
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

           
  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

   2.01=   م2020معامل التأثير العربي لعام                                      0.2456=  م2020"أرسيف" لعام  التأثير معامل
 2021 مارس /  يناير  - الثالثون الحادي و العدد- التاسعةالسنة  -الجمعية المصرية للعالقات العامة  بإشراف علمي من دورية علمية محكمة 

 

 

 
 

 بحوث باللغة العربية: 
 
 

 في صحافة المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية لصحيفة "ُعكاظ"  2030اإلعالمية لرؤية  التغطية ▪

               ( الملك عبد العزيزجامعة )أحمد علي الزهراني. دأ.م.

   9...  ص( الملك عبد العزيزجامعة ) سالمنمحمد رضوان دراجي د. أ.م.
 

إلى يناير   م2013خالل الفترة من يناير ) واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال بمصرمعالجة الصحف الورقية  ▪
 دراسة تحليلية مقارنة (:م2018

         

  57... ص  ( جامعة المنوفية ) أ.م.د. عبد الخالق إبراهيم عبد الخالق زقزوق  

 نحوها  الجامعيالشباب  المعالجة اإلعالمية لألزمات المصرية عبر موقع اليوتيوب واتجاهات ▪

 133...  ص (سيناءجامعة ) د. لبنى مسعود عبد العظيم
 

التفاعلي والثابت بمواقع التواصل االجتماعي في توعية الشباب الجامعي بأعراض فيروس   تأثير االنفوجرافيك ▪
 دراســة ميدانيــة  : كورونا المستجد وطرق الوقاية منه

 171ص ( ...  كفر الشيخجامعة ) رعيـمحنفي حنان كامل د. 
 

                                                                  

 األدوار االتصالية للمراهقين عبر مواقع التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا وعالقتها بمستوى القلق لديهم ▪
 اإلعالمي في إطار نظرية الثراء 

 223...  ص( بورسعيدجامعة )د. هبة مصطفى حسن مصطفى  
 

 دراسة ميدانية : دوافع استخدام طلبة الجامعات السعودية لوسائل اإلعالم الرقمي وإشباعاتها  ▪

 289ص...    (الملك عبد العزيزجامعة )  أحمد محمد قِّران الزهرانيد. 

 كترونيإللدور اليوتيوب في تنمية وعي المراهقين باألمن ا ▪

    349( ...  صعين شمسجامعة ) أحمد متولي عبد الرحيم عمار د.
 

    

                                 المصري:تأثيرات المشاهدة النهمة لمحتوى منصة نتفليكس على البناء القيمي للمجتمع    ▪
 الحتمية القيمية دراسة تطبيقية في ضوء نظرية 

 

 ( جامعة بني سويف) إبراهيم السيد  ياسمين محمد د.                                                    
 193( ...  صجامعة بني سويف) منة هللا كمال موسى دياب د.

 

 : ملخصات رسائل علمية 
 البرامج الدراسية للعالقات العامة بالجامعات المصرية وانعكاسها على واقع الممارسة المهنية  ▪

 435( ...  صجنوب الواديجامعة ) الفتوح محمودريم أبو 
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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) العنادعبد الرحمن بن حمود   .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 -اإلعالم  العامة بكليةأستاذ العالقات                                   

         

 ( 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 

 

 ( مصر) بركات عبد العزيز محمد عبد هللا  . أ.د      
 جامعة القاهرة  -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالم وكيل   – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .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. 
 أبو ظبي  – العينجامعة ب واالتصال  أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 ( سوريا) محمد عبد الستار البخاري  ..دأ
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

    (الجزائر)علي قسايسية  . أ.د 
  

 3الجزائر جامعة  –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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 مساعدو التحرير 

 رزق سعد عبد المعطي .دأ.
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 )كندا( ثريا محمد السنوسي أ.م.د.
   تا  مشارك بكلية اال صا  

 جامعة الشارقة 
  

 )العراق(. محمد حسن العامري أ.م.د
   تا  مساعد ورئيس قسم العالقات العامة   
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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   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

العامة العالقات  فى  متخصصة  مصرية  البحث   علمية  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 علمية والتدريب. ال 

 

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

كذلك   ،ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرةومصنفة 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

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

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 .تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية 

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

 يلتزم بها المعلن.

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

 . هوالدكتورا

o ي تخصصة فنوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية الم  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  باللغة  الفرنسية(  ملخص  اإلنجليزية  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.  

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

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

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  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 أسلوب متسلسل وفق  ا للمنهجية العلمية ب نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

بسيرة ذاتية   مصحوبة  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  البحث    إذا  إرسال  بإعادة  الباحث  من  معدال  فيلتزم  أسبوع  خالل   

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

 من إرسال المالحظات له.   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). وتخفيض  من المصريين والجنسيات األخرى  المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

للتحكيم  يتم بعدها إخضاع البحث     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  40البحث عن )ال يزيد عدد صفحات   -

 $. 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 

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

 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

 الجمعية المصرية للعالقات العامة.زمالة 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 ال  - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  راء والنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

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

 ، مع شارع األمين  شارع صبري أبو علم  تقاطع   -  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 
عدًدا متتابعين، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من    ثالثون ليصدر منها  

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

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي  ـــ 
ـــ وجد فيها   ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة  بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(

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

تأثير عربي   المجلة على أول معامل  لت  فقد تحصَّ العلمية   (AIF)خالل موقعها اإللكتروني.  للدوريات 
وى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مست

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

وكذلك  العربية الجامعات  "أرسيف  .  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  "  Arcifنجحت 
عددها   يبلغ  والتي  العالمية  المعايير  مع  تخصص    31المتوافقة  في  المجلة  وصنفت  "اإلعالم  معياًرا، 

 " وهي الفئة األعلى. Q1على المستوى العربي ضمن الفئة "األولى واالتصال"  
الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى  كذلك تصدرت المجلة       

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

لمعايير  أصب المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  حت 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     

 (.معرفة -العبيكان   -
  من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال   الثالثينالحادي و وفي العدد       

بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة ولألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين، مقدمة للنشر  عدًدا يضم  
لمناقشة  العلمي   الباحثين  أو  للترقية،  للتقدم  التدريس  هيئة  أعضاء  من  للباحثين  رصيد  تكوين  بهدف 

 الدكتوراه والماجستير. 
 ، نجـد بحثًـاالملـك عبـد العزيـزففي البداية نجد وعلـى صـعيد البحـوث الـواردة فـي المجلـة، ومـن جامعـة     

فــي صــحافة المملكــة العربيــة الســعودية: دراســة  2030اإلعالميــة لرؤيــة  التغطيــةتحــت عنــوان: "مشــترًكا 
رضددوا   د.م.أ.و ، السددعود ة، مـن د. أحمددع علددز النيرا ددزأ.م."، وهــو مقـدم مــن: ظُعكــا لصــحيفةتحليليـة 

 .الجنائر، من دراجز محمع سالمن



معالجة    بحًثا بعنوان: "  ،مصر، من  عبع الخالق إبراهيم زقنوق أ.م.د.  م:  ، قد  المنوفيةومن جامعة      
إلى يناير    م 2013خالل الفترة من يناير  )  الصحف الورقية واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال بمصر

 ".دراسة تحليلية مقارنة (:م2018
جامعة       قد مسيناءومن  العظيم  د.:  ت ،  عبع  مسعود  من  لبنى  بعنوان:مصر،  بحًثا  المعالجة  "  ، 

 ". نحوها الجامعيالشباب  المصرية عبر موقع اليوتيوب واتجاهات اإلعالمية لألزمات 
  تأثير االنفوجرافيك "  بحًثا بعنوان:  ،مصر، من  جامعة كفر الشيخمن  ،  حنا  كامل مرعزد.  :  ت وقد م    

كورونا  فيروس  بأعراض  الجامعي  الشباب  توعية  في  االجتماعي  التواصل  بمواقع  والثابت  التفاعلي 
 ."دراســة ميدانيــة: المستجد وطرق الوقاية منه

األدوار االتصالية  بحًثا بعنوان: "،  مصر، من  هبة مصطفى حسند.  ، قد مت:  بورسعيد جامعة  ومن      
التواصل   لديهمللمراهقين عبر مواقع  القلق  بمستوى  وعالقتها  أثناء جائحة كورونا  إطار    االجتماعي  في 

 ".اإلعالمينظرية الثراء 
العزيزجامعة  من    السعود ةومن       عبد  م:  الملك  قد  النيرا زد.  ،  قرا   ميدانية،  أحمع  تحت   دراسة 

 ".دوافع استخدام طلبة الجامعات السعودية لوسائل اإلعالم الرقمي وإشباعاتها"عنوان: 
دور اليوتيوب في "بعنوان:    بحًثا  ،مصرمن    ،أحمع متولز عمار  .د:  ، قد معين شمسومن جامعة  

 ". كترونيإللتنمية وعي المراهقين باألمن ا
  ا ت ، فقد قد ممصر، من  بني سويفمن جامعة    ود. منة هللا كمال د اب،   اسمين محمع السيع  د.أما      

القيميةدراسة تطبيقية   الحتمية  النهمة لمحتوى منصة  "تحت عنوان:    في ضوء نظرية  المشاهدة  تأثيرات 
 ". نتفليكس على البناء القيمي للمجتمع المصري 

لرسالتها لنيل   املخًص ، مصر، من ريم محمود أبو الفتوح ت استعرض، جنوب الوادي وأخيًرا من جامعة    
تحت   أجيزت  والتي  الماجستير  المصرية  "  عنوان:درجة  بالجامعات  العامة  للعالقات  الدراسية  البرامج 

 ".  المهنيةوانعكاسها على واقع الممارسة 
 

 

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  فى  أما  الراغبين  التدريس  هيئة  للترقيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

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

قبل   ين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلميةتحدد المحكم
 النشر.
آخرً        وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل   يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   الموفق،وهللا                                                                                                              

 

 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  

 



 

 

 

التفاعلي والثابت مبواقع التواصل االجتماعي يف    تأثري االنفوجرافيك 
توعية الشباب اجلامعي بأعراض فريوس كورونا املستجد وطرق الوقاية  

 دراســة ميدانيــة :  منه 
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 ( *) حنان كامل حنفي مرعيد. 
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التفاعلي والثابت بمواقع التواصل االجتماعي في توعية   تأثير االنفوجرافيك 

 :الشباب الجامعي بأعراض فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه

        دراســة ميدانيــة
 مرعي حنفي حنان كامل د.                                                                    

        

                                                                                                                         hanankamel2912@gmail.com 
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 ملخص:

راي دددلجرا ثراتلبدددل  ا روددد  راي ر ددد   هددد ال را ةرادددل راإلا دددل فاددد  رايردددنف جرددد   ددد   ن ر     نر  ددد 
ر  يالجا اا   ع ل راشبلب راجلمرا   جنرض ا نثس ك ةث ل رااسيج  ثطنق را وليل مند  ث نياداه هد   
را ةراددل فادد  را ةراددلف را  ددخ ل ثرادديس مل را ةراددل مددني  رااسدد  رثجطمددا  لار نددل   دد  طب ددل را ةراددل 

ث لمرددل  هراشدد ك كجلمرددل  ة م ددل را مددش  لمرددل ك ددنم ددن م مددش راشددبلب راجددلم 400جردد  ج نددل و رميددل 
 الةثس كجلمرل خل له ثرايس مل را ةرال أ رم ر ايب لن رثاكينث ا اجا  راب ل لف مش ج نل را ةرال.

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
ر  ياددلجا   دد  كل ددل  سددبل  رة  ددلع جدد   أاددنر  رار نددل رادد  ش  يددل ر ن ر     نر  دد  راا دد ص مددش م رودد  راي ر دد     -

ث سدبل مدش    يددل ر ن    % 43.3ه ثراد  ش  يددل ر ن مدنم ثر د م ادا را د ص  % 45.2راايدل ر ش جد م مدنرف ادا را د ص  
11.6 % . 

ب ة دددل كب دددنم  ددد رل مدددش راارر مدددلف ثراخبدددلة راا  مدددل مدددش  رمدددش راادددنر  رادددي ل ث  %49.7 بددد ش أن  سدددبل  -
ا دددنثس ك ةث دددل رااييدددانل ادددا ر     نر  ددد  راي دددلجرا ثراتلبدددل  ا روددد  راي ر ددد  ر  يادددلجاه ث سدددبل 

 راي ل ثر ب ة ل مي اطل. %10.5راي ل ثر ب ة ل كب نمه ث سبل  33.5%
ا من  ددد   ي جدددل ر جيادددل  جرددد  مدددش أادددنر  رار ندددل اددد  يص مسدددي   ثجدددا  دددإ %48.5ر يددد  أن  سدددبل  -

 %45.5ر     نر  دد  راي ددلجرا ثراتلبددل اددا راإادد ل جردد  راارر مددلف جددش ا ددنثس ك ةث ددله ث سددبل 
 منيص ا  يص ثجا  إا منس ض. %6منيص ا  يص مسي   ثجا  إا مي اطه ث سبل 

 ثس ك ةث ل ا ن  –م رو  راي ر   ر  يالجا  -ر     نر    راي لجرا ثراتلبل  الكلمات المفتاحية:
 (.19 -)ك ا                       

 
 مقدمة:

شددي  رارددلاص مددظخنرل نيدد ة ر يشددلة ثشددلا    دد  أشددلع راسدد ف ثرادد جن ثرا ددمع اددا  ا دد  أ إددلا رارددلاصه 
( را   نين اا م  ندل ثثهدلن رااد ن ل ادا أثرخدن شدين  يسدابن 19ثه ر را شلا ه  ا نثس ك ةث ل )ك ا   

 ص2020مدلةس  11ه ر راانض       لئإدل ثشلئ دل ادا  WHOثأجرنل منظال رااإل رارلاا ل   ص2019
ثجنددد   وددد ةم ادددنالرل جرددد  ر  يشدددلة ثاددد ا  ر جيدددل راإة مدددلف   سدددلء مجا جدددل مدددش را دددنرةرف ثرث دددنرارف 
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ر  ينرزالل ثأهايل راإجن رااإا ث ظن رايج رل ارإ  مش ر يشلة ه ر راانض ثرا  نثس راد   جاد  جرد  
هد ر را  دنثس ثشلايدلاا   جا    ا   أ شطل راإ لم  ةد  أشدةلايل ادا  ا د  أ إدلا راردلاص ثءاد   ظدنرل اإ ر دل

جددد ص ث ددد   ا ل دددلف خل دددل  ددد  ثل دددلب رار دددلو ن رايدددا  إددد  منددد  ثمدددش   دددلةم   دددن راارنثادددل ارجا ددد ه ث دددص 
ص ثرضدددطنب را ضددد  ثشددد أف ثزرةم راادددإل ادددا 2020مدددلةس  5رثجدددطن جدددش أثل  لادددل ادددا مادددن ادددا 

شدخ لف ارإجدن راادإا راسرا ار   مش رث نرارف  لهيادلص كلمد  مدش مجردو راد زةرا مد  ودنرة ف شدلا مسي
ثأ ددب  مددش راايددص ارادد رطش راااددن  ميل رددل راارر مددلف راسل ددل بيدد ر را شددلاه ثك دد   نيشددن رااددنض ثمددل 

 ها أجنرض  ثطنق را وليل من .

ثوددد   دددل م ءاددد  ميل ردددل فجطم دددل و الدددل مدددش وبددد  ثادددلئ  رثجدددطص راردددلااا ثرهيادددلص ثراددد  رانطدددلق 
  مش ر يشلة رامنرض ثراثشئل اا ن  رايغ ط رااإ ل رايدا اراييا ش رارلاا  ش اا ف رةم رااسلطن ثراإ

  يطرم راامال  مش راي ع ل رثجطم ل اا مجلل را وليدل مدش را  دنثس ثمإلثادل راإد  مدش مسدلطنم ثم ر ييد 
(Who,2020,p58)  ه ثشاددل أن ثاددلئ  رثجددطص ايددل را دد ةم جردد  فجددل م  شددة   رادد جا ادد   أاددنر  رااجيادد
   دد  رااجيادد  ث رظدد ص راسددر   رابشددن  ثركيسددلب راارر مددلف ثراي لجدد  مريل)جبدد    ثرايدد   ن رثجطمددا اي

( ثادا ند  رايطد ة رايلئد  ا ادلئ  رثجدطص رااسير دل راي ر  يدل ثراج  د مه  ردلنص 2ه ص ص2017راايل ن ه  
راارلاجلف رثجطم ل   رل اا ميالل  ثة رثجطص اا رايرلم  م  رازملف  شة  خلص ثأ ب   ظ    ثةلر 

األزمدلف جرد  و رجد  ثأاددو جرا دل ث رةم رازمدله أيددل كدلن مجلايدل ثمدش  ل ددم را دلئا ش  ل  ادلله ثشدد ا  
أ ددب  رثجددطص جبدددن ثاددلئر  راايرددد  م أ رم اري لجدد  بدد ش رازمدددل ثراكت ددن مدددش أطنرايددله كاددل ادددص يردد  ماةندددل 

ل  دد  يل ث جايددله ان  ة ددل ر هياددلص راشددربا رايريدد ص أث رااددال رثجطمددا جردد  أيدد  أزمددل مياددل   لث دد
مإر ددلل أث فور ا دددلل أث  ثا دددلل  ي دددلثف مدددش أزمدددل اخدددنإله ثاكددش يظددد  ا ادددلئ  رثجدددطص  ثة هدددلص ثةئ سدددا ادددا 

 (.221ه ص ص2018رايرنف  لازمل ثرايرلم  مريل )منا راإ    ه 

راج  دد  رادد    يدديص بنشددن ثشاددل أن م رودد  راي ر دد  ر  ياددلجا  ردد   ددمارل هلمددلل مددش ثاددلئ  رثجددطص 
راارر ملف ثرايرنال   لازملف رااجياع ل اا رااجيا  ا د  كل دل منلخدلل خادبلل انشدن راارر مدلف ثراخبدلة 
جددش ا ددنثس ك ةث ددل رااسدديج  ث  ع ددل راادد رطن ش بيدد ر را  ددنثس ثمدد   خط ة دد  ثمددل هددا أجنرضدد  ثطددنق 

راي لجرا ثراتلبل اجد ب رااد رطن ش ثراشدبلب را وليل من  مش خطل جنض ه   راارر ملف اا ر     نر    
ثر جيال  جر   اا راإا ل جر  راارر ملف ثراخبلة جش مسيج رف را  دنثس ثخل دل راشدبلب راجدلمرا 

 را   يات  ائل كب نم مش رااجيا .

ا   ولمل م رو  راي ر   ر  يالجا  لايس رص ر     نر    ثءا  ا   شدة     د   يا دم  لاجلءب دل 
راياا صه ثا  ود ةم كب دنم ادا  بسد ط راارر مدلف ث   د ريل  طنال دل اديرل ثادنالرل مدش خدطل أشدةلا  ث ن ع  

رااياترددل ادددا ر     نر  ددد  راي دددلجرا ثراتلبددل رايدددا  يا دددم  جلءب ييدددل اددا جدددنض راارر مدددلف ثراخبدددلة جدددش 
 ( ثطنق را وليل من .19-أجنرض ا نثس ك ةث ل رااسيج  )ك ا   
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اددل ان دد   دد   ن ر     نر  دد  راي ددلجرا ثراتلبددل  ا رودد  راي ر دد  ر  ياددلجا ثهدد   را ةراددل  ردد  مإلث 
 اا   ع ل راشبلب راجلمرا   جنرض ا نثس ك ةث ل رااسيج  ثطنق را وليل من .

 لدراسات السابقة:ا

 تنقسم الدراسات السابقة في الدراسة إلى محورين:

 : را ةرالف رايا  نلثال ر     نر    ثثالئ  رثجطص.المحور األول -1

 را ةرالف رايا  نلثال ثالئ  رثجطص ثم رو  راي ر   ر  يالجا ثا نثس ك ةث ل. المحور الثاني: -2

 لتي تناولت االنفوجرافيك ووسائل اإلعالم:أواًل: الدراسات ا

االنفوجرافيك في الصححافة الفلسحنينية دراسحة حالحة ( بعنوان: "م2018دراسة: )جواد راغب الدلو،    -1
 لصحيفة الرسالة".

ثرا يددليل رايددا  رايرددنف جردد  مدد إل رهياددلص  ددإ  ل راناددلال  ل     نر  دد   ثهدد ال هدد   را ةراددل فادد
 ينلثايل ثأ  رج  ثمة  ل   ثمال ة  ثم رو   شن  ثم إل رة بلط   لا رو  رااإرا ااإ  ل را ةراله ثها  رد  
مش رابإ ث را  خ ل ثرايس مل را ةرال منيجا را ةرادلف رااسدإ ل ثرارطودلف راايبل ادله أمدل أ رم را ةرادل 

صه ثمدش أهدص رانيدلئ  2016 دإ  ل رانادلال ارردلص أجد ر  مدش  104ايا راديالةم  إر د  راايدا ن ثج نييدل 
رايا    رل فا يل را ةرال رهيادلص  دإ  ل رانادلال   دش ر     نر  د   ثن   نهدل مدش راادإي را رسدط ن ل 
ث نك دددم ر     نر  ددد  جرددد  أةشددد  ويدددليل هدددا: )راس لاددد ل ثرااجياع دددل ثرا ادددلئ  را رسدددط ن ل ثر  يسل دددلف 

    نر     ن بط  لا رو  رااإراه ثأثضإل را ةرال ث د   جطودل بد ش أ د رع رااإر ل(ه ثأن مرظص ويليل ر 
 ر     نر    ثرا يليل رايا  ينلثايل.

( بعنحوان: "االنفوجرافيحك وتوفيفحي فحي تصحميم اإلعحالن م2018دراسة: )لميحا  عدحد الكحريم ماسحم،    -2
 التليفزيوني".

 ن  د  ادا  ادا ص رثجدطن راير  مالد  ا    د  ه ال را ةرال فاا رايرنالد   ل     نر  د  ثكمةل  دل  
ل ثارددل ل اددا   دد  راارر مددلف ثراب ل ددلف ثراارناددل ب ضدد ل ث دد ب اط يبددل ه ثءادد  مددش خددطل  فن ادد   ثةلر مياددل
 ات دد  راب ل ددلف ثراارر مددلف  اددناللله ثشاددل أن جاددن راارر مددلف   ددن مددش طنال ددل راي ك ددن ثراي ر دد  بدد ش 

 لادددل رتن  يغددد   جرددد  راددديررص ثرااشدددلةكل ثأن هددد ر رايددد ا  ارارر مدددلف راادددنر  ادددا رااجياددد ه ثأ دددبإل رات
مرلاجل مسير ل ثه  مل  يطرم رايس رص ثالئ  ثطنق   ر       مه ثالريبن ر     نر  د  ادا    يإيلج فا

م  مدل هد   راطدنقه ثأن   ن د  ر     نر  د  ادا  ادا ص رثجدطن راير  مالد  ا يراد  جرد   إ  د  رايدد ف 
   ب ر يبل  رااير ا.مش رثجطن ث 
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بعنححوان "متحي لقححول االنفوجرافيحك أ ثححر محن ألحح   لمححة  (Sophie Lecheler , 2018)دراسحة:  -3
 مات الجمهور للقصص اإلخبارية".يتقي

رايرددنف جردد  طب رددل رادديس رص راجايدد ة األخبددلة رااادد ةم ثرايرددنف جردد    ثهدد ال هدد   را ةراددل فادد
 ثة ر     نر    اا   د يص راارر مدلفه ثراديس مل را ةرادل مدني  رااسد  رثجطمدا ثأادر ب راا لة دل ث دص 
 إر    طث منالف فخبلةالل ) دإ  ل فاكينث  دل ث دإ  ل مطب جدله ثم رود  فخبلةالدل(ه ث رد  هد   را ةرادل 

لف را  ددخ ل ثرادديس مل أ رم ر ادديب لن رثاكينث  ددل ثمددش أهددص  يلئجيددل أن رادديس رص ر     نر  دد  مدش را ةرادد
ث دد   جطوددل   ايددص راارر مددلف رثخبلةالددل  سددي ال أكبددن ثزالددل م ا يددص را ددلةإه ثأييددلل    ددرل فادد   ددظ   فادد

  رال ف الئ لل ب ش رايس رص ر     نر    ثزالل م ايص را لةإ ار اص رثخبلةالل.

بعنححوان: "التحح اير المعرفححي لانفوجرافيححك والرسححوم  (Lei shi and Xinyiya, 2018)دراسححة:  -4
 المتحر ة بالموامع اإللكترونية على صناعة األخبار".

ثرايي ال را ةرال رايرنف جر  راي   ن راارناا اط    نر    ثرانا ص راايإنكل  لاا رو  رثاكينث  ل 
ا ةراددل مددني  رااسدد ه ث ردد  مددش را ةراددلف را  ددخ ل ثرادديس مل أ رم جردد   ددنلجل راخبددلةه ثرادديس مل ر

ر ادديب لن رثاكينث  ددله ثمددش أهددص  يلئجيددل أ دد  كددلن اط    نر  دد  راي ددلجرا  ثة كب ددن اددا    دد   راخبددلة 
أكتددددن مددددش ر     نر  دددد  راتلبددددله ث بددددل ث دددد   اددددنثق ءرف   اددددل ف اددددلئ ل بدددد ش كتلاددددل ميل رددددل راشددددبلب 

أ تا( ثأييدلل  بدل رة  دلع رجيادل  ج ندل را ةرادل جرد   – رو  رثاكينث  ل ثش ش ران ع )ءكن  اط    نر     لاا
 راخبلة رايا  سيس ص ر     نر     لاا رو  رثاكينث  ل.

فحي تحر ر وفهحم   بعنوان: "ت اير استخدام رسحوم االنفوجرافيحك  م(2018دراسة: )مروة عنية محمد،    -5
 القرا  لمضمون القصص اإلخبارية المنشورة على شبكة االنترنت دراسة شبي تجريدية".

رخيبلة را اص رثخبلةالل راانشد ةم جرد  شدبةل رث ين دل   ادر ب ر     نر  د    ثه ال را ةرال فا
اا ج نل جا يدل مة  دل م لب  راار ب راي ر   ه ث ر  ه   را ةرال مش را ةرالف رايجنالب ل ث اترل ج نييل 

ل مددش طددطب را نوددل راثاددا  رةاددا رثجددطص ث ددص رادديس رص مو ددلس او ددلس رايدد كن ثرث ةر   120مددش  طلابددل
 إل ارطربددل ج نددل را ةراددله ثمددش أهددص  يلئجيددل أن ةادد ص ر     نر  دد   رددمز ودد ةرف رااير ددا جردد   دد كن مإيدد  

   ددد  ادددنثق ادددا  ددد كن ميدددا ن را ادددل  ثمرر مدددلف را ادددص رثخبلةالدددل م لة دددل  لاادددر ب راي ر ددد   ثأ ددد 
رثخبلةالل ثا لل اادر ب جدنض ث  د يص را ادل رثخبلةالدل ثراانشد ةم جرد  شدبةل ر  ين دل اادلا  رااجا جدل 

 رايا رجيا ف جر  ر     نر   .

النحال  فيمحا عتعلح   بعنحوان: رببحاتSanja Sušilović) و   (Papic, Anita, 2018دراسحة:  -6
 االنفوجرافيك التعليمي.بنقل المعلومات والمعرفة من خالل 

ايبسدد ط راارر مدلف ثراارناددل راار د م رايدا ياةددش أن  جرد    دد  راارنادل أاددنع  ر     نر  د سديس ص ي
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اددا را وددل راإلضددن اددا راغلاددم اددا ثاددلئ  رثجددطص متدد  رااددإي ث سدد ال  ر     نر  دد    دد  ثال ةت ددن. 
ل اا رايرر ص ب ة ل أو  ور طل.  نكم راانيجل شة  خلص جر   طب  دلف ه   را ةرال  ف رااسير ل ثاكش أييل

رارلا دل بنسدبل   يد طف راطدطب ثود  أ بيدل رانيدلئ   هاا رارار دل رايرر ا دل ادا رايررد ص راردلاار     نر     
 ر     نر    اا رارار ل رايرر ا ل. جل   90%

بعنحححوان: "انقرائيحححة االنفوجرافيحححك فحححي الموامحححع الصحححح ية  (م2019إبحححرا يم البنحححل، : )هحححاني دراسحححة -7
 المصرية لدي الشبا  الجامعي".

رايرنف جر  م   ر  نرئ ل راشبلب راجلمرا اط    نر  د  ادا راا رود  راادإخ ل  فا ثه ال را ةرال 
م دن م  200راجدلمرا و رميدل  رثاكينث  ل رااانالل. ثءا  مش خطل  ةرال م  ر  ل جرد  ج ندل مدش راشدبلب 

 ثمبي أ را  ص راسل  (. –ثمش خطل راا لبرل  ص ة   ر  نرئ ل م رو  )راب ر ل    ز 

ث رددد  هددد   را ةرادددل مدددش را ةرادددلف را  دددخ ل ثراددديس مل مدددني  رااسددد  رثجطمددداه ثمدددش أهدددص  يدددلئ  
رردد   جلءب دددل راردددنض را ةراددل رايدددا    ددرل فا يدددل رة  دددلع  سددبل  ردددنض راشددبلب اط    نر  ددد  اادددبلب  ي

ث ادددلل راشدددة  رثخنر دددا ثرايادددا ص ث بسددد ط راارر مدددلف ثادددي ال رااشدددلةكل مددد  رتخدددنالشه ثأكددد ف ج ندددل 
را ةرادددل أن ر     نر  ددد  يجرددد  شدددة  راا وددد  رثاكينث دددا أايددد  ثالإدددتيص جرددد  ميل ردددل را ددد رث راجلةالدددل 

اددد  ان راتلبدددل    يطردددم ادددنجل أكتدددنه ثأكددد  راابإ  ددد ن   يددد ريص اط    نر  ددد  راتلبدددل جدددش راايإدددن  ثء 
 ف ين ل جلا ل اا  إا ر  ث  ظل.

االنفوجرافيك فحي مصداقية بعنوان:  (Kanthawala, Shaheen. Michigan, 2019)دراسة:  -8
 من خالل وسائل التواصل االجتماعيالرسالة  في نقله : آاار ةالصح مجال

 سدددديي ف را ةراددددل    دددد   راارر مددددلف رااددددإ ل رااددددإ إل ارنددددلس مددددش خددددطل ثاددددلئ  راي ر دددد  
جان راارر ملف راسلطئل رايا  يص  سي ريل  ةا لف كب نم مش رتث ل راخ نم اا ر  يالجا       ع ش 

ك ادد ط منئددا  ددغ ن راإجددص  ددص ف شددل   اغددنض  ر     نر  دد رادد  يخددطل ثاددلئ  راي ر دد  ر  ياددلجاه 
 دددم ر  شددرب ل رااإيددد إل راانئدددا جرددد  ثادددلئ  ه ث ثهددد   شدددن راارر مدددلف راار دد م بينسددد   ادددي  را يدددص  ددنال 

راي ر   ر  يالجا ك    صه ثكسط م أثا  ارإد  مدش ر يشدلة راارر مدلف راانئ دل راسلطئدل جبدن رث ين دله 
ل مدا ر كدلن   ل  كد ن  اتل دل مدش رايدنثة  ايدص ك خ دل  إ  د  راندلس اااد رو ييل. ثءاد  ان راااد را ل  لابدل

  ل     نر  د  ود  رااااص  أشلةف رانيلئ  فا  أن ه ة  مسطط راارر ملف رااإا. ثو  م  مل ارسر ك لف 
 ارم  لا ر   ثةلر اا  إ    ما را ل ةالاي . 
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" 

 

 

 اانيًا: الدراسات التي تناولت وسائل اإلعالم وموامع التواصل االجتماعي وفيروس  ورونا.

بعنححوان: "السياسححات اإلعالميححة ودروهححا فححي الحححد مححن  (م2020ربححي المريححر، دراسححة: )محمححد عدححد  -1
 مخاطر  ورونا".

 ةرال راس لالف رثجطم ل ث ثةهل اا راإ  مدش مسدلطن   شدا ر يشدلة ا دنثس   فا ث ي ف را ةرال  
أن هندددل   ل دددل ضدددنثةالل ايإر ددد   فاددد ك ةث دددله ثراددديس ص رابل ددد  راادددني  را  ددد اه ث   دددرل را ةرادددل 

راس لادددلف ثر ادددينر  ج لف رثجطم دددل ادددا رايرلمددد  مددد  ا دددنثس ك ةث دددل ثمدددل  دددل م ءاددد  مدددش ف دددنرارف 
ييلل  ص راي ك   جر  أها ل رثجطص راي لجرا ثر  يالجا اا   ر   راراد  ثرا شدطل فجطم ل ث  ج الله ثأ

رابشنالل اا أملكش راإجدن راادإا ثراإدنص جرد  رايررد ص رثاكينث دا مد  راي ك د  جرد  ضدنثةم فجدل م ةادص 
 ا لالف فجطم ل اريرليش م  را  نثس.

"تح اير وسحائل اإلعحالم علحى التو يححة  ( بعنحوان:م2020دراسحة: )وليحد محمحد عدحد الحلحيم عاشحور،  -2
 دراسة ميدانية". (Covid-19)األسرية لمواجهة فيروس  ورونا 

ثه ال را ةرال  دلايرنف جرد   د   ن ثادلئ  رثجدطص جرد  راي ع دل راادنالل اا ر يدل ا دنثس ك ةث دل 
ثأكدد ف أن ثاددلئ  رثجددطص ملزراددل اددا را وددل راددنرهش ودد م هلئرددل ماددل  الةادد  مددش ه انددل   ل  ددل ثروياددل يل 

   شطص راج    ثمال ثا لا ل ثأ    ا   ل ث  ن ل.   نض   سيل ثمةل ييل اا راإ لم را  م ل ثخل ل رثج
  دد  أن ثاددلئ  رثجددطص ادد را راي ر  يددل أث راإ  تددل ايددل رار  دد  مددش راي   يددلف راو ا دد  ثراخطا ددل ثرات ل  ددل 
ثرا  ن ل ثرا    ا   ل رايا  يالشا م  جل  نل ث  لا   ل أث  يرلةض مريل مال ياب  ايدل  د   ن كب دن اد را 

 اا ر يل ا نثس ك ةث ل. )فيجلبا أث اربا( جر  راي ع ل راانالل

بعنححوان: "وسححائل التواصححل االجتمححاعي وتعزيححز  (م2020: )مرتضححي البشححير عثمححان األمححين،دراسححة -3
 الوعي الصحي للومالة عن فيروس  ورونا".

ث سرا ه   را ةرال اركشدي مدش فاديلملف شدبةلف راي ر د  ر  يادلجا ادا  رمالدم راد جا راادإا 
رااجيا  راس  ر ا ار وليل مش ا نثس ك ةث له ثرجيا ف را ةرال جر  رااني  راك  اه ثاليكد ن مجياد    إلا  

را ةراددل مدددش راناددلئ  جدددش ا ددنثس ك ةث دددل رااسددديج  اددا  ددد إل   سددب    دددلاا و  رانادداا اددد زرةم راادددإل 
راناداا اد زرةم راس  ر  له ثج نل را ةرال ايا ج نل راإادن راشدلم  اكد  ةادلئ   د إل راخ سدب    دلاا و  

ثكشدد ل را ةراددل جددش رهياددلص  دد إل راخ سددب    ص8/4/2020رااددإل راسدد  ر  ل اادد م اددبرل أيددلص  بدد أ مددش 
 ا ودد  رادد زرةم بيرمالددم رادد جا رااددإا بنشددن راخبددلة رااسدديانم جددش را  ددنثسه ثكدد ا   شددن ثاددلئ  راي ع ددل 

 ة مسير دله ثأث ددل را ةراددل راادإ ل  اسيرددي أشددةلايله ثشلاديس رص أاددلا م مين جددل ثر جيادل  جردد  ماددل
 لااإلاظددل جردد  رادديانرةالل  شددن راخبددلة جددش را  ددنثس ثر اددي ل م مددش   لجدد  راجايدد ة مدد  هدد   راناددلئ  

 ثرايشج   جر  مشلةكييل.
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( بعنوان: "اإلعالم الجدعد عهحدد الصححة النفسحية م2020دراسة: )مسعود فلوسي، الخنسا  تومي ،  -4
 س  ورونا".داخل المجتمعات جرا  جائحة فيرو 

رابإدد  ثراي اددا  دد ل م ضدد ع رثجددطص راج  دد  ثمله يدد  ثأهددص خالئادد     يدد ف هدد   را ةراددل فادد
ثأ  رجدد  ثراكشددي جددش مجددل ف  دد   ن  جردد  را ددن  ثرااجيادد ه ثرادديس مل را ةراددل رااددني  را  دد ا رايإر رددا 

راادإل   ادنر  فضدلال فادرا ةرال: ضدنثةم ر هيادلص  لاادإل ران سد ل األ  ثمش أهص رانيلئ  رايا    رل فا
راجسا له اإن رابنرم  را ولئ ل ثراي     ثرثةشل  رايا  بتيل ثالئ  رثجطص راج      ل ا نثس ك ةث ل مش 
شددد  يل أن   يدددا جرددد  راادددإل ران سددد ل األادددنر  ثءاددد  ا يدددل  سدددبم ايدددص را رددد  ران سدددا ثراسددد ف ثرايددد  نه 

هد   ةرادل راجايد ة رااسديي ف وبد  فةادلل رانادلال ثأك ف جر  أ   شنط أالاا ثةادلل ةادلال فجطم دل ث 
رثجطم ددل ايددالن رايغ يددل رانر رددل أث ر ادديجل ل ث لشدد ف را ةراددل راجيددلف راارن ددل  ددلثجطص راج  دد   دد ن 

   خ  اا ر جيبلة رااإل ران س ل ارجاله ن ثرايا  شة   رجالل كب نرل اا رازملف.

وسححائل اإلعححالم الجدعححد فححي تنميححة الححوعي الصحححي بعنححوان: "دور  (2020: ) يشححة علححي ،دراسححة -5
 ( دراسة ميدانية.19-ومكافحة األزمات الصحية العالمية في ضو  انتشار  ورونا ) وفيد

ث لاف را ةرال اريإ   مدش فمةل  دل راينبدظ بد ثة ثادلئ  رثجدطص راج  د  ادا  شدة   راد جا راادإا 
( اددا راجمرئددنه 19س ك ةث ددل رااسدديج  )ك ا دد  ثمةلاإددل رازمددلف رااددإ ل رارلاا ددل اددا ندد  ر يشددلة ا ددنث 

مجا جل مش رانيدلئ  أهايدل أ د  ياةدش راينبدظ   م ن مه ث   رل را ةرال فا  140ث ك  ل ج نل را ةرال مش  
 لا ثة رثيجلبا ا الئ  رثجطص راج    اا  نا ل را جا رااإا ثمةلاإدل رازمدلف راادإ ل رارلاا دل ادا 

مرئنه ثال    انثق  رال ف الئ لل اا مي اط  ة لف را ثة را      ص    ن  ر يشلة  لئإل ك ةث ل اا راج
ثادلئ  رثجدطص راج  د  اددا  شدة   راد جا رااددإا ثمةلاإدل رازمدلف راادإ ل اددا راجمرئدن اادلا  ميغ ددن 

 رااجلل رااينا.

( بعنححوان: "محححددات ترنيححة الفضححائيات اإلخباريححة لجائحححة م2020دراسححة: )محمححد األمححين موسححي،  -6
 ونا في عصر الرممنة"". ور 

رايردددنف جرددد  رادددينر  ج لف را يدددلئ لف رثخبلةالدددل ثأادددلا م  غط دددل رازمدددل ادددا   هددد ال را ةرادددل فاددد
 CNN ،Fox) ادد لق  لئإددل ك ةث ددله ثرجيادد ف را ةراددل جردد  ج نددل وادد يل شددارل أةشدد  وندد رف ثهددا 

News  ،  مجا جل مش رانيلئ  أهايل أن رايغط لف رثخبلةالدل   رارنش له اةل     ز(ه ث   رل را ةرال فا
رهياددلص رثجددطص راارل ددن  لاجل ددم راادددإا  إلاددا  رددض را ندد رف را يددلئ له كشدد ل مدد  اجلئإددل ك ةث ددل 

اراجيادد  ثأهر يدد  اكددا  يادد ة را ندد م رثجطم ددله كاددل أكدد ف را ةراددل جردد  أن ثاددلئ  رثجددطص راارل ددنم 
يجددم أن   خدد  راربددنم مددش  جنشددل  غط ييددل اجلئإددل ا ددنثس ك ةث ددله ث ر دد  رانظددن اددا ايايددل ث رلط يددل مدد  

جددطص رااددإا  يدد     يكددنة متدد  هدد   راجلئإددل اددا جاددن  دد جا   دد  رابشددنالل أ يددل خطددل خطدد رف رث
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 مي  مل اا رانا  ثرايط ة.

بعنحوان: "تح اير  (Junwen, Joshua Aston, Xinyiliu& Tinyu ying, 2020)دراسحة:  -7
 في الصين".  19 وفيدالترنية اإلعالمية المضللة على الجمهور بالتندي  على أزمة جائحة  ورونا  

ث نلثادددل هددد   را ةرادددل رايددد   نرف ران سددد ل ثراادددإ ل رااإياردددل جرددد  راجايددد ة رااددد نا مدددش خدددطل 
ه 19ميددل رييص اري ددلةالن ثرايغط ددل رثجطم دددل رايددا ولمددل بيدددل ثاددلئ  رثجددطص راغنش دددل  شدد ن ا ددنثس ك ا ددد  

 نلثاددل أزمددل ا ددنثس ك ةث ددل رااسدديج  أن  لاب ددل راي ددلةالن راغنش ددل رايددا  فادد ث   ددرل را ةراددل اددا  يلئجيددل 
ر سدددددال  لارنادددددنالل  جدددددل  رااددددد ش ثم رطن يدددددله ثأن  ردددددض راي دددددلةالن ث ددددد ل رااددددد ش  لاااددددد ة راثل 

رثالام اا ةم راا ش ث رنض م رطن يل اطضطيل  رارنان  اا  فا ه ر  إلار  نثالف اا رارلاص ثو  أ  
  رض أ إلا  ثل رارلاص.

بعنححوان: "اسححتخدام التكنولوجيححا  Kummitha, 2020)Reddy  -(Ramakrishnaدراسححة:  -8
 والتقليل من انتشارها". Covid-19االتصالية الحدعثة لمواجهة جائحة فيروس  ورونا 

رايردددنف جرددد    ن ددد   كن ا   دددل ر  ادددلل راإ  تدددل ادددا رايرلمددد  مددد   لئإدددل   ثهددد ال را ةرادددل فاددد
ثأييدددلل رايردددنف جرددد  را دددنثق راا  ددد  م بددد ش رااددد ش ثراددد ثل راغنش دددل   ادددل  ،(Covid19)ا دددنثس ك ةث دددل 

 يرر   طنق   ن    كن ا   ل ر  الل راإ  تل اا رايرلمد  مد   رد  رازمدل راادإ ل رارلاا دله ثرجياد ف 
مددني  رااسدد ه ث   ددرل فاددا مجا جددل مددش رانيددلئ  أهايددل: فن  يددلئ   ةراددل رثاددينر  ج لف  را ةراددل جردد 

ر  اددلا ل رااسدديس مل اددا رايرلمدد  مدد  أزمددل ا ددنثس ك ةث ددل  سيرددي مددش مةددلن اخددن ثءادد   ي جددل ارنظددلص 
 أن ر جياددل  جردد   كن ا   ددل ر  اددلل اددا  راس لاددا راا  دد   اددا كدد   ثاددله ثأشددلةف  يددلئ  را ةراددل فادد

م ر يل ا نثس ك ةث ل من بط  لاي  ص رايكن ا  ا ارد ثله ثاد ا   جد  أن راد ثل رارنش دل  يجد  فاد  ر جيادل  
 شة  كلم  جر   كن ا   ل ر  الل راإ  تل  غنض راي ر   م   اله نهدله ثالسديص هد ر  شدة  كب دن ادا 

 لا جر  . شن را جا ب ش راجاله نه ثو   ظ   ه ر فا  راإ  مش ر يشلة را  نثس ثرا ي

بعنححوان: "تفاعححل الشححبا  الجححامعي مححع طححر  الومالححة مححن  (Jad Gouaidat , 2020)دراسححة:  -9
فيححروس  ورونححا عدححر فيسححدوم دراسححة ميدانيححي لمسححتخدمي صحححيفتي منححاة المملكححة األردنيححة ومنححاة 

France24 ."عربي 
رايردددنف جرددد    لجددد  راابإددد   ش مددد  طدددنق را وليدددل مدددش ا دددنثس ك ةث دددل جبدددن   ثهددد ال را ةرادددل فاددد

جنشدا  ثرادديس مل راادني  را  دد ا   ادر ب رااسدد   France 24 دإ  يا وندلم راااركددل راة   دله ثونددلم 
م ن م مش طدطب  دلمريا را دلهنم ثج ندلف  400 لار نل ك  رم اجا  راب ل لفه ث ك  ل رار نل راا  ر  ل مش 

 France24مدددش ميدددل را طدددنق را وليدددل مدددش ا دددنثس ك ةث دددل جبدددن  دددإ  يا وندددلم راااركدددل راة   دددل ثوندددلم 
 يل: ث    انثق  رال ف الئ لل ب ش أشةلل   لج  راابإد   ش مد  طدنق جنشاه ثمش رانيلئ  رايا    رل فا
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 .(0.01ثها  رال جن  مسي إل ) 4.21را وليل مش ا نثس ك ةث ل  اإ  يا را ةرال ثو  برغل ا ال ف= 

 نموذجًا(".   19بعنوان: " التواصل السياسي في فل األزمة ) وفيد    (Ferram Rabie, 2020)دراسة:    -10
ل أن طدنق راي ر د  راس لادا رايدا رجياد هل را دل م راس لاد  ن ر سد ف طل ردلل خل دلل ثأنينف را ةراد

زالدددل م مرددد ل   ه ثأن راإل دددل فادد19-خا  دد ل هددد ر راظددنف  ل يشدددلة ا ددنثس ك ةث دددل ك ا دد   فاددد  ددلانظن 
رااشدددلةكل را رلادددل اراددد رطن ش  يطردددم ف دددنرارف ءرف  دددرل ثشلايدددلاا راددديس رص  جددد  راسدددرطل يردددمز  ا ددد  
را ددددنرةرف راايسدددد مه ثالرط يددددل  ل بددددلل ثن خ ددددلل ثأن   زالدددد  راودددد ص راالادددد ل ارادددد رطن ش يرددددمز اددددنص ر سددددنرط 

را  ددنثس يةددنس را يا نرط ددل راادد رطن ش اددا رازمددله ثأن راسطددلب راس لاددا رااريادد  اددا ندد  ر يشددلة هدد ر 
 رايشلةك ل ثرايات ر ل  شة  كب ن.

بعنوان: "توفيح  تكنولوجيحا الحر ا  االصحنناعي فحي  (Shaima Al-Hawari, 2020)دراسة:  -11
 مكافحة فيروس  ورونا".

 19أك ف را ةرال جر  مرل لم رااجيا  را ثاا   كار  مش نلهنم   شدا ثشدلا ا دنثس ك ةث دل ك ا د  
 ددنثس ثر يشددلة   ادد ةم كب ددنم اددا رارددلاص ماددل  ادد  رارراددلا ثراطربددل ارو ددلص    إددلث ثربيكددلةرف اددا ث  شددا را 

مجلل  كن ا   ل را كلا ر  طنلجا  جادلل ا يدمم راادإل رارلمدل ءرف رثمةل  دلف رااإد ث م ثرابإد  جدش 
راددددد كلا  رادددديس رص  كن ا   دددددل  ا ددددلل ارإددددد  مددددش ر يشدددددلة را  دددددنثسه ثشيدددد ر ر جيدددددل  رددددض  ثل راردددددلاص فاددددد

ر  طنلجا اا رااجلل رااإا اريا     يشلة را  نثسه ثنين را ثة را      ص  د   كن ا   دل راد كلا 
ر  طنلجاه ثمش أبنزهل رايس رص رانثش ف اا راكشي جش راانض رااشيب   إ لبييص    ثرايرلمد  مريدص 

 ايمرص  لايرر الف. جنبلل   ي لل رار ثإل ثراي ر   ب ش راانضا ثجلئرييص ث  ع ل رانلس  ل 

 الدراسات السابقة:  ىالتعلي  عل

 دراسات المحور األول: ىالتعلي  عل -1
اددا  رااياددلرة  ددلع مردد ل ميل رددل راشددبلب راجددلمرا اط    نر  دد   لجيبددلة  أ دد  أهددص را اددلئ  ثراشددةلل  -1

راارر مددلف ادد   راابإدد   ش  إل رخياددلة راارر مددلف ث  دد يايل  شددة   دد رب ثاددي ه ثأييددلل رة  ددلع مسددي  
(ه  ةراددل اا ددلا جبدد  راكددنالص ص2018راايددل ر ش اط    نر  دد ه ثهدد ر مددل أك  دد   ةراددل اددا شدد ل ركسددش اددا )

 (.ص2018(ه  ةرال منثم جط ل مإا  )ص2018(ه  ةرال هل ا رابط  )ص2018)
 رايالةم رايب لن رثاكينث  ل.  مرظص را ةرالف راسل  ل جررجيا ف  -2
 نلثال مرظدص را ةرادلف راسدل  ل رايد   نرف رااسير دل اط    نر  د  ث ثة  ادا    د   راارر مدلف  شدة    -3

 (. ص 2018( ث ةرال منثم جط ل مإا  ) ص 2018رااير ا ثه ر مل أك     ةرال اا ش ل الكسش يل )   يج ب 
را ةراددلف راسددل  ل جردد   نددلثل ج نددل راشددبلب راجددلمرا  ظددنرل اها ددل رادد ثة را رددلل ايدد   را ئددل رجيادد ف  -4

(ه ادا شد ل الكسدش يدل ص2018ث ثةهل اا بنلا ثراي نرة أ  مجيا  ثهد ر مدل أك  د   ةرادل هدل ا رابطد  )
 (.ص2018(ه منثم جط ل )ص2018)
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 دراسات المحور الثاني: علىالتعلي   -2
الف راسل  ل مش   د  راهد رف جرد  أشدةلل راارلاجدل ثرايغط دل رثجطم دل اجلئإدل ةكمف مرظص را ةر  -1

فاديلص ثادلئ  رثجدطص راج  د  ادا زالدل م راد جا راادإا اايل ر يدل  إلا نثس ك ةث له ثرايردنف جرد  مد  
  جل  ه   رازمل ثمنيل م رو  راي ر   ر  يالجا.

راددديس رص مدددني  رااسددد  رثجطمدددا  شدددو   رايإر ردددا ثراا ددد ر ا ثكن كدددلن  جرددد ر   دددل أ رب دددل را ةرادددلف  -2
 راغلام ه  مني  رااس  رثجطما.

أك ف را ةرالف راسل  ل جرد  أها دل راد جا راادإا  جدل   لئإدل ك ةث دل ثطدنق ا لاديل ثأييدلل أها دل   -3
ي ع دددل راادددإ ل ا دددلص رااظاسدددلف راادددإ ل بي اددد و منظ مدددلف ر ادددلا ل    تدددله ثراو دددلص بددد ثةهل  جدددل  را

(ه ثع شددددل جردددد  ص2020ثرادددديس رص ثاددددلئ  رثجددددطص راج  دددد  اددددا راي ع ددددل متدددد   ةراددددل مإادددد  رامدددد ش )
 (. ص2020رابش ن جتالن )  (ه ث ةرال من يص2020)

رجيا ف را ةرالف راا  ر  ل اا را ةرالف راسل  ل جر  أ رم ر اديبل ل رثاكينث  دل ثرايدا  د زع فاكينث  دلل   -4
 رث ين ل ثم رو  راي ر   ر  يالجا.جر  شبةل 

را ةراددلف راسددل  ل ةكددمف مددش   دد  راا ضدد ع جردد  راينددلثل رثجطمددا اجلئإددل ا ددنثس ك ةث ددل )ك ا دد   -5
(  ظددنرل اإ ر ددل راا ضدد ع رااددن بط  ل يشددلة هدد ر را شددلا رارددلاااه ثر جددل  رارددلاص كردد  اربإدد  جددش هدد ر 19

ق رااسير دل مدش خدطل  شدن راي ع دل ثطدنق را وليدل رايدا را  نثس ثمإلثال راإ  مش ر يشلة   شدي  راطدن 
 و   ين م جر يل ميل رل ه   راجلئإل جبن ثالئ  رثجطص راي ر  يل ثراج   م.

ةكمف مرظص را ةرالف راسدل  ل جرد  أها دل  د   ن م رود  راي ر د  ر  يادلجا ثثادلئ  رثجدطص راج  د    -6
ث ةراددل ثا دد  مإادد  جبدد  راإردد ص  Jun Wen (2020)راجايدد ة  ةراددل  إلجردد  زالددل م  سددبل رادد جا ادد  

 (. ص2020(ه ث ةرال ع شل جر  )ص2020)

 االستفادة من الدراسات السابقة: 
راددي ل ف رابل تددل مددش را ةراددلف راسددل  ل اددا  دد ل ل ث إ  دد  مشددةرل را ةراددل ث إ  دد  ج نددل را ةراددل 

رابإت ل رااسيس مل ثأ ثرف رابإ   لار    مش ب ول كال الج ف را ةرالف راسل  ل رابل تل اا  ط الن را رم 
رااال ة ثرا ب لف رانظنالل ثأييلل  إ  د  فطدلة  ظدن  مطئدص اا ضد ع را ةرادل ادا مد رخ  ر جيادل  جرد  

 ثالئ  رثجطص  ا يل را سم اا ض ع را ةرال راإلا ل.

يردنف جرد  راادني  راانلادم ايندلثل  كال  ص رثال م اا را ةرالف راسل  ل اا   ك     ر ل را ةرال راإلا له ثرا 
 م ض ع را ةرال رااسلج م اا بنلا رثطلة راارناا ار ةرال ث شة   ه ة  جلص ايل. 
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 مشكلة الدراسة:

ادددا نددد  رازمدددل رارلاا دددل رايدددا يادددن بيدددل راردددلاص   كارددد  ثهدددا   شدددا ثشدددلا ا دددنثس ك ةث دددل رااسددديج  
لئإددل رايددا شددي هل رارددلاص   كاردد ه ثرايددا جارددل ( ثرايددا ث دد ييل منظاددل رااددإل رارلاا ددل  لاج19-)ك ا دد  

جرددد  ثودددي كددد  مجنالدددلف راإ دددلم ادددا راردددلاص ثأشدددلجل راددد جن ثرانجدددم ادددا ورددد ب رااددد رطن ش ثرااسدددئ ا شه 
ثر سدد ف راإة مددلف ادددا  ا دد  رادد ثل كددد  رايدد رب ن ثرث دددنرارف ر  ينرزالددل اا ر ييدد ه ث ظدددنرل اسطدد ةم هددد ر 

 دددل ر سددد ف راإة مدددل رااادددنالل رار  ددد  مدددش رث دددنرارف را ولئ دددل را  دددنثس ثو ة ددد  جرددد  ر  يشدددلة  سدددنجل الئ
اإاليددل راادد رطش راااددن  ثراإ ددلت جردد   ددإي ه خل ددل راشددبلب ثرادد   ياتدد   سددبل كب ددنم مددش رااجيادد  
رااان  ثءا    نض  رض راس لالف ثرث نرارف رايلمل ارإ  مش ر يشلة راانض ثشدلاينك م جرد  م رود  

اايددن و رانئ سددا ارشددبلب اددا ندد  هدد   رازمددل ارإادد ل جردد  راارر مددلف راي ر دد  ر  ياددلجا رايددا  ردد  ر
ثراخبلة جش ه ر را  نثس رارر شه ث ر  ه   راا رو  أ ر  و الل اينا ل را جا رااإا ا  يص اا ر يدل   شدا 
ه ر راانض ثرا ود ف جرد  مرنادل أهدص أجنرضد  ثطدنق رارد ثإل ثك خ دل را وليدل مند ه ث ظدنرل اإ ر دل راادنض 

 راشبلب يجير    ثالجير ن     ن . ثأن مرظص

ا   كلن اا رو  راي ر   ر  يالجا  ثة هلص اا  شن راارر ملف ثراخبلة ادا شدة     د  ثاجد ب 
راشددبلب اارناددل راارر مددلف جددش هدد ر رااددنض مددش خددطل ر     نر  دد  راي ددلجرا ثراتلبددل راا دد ص اددا م رودد  

لراي ر دد  ر  ياددلجاه ثشدد ا  ياددب  مادد ةرل  ان دد  راارر مددلف ثرخياددلةهله ثاددنجل ث دد ايل ارشددبلب  مياددل
  ا ةم  لء ل ايص.

ثمدددش هندددل  يإددد   مشدددةرل را ةرادددل ادددا ة ددد   ددد   ن ر     نر  ددد  راي دددلجرا ثراتلبدددل  ا روددد  راي ر ددد  
 ر  يالجا اا   ع ل راشبلب راجلمرا   جنرض ا نثس ك ةث ل رااسيج  ثطنق را وليل من .

 أهمية الدراسة:
 أواًل: األهمية النظرية:

 نبدد  أها ددل را ةراددل مددش أها ددل راان رددل رانرهنددل ثرازمددل رايددا يع شدديل رارددلاص كردد   ي جددل ر يشددلة  لئإددل  -1
ثرث دددنرارف  ل ث ددد ثة رار  ددد  مدددش را دددنرةرف جلاا دددل  ( ثرجيبدددلة  ثشدددلال 19ا دددنثس ك ةث دددل رااسددديج  )ك ا ددد  
راااددنالل اا ر يددل هدد ر را  ددنثس ثراإدد  مددش ر يشددلة   ماددل  ادد  رار  دد  مدددش  ر  ينرزالددل رايددا ر سدد  يل راإة مددل  

 رانلس اارنال مرر ملف جش ه ر را  نثس ثمرنال أجنرض  ثطنق را وليل من . 
  ةم را ةرالف رايا  نلثال رايس رص م رو  راي ر   ر  يالجا اط    نر     شةر ل راي دلجرا ثراتلبدل   -2

  ملف ثراخبلة  شة  اي  ثشس ط ث لءب اط يبل . لجيبلة  ما ةلر ان   راارر
أها ل راان رل رارانالل ثطب رل رار نل ثخالئايل ر  يالع ل ثران س ل ثهدا راشدبلب راجدلمرا    د    -3

أ يددددص أكتددددن را ئددددلف رارانالددددل راددددديس رملل  فادددد ياتدددد   سددددبل كب ددددنم مددددش رااجيادددد  راااددددن ه  لثضدددددلال 
 ل راج   م.اراسيإ  لف رايكن ا   ل ثثالئ  ر  ال
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أها ل م رو  راي ر   ر  يالجا ثرايا ر يشنف  شة  كب ن ب ش ائلف رااجيا  ثرجيال  ج   كب ن مش   -4
 راانر  جر يل كاا ة ارإا ل جر  راارر ملف ثراخبلة رااسير ل.

 اانيًا: األهمية التنديقية:
ر     نر  دد  راا دد ص اددا م رودد  راي ر دد   سدديص هدد   را ةراددل اددا   دد يص ة الددل  نش الددل   ج الددل ايدد   نرف  -1

ر  يادلجا اددا  شددن رادد جا رااددإا ادد   راشدبلب اجددلمرا ايرددنال يص  دد جنرض ا ددنثس ك ةث ددل ثطددنق 
 را وليل من .

 أها ل راي ع ل رااإ ل  سط ةم ثر يشلة ا نثس ك ةث ل رااسيج  ثك خ ل رايا   ا  ثراإ  مش ر يشلة .   -2
لل جدنض راارر مدلف رااسديس مل ادا م رود  راي ر د  ر  يادلجا ثرايدا أها ل ر     نر    ك    أشدة  -3

رادي ل  يص ث  دلجريص مد   إليريا  جر يل راشدبلب ادا راإاد ل جرد  راارر مدلف ثراخبدلة ثراإ دلئ  ثمد  
 ه   راارر ملف راايرر ل    نثس ك ةث ل.

 ندددلوش ويدددليل هلمدددل  يدددص مسدددلهال هددد   را ةرادددل ادددا  رمالدددم رااةيبدددل رارنش دددل  لا ةرادددلف رابإت دددل رايدددا  -4
 رااجيا  رااان .

 أهداف الدراسة:
 الدراسة الحالية للتعرف على ما علي: ىوتسع

 مر ل ميل رل راشبلب راجلمرا اا رو  راي ر   ر  يالجا.-1
 راا  ص اا م رو  راي ر   ر  يالجا. مر ل ميل رل راشبلب راجلمرا اط    نر    -2
راشددبلب راجددلمرا اددا جددنض راارر مددلف ثراخبددلة جددش  إلأكتددن م رودد  راي ر دد  ر  ياددلجا   يدد طل ادد  -3

 ا نثس ك ةث ل رااييانل اا ر     نر    راي لجرا ثراتلبل.
خدددطل  رهيادددلص راشدددبلب راجدددلمرا  لابإددد  جدددش راارر مدددلف ثراخبدددلة  ددد ل ا دددنثس ك ةث دددل مدددش إلمددد   -4

 ر     نر    راا  ص اا م رو  راي ر   ر  يالجا.
 راشبلب راجلمرا ارإا ل جر  راارر ملف جش ا نثس ك ةث ل.   إل أشةلل ر     نر    راا ي  ا    -5
 ابم ميل رل راشبلب راجلمرا اط    نر    اا م رو  راي ر   ر  يالجا. -6
 ثرادددد  رجياددددل  راشددددبلب راجددددلمرا جردددد  ر     نر  دددد  راي ددددلجرا ثراتلبددددل راا دددد ص اددددا م رودددد  راي ر دددد   -7

 ر  يالجا كاا ة ارارر ملف جش ما ة ك ةث ل.
 ة دددل رهيادددلص راشدددبلب راجدددلمرا  لاارر مدددلف راا  مدددل جدددش ا دددنثس ك ةث دددل رااسددديج  رااييدددانل ادددا  -8

  ر   ر  يالجا.ر     نر    راي لجرا ثراتلبل  ا رو  راي
 ة دددددل رادددددي ل م راشدددددبلب راجدددددلمرا مدددددش راارر مدددددلف ثراخبدددددلة جدددددش ا دددددنثس ك ةث دددددل رااييدددددانل ادددددا -9

 ر     نر    راي لجرا ثراتلبل اا م رو  راي ر   ر  يالجا ث ة ل   لجر  ثمشلةكي  ايل.
را ارارر مدددلف ثراخبدددلة جدددش  رايددد   نرف راارن  دددل ثرا   ر  دددل ثراسدددر ك ل رااين بدددل جرددد  ميل ردددل راشدددبلب راجدددلم   -10
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 ا نثس ك ةث ل رااييانل اا ر     نر    راي لجرا ثراتلبل اا م رو  راي ر   ر  يالجا. 
ر     نر  د  راي ددلجرا ثراتلبددل  جردد راشددبلب راجددلمرا  ي جدل ر جياددل   إلرادد جا رااددإا اد   إل مسدي   -11

 اا راإا ل جر  راارر ملف جش ا نثس ك ةث ل رااسيج .
 الدراسة:تساؤالت 

 دد   ن ر     نر  دد  راي ددلجرا ثراتلبددل    مددل   : ثودد   إدد  ف  سددل  ف را ةراددل اددا راسددظرل رانئ سددا ثهدد  
 ا رو  راي ر   ر  ياددلجا اددا   ع ددل راشددبلب راجددلمرا  دد منرض ا ددنثس ك ةث ددل رااسدديج  ثطددنق را وليددل  

 من ه ثالي نع مش ءا  راائرل را نع ل رت  ل: 
 جلمرا اا رو  راي ر   ر  يالجا؟مل مر ل ميل رل راشبلب را-1
 مل مر ل ميل رل راشبلب راجلمرا اط    نر    راا  ص اا ثالئ  راي ر   ر  يالجا؟ -2
راشددبلب راجددلمرا اددا جددنض راارر مددلف ثراخبددلة  إلمددل أكتددن م رودد  راي ر دد  ر  ياددلجا   يدد طل ادد   -3

 راي لجرا ثراتلبل؟ جش ا نثس ك ةث ل رااييانل اا ر     نر   
رهياددلص راشددبلب راجددلمرا  لابإدد  جددش راارر مددلف ثراخبددلة  دد ل ا ددنثس ك ةث ددل مددش خددطل  إلمددل مدد   -4

 ر     نر    راا  ص اا م رو  راي ر   ر  يالجا؟
 راشبلب راجلمرا ارإا ل جر  راارر ملف جش ا نثس ك ةث ل؟   إل مل أشةلل ر     نر    راا ي  ا    -5
 مل ابم ميل رل راشبلب راجلمرا اط    نر    اا م رو  راي ر   ر  يالجا؟ -6
مدددل  ثراددد  رجيادددل  راشدددبلب راجدددلمرا جرددد  ر     نر  ددد  راي دددلجرا ثراتلبدددل راا ددد ص ادددا م روددد  راي ر ددد   -7

 ر  يالجا كاا ة ارارر ملف جش ا نثس ك ةث ل؟
 مددل جددش ا ددنثس ك ةث ددل رااسدديج  رااييددانل اددا مددل  ة ددل رهياددلص راشددبلب راجددلمرا  لاارر مددلف راا  -8

 ر     نر    راي لجرا ثراتلبل  ا رو  راي ر   ر  يالجا؟
مدددل  ة دددل رادددي ل م راشدددبلب راجدددلمرا مدددش راارر مدددلف ثراخبدددلة جدددش ا دددنثس ك ةث دددل رااييدددانل ادددا  -9

 ي  ايل؟ر     نر    راي لجرا ثراتلبل اا م رو  راي ر   ر  يالجا ث ة ل   لجر  ثمشلةك
مددددل رايدددد   نرف رااين بددددل جردددد  ميل رددددل راشددددبلب راجددددلمرا ارارر مددددلف ثراخبددددلة جددددش ا ددددنثس ك ةث ددددل  -10

 رااييانل اا ر     نر    راي لجرا ثراتلبل  ا رو  راي ر   ر  يالجا؟
را جا رااإا ا   راشبلب راجلمرا  ي جل ر جيال  جر  ر     نر    راي لجرا ثراتلبل   إل مل مسي    -11

 اا راإا ل جر  راارر ملف جش ا نثس ك ة ل رااسيج ؟
 فروض الدراسة:

ايدد   نرف رااين بددل جردد  ميل رددل راشددبلب راجددلمرا ارارر مددلف   اددل ف اددلئ ل بدد ش رجطوددل ءرف    دد   -1
ثراخبدددلة جدددش ا دددنثس ك ةث دددل رااييدددانل ادددا ر     نر  ددد  راا ددد ص ادددا ثادددلئ  راي ر ددد  ر  يادددلجا 

 را جا رااإا ا  يص. إل ثمسي  
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     جطول ءرف   ال ف الئ ل ب ش  ة ل رهيالص راشبلب راجدلمرا  لاارر مدلف راا  مدل جدش ا دنثس   -2
 ثمسدددي إله راددد جا ةث دددل رااييدددانل ادددا ر     نر  ددد  راي دددلجرا ثراتلبدددل  ا روددد  راي ر ددد  ر  يادددلجا ك

 رااإا ا  يص.
     جطول ءرف   ال ف الئ ل ب ش  ة ل رهيالص راشدبلب راجدلمرا  لاارر مدلف راا  مدل جدش ا دنثس ك ةث دل    -3

 راي لجرا ثراتلبل ث ة ل ر اي ل م منيله ث ة ل راي لج  ثرااشلةكل.   اا ر     نر    
   ددد  ادددنثق ءرف   ادددل ف ادددلئ ل بددد ش  ثراددد  رجيادددل  راشدددبلب راجدددلمرا جرددد  ر     نر  ددد  راي دددلجرا  -4

ثراتلبددل اددا م رودد  راي ر دد  ر  ياددلجا كاادد ة ارارر مددلف جددش ا ددنثس ك ةث ددل  ددلخيطف راايغ ددنرف 
 خلص(ه رااسي   ر  يالجا ثر ويال  ه رايساص جارا ث ظن (. - ة ما)راجلمرل  ران عه)

   ددد  ادددنثق ءرف   ادددل ف ادددلئ ل ادددا رايددد   نرف رااين بدددل جرددد  ميل ردددل راشدددبلب راجدددلمرا ارارر مدددلف  -5
ثراخبدلة جدش ا ددنثس ك ةث دل رااييددانل ادا ر     نر  دد  راي دلجرا ثراتلبددل راا د ص اددا م رود  راي ر دد  

ر  يادلجا  إل خدلص(ه رااسدي   -يطف راايغ نرف را يا  نر  ل )ران عه راجلمرل ) ة مار  يالجا  لخ
 (.ثر ويال  ه رايساص  ظن  ثجارا

   دد  جطوددل ءرف   اددل ف اددلئ ل بدد ش  ة ددل راددي ل م راشددبلب راجددلمرا مددش راارر مددلف ثراخبددلة جددش  -6
 إل راي ددلجرا ثراتلبدل اددا م رودد  راي ر د  ر  ياددلجا ثمسددي   ا دنثس ك ةث ددل رااييددانل ادا ر     نر  دد 

 را جا رااإا ا  يص.
     جطول ءرف   ال ف الئ ل ب ش  ة ل راي لج  ثمشلةكل راارر ملف ثراخبلة جش ا نثس ك ةث ل  -7

رااييدددانل ادددا ر     نر  ددد  راي دددلجرا ثراتلبدددل ادددا م روددد  راي ر ددد  ر  يادددلجا ث ة دددل ر ادددي ل م مدددش 
  ملف ثراخبلة جش ا نثس ك ةث ل.راارر

 نوع الدراسة:

ثرايدا  يد ف فاد   اددن    (Descripitive Study)را ةرادلف را  دخ ل  فاد  نيادا هد   را ةرادل 
راب ل لف ثراإ لئ  رايا  يص  جا ريل ث سج ريل  ص   سد نهل ث إر د  هد   راب ل دلف  إرد طل شدلمطل ثراديسطص 

فادد  مرناددل  دد   ن ر     نر  دد    ه ثهدد   را ةراددل  سددر(126ه ص1999 سددشه )اددا ن    ف م  دد م  شدد  يل 
راي دددلجرا ثراتلبدددل  ا روددد  راي ر ددد  ر  يادددلجا جرددد    ع دددل راشدددبلب راجدددلمرا  ددد جنرض ا دددنثس ك ةث دددل 

 رااسيج  ثطنق را وليل من .
 منهج الدراسة:

 Surveyرثجطمددداه ثالريبدددن مدددني  رااسددد  را ةرادددل جرددد  مدددني  رااسددد   هددد   رابل تدددل ادددا رجياددد ف 
 ا ء لل مع لةاللل اسط رف  اد  راب ل دلف مدش راا دن رف رابشدنالل ثهد  يريبدن راادني  رانئ سدا ا ةرادل  ايد ة 

ثأييدددلل  دددص راددديس رص ه (159ه ص2000مإاددد  جبددد  راإا ددد ه ) ثرايإر رددداثادددلئ  رثجدددطص ادددا فطلةهدددل را  ددد ا 
ل ارددد   مدددش راشدددبلب راجدددلمرا بيددد ف رايردددنف جرددد  مددد    ددد  نهص  لاارر مدددلف راا  مدددل ادددا رااسددد   لار نددد
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 ر     نر     ا رو  راي ر   ر  يالجا اا راي ع ل   جنرض ا نثس ك ةث ل رااسيج  ثطنق را وليل من .

 ثو   ص رايس رص مني  رااس   شو  :
 ثه        راب ل لف راسل ل  ا ض ع را ةرال. المسح الكمي: -
 ث ص رايس رم  اا  إر   ه   راب ل لف. المسح الكيفي: -

 عينة الدراسة:

م دن م مدش راشدبلب راجدلمرا مدش  دلمريا ك نراشد ك ث لمردل ادلةثس.  400 يات  ج نل را ةرال ادا 
نال  ر اينشل     جلص رار نلف أ   مش راااةش  إ     جص رار نل جش ط  إل     فن را ةرالف راانيج ل  ن 

رايا  ص  ن   هل اا رابإ ث راسل  ل اا   دو رااجدلل ثمدش ثرود  رثطدطع جرد  را ةرادلف راا  ر  دل راسدل  ل 
م دن مه ث دص   زالد  رار نددل  400ادا مجدلل رابإد ث رثجطم دل  بدد ش أن مرظايدل ود  كدلن جرد  ج نددل و رميدل 

م دددن م مدددش راجلمردددلف راإة م دددل  300خل دددل ب روددد  جرددد   دددلمري ش مادددنالي ش  لمردددل  ة م دددل ث لمردددل 
م ن م مش راجلمرلف راسل ل رااياترل اا  لمرل الةثس ثءا  ان   100رااياترل اا  لمرل ك ن راش ك ث

 راجلمرلف راسل ل ج   ططبيل ور    لاا لة ل  لاجلمرلف راإة م ل كال اا راج ثل رايلاا:
 (  1جدول )

 يوضح وصف عينة الدراسة 

 المتغيرات 
 إجمالي 

 % ك

 النوع 

 50 200 ذكور 

 50 200 إناث 

 100 400 جملة

 الجامعة 

 75 300 حكومية 

 25 100 خاصة 

 100 400 جملة

 الكلية 

 50 200 تطبيقي 

 50 200 نظري

 100 400 جملة

المستوى االقتصادي  
 االجتماعي 

 12.5 50 منخفض 

 68 272 متوسط 

 19.5 78 مرتفع 

 100 400 جملة

 منيص ف لث. %50مش أانر  رار نل ءك ة ث سبل  %50مش     ران ع:  سبل  •
 منيص  جلمرلف خل ل.   % 25مش أانر  رار نل  جلمرلف  ة م له ث سبل    % 75مش     راجلمرل:  سبل   •
 منيص  ةر لف  ظنالل.   % 50مش أانر  رار نل  ةر لف  طب و له ث سبل    % 50مش     راكر ل:  سبل   •
مش أانر  رار ندل مسدي إل ر يادلجا رويادل    %12.5 ر ويال  :  سبلمش     رااسي إل ر  يالجا  •

 منيص مسي إل من   . %19.5منيص مسي إل مي اطه ث سبل  %68منس ضه ث سبل 
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 أدوات الدراسة:

ث دص   زالد   On- Line Question naireرثاكينث دا ثود  راديس مل رابل تدل راديالةم ر اديب لن 
ر ادددديالةم ث ربئييددددل فا ةينث  ددددلل جردددد  ائددددلف راشددددبلب راجددددلمرا جبددددن م رودددد  راي ر دددد  ر  ياددددلجا ثرابنالدددد  

 .ص2020مل    1 –فبنال   1رثاكينث ا ثمجا جلف را ر سلب اا را ينم مش 

ج ندل را ةرادل ادا ند  ر يشدلة  لئإدل  فاد ثالريبن ر ايب لن رثاكينث ا مدش أ سدم راطدنق ار  د ل 
ثثودددي كددد  أ شدددطل راإ دددلم رااسير دددل ثر سدددلء راسدددرطلف رار  ددد  مدددش  (Covid19)ثس ك ةث دددل رااسددديج  ا دددن 

 رث نرارف ر  ينرزالل ارإ  مش ر يشلة راانض ثمنيل رارمل راانماا ث ظن رايج رل.

ثودد   ددص    ددد ص ر ادديالةم اددا ضددد ا اددنثض ث سددل  ف را ةرادددل ثأهدد رايل ث يددانل جددد  رل مددش رااددئرل رايدددا  
  إ    أه رف را ةراله ث ص  طب   ر ايالةم  ر  أن  ص  إة ايل جرا لل.   فا  مجاريل ارل اا  

 قياس الصدق والثبات:

 تم قياس صد  االستمارة من خالل:
ثءاددد  مدددش خدددطل منر ردددل أادددئرل ر اي ادددلا منر ردددل  ا  دددل اري كددد  مدددش  يدددا نيل  صحححد  المحتحححوي: -1

 اطايجل لف رايا ه ال را ةرال فا يل ث  ل ييل  شة  مبسط ار نل را ةرال.
ثءاد  مدش خدطل  ادا ايل  لاين  دم راانط دا ا ضد  راادئرل اكدا  د ان راجيد  ثرا ودل   صد  الدنحا :  -2

  شل ار ةرال.ارابإ   ش ثالرنا  لاب ل لف رااطر
اريإ د  مدش  دط  ل  (*) رااإةاد شمش خطل جدنض ر اديالةم جرد  مجا جدل مدش   الصد  الظاهري:  -3

ر ادديالةم اددا ا ددلس راايغ ددنرف ث إو  يددل اهدد رايله ثأ ددنف رابل تددل رااط ظددلف ثروينر ددلف رااإةادد ش 
 ايإ    أه رف رابإ .

( م ن م 40ثاو لس  بلف ر ايالةم  ص  طب   ر ايالةم جر  ج نل جش رئ ل مش راشبلب  يك ن مش )
ثها  %91ف نرا رايطب   راثل ثشرغل ا ال مر ل راتبلف  مش ج نل را ةرال  ر  أاب ج ش مش %10ب رو   

  بلف رااو لس. فا ا ال  ش ن 
 
 

 
 عرضت االستمارة على السادة المحكمين األتية أسمائهم األسماء مرتبه وفقاً للترتيب األبجدي: ( *)
 جامعة عين شمس.   -اإلعالم بمعهد الدراسات العليا للطفولة   معيد: أستاذأ.د/ اعتماد خلف  -
 كلية البنات جامعة األزهر. -الحي النجار: أستاذ الصحافة واإلعالم  أ.د/ جمال عبد -
 جامعة األزهر وجامعة الملك فيصل بالسعودية.  –أ.د/ حسن نيازي: أستاذ اإلعالم   -
 جامعة عين شمس.  -أ.د/ محمد عوض إبراهيم: أستاذ اإلعالم بمعهد الدراسات العليا للطفولة -
 جامعة األزهر.  –كلية الدراسات اإلسالمية والعربية  –قسم الصحافة واإلعالم أ.د/ محمد شعبان وهدان: رئيس   -
 جامعة القاهرة.  –أ.د/ محرز غالي: أستاذ الصحافة بكلية اإلعالم   -
 جامعة األزهر.  -كلية الدراسات اإلسالمية والعربية -أ.د/ شيماء حمادي: أستاذ الصحافة واإلعالم المساعد  -
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 حدود الدراسة:
 تمثلت حدود الدراسة الحالية فيما علي:

ث ياتددد  ادددا را ةرادددل راإلا دددل ادددا  ةرادددل راارر مدددلف ثراخبدددلة راسل دددل  جلئإدددل  الححححدود الموضحححو ية: -أ
ك ةث ددل ثرايددا  ددص  نلثايددل اددا ر     نر  دد  راي ددلجرا ثراتلبددل  ا رودد  راي ر دد  ر  ياددلجاه ث ثةهددل اددا 

   ع ل راشبلب راجلمرا   جنرض ا نثس ك ةث ل رااسيج  ثطنق را وليل من .
اإد ث  راممن ددل اددا ايدنم  طب دد  ر اديالةم جردد  مجا جدل راابإدد   ش )شددبلب ث ياتدد  ر الححدود الزمنيححة: -ب 

 ص.1/5/2020 فا  ص1/4/2020راجلمرلف( خطل را ينم راممن ل 
راشد ك ث لمردل  ث اتردل راإد ث  راجغنر  دل ثرابشدنالل ايد   را ةرادل ادا  دلمريا ك دن  الحدود الجررافيحة:  -ج

 طربل راجلمري ش. الةثس  لثاةن ةالل      ص  طب   را ةرال جر 

 النظري للدراسة:  اإلطار

 اعتمدت الدراسة الحالية على نظرية التهيئة المعرفية:
ث رددنف  ظنالددل رايي ئددل راارن  ددل جردد  أ يددل رايدد   ن راابلشددن اريرددنض ا اددلئ  رثجددطص جردد  راسددر   

 (Marna Krcmar, 2016)ثها أن  شغ  وي ل مل رانا م راكبن مش رااال ة رثجطم دل راايل دل 

 ص(2004  مه ز   ر ثش الا  )أياش منا ةأن  ي اا را ي ل رااس طنم مع لةالش هال:  ثالجم 
 أن  شغ  را ي ل رانا م راكبن مش رايغط ل رثجطم ل م لة ل  لا يليل راخن . -أ

 أن يريبنهل  لاب ل راجاي ة أ يل را ي ل راكتن أها ل رايا   ر   را ثال م لة ل  لا يليل راخن . -ب 

  ردض را يدليل ث جلهريدل اردبرض  جرد ث  ينض رانظنالل  أن رايغط دل رثجطم دل مدش خدطل  نك مهدل 
رتخددددن  ددددظ ن اددددا راارددددل  ن رايددددا يسدددديس ميل راجايدددد ة اددددا    دددد ص راإة مددددلف ثران اددددلا ثراس لاددددلف ثمددددش 
را نضددد لف را نع دددل  بدددلف مردددل  ن راي  ددد ص  مردددل ن راي  ددد ص  لبيدددل ثالةددد ن رايغ دددن ادددا  رددد    راثزرن رانسدددب ل 

ن منث دله ثأييدلل انضد ل ث ة لف راها ل رايا  رطا اي   راارل  نه  إ د   جرد  مع دلةرل مر ندلل هد  راكتد
رايرادد ص   دد  فن رااددنر  ي خدد ثن مددش  ةايددص رااإدد   جردد  ويدد ل مر نددل مع ددلةرل ارإةددص جردد  را را رارددلص 

 .(ص2010ياش منا ة   ره أ)
راي ددلجرا ثراتلبددل راا دد ص  ث اددل ر اددي ل م مددش هدد   رانظنالددل اارناددل رايدد   نرف راسل ددل  ل     نر  دد 

ب اددلئ  راي ر دد  ر  ياددلجا جردد    ع ددل راشددبلب راجددلمرا  دد جنرض ا ددنثس ك ةث ددل ثطددنق را وليددل مندد ه 
راد جا  إل مسدي   إلثه ر ان ه   را يد ل هدا رايدا  شدغ  أءهدلن كد  رااد رطن ش ادا هد   را يدنمه ثمرنادل مد  

   ر  يالجا.رااإا ا  يص  ي جل رايرنض اط    نر    اا م رو  راي ر 

ثأييلل  ص ر اي ل م مش ه   رانظنالدل ادا رار  د  مدش راج ر دم بيرد  را ةرادله ثمنيدل  إ  د  راايغ دنرف 
 ثشنلا را نثضه ث إ    رااني  ثمرنال راارلاجلف رث الئ ل رااطئال.
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 اإلطار المعرفي للدراسة:

 تعري  اإلنفوجرافيك:
ث رندا  Information graphicهدا رخيادلة ااادطر  راارر مدلف راياد النالل  كرادل ر    نر  د 

 . (Mark Smicikles, 2012,p3)  جلل مش راا ة رايا  امج ب ش راارر ملف ثراياا ص 

اددا  ثالطردد  ماددطر  ر     نر  دد  جردد  رانادد ص ثراياددلم ص رايددا  ييدداش مرر مددلف أث ف اددلئ لف 
را لةإه ثهندل يرندا أن أ  شدة    خد   جار دل ثضد     إل ر اي رلب ا  م ض ع مر ش  شة  يجر  راارر ملف ايرل  

ثالرددنف أييددلل    دد   إ الدد  اكا ددل    راارر مددلف جردد  ه ئددل ةادد ص ث اددلم ص ياةددش أن  اددني ضدداش ر     نر  دد  
مددمال  مدددش راادد ة ثراناددد ص ثرانادد ص مادددل يسددا  ار دددلةإ      مر نددل مددش راب ل دددلف ثراارر مددلف راناددد ل راار دد م فاددد

 ( 12ه ص ص 2018)   م ةر م را ثااه   . راي رلب را كنم راالا ل ارا ض ع  ا ةم أاي  ثأانع 

 أنواع االنفوجرافيك:

 (449ه 446ه ص صص2018)اا لا جب  راكنالص ولاصه  :ىعنقسم االنفوجرافيك إل

  Static Infographicاالنفوجرافيك الثابت: -أ
ثهددا  اددا الف  لبيددل يسيددلة جنل ددنهل ثمإي رهددل رااادداصه ثال دد ص راارر مددلف اددا  دد ةم ةادد ملف 
ث ددد ة ثةمددد ز يسدددي  ايايدددل ثرادددي رلبيله ثالددديص فخنر يدددل  شدددة  مطبددد ع أث  شدددة   ادددا الف  نشدددن جرددد  

 راي ر   ر  يالجا ثم رو  رث ين ل ث  إلف راجنرئ .ثالئ  

 :Interactive Infographicاالنفوجرافيك التفاعلي:  - 
راي ددلجرا هدد  راياددا ص رادد   يسددا  اراير ددا  لاي لجدد  مدد  راب ل ددلف ثراارر مددلفه ايدد   ر     نر  دد 

 رخدد  اددط  راياددا صه ماددل  Layersأ دد رع رث    نر  دد  ايدد   يكدد ن مددش طب ددلف ميردد  م  إل يريبددن مددش أودد  
شط يرنا أ   ياةن  رايإةص اا كا ل راارر ملف رايا  ا  رااير ا ثالسديط   ر     نر  د  راي دلجرا أن  دن 

راارر مددلف رااياترددل اددا ر     نر  دد   رااير ددا  ا ضدد ع راياددا صه   دد  يسددا  ارجايدد ة رااير ددا  لكيشددلف 
 طددنال ييص راسل ددله ثالدديص ءادد  مددش خددطل ران ددن جردد   ددما مددش راياددا ص اريرادد  اددا راب ل ددلف رااياترددل  اددناللل أث  

 راياا ص اير ا راامال  مش راارر ملف.    ر  ي لل مش ثكا 

 (90ه صص2019)أم نم ار  رامهنر اه  االنفوجرافيك الجيد:شروط 
 رة بلط    كنم مر نل ثم ض ع مر ش. -
  يا م ببسلطل راياا ص ث نلا  راا رن. -
 خلل مش راخطلا راررا ل ثرارغ الل. -
 ةشطل ارارر ملف  طنال ل  إ إل. -
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 ميسرس  رااكلة  ب أ   كنم ةئ س ل  ص رااكلة را نع ل. -
 ل ة ثمنر   راارر ملف راا ك ةم اا ر     نر   .ءكن ما -

 (216ه 215ه صص2019)أ ا  ماط ا رااي ااه  مميزات االنفوجرافيك:
  بس ط راارر ملف راار  م ث رريل ايرل را يص ثر جيال  جر  رااظشنرف رابانالل. -
 جر  راشبةلف ر  يالع ل ثرابر  جش راارر ملف راسلطئل. اي ال  شن ثر يشلة ر     نر    -
  رمالم را  ةم جر  راي ك ن ثةشط راارر ملف ث نظ ايل. -
 ولبر ل  طب    جر  ج   كب ن مش رايساالف ثراب ل لف )  ةه أةولصه  ا ص(. -
 فمةل  ل راي ر   مش خطايل ث    راارر ملف اآلخنالش  لخيطف اغل يص. -
 ددل رانث  ن ددل  رددنض راارر مددلف ثراب ل ددلف ارنددلسه ثشلايددلاا هدد ر يسددلج  جردد   غ ددن رادديجل ل  غ  ددن راطنال -

 رانلس ث  لجريص م  ه   راارر ملف.

 Social Mediaمفهوم موامع التواصل االجتماعي: 
هددا منظ مددل مددش راشددبةلف رثاكينث  ددل جبددن ر  ين ددل  يدد   اايادد إ يل فمةل  ددل مشددلةكل راار ددلف 
ثراا ة ث بل ل م لط  را     ه ثك ا  مةنييص مش ف شلا راا ث لف رثاكينث  دل ثك دنرا رااإل  دلف را  ةالدله 

 راخ سددب  ه  دد الينه ثكةادلل راناددلئ ه ث اد ةف راشددبةلف ر  يالع دل هدد    ط دل م رودد  هلمدل ثةئ سدد ل هدا 
ثم ودد  م ددلط  را  دد    را    دد ب ه ا دد  أ ددبإل را ادد رل راالادد ل ايبددل ل راارر مددلف ثراخبددلة را  ةالددل اددا 

 (21ه ص2008عبلس ماط ا  ل قه ) .راايالميل رل رايط ةرف ثرا  رث ثرا يليل 

م رودد  راي ر دد  ر  ياددلجا    يددل منظ مددل مددش راشددبةلف رثاكينث  ددل رايددا   :ةرضددا زرهددن ثالرددنف: 
 سددا  اراشددين  ا يددل  إ شددلا م ودد  خددلص  دد ه ثمددش  ددص ةشطددل جددش طنالدد   ظددلص ر ياددلجا فاكينث ددا مدد  

 (2003)زرهن ةرضاه  .أجيلا  خنالش ا  يص ر هيالملف ثراي ريلف   سيل

 أهمها:وتتميز موامع التواصل االجتماعي بعدة مميزات 
أن هدد ف راا رودد  ر  يالع ددل خردد   ددمالر مددش راي ر دد  اددا مجيادد  راينرضددا   نددا  جادد  مجا جددل مددش  -

راشددسلص مددش منددلط  ث ثل مسير ددل جردد  م ودد  ثر دد ه  سيرددي ث يددل يص ثمسددي الل يص ثأادد ر يص ث ي دد  
 اغييص راي ن ل.

شدلثة أث ااجدن  راين  دله ث كد الش فن ر  يالع ية ن جر  ث  م رايد ف اد را رايردلةف أث رايردلثن أث راي  -
 جطولف     مه أث  سم ر ايططع ثر كيشلف.

فن را ددن  اددا هدد ر رااجيادد  جيدد  الجدد  أ  ف دد   نادد  ثالسددي ب  ثال ددنأ ثالةيددم ثالشددلة  ثالسددا  ثاليإدد ث منيددل    -
 ( 337ص ه  2016)مجرل كر ل راينش له    . رااشلةكل ثراي لج    فا  ثش ا   يجلثز را ثة راسربا اطايالع 
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 مفهوم الوعي الصحي وأهميتي:
هدد  ف ةر  راارددلةف ثراإ ددلئ  رااددإ ل ثراهدد رف رااددإ ل ارسددر   رااددإاه أ  ف دد  جار ددل ف ةر  
را ددن  ا ر دد ه ثك ةر  راظددنثف رااددإ ل رااإ طددله ث كدد الش ر جددل  ج رددا  إدد  رااددإل رارلمددل اراجيادد ه ثهدد  

جندد  ثجددا ث دد ر ا يظيدن جردد  ه ئددل ر جلهددلف  عبدلةم جددش ثجددا مرنادا  لاإ ددلئ  ثراا ددله ص رااددإ ل  ندي 
)ث ا ادددل مه  .ثجدددا  طب  دددا مدددش خدددطل مالةادددلف  دددإ ل فيجلب دددل فاددد ثم ددد ل  دددإ له  دددظ   ادددا رانيليدددل 

 (2682ه 2681ه صص2020
ثمش أها ل را جا رااإا أ   يسلج  راادنر  ادا رايايد  بنظدنم جرا دل  دإ إل ادا   سد ن راظد رهن 

 رابإ  جش أابلب رامنرض ثجرريل  ال ياةنيص مش  جنبيل ثرا وليل منيل.رااإ ل ثالجرريص ول ةالش جر  

 فيروس  ورونا:
يردد    جددلل مددش أ دد رع را  نثاددلف رايددا  سددبم راردد ث  اددا را ددي ثراج دد ب را خ ددل ثراجددما رارردد   مددش 
 راإر ه ثه  اطال     م مش ا نثالف ك ةث له ث ظين أجنرض ك ةث ل جر  شة  ا طن را ديه راييدلب 

راش   مه ثالاةش أن  يط ة  اييلب رانئل ث ر شل راين و ثمش خالئاد  ادنجل   ثراإا راسرلل    -راإر 
 (ص2020)منظال رااإل رارلاا له  .ر  يشلة رانه بل

ثودد  أنيددنف را ةراددلف رااردد م مددش وبدد  راانظاددل أ دد  يسدديي ف را ئددلف راكتددن هشلشددل ثرااجا جددلف 
را ردددم   رااممندددله ثمدددش  يسدددا ن بدددن ص راانلجدددله ثمنضددد رااسييدددر ل )كبدددلة راسدددشه أ دددإلب رامدددنرض 

 ) ن ثق ر مص راايإ م ارسةلن(  .ثراسةن (

ثااا ه ر را  نثس أييلل  ايطزمل ر اييلب رانئ   رايدل ا راشدنق أثادطا ثجدنف أييدلل ك  دنثس 
اادددد رل ك ةث ددددل راشددددنق راثاددددط أث ا ددددنثس ك ةث ددددل راج  دددد ه ثالردددد  ك ةث ددددل هدددد  را  ددددنثس راسددددل س مددددش 

را  نثاددلف رايل  ددله ثودد  أطردد  جر دد  اددا راب ريددل جدد   مددش رااددالا رااسير ددل متدد  شددب   اددلةس أث اددلةس 
راسدددر    ادددا  ردددض راادددإي را نب دددل ثر  ددد  مدددظخنرل جرددد   سدددا ي     دددنثس ك ةث دددل راايسدددبم اايطزمدددل 

 ص(2013)أملل  راا ار الن خر  ه  .راجيلز راين سا راشنق راثاط

  ( ثالسددا2)اددلةز كدد ف 2را  ددنثس رتن  لاددص ا ددنثس راايطزمددل راين سدد ل را خ اددل ك ةث ددلثالرددنف 
 (.19ص )ك ا   2019راانض رانل   جن   انض ا نثس ك ةث ل 

 دلوا  فاد ص اا م  نل ثثهدلن رااد ن ل  دص ر ي د  راادنض 2019ثركيشي راانض اا أثرخن  يسابن 
ص أ    ني منض ك ةث ل  لاجلئإل رارلاا ل 2020س  ثل رارلاص ثأجرنل منظال رااإل رارلاا ل اا ملة 

 )منظال رااإل رارلاا ل( .رايا  ي   رارلاص   كار  ا   منض مر  ثا ي  و ةم الئ ل جر  ر  يشلة
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

راإلادم رتاداه  دص  فاد  ر  ر  ييلا مش  ا  ب ل لف را ةرال راا  ر  له  ص  نم م راب ل دلف ثك خلايدل 
مرلاجييل ث إر ريل ثرايسنرج رانيلئ  رث ادلئ ل  لاديس رص بن دلم    راإممدل رث ادلئ ل ارررد ص ر  يالع دل 

SPSS   Statistical Package for the Social Science  

 ى المعامالت واالختبارات اإلحصائية التالية في تحليل بيانات الدراسة:وتم اللجو  إل
 رايكنرةرف رابس طل ثرانسم راائ الل. -
 رااي اطلف راإسلب ل ثر  إنرالف رااع لةالل. -
 مرلم  رة بلط ب نا ن اررطول راسط ل ب ش ميغ نالش. -
رث اددلئ ل اررطوددل بدد ش ميغ ددنالش مددش راايغ ددنرف ( ا ةراددل را  اددل Chi Square Test) 2رخيبددلة كددل -

  .(Nominalر اا ل )
( ا ةرادددل را  ادددل رث ادددلئ ل ار دددنثق بددد ش رااي ادددطلف راإسدددلب ل ااجاددد جي ش مدددش T- Testرخيبدددلة ) -

 ( Interval Or Ratioميغ نرف را ئل أث رانسبل ) أ   راابإ   ش اا 

ر  لادددص ( رااردددنثف رخيادددلةل One Analysis of Variance إر ددد  رايبدددل ش ء  رابرددد  را ر ددد  ) -
ANOVA  ا ةراددل را  اددل رث اددلئ ل ار ددنثق بدد ش رااي اددطلف راإسددلب ل اكتددن مددش مجادد جي ش مددش

 (Interval Or Ratioميغ نرف را ئل أث رانسبل ) أ   راابإ   ش اا 

 east Significance)مرنددد   وددد  ادددنق أ(  طنال دددل Post Hoc Testsر خيبدددلةرف رابر يدددل ) -

Difference ( ثراارددنثف رخياددلةر  لاددص )LSD اارناددل مادد ة رايبددل ش ثك ددنرا راا لة ددلف راتنلئ ددل )
 ث    انثق  رال ف الئ ل ب نيل. ANOVAب ش رااجا جلف رايا  تبل 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 التفاعلي والثابت بمواقع التواصل االجتماعي في توعية الشباب"  تأثير االنفوجرافيك"  د. حنان كامل: 194 

" 

 

 

 نتائج الدراسة الميدانية:
  : من مدل الشبا  الجامعي عينة الدراسة  مدى متابعة موامع التواصل االجتماعي -1

   (2جدول )
 يوضح مدى متابعة مواقع التواصل االجتماعي

 مدى متابعة موامع التواصل االجتماعي
 اإلجمالي 

 مستوى المعنوية  2 ا
 %  م 2د ح

 68.5 274  رص

247.820 0.001 
 26 104 أ  ل ل

  22 5.5 
 100 400 الجمححلة 

 

 

 

م رود  راي ر د  ر  يادلجاه  ن مدش أادنر  رار ندل  يدل ر   %68.5مش راجد ثل راسدلب  أن  سدبل  يي   
 منيص    يل ر  يل. %5.5له ث سبل منيص  يل ر  يل أ  ل ل  %26ث سبل 

كدد ا   ييدد  ث دد   اددنثق ءرف   اددل ف اددلئ ل بدد ش أاددنر  رار نددل اددا مدد إل ميل رددل م رودد  راي ر دد  
ه رة  دلع  سدبل رادنر  0.001ثها  رال جند  مسدي إل   ادل   247.820=  2ر  يالجاه     كل ل ا ال كل

 م رو  راي ر   ر  يالجا. ن رار نل را  ش  يل ر  

مش راشبلب راجلمرا  يل ر ن م رو  راي ر   ر  يالجا  اال ايل   ثش ا   يي  أن راغلاب ل رارظا
خل دددل  رددد  ر يشدددلة هددد ر را شدددلا  مدددش أها دددل كب دددنم ادددا جدددنض راارر مدددلف ثرا يدددليل ثراي ر ددد  بددد ش راادددنر  

ثاددنض  ظددن رايجدد رل ثجدد ص ودد ةم رااددنر  جردد  راي ر دد  راابلشددن اكل ددله هددا أ رم اري ر دد  بدد ش رااددنر  
 ثخل ل راشبلب راجلمرا.
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 : من مدل الشبا  الجامعي  االنفوجرافيك المقدم في موامع التواصل االجتماعيمتابعة  -2
 (  3جدول )

 االنفوجرافيك المقدم في مواقع التواصل االجتماعي متابعةيوضح 

االنفوجرافيك المقدم في موامع التواصل   متابعة
 االجتماعي 

 اإلجمالي 
 مستوى المعنوية  2 ا

 %  م 2د ح
 45.2 171 ر ل    لايانرة

80.302 0.001 
 43.1 163 ر ل   ر  ل لل 

 11.6 44   ر ل   
 100 378 الجمححلة 

ر     نر    راا  ص ادا م رود    يل ر ن مش أانر  رار نل   %45.2 يي  مش راج ثل راسلب  أن  سبل  
مددنيص    %11.6ه ث سددبل  يل ر  دد  ر  ل ددلل مددنيص  %43.1ه ث سددبل  يل ر  دد   لادديانرةراي ر دد  ر  ياددلجا 

 . يل ر   

ر     نر    راا  ص مر ل ميل رل ك ا   يي  ث    انثق ءرف   ال ف الئ ل ب ش أانر  رار نل اا 
ه 0.001ثهدا  رادل جند  مسدي إل   ادل  80.302= 2اا م رو  راي ر   ر  يالجاه     كل ل ا ادل كدل

 . لايانرةراا  ص اا م رو  راي ر   ر  يالجا  ر     نر     يل ر ن انر  رار نل را  ش أرة  لع  سبل 

ث ب ش انل مش رانسم راسل  ل رة  لع  سبل أانر  رار نل راايل ر ش اط    نر    راا  ص اا رود  راي ر د  
ر  يادلجاه اادل ادد  مدش ود ةم الئ ددل جرد   دد ب راادنر  ثءاد  اراا مر دد  راايرد  م ثرا د ةم جردد  ر ادي ل م مددش 

(ه ص2018  ددد   سدددي ال ثادددنجله ثهددد   راني جدددل  ي ددد  مددد   ةرادددل ادددا شددد ل ركسدددش ادددا ) راارر مدددلف راا  مدددل
(ه ث ةراددددل مددددنثم جط ددددل مإادددد  ص2018(ه ث ةراددددل هددددل ا رابطدددد  )ص2018ث ةراددددل اا ددددلا جبدددد  راكددددنالص )

 (.ص2018)
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في عرض المعلومات واألخبار عحن الشبا  الجامعي  ىلدأ ثر موامع التواصل االجتماعي المفضلة   -3
  فيروس  ورونا المتضمنة في االنفوجرافيك التفاعلي والثابت:

   (4جدول )
 يوضح أكثر مواقع التواصل االجتماعي المفضلة في عرض المعلومات واألخبار عن فيروس كورونا المتضمنة  

 في االنفوجرافيك التفاعلي والثابت

ضلة في عرض  أ ثر موامع التواصل االجتماعي المف
المعلومات واألخبار عن فيروس  ورونا المتضمنة في  

 االنفوجرافيك التفاعلي والثابت 

 اإلجمالي 
 مستوى المعنوية  2 ا

 %  م 4د ح

 71.3 238 م و  راخ و ب  

576.150 0.001 

 9.9 33 م و  را     ب 
 16.5 55 م و    الين 

 1.8 6 م و  ا نك  فن 
 0.6 2 م و  مل  اب و

 100 334 الجمححلة 
 

 

ن أكتددددن م رودددد  راي ر دددد  أ ن مددددش أادددنر  رار نددددل  ددددنث  %71.2 ييددد  مددددش راجدددد ثل راسددددلب  أن  سددددبل 
ر  يادددلجا راا يدددرل ادددا جدددنض راارر مدددلف ثراخبدددلة جدددش ا دددنثس ك ةث دددل رااييدددانل ادددا ر     نر  ددد  

مددنيص  %9.9 دد  م ودد   دد الينه ث سددبل أ ن مددنيص  ددنث  %16.5ه ث سددبل (م ودد  راخدد و بدد  )راي ددلجرا ثراتلبددل 
    م و  را     ب.أ ن  نث 

ب ش أانر  رار نل اا أكتن م رود  راي ر د  ر  يادلجا   ك ا   يي  ث    انثق ءرف   ال ف الئ ل
راا يرل اا جنض راارر ملف ثراخبلة جش ا نثس ك ةث ل رااييانل اا ر     نر    راي لجرا ثراتلبله 

نر  رار ندل راد  ش أاده رة  دلع  سدبل 0.001ثها  رال جن  مسدي إل   ادل   576.150=  2    كل ل ا ال كل
اددا جددنض راارر مددلف ثراخبددلة جددش ا ددنثس  ادد  يص ر دد  ر  ياددلجا راا يددرلن أكتددن م رودد  راي  أ ن  ددنث 
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 .(م و  راخ و ب  ه  )ك ةث ل رااييانل اا ر     نر    راي لجرا ثراتلبل 

 التواصححل موامححع فححي المقححدم والثابححت التفححاعلي االنفوجرافيححك علححىالشححبا  الجححامعي  عتمححادا دوافححع -4
 :المستجد  ورونا مصدر عن للمعلومات  مصدر االجتماعي

 ( 5  ثل )
 ارارر ملف ر  يالجا كاا ة راي ر   م رو  اا راا  ص ثراتلبل راي لجرا ر     نر    جر راشبلب راجلمرا  رجيال   ثرا   ض  

 رااسيج   ك ةث ل ما ة جش

التفاعلي والثابت   دوافع االعتماد على االنفوجرافيك
المقدم في موامع التواصل االجتماعي  مصدر  

 للمعلومات عن مصدر  ورونا المستجد 

 334ن= إجمالي 
 2 ا الترتيب 

 الداللة 
 % م   1د ح 

 0.001 27.593 1 64.4 215 ايإ    رايانف راانلام بنلارل جر  ه   راارر ملف 
 0.001 17.293 2 61.4 205 راج    اارنال مسيج رف رام ة جش ه ر را  نثس 

 0.001 52.168 6 30.2 101 رثططع جر  رث الئ لف راج   م را  م ل
 0.001 29.940 5 35 117 مرنال  ي   را ثال ارإ  مش ر يشلة را  نثس 

   ن  رال  0.274 1.198 4 53 177 مرنال طنق رار ثإل ثر يشلة را  نثس 
 0.05 5.796 3 56.6 189 را وليل من مرنال أجنرض راانض ثطنق 

 جردددد  ر جياددددل    ثرادددد مددددش أاددددنر  رار نددددل  ددددنثن أن  %64.4 سددددبل  راسددددلب  أن ييدددد  مددددش راجدددد ثل 
 ماددد ة جدددش ارارر مدددلف  كااددد ة ر  يادددلجا راي ر ددد  م روددد  ادددا راا ددد ص ثراتلبدددل  راي دددلجرا ر     نر  دد 

يريا ثن جر    منيص %61.4ه ث سبل راارر ملف  ه   جر  بنلارل  راانلام  رايانف رااسيج  ايإ      ك ةث ل
 أجدنرض  ارنادليرياد ثن جر د  ا مدنيص %56.6ه ث سدبل راج  د   را  دنثس  هد ر  جدش  رامد ة  مسديج رف   اارنال

 .را  نثس ثر يشلة رار ثإل  طنق  ارناليريا ثن جر   ا منيص %53ه ث سبل من  را وليل ثطنق   راانض 

 جرددددد  ر جيادددددل    ثراددددد كددددد ا   ييددددد  ث ددددد   ادددددنثق ءرف   ادددددل ف ادددددلئ ل بددددد ش أادددددنر  رار ندددددل ادددددا 
 ماددد ة جدددش ارارر مدددلف  كااددد ة ر  يادددلجا راي ر ددد  م روددد  ادددا راا ددد ص ثراتلبدددل  راي دددلجرا ر     نر  دد 

 نادلاره   ال ج ر ر جيادل  جر يدل ا0.05 رال جن  مسي إل   ال رو   2ه     كل ل ا ص كلرااسيج    ك ةث ل
  دن  راددل جندد   2اددنر  رار ندل   دد  كل دل ادد ص كددلأاددص يةدش هنددل  ادنثق بدد ش  را  ددنثس ثر يشدلة راردد ثإل  طدنق 

 .0.05مسي إل 
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أعحراض فيحروس  ورونحا وطحر  الومالحة اهتمام الشبا  الجامعي عينحة الدراسحة بالبححن عحن   درجة  -5
  المقدم في موامع التواصل االجتماعي: من خالل االنفوجرافيكمني 

 (  6)جدول 
 يوضح درجة اهتمام الشباب الجامعي عينة الدراسة عن أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه من 

 خالل االنفوجرافيك المقدم في مواقع التواصل االجتماعي  

أعراض فيروس  ورونا وطر  الومالة  بالبحن عن مدي االهتمام 
 من خالل االنفوجرافيك المقدم في موامع التواصل االجتماعي مني 

 اإلجمالي 
 مستوى المعنوية  2 ا

 %  م 2د ح
 44.3 148 رهيص ب ة ل كب نم

144.868 0.001 
 53 177 رهيص ب ة ل مي اطل 

 2.7 9   رهيص 
 100 334 الجمححلة 

 

 

ب ة ددل كب ددنم  لابإدد  جددش  ن مددش أاددنر  رار نددل  ييادد   %44.3راجدد ثل راسددلب  أن  سددبل  ييدد  مددش 
راارر مدددلف ثراخبدددلة  ددد ل ا دددنثس ك ةث دددل رااسددديج  مدددش خدددطل ر     نر  ددد  راا ددد ص ادددا م روددد  راي ر ددد  

 لابإددد  جدددش  ن مدددنيص    يياددد   %2.7ث سدددبل  هب ة دددل مي ادددطل ن مدددنيص  يياددد   %53ر  يادددلجاه ث سدددبل 
راخبدددلة  ددد ل ا دددنثس ك ةث دددل رااسددديج  مدددش خدددطل ر     نر  ددد  راا ددد ص ادددا م روددد  راي ر ددد  راارر مدددلف ث 
 ر  يالجا.

رهيادلص راشدبلب راجدلمرا ج ندل    إل ك ا   يي  ث    ادنثق ءرف   ادل ف ادلئ ل بد ش أادنر  رار ندل ادا مد  
ر  دد  راا دد ص اددا  را ةراددل  لابإدد  جددش راارر مددلف ثراخبددلة  دد ل ا ددنثس ك ةث ددل رااسدديج  مددش خددطل ر     ن 

ه رة  دلع  0.001ثهدا  رادل جند  مسدي إل   ادل    144.868=   2م رو  راي ر   ر  يالجاه     كل ل ا ال كدل 
 لابإدد  جددش راارر مددلف ثراخبددلة  دد ل ا ددنثس ك ةث ددل رااسدديج  مددش خددطل    ن اددنر  رار نددل رادد  ش  ييادد  أ  سددبل  
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 ر     نر    راا  ص اا م رو  راي ر   ر  يالجا. 

 
فححي موامححع التواصححل االجتمححاعي  مححن مدححل الشححبا  الجححامعي أشححكال االنفوجرافيححك الم فضححل متابعتححي -6

  :ا وطر  الومالة منيفيروس  ورون عن أعراضللحصول على معلومات 
 (  7جدول )

 يوضح أشكال االنفوجرافيك الُمفضل متابعته من قبل الشباب الجامعي في مواقع التواصل االجتماعي للحصول 
 على معلومات عن أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه  

الُمفضل متابعته في مواقع التواصل   أشكال االنفوجرافيك
االجتماعي للحصول على معلومات عن أعراض فيروس كورونا  

 وطرق الوقاية منه 

 اإلجمالي 
 2كا

 مستوى المعنوية  
 %  م 1د ح 

 79 264 ر     نر    راي لجرا 
 21 70 ر     نر    راتلبل 0.001 112.683

 100 334 الجمححلة 

 
 

 

ميل رددل ر     نر  دد  راي ددلجرا  ن مددش أاددنر  رار نددل ي يددر   %79راجدد ثل راسددلب  أن  سددبل  ييدد  مددش 
 ن مدنيص ي يدر   %21اا م رو  راي ر   ر  يالجا ارإاد ل جرد  مرر مدلف مدش ا دنثس ك ةث دله ث سدبل 

 ميل رل ر     نر    راتلبل.
     نر  دد  رااض يدد  كدد ا   ييدد  ث دد   اددنثق ءرف   اددل ف اددلئ ل بدد ش أاددنر  رار نددل اددا أشددةلل ر

ميل رييددل اددا م رودد  راي ر دد  ر  ياددلجا ارإادد ل جردد  مرر مددلف مددش ا ددنثس ك ةث ددله   دد  كل ددل ا اددل 
ميل ردل  ن ادنر  رار ندل راد  ش ي يدر  أه رة  دلع  سدبل 0.001ثهدا  رادل جند  مسدي إل   ادل  112.683= 2كدل

 راي لجرا اا م رو  راي ر   ر  يالجا ارإا ل جر  مرر ملف مش ا نثس ك ةث ل. ر     نر   
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 فحي  المتضحمنة  المسحتجد   ورونحا  فيحروس  عحن  المقدمحة  بالمعلومحات  الشحبا  الجحامعي  هتماما  درجة  -7
 :االجتماعي التواصل بموامع والثابت التفاعلي االنفوجرافيك

 (  8جدول )
يوضح درجة اهتمام الشباب الجامعي بالمعلومات المقدمة عن فيروس كورونا المستجد المتضمنة في االنفوجرافيك التفاعلي والثابت  

 400بمواقع التواصل االجتماعي ن=

 االستجابة 
 المعلومات 

مهتم بدرجة  
  ديرة جداً 

مهتم بدرجة  
  ديرة 

مهتم بدرجة  
 متوسنة

مهتم إلي حد 
المتوسط  غير مهتم  ما

 المرجح 
 االتجاه

 % م % م % م % م % م
الجدعدة  - اإلحصائيات  على  اإلطالع 

 بدرجة  ديرة 4.06 1.5 5 12.9 43 12.6 42 24.6 84 48.5 162 .عن المصابين والوفيات 

 .معرفة أعراض فيروس  ورونا -
178 53.3 95 28.4 56 16.8 5 1.5 0 0 4.34 

بدرجة  ديرة 
 جداً 

وانتشار  - العدوى  طر   معرفة 
 4.49 0 0 1.5 5 7.2 24 32.3 108 59 197 .الفيروس 

بدرجة  ديرة 
 جداً 

األطبا   - أرا   على  التعرف 
 بدرجة  ديرة 4.08 2.1 7 3 10 15.3 51 44.3 148 35.3 118 .والمتخصصين 

بدرجة  ديرة  4.41 0.6 2 2.4 8 13.5 45 22.8 76 60.8 203 .التعرف على اإلجرا ات االحترازية -
 جداً 

الحكومة  - مرارات  على  التعرف 
 .لمواجهة الفيروس 

 بدرجة  ديرة 3.85 1.8 6 6.3 21 20.4 68 48.5 162 48.5 77

وأما ن  - العالج  بروتو والت  معرفة 
 .العزل 

بدرجة  ديرة  4.25 0.9 3 7.2 24 10.8 36 28.1 94 53 177
 جداً 

المساعدة  - تقدلم  معرفة  ي ية 
 بدرجة  ديرة 4.11 1.2 4 5.7 19 13.5 45 40.4 135 39.2 131 .للمرضي 

الصحية  - التو ية  في  المشار ة 
 بدرجة  ديرة 3.96 1.5 5 5.7 19 18.3 61 44.6 149 29.9 100 .وطر  الومالة من المرض 

و ي ية  - األزمة  بخنورة  التو ية 
 4.23 0.3 1 6.3 21 8.1 27 40.7 136 44.6 149 .مواجهتها 

بدرجة  ديرة 
 جداً 

وتوجيهات  - بإرشادات  الكامل  االلتزام 
 20.4 68 40.4 135 .وزارة الصحة الحتوا  األزمة 

11
 بدرجة  ديرة 3.97 0.3 1 3.6 12 35.3 8

فيروس  - عن  الصحية  الثقافة  زيادة 
 . ورونا 

بدرجة  ديرة  4.29 1.5 5 1.5 5 14.7 49 31.4 105 50.9 170
 جداً 

االهتمام بالنظافة الشخصية واألغرلة  -
 .الصحية وفوائدها 

بدرجة  ديرة  4.65 0 0 1.2 4 3 10 25.4 85 70.4 235
 جداً 

 جدددش راا  مدددل  لاارر مدددلف  ييددد  مدددش راجددد ثل راسدددلب  أن أادددنر  رار ندددل ميياددد ن ب ة دددل كب دددنم  ددد ر 
 :ر  يالجا راي ر    ا رو  ثراتلبل  راي لجرا ر     نر    اا رااييانل رااسيج   ك ةث ل ا نثس

 .4.65 اي اط  ثا رئ هل رااإ ل ثرا  يل راشسا ل  لانظلال ر هيالص -
 .4.49 اي اط  را  نثس ثر يشلة رار ثإل  طنق  مرنال -
 .4.41 اي اط  ر  ينرزالل رث نرارف  جر  رايرنف -
 .4.34 اي اط  ك ةث ل ا نثس أجنرض  مرنال -
 .4.29 اي اط  ك ةث ل ا نثس جش رااإ ل رات لال زالل م -
 .4.25 اي اط  رارمل ثأملكش رارطج بنث  ك  ف  مرنال -
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 .4.23 اي اط  م ر يييل ثك خ ل رازمل  سط ةم راي ع ل -

 ادا رااييدانل رااسديج   ك ةث دل ا دنثس جدش  راا  مدل   لاارر مدلف   كب دنم  ب ة دل  ن   مييا  رار نل  انر  ثأ
 :ر  يالجا راي ر    ا رو  ثراتلبل  راي لجرا ر     نر   

 .4.11 اي اط  ارانضا رااسلج م    يص ك خ ل مرنال -
 .4.08 اي اط  ثراايساا ش راطبلا أةرا جر  رايرنف -
 .4.06 اي اط  ثرا   لف  رااالب ش جش راج   م رث الئ لف  جر  رثططع -
 .3.97 اي اط  رازمل   ي را رااإل ثزرةم ث    يلف   إةشل رف  راكلم  ر ايمرص -
 .3.96 اي اط  راانض  مش را وليل ثطنق  رااإ ل راي ع ل اا رااشلةكل -
 .3.85 اي اط  را  نثس اا ر يل راإة مل ونرةرف  جر  رايرنف -
 
 فحححي المتضححمنة  ورونححا فيححروس عححن واألخبححار المعلومحححات مححنالشححبا  الجححامعي  اسححتفادة درجححة -8

  :االجتماعي التواصل موامع في والثابت التفاعلي االنفوجرافيك
 (  9جدول )

 يوضح استفادة الشباب الجامعي من المعلومات واألخبار عن فيروس كورونا المتضمنة في االنفوجرافيك
 التفاعلي والثابت في مواقع التواصل االجتماعي 

االستفادة من المعلومات واألخبار عن فيروس كورونا المتضمنة  
 التفاعلي والثابت في مواقع التواصل االجتماعي  في االنفوجرافيك 

 اإلجمالي 
 2كا

 مستوى المعنوية  
 3د ح 

 % ك

 49.7 166 راي  ف ب ة ل كب نم   رل 

166.192 0.001 

 33.5 112 راي  ف ب ة ل كب نم 
 10.5 35 راي  ف ب ة ل مي اطل 
 6.3 21 راي  ف ب ة ل منس يل 

 0 0 اص راي    منيل 
 100 334 الجمححلة 
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 مددددش رمددددش أادددنر  رار نددددل راددددي ل ثر ب ة دددل كب ددددنم  دددد ل  %49.7 ييددد  مددددش راجدددد ثل راسدددلب  أن  سددددبل 
 راي ر د  م رود  ادا ثراتلبدل  راي دلجرا ر     نر  د  ادا  رااييدانل  ك ةث ل  ا نثس  جش  ثراخبلة  راارر ملف 

 همددنيص راددي ل ثر ب ة ددل مي اددطل %10.5ث سددبل  كب ددنمهراددي ل ثر ب ة ددل مددنيص  %33.5ث سددبل  هر  ياددلجا
 .منس يل ب ة ل راي ل ثر منيص %6.3 ث سبل

  جدش   ثراخبدلة   راارر مدلف   مدش   ر ادي ل م ادا  ك ا   يي  ث    انثق ءرف   ال ف الئ ل بد ش أادنر  رار ندل  
ر  ياددلجاه   دد  كل ددل ا اددل    راي ر دد    م رودد    اددا   ثراتلبددل   راي ددلجرا   ر     نر  دد    اددا   رااييددانل   ك ةث ددل   ا ددنثس 

  ر  د ل   كب دنم   ب ة دل   رادي ل ثر ادنر  رار ندل راد  ش  أ ه رة  لع  سدبل  0.001ثها  رال جن  مسي إل   ال    166.192=   2كل 
  راي ر دد    م رودد    اددا   ثراتلبددل   راي ددلجرا   ر     نر  دد    اددا   رااييددانل   ك ةث ددل   ا ددنثس   جددش   ثراخبددلة   راارر مددلف   مددش 

 . ر  يالجا 
 االنفوجرافيحك فحي المتضحمنة  ورونحا فيحروس عحن واألخبار المعلومات في والمشار ة  التفاعل  درجة  -9

  :االجتماعي التواصل موامع في والثابت التفاعلي
   (  10جدول )

 يوضح التفاعل والمشاركة في المعلومات واألخبار عن فيروس كورونا المتضمنة  
 اصل االجتماعيفي االنفوجرافيك التفاعلي والثابت في مواقع التو

التفاعل والمشاركة في المعلومات واألخبار عن فيروس كورونا  
المتضمنة في االنفوجرافيك التفاعلي والثابت في مواقع التواصل  

 االجتماعي 

 اإلجمالي 
 2كا

 مستوى المعنوية  
 %  م 4د ح 

 14.4 48 ب ة ل كب نم   رل 

293.126 0.001 

 55.1 184 ب ة ل كب نم 
 21.6 72 مي اطل ب ة ل 

 6.6 22 ب ة ل منس يل 
 2.4 8          لج  

 100 334 الجمححلة 
 

 

ر %14.4 يي  مش راج ثل راسلب  أن  سبل   مش أادنر  رار ندل  ي دلجر ن ثالشدلةك ن ب ة دل كب دنم  د ل



       www.epra.org.eg                                www.jprr.epra.org.eg                     سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الحادي والثالثون العدد  203 ا

 م روددد  ادددا ثراتلبدددل  راي دددلجرا ر     نر  ددد  ادددا رااييدددانل ك ةث دددل ا دددنثس جدددش ثراخبدددلة راارر مدددلف  ادددا
مددددنيص  %21.6ث سددددبل  كب ددددنمهن ب ة ددددل ثالشددددلةك   ن  ي ددددلجر  مددددنيص  %55.1ث سددددبل  هر  ياددددلجا راي ر دددد 

 ث سددبل منس يددله ب ة ددل ن ثالشددلةك  ن  ي ددلجر   مددنيص %6.6 ث سددبل هب ة ددل مي اددطل ن ثالشددلةك   ن  ي ددلجر  
          لج  ثمشلةكل. منيص 2.4%

 اددددا ثرااشددددلةكل راي لجدددد اددددا كدددد ا   ييدددد  ث دددد   اددددنثق ءرف   اددددل ف اددددلئ ل بدددد ش أاددددنر  رار نددددل 
 راي ر د  م رود  ادا ثراتلبدل  راي دلجرا ر     نر  د  ادا  رااييدانل  ك ةث ل  ا نثس  جش  ثراخبلة  راارر ملف 

ادنر  أه رة  دلع  سدبل 0.001ثها  رال جند  مسدي إل   ادل   293.126=  2    كل ل ا ال كل  ر  يالجاه
 ادا رااييدانل ك ةث دل ا دنثس جدش ثراخبدلة راارر مدلف  ادا كب دنم ب ة دل ن ثالشلةك   ن  ي لجر  رار نل را  ش  
 .ر  يالجا راي ر   م رو  اا ثراتلبل  راي لجرا ر     نر   

  ورونحححا فيحححروس عحححن واألخبحححار للمعلومحححات ة الشحححبا  الجحححامعيمتابعححح علحححى المترتبحححة التححح ايرات -10
 :االجتماعي التواصل موامع في المقدم االنفوجرافيك في المتضمنة

  ورونححا فيححروس عححن واألخبححار للمعلومححات ة الشححبا  الجححامعيمتابعحح علححى المترتبححة المعرفيححة التحح ايرات )أ(10
 االجتماعي:  التواصل موامع  في  المقدم  االنفوجرافيك  في  المتضمنة

 (  11جدول )
 يوضح التأثيرات المعرفية المترتبة على متابعة الشباب الجامعي للمعلومات واألخبار عن فيروس كورونا  

 400المتضمنة في االنفوجرافيك المقدم في مواقع التواصل االجتماعي ن=

 االستجابة 
 الت ايرات المعرفية 

المتوسط  معارض جداً  معارض محاعد مواف  مواف  جداً 
 المرجح 

 االتجاه
 %  م %  م %  م %  م %  م

اليومية  - اإلحصائيات  معرفة 
 مواف  جداً  4.37 1.5 5 1.2 4 9.9 33 34.1 114 53.3 178 .للمصابين والمتعافيين والوفيات 

األخبار  - بمتابعة  اهتم  أصبحت 
بفيروس   المرتبنة  والمعلومات 

  ورونا من المعلومات األخرى 
 مواف  جداً  4.31 1.5 6 0 0 13.8 46 34.7 116 49.7 166

عن  - أ ثر  معلومات  ا تسدت 
وطر    فيروس  ورونا  أعراض 

 .انتشاره و ي ية الومالة مني 
 مواف  جداً  4.51 1.5 5 1.2 4 4.2 14 31.4 105 61.7 206

 مواف  جداً  4.34 2.4 8 0.6 2 8.1 27 38 127 50.9 170 .لتعرف على اإلجرا ات االحترازية ا -

 ونت لدي فكرة شاملة عن حقيقة  -
 مواف    3.96 8.1 27 1.5 5 19.8 66 27.5 92 43.1 144 .هرا الوبا  وخنورتي 

بها  مع - تنتشر  التي  األما ن  رفة 
 .اإلصابة 

 مواف  جداً  4.21 3.6 12 1.2 4 9.6 32 41.6 139 44 147

للتمييز  أص - معرفية  خدرة  لدي  بح 
وأعراض   أعراض  ورونا  بين 

 .الدرد العادي 
 مواف    4.08 2.4 8 7.5 25 16.8 56 26.6 89 46.7 156

 جرد  رااين بدل راارن  دل رايد   نرف ر جرد   يي  مش راج ثل راسلب  أن رانر  رار ندل كدل  ر مد را  ش  د ل 
 راي ر دد  م رودد  اددا راا دد ص ر     نر  دد  اددا رااييددانل ك ةث ددل ا ددنثس جددش ثراخبددلة ارر مددلف را لميل ردد
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 : ر  يالجا
 .4.51 اي اط  من  را وليل ثك خ ل ر يشلة  ثطنق  ك ةث ل ا نثس أجنرض  جش أكتن مرر ملف  ركيسبل  -
 .4.37 اي اط  ثرا   لف  ثراايرلا  ش اراالب ش را  م ل رث الئ لف  مرنال -
 .4.34 اي اط ر  ينرزالل  رث نرارف  جر  رايرنف -
 اي اددط  راخددنإل  راارر مددلف جددش  ك ةث ددل    ددنثس راان بطددل ثراارر مددلف  راخبددلة  ايل رددل رهدديص أ ددبإل -

4.31. 
 .4.21 اي اط  رث ل ل بيل  نيشن رايا راملكش مرنال -

 جدش ثراخبدلة ارر مدلف را لميل رد جرد  رااين بدل راارن  دل  رايد   نرف ثراشبلب راجلمرا راا را  ش جرد   
 : ر  يالجا راي ر   م رو  اا راا  ص ر     نر    اا رااييانل ك ةث ل ا نثس

 .4.08 اي اط  رارل   رابن   ثأجنرض  ك ةث ل أجنرض  ب ش اريا  م مرن  ل خبنم  ا   أ ب  -
 .3.96 اي اط  ثخط ة   را شلا ه ر  و  ل جش شلمرل اكنم ا    ك  ل  -
 

 (  12جدول )
 يوضح التأثيرات الوجدانية المترتبة على متابعة الشباب الجامعي للمعلومات واألخبار عن فيروس كورونا 

 400المتضمنة في االنفوجرافيك المقدم في مواقع التواصل االجتماعي ن=  

 االستجابة 
 الت ايرات الوجدانية 

المتوسط  معارض جداً  معارض محاعد مواف  مواف  جداً 
 المرجح 

 االتجاه
 % م % م % م % م % م

من  - والقل   بالخوف  الشعور  زيادة 
 مواف   4.16 2.1 7 1.5 5 8.7 29 53.6 179 34.1 114 .العدوى واإلصابة 

 .وذويي التعاط  مع حاالت المرضي  -
مواف    4.47 1.5 5 0 0 6.6 22 33.5 112 58.4 195

 جدا 
انتشار  أشعر  - سرعة  بسدب  بالضي  

مواف    4.39 3.3 11 0.3 1 4.8 16 36.5 122 55.1 184 .المرض 
 جدا 

 .اإلحساس بالتفاؤل لحاالت التعافي -
مواف    4.60 1.5 5 0 0 3.9 13 25.7 86 68.9 230

 جدا 
المرض  الشعور  - بانحسار  بالسعادة 

 .وانخفاض أعداد المصابين 
مواف    4.47 2.4 8 0.6 2 8.7 29 24.3 81 64.1 214

 جدا 
على - وزمالئي    الخوف  أسرتي 

مواف    4.73 1.5 5 0 0 1.8 6 17.4 58 79.3 265 .وأصدمائي من العدوى 
 جدا 

با - بتندي   ل  الشعور  الطمئنان 
تقدمها   التي  االحترازية  اإلجرا ات 

 .الحكومة 
 مواف   4.11 1.5 5 1.2 4 21.6 72 35.9 120 39.8 133

  ل جردرااين بد را   ر  دل رايد   نرف ر جرد  انر  رار نل كل  ر م را  ش   ل أ يي  مش راج ثل راسلب  أن  
 راي ر دد  م رودد  اددا راا دد ص ر     نر  دد  اددا رااييددانل ك ةث ددل ا ددنثس جددش ثراخبددلة ارر مددلف را لميل ردد

 ر  يالجا:
 .4.73إل  اي اط رار ث  مش ثأ  ولئا ثزمطئا أان ا جر  راس ف  -
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 .4.60 اي اط  رايرلاا اإل ف   لاي ل ل رث سلس -
 .4.47 اي اط رااالب ش  أج ر   ثر س لض  راانض   ل إسلة  لاسرل م راشر ة -
 .4.47 اي اط  ثءثاليص راانضا  ل ف  م  رايرلطي -
 .4.39 اي اط  راانض  ر يشلة انجل  سبم   لاي   أشرن -

 جدش ثراخبدلة ارر مدلف را لميل رد جرد  رااين بدل را   ر  ل راي   نرف ثراشبلب راجلمرا راا را  ش جر  
 : ر  يالجا راي ر   م رو  اا راا  ص ر     نر    اا رااييانل ك ةث ل ا نثس

 .4.16 اي اط  ثرث ل ل رار ثإل  مش ثرا ر   لاس ف راشر ة زالل م  -
 .4.11 اي اط  راإة مل    ميل رايا ر  ينرزالل رث نرارف  ك  بيطب    ل طائنلن راشر ة -
 

  ورونححا فيححروس عححن واألخبححار للمعلومححات ة الشححبا  الجححامعيمتابعحح علححى المترتبححة السححلو ية التحح ايرات )ج(10
 :االجتماعي  التواصل موامع  في  المقدم  االنفوجرافيك  في  المتضمنة

 (  13جدول )
 التأثيرات السلوكية المترتبة على متابعة الشباب الجامعي للمعلومات واألخبار عن فيروس كورونا يوضح 

 400المتضمنة في االنفوجرافيك المقدم في مواقع التواصل االجتماعي ن=  

 االستجابة 
 الت ايرات السلو ية 

المتوسط   معارض جداً  معارض  محاعد  مواف   مواف  جداً 
 االتجاه  المرجح 

 %  م  %  م  %  م  %  م  %  م 

احرص على تناول األغرلة الصحية  -
 .حتى ال أصا  بفيروس  ورونا 

م را    4.63 1.2 4 0 0 2.7 9 26.9 90 69.2 231
   رل 

باستمرار  - عدي  غسل  على  احرص 
من   خوفًا  التعقيم  وسائل  واستخدام 

 .إصابتي بكورونا 
م را    4.71 1.8 6 0 0 1.8 6 18 60 78.4 262

   رل 

اإلجرا ات  - بتندي   االهتمام 
 .االحترازية 

م را    4.56 1.2 4 0 0 3 10 33.5 112 62.3 208
   رل 

االجتماعي  - التباعد  على  المحافظة 
وترم مسافة  افية بيني وبين أي فرد  

 .في أي مكان 
م را    4.42 2.1 7 0 0 3.9 13 42.2 141 51.8 173

   رل 

على  - اإلنفوجرافيك  نشر  إعادة 
 .الصفحات الخاصة بى 

م را    4.23 1.2 4 1.2 4 13.2 44 42.2 141 42.2 141
   رل 

م را    4.52 1.5 5 0 0 0.6 2 40.4 135 57.5 192 .ارتدا  الكمامة إذا أضنريت للخروج -
   رل 

م مالمسة أي شي  بيدي مباشرة  عد -
 .خوفًا من العدوى 

م را    4.41 1.5 5 0.6 2 3.3 11 44.6 149 50 167
   رل 

والمعنوية  تق - المادلة  المساعدات  دلم 
 .للمرضي 

م را    4.56 1.8 6 0.6 2 5.1 17 24.6 82 68 227
   رل 

 جرد  رااين بدل راسدر ك ل رايد   نرف  يي  مش راج ثل راسلب  أن رانر  رار نل كل  ر مد را  ش  د رل جرد  
 راي ر دد  م رودد  اددا راا دد ص ر     نر  دد  اددا رااييددانل ك ةث ددل ا ددنثس جددش ثراخبددلة اارر مددلف رددل رميل 

 :ر  يالجا
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 .4.71 اي اط   ة ةث ل ف لبيا مش خ الل  رايرو ص ثالئ  ثرايس رص  لايانرة      س  جر  ر نص  -
 .4.63 اي اط  ك ةث ل    نثس أ لب     ي  رااإ ل را  يل  نلثل جر  ر نص  -
 .4.56 اي اط  ر  ينرزالل رث نرارف  بيطب   ر هيالص -
 .4.56 اي اط  ارانضا ثراارن الل راال يل رااسلج رف     يص -
 .4.52 اي اط  ارسنثج أضطنالل   فءر راكالمل رة  را -
 .4.42 اي اط  مةلن أ  اا ان   أ  ثش ش ب نا كل  ل مسلال ث ن  ر  يالجا رايبلج   جر  رااإلاظل-
 .4.41 اي اط  رار ثإل  مش خ الل  مبلشنم ب    شاا أ  مطمسل ج ص -
 .4.23 اي اط  ب  راسل ل راا إلف  جر  رث    نر     شن فجل م -
 

 فححي والثابححت التفححاعلي االنفوجرافيححك علححى االعتمححاد نتيجححة الشححبا  الجححامعي لححدي الصحححي الححوعي مسححتوي  -11
  :المستجد   ورونا  فيروس  عن  المعلومات  على  الحصول

 (  14جدول )
  على الحصول  في والثابت  االنفوجرافيك التفاعلي على االعتماد نتيجة  الشباب الجامعي لدي  الصحي الوعي  مستوي يوضح 

 المستجد كورونا فيروس  عن المعلومات

مستوي الوعي الصحي لديك نتيجة االعتماد على  
والثابت في الحصول على    االنفوجرافيك التفاعلي

 المعلومات عن فيروس كورونا المستجد 

 اإلجمالي 
 2كا

 مستوى المعنوية  
 2د ح 

 % ك

 48.5 162 ثجا  إا من   

112.838 0.001 
 45.5 152 ثجا  إا مي اط
 6 20 ثجا  إا منس ض 

 100 334 الجمححلة 

 

 

 يصادد  من  د   راادإا راد جا مسدي   مدش أاددنر  رار ندل  %48.5 ييد  مدش راجد ثل راسدلب  أن  سدبل 
 ك ةث ددل ا ددنثس جددش راارر مددلف  جردد  راإادد ل اددا ثراتلبددل  راي ددلجرا ر     نر  دد  جردد  ر جياددل    ي جددل
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 راادإا راد جا مسدي    مدنيص %6 ث سدبل مي ادطه راادإا راد جا مسي   منيص  %45.5ث سبل    هرااسيج  
 منس ض.

 يصادد   رااددإا رادد جا إل مسددي  اددا كدد ا   ييدد  ث دد   اددنثق ءرف   اددل ف اددلئ ل بدد ش أاددنر  رار نددل 
 ك ةث ددل ا ددنثس جددش راارر مددلف  جردد  راإادد ل اددا ثراتلبددل  راي ددلجرا ر     نر  دد  جردد  ر جياددل    ي جددل

اددنر  أه رة  ددلع  سددبل 0.001ثهددا  راددل جندد  مسددي إل   اددل  112.838= 2  دد  كل ددل ا اددل كددله رااسدديج  
 ثراتلبل  راي لجرا ر     نر    جر   ر جيال     ي جل  ا  يص لمن  رل   رااإا را جا  إل مسي  رار نل را  ش ية ن  

 .رااسيج   ك ةث ل ا نثس جش راارر ملف  جر  راإا ل اا

 
  فروض الدراسة:

 واألخبحار للمعلومحات ة الشحبا  الجحامعيمتابعح علحى المترتبحة التح ايراتتوجد عالمة ذات داللة إحصائية بين   -1
 الححوعي مسححتوي و  االجتمححاعي التواصححل موامححع فححي المقححدم االنفوجرافيححك فححي المتضححمنة  ورونححا فيححروس عححن

 هم.لدع  الصحي
 (  15جدول )

  في  المتضمنة كورونا  فيروس  عن واألخبار   للمعلومات ة الشباب الجامعي متابع على  المترتبة التأثيرات بينيوضح العالقة 
 لديهم الصحي الوعي ومستوي  االجتماعي التواصل  مواقع في  المقدم  االنفوجرافيك

االنحراف   المتوسط  المترير 
 المعياري 

مستوى   القوة  االتجاه  معامل االرتباط 
 الداللة 

 0.604 2.43   رااإا را جا سي   م
 0.01 مي اط  طن   ** 0.513

 4.631 29.77 راي   نرف راارن  ل
 0.01 مي اط  طن   ** 0.332 3.769 30.95 راي   نرف را   ر  ل

 0.01 مي اط  طن   ** 0.360 4.488 36.04 راي   نرف راسر ك ل
 جش ثراخبلة ارارر ملف لميل ر جر  رااين بل راي   نرف

  ك ةث ل ا نثس
 0.01 مي اط  طن   ** 0.453 11.571 96.77

 راسلب : يي  مش راج ثل 
 رارر مدلف راشدبلب راجدلمرا ا لميل رد جرد  رااين بدلراارن  دل  رايد   نرف ث    جطول طن يل مي اطل بد ش   -

 ر  ياددددلجا راي ر ددد  م روددد  ادددا راا دددد ص ر     نر  ددد  ادددا رااييدددانل ك ةث ددددل ا دددنثس جدددش ثراخبدددلة
 .0.01( ثها جن  مسي إل 0.7>ة> 0.3ه     كل ل )ا  يص رااإا را جا إل ثمسي  

 رارر مدلف راشدبلب راجدلمرا ا لميل رد جرد  رااين بلرا   ر  ل    راي   نرف ث    جطول طن يل مي اطل ب ش    -
 ر  ياددددلجا راي ر ددد  م روددد  ادددا راا دددد ص ر     نر  ددد  ادددا رااييدددانل ك ةث ددددل ا دددنثس جدددش ثراخبدددلة

 .0.01( ثها جن  مسي إل 0.7>ة> 0.3      كل ل )ا  يص رااإا را جا إل ثمسي  
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 رارر مدلف راشدبلب راجدلمرا ا لميل رد جرد  رااين بدل  راسدر ك ل  راي   نرف ث    جطول طن يل مي اطل ب ش    -
 ر  ياددددلجا راي ر ددد  م روددد  ادددا راا دددد ص ر     نر  ددد  ادددا رااييدددانل ك ةث ددددل ا دددنثس جدددش ثراخبدددلة

 .0.01( ثها جن  مسي إل 0.7>ة> 0.3    كل ل )  ا  يص رااإا را جا إل ثمسي  
 ثراخبدلة رارر مدلف راشدبلب راجدلمرا ا لميل رد جرد  رااين بدل  راي   نرف ث    جطول طن يل مي اطل ب ش    -

 راد جا إل ثمسدي   ر  يادلجا راي ر د  م رود  ادا راا د ص ر     نر  د  اا رااييانل ك ةث ل  ا نثس  جش
 رايدد   نرف  دد  كراددل زر ف أ, أ  0.01( ثهددا جندد  مسددي إل 0.7>ة> 0.3    دد  كل ددل )ادد  يص رااددإا
 ادا رااييدانل ك ةث دل ا دنثس جدشمش وب  راشبلب راجدلمرا   ثراخبلة  راارر ملف   ميل رل  جر   رااين بل

 .ا  يص رااإا را جا إل مسي  رة     ر  يالجا راي ر   م رو  اا راا  ص ر     نر   

 ل. إ   را نض راثل كر ل ثمال اب   يي  
 
 فيححروس عححن المقدمححة بالمعلومححاتالشححبا  الجححامعي  اهتمححامتوجححد عالمححة ذات داللححة إحصححائية بححين درجححة  -2

 الحوعي ى مسحتو و  االجتمحاعي التواصحل بموامحع والثابحت  التفحاعلي  االنفوجرافيحك  في  المتضمنة  المستجد   ورونا
 هم.لدع  الصحي

 (  16جدول )
يوضح العالقة بين التأثيرات المترتبة على متابعة الشباب الجامعي بالمعلومات واألخبار عن فيروس كورونا المتضمنة في  

 االنفوجرافيك المقدم في مواقع التواصل االجتماعي ومستوي الوعي الصحي لديهم

 لة مستوى الدال  القوة االتجاه معامل االرتباط  االنحراف المعياري  المتوسط المترير 

 0.604 2.43  الصحي الوعي ستوي م
 فيروس عن المقدمة بالمعلومات الشبا  اهتمام درجة 0.01 متوسط طردي  ** 0.364

 المستجد   ورونا

54.67 7.692 

 راسلب : يي  مش راج ثل 
 ك ةث ددل ا ددنثس جددش راا  مددل اارر مددلف راجددلمرا  ل راشددبلب  رهياددلصث دد   جطوددل طن يددل مي اددطل بدد ش  -

 راددد جا إل ثمسدددي   ر  يادددلجا راي ر ددد   ا روددد  ثراتلبدددل  راي دددلجرا ر     نر  ددد  ادددا رااييدددانل رااسددديج  
 راشبلب  رهيالص    كرال زر  أ, أ  0.01( ثها جن  مسي إل  0.7>ة> 0.3ه     كل ل )ا  يص رااإا

  ا رود  ثراتلبدل  راي دلجرا ر     نر  د  ادا رااييدانل رااسديج   ك ةث دل  ا دنثس  جش  راا  مل   لاارر ملف 
 .ا  يص رااإا را جا إل مسي  رة     ر  يالجا راي ر  

 ل.ثمال اب   يي   إ   را نض راتل ا كر ل 
 عححن المقدمححة لمعلومححاتالجححامعي با الشححبا  اهتمححام درجححةتوجححد عالمححة ذات داللححة إحصححائية بححين  -2

 االجتمحاعي  التواصحل  بموامحع  والثابحت  التفاعلي  االنفوجرافيك  في  المتضمنة  المستجد   ورونا  فيروس
 والمشار ة. التفاعل ودرجة منها االستفادة درجةو 
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 (  17جدول )
  االنفوجرافيك في  المتضمنة المستجد كورونا فيروس عن المقدمة لمعلوماتالجامعي با الشباب اهتمام درجة  بينيوضح العالقة 

 والمشاركة   التفاعل ودرجة   منها االستفادة درجة و االجتماعي التواصل  بمواقع والثابت التفاعلي

 مستوى الداللة  القوة االتجاه معامل االرتباط  االنحراف المعياري  المتوسط المترير 

 فيروس عن المقدمة بالمعلومات الشبا  اهتمام درجة
 المستجد   ورونا

54.67 7.692 
 0.01 متوسط طردي  ** 0.339

 0.885 4.27  االستفادة درجة
 0.01 متوسط طردي  ** 0.467 0.874 3.725 والمشار ة  التفاعل درجة

 راسلب : يي  مش راج ثل 
 ا دددنثس جدددش راا  مدددل  لاارر مدددلف  راجدددلمرا راشدددبلب  رهيادددلص  ة دددلث ددد   جطودددل طن يدددل مي ادددطل بددد ش  -

  دددلث ة  ر  يادددلجا راي ر ددد   ا روددد  ثراتلبدددل  راي دددلجرا ر     نر  ددد  ادددا رااييدددانل رااسددديج   ك ةث دددل
 .0.01( ثها جن  مسي إل 0.7>ة> 0.3ه     كل ل )منيل مر اي ل  

 ا دددنثس جدددش راا  مدددل  لاارر مدددلف راجدددلمرا  راشدددبلب  رهيادددلص  ة دددلث ددد   جطودددل طن يدددل مي ادددطل بددد ش  -
  ة دددلث  ر  يادددلجا راي ر ددد   ا روددد  ثراتلبدددل  راي دددلجرا ر     نر  ددد  ادددا رااييدددانل رااسددديج   ك ةث دددل
 .0.01( ثها جن  مسي إل 0.7>ة> 0.3    كل ل ) ثرااشلةكله راي لج 

 ل.ثمال اب   يي   إ   را نض راتلا  كر ل 
 التفحاعلي االنفوجرافيحكدوافحع اعتمحاد الشحبا  الجحامعي علحى  فحي إحصحائية داللحة  ذات  فرو    توجد  -4

 بححاختالف المتريححرات مصححدر للمعلومححات عححن فيححروس  رونححا  االجتمححاعي التواصححل بموامححع والثابححت
 .(نوع الدراسة عملي ونظري -واالمتصادي االجتماعي المستوى  –الجامعة –النوع")الدلموغرافية

دوافحع اعتمحاد الشحبا  الجحامعي علحى   فحى  الحر ور واإلنحا   بحين  إحصحائية  داللحة  ذات  فحرو    توجد-)أ(4
 .للمعلومات عن فيروس  رونا مصدر  االجتماعي التواصل بموامع والثابت التفاعلي االنفوجرافيك

 (  18)جدول 
  التفاعلي االنفوجرافيك على الشباب الجامعي  اعتماد دوافعيوضح قيمة)ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في 

 كرونا فيروس  عن للمعلومات  كمصدر  االجتماعي التواصل  بمواقع والثابت

 النوع 
 المترير 

 (159إنا )ن= (175ذ ور)ن=
 ت

 الداللة 
 ع م ع م 332حد.  

علحححى االنفوجرافيحححك  الشحححبا  الجحححامعيدوافحححع اعتمحححاد 
 التفاعلي والثابت بموامع التواصل االجتماعي  

2.82 0.838 3.21 1.23
9 

-3.454 0.001 

 راسلب : يي  مش راج ثل 

راشددبلب  رجياددل    ثرادد اددا مي اددطا  ة ددلف رادد ك ة ثرث ددلث ث دد   اددنثق ءرف   اددل ف اددلئ ل بدد ش 
 ا دنثس جدش ارارر ملف  كاا ة ر  يالجا راي ر     ا رو   ثراتلبل   راي لجرا  ر     نر     جر   راجلمرا

 .0.001 لثه     كل ل ا ال )ف(  رال جن  مسي إل   ال ثاالا  ر كنث ل
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دوافححع اعتمححاد  فححى الجامعححات الحكوميححة والخاصححةطححال   بححين إحصححائية داللححة ذات فححرو   توجححد-) (4
 للمعلومات مصدر    االجتماعي  التواصل  بموامع  والثابت  التفاعلي  االنفوجرافيكعلى    الشبا  الجامعي

 .عن فيروس  رونا
 (  19)جدول 

  على  الجامعي الشباب  اعتماد دوافع في   والخاصة الحكومية  الجامعات  طالب يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات  
 كرونا فيروس  عن للمعلومات كمصدر االجتماعي التواصل  بمواقع والثابت  التفاعلي االنفوجرافيك

 الجامعة
 المترير 

 ( 85خاصة )ن= (249حكومية)ن=
 الداللة  ت

 ع م ع م 332حد.  

  على االنفوجرافيك الشبا  الجامعيدوافع اعتماد 
 غير دالة 0.952 0.060 1.023 3.00 1.081 3.01 التفاعلي والثابت بموامع التواصل االجتماعي 

 راسلب : يي  مش راج ثل 

 ثراسل دل راإة م دل راجلمردلف  طدطب مي ادطا  ة دلف ج ص ث    انثق ءرف   ال ف ادلئ ل بد ش  
 ر  يادددلجا راي ر ددد   ا روددد  ثراتلبدددل  راي دددلجرا ر     نر  ددد  جرددد  راجدددلمرا راشدددبلب  رجيادددل    ثراددد ادددا 

 .0.05    كل ل ا ال )ف(   ن  رال جن  مسي إل   ال  ك ةث له ا نثس جش  ارارر ملف  كاا ة
 االنفوجرافيحححك علحححى الجحححامعي الشحححبا  اعتمحححاد دوافحححعفحححرو  ذات داللحححة إحصحححائية فحححى  توجحححد -)ج(4

بححاختالف   رونححا فيححروس عححن للمعلومححات  مصححدر االجتمححاعي التواصححل بموامححع والثابححت التفححاعلي
 المستوى االجتماعي االمتصادي:

 (  20جدول )
  التواصل  بمواقع والثابت  التفاعلي االنفوجرافيك على الجامعي الشباب اعتماد دوافعيوضح تحليل التباين لداللة الفروق في 

 االقتصادي  االجتماعي المستوى  كرونا باختالف فيروس   عن للمعلومات  كمصدر االجتماعي

 الداللة  ف متوسط  ح  د. مجموع الدرجات  الديان الفرو  تبعا إلى 

  على االنفوجرافيك الشبا  الجامعي دوافع اعتماد 
التفاعلي والثابت بموامع التواصل االجتماعي  

  مصدر للمعلومات عن فيروس  رونا

 10.581 2 21.161 بين مجموعات 
 1.078 331 356.827 داخل  0.001 9.815

  333 377.988 مجموع 

 مش خطل راج ثل راسلب   يي :

 ر  يادلجارااسدي إل  دلخيطف ث    انثق ءرف   ال ف الئ ل ب ش مي اطلف  ة لف أانر  رار ندل 
 راي ر ددد   ا روددد  ثراتلبدددل  راي دددلجرا ر     نر  ددد  جرددد  راجدددلمرا راشدددبلب  رجيادددل    ثراددد ادددا  ر ويادددل  
 .0.001جن  مسي إل  ف(  راله     كل ل ا ال )كنث ل ا نثس جش ارارر ملف  كاا ة ر  يالجا
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 (  21جدول )

  االنفوجرافيك على الجامعي الشباب  اعتماد دوافع ( لمعرفة مصدر التباين المتوسطات واالنحرافات المعيارية   LSDمعامل ) يوضح 
 االقتصادي  االجتماعي المستوى كرونا باختالف  فيروس عن للمعلومات  كمصدر االجتماعي التواصل  بمواقع والثابت التفاعلي

 مرتفع  متوسط منخفض  انحراف معياري  متوسط ن االجتماعي االمتصاديالمستوى 

على االنفوجرافيك   الشبا  الجامعيدوافع اعتماد 
التفاعلي والثابت بموامع التواصل االجتماعي  مصدر 

 للمعلومات عن فيروس  رونا 

 0.135 * 0.641  0.975 3.48 27 منخفض 
 * 0.506-   1.119 2.84 232 متوسط
    0.762 3.35 75 مرتفع 
    1.065 3.01 334 جملة

راادنس ض  ر ويادل   ر  يادلجاث    انثق ءرف   ال ف ادلئ ل بد ش أادنر  رار ندل ءث  رااسدي إل 
 جرددد  راشدددبلب راجدددلمرا رجيادددل    ثراددد رااي ادددط ادددا  ر ويادددل   ر  يادددلجاثأادددنر  رار ندددل ءث  رااسدددي إل 

 كنث دل اادلا  ا دنثس جدش ارارر مدلف  كااد ة ر  يالجا راي ر    ا رو  ثراتلبل  راي لجرا  ر     نر   
 .0.05ءث  رااسي إل ر  يالجا ر ويال   راانس ض جن  مسي إل أانر  رار نل 

رااي اددط  ر وياددل   ر  ياددلجاث دد   اددنثق ءرف   اددل ف اددلئ ل بدد ش أاددنر  رار نددل ءث  رااسددي إل 
 جرددد  راشدددبلب راجدددلمرا رجيادددل    ثراددد راان  ددد  ادددا  ر ويادددل   ر  يادددلجاثأادددنر  رار ندددل ءث  رااسدددي إل 

 كنث دل اادلا  ا دنثس جدش ارارر مدلف  كااد ة ر  يالجا راي ر    ا رو  ثراتلبل  راي لجرا  ر     نر   
 .0.05ءث  رااسي إل ر  يالجا ر ويال   راان    جن  مسي إل أانر  رار نل 

 
الشبا  دوافع اعتماد  فى  طال  الكليات التنديقية والنظرية  بين  إحصائية  داللة  ذات  فرو    توجد-)د(4

 مصحدر للمعلومحات عحن   االجتمحاعي  التواصحل  بموامحع  والثابحت  التفحاعلي  االنفوجرافيحكعلحى    الجامعي
 .فيروس  رونا

 ( 22)جدول 
  على  الجامعي الشباب  اعتماد  دوافعفي  والنظرية  التطبيقية  الكليات  طالبيوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات  

 كرونا فيروس  عن للمعلومات كمصدر االجتماعي التواصل  بمواقع والثابت  التفاعلي االنفوجرافيك

 الكلية
 المترير 

 (169)ن= نظرية ( 165)ن= تنديقية
 الداللة  ت

 ع م ع م 332د.ح 

على االنفوجرافيك التفاعلي  الشبا  الجامعيدوافع اعتماد 
 غير دالة 0.539 0.615- 0.959 3.04 1.166 2.97 والثابت بموامع التواصل االجتماعي  

 راسلب : يي  مش راج ثل 

ادا  طدطب راكر دلف رايطب و دل ثرانظنالدلمي اطا  ة لف ج ص ث    انثق ءرف   ال ف الئ ل ب ش 
 كاادد ة ر  ياددلجا راي ر دد   ا رودد  ثراتلبددل  راي دلجرا ر     نر  دد  جردد  راجددلمرا راشددبلب  رجياددل    ثراد 

 .0.05ه     كل ل ا ال )ف(   ن  رال جن  مسي إل   ال ةث ل  ك ا نثس جش  ارارر ملف 
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 للمعلومحات عحة الشحبا  الجحامعيمتاب علحى المترتبحة التح ايرات فحي إحصحائية داللحة ذات  فرو    توجد  -5
 االجتمححاعي التواصححل موامححع فححي المقححدم االنفوجرافيححك فححي المتضححمنة  ورونححا فيححروس عححن واألخبححار

نحوع الدراسحة  -االمتصادي االجتماعي المستوى   –  الجامعة  –النوع")  الدلموغرافية  باختالف المتريرات
 .(عملي ونظري 

ة الشحبا  متابعح علحى المترتبحة التح ايرات فحى الر ور واإلنا  بين إحصائية  داللة  ذات  فرو    توجد-)أ(5
 موامححع فححي المقححدم االنفوجرافيححك فححي المتضححمنة  ورونححا فيححروس عححن واألخبححار للمعلومححات الجححامعي
 .االجتماعي التواصل

 (  23)جدول 
  للمعلومات  ة الشباب الجامعيمتابع على المترتبة التأثيراتيوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في 

 االجتماعي  التواصل  مواقع في  المقدم  االنفوجرافيك في  المتضمنة كورونا فيروس  عن واألخبار

 النوع 
 المترير 

 (159إنا )ن= (175ذ ور)ن=
 الداللة  ت

 ع م ع م 332د.ح 
 0.001 4.965 5.482 28.49 3.306 30.93 ت ايرات معرفية 
 0.01 3.103 5.007 30.29 1.914 31.55 ت ايرات وجدانية 
 0.001 5.714 5.701 34.64 2.364 37.32 ت ايرات سلو ية

الت ايرات المترتبة على متابعتك للمعلومات واألخبار عن فيروس 
  ورونا المتضمنة في االنفوجرافيك 

99.81 6.200 93.4 14.776 5.232 0.001 

 راسلب : يي  مش راج ثل 

  جرددد    رااين بدددل   رايددد   نرف ادددا  مي ادددطا  ة دددلف راددد ك ة ثرث دددلث  ث ددد   ادددنثق ءرف   ادددل ف ادددلئ ل بددد ش  
  راي ر دددد    م رودددد    اددددا   راا دددد ص   ر     نر  دددد    اددددا   رااييددددانل   ك ةث ددددل   ا ددددنثس   جددددش   ثراخبددددلة   ارارر مددددلف   ميل ريدددد  

( ااددلا  رادد ك ةه   دد  كل ددل  راسددر ك ل   رايدد   نرف   –  راارن  ددل   رايدد   نرف ك ة ددل كر ددل ثك  رددل  انع ددل )   ر  ياددلجا 
 . 0.001ا ال )ف(  رال جن  مسي إل   ال 

را   ر  دددل  رايددد   نرف ادددا مي ادددطا  ة دددلف راددد ك ة ثرث دددلث ث ددد   ادددنثق ءرف   ادددل ف ادددلئ ل بددد ش 
 اددا راا دد ص ر     نر  دد  اددا رااييددانل ك ةث ددل ا ددنثس جددش ثراخبددلة ارارر مددلف  ميل ريدد  جردد  رااين بددل

 .0.01االا  را ك ةه     كل ل ا ال )ف(  رال جن  مسي إل   ال  ر  يالجا راي ر   م رو 
 التححح ايرات فحححى طحححال  الجامعحححات الحكوميحححة والخاصحححة بحححين إحصحححائية داللحححة ذات فحححرو   توجحححد -) (5

 فححي المتضححمنة  ورونححا فيححروس عححن واألخبححار للمعلومححات ة الشححبا  الجححامعيمتابعحح علححى المترتبححة
 .االجتماعي التواصل موامع في المقدم االنفوجرافيك
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 (  24جدول )
متابعة   على المترتبة التأثيرات في   والخاصة الحكومية  الجامعات  طالب يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات  

 االجتماعي التواصل مواقع  في  المقدم االنفوجرافيك في  المتضمنة كورونا فيروس عن  واألخبار  لمعلوماتا

 الجامعة 
 المترير 

 (85خاصة )ن= (249حكومية)ن=
 الداللة  ت

 ع م ع م 332د.ح 
 غير دالة 0.148 1.449- 3.642 30.40 4.912 29.56 ت ايرات معرفية 
 غير دالة 0.117 1.572- 2.418 31.51 4.118 30.76 ت ايرات وجدانية 
 غير دالة 0.091 1.696- 2.927 36.75 4.449 35.799 ت ايرات سلو ية

الت ايرات المترتبة على متابعتك للمعلومات واألخبار عن 
 فيروس  ورونا المتضمنة في االنفوجرافيك  

 غير دالة 0.081 1.752- 7.527 98.66 12.607 96.12

 مش راج ثل راسلب :  يي 

 ثراسل دل راإة م دل راجلمردلف  طدطب مي ادطا  ة دلف ج ص ث    انثق ءرف   ال ف ادلئ ل بد ش  
 ر     نر  د  ادا رااييدانل ك ةث دل ا دنثس جدش ثراخبدلة ارارر مدلف  ميل ريد  جرد  رااين بدل رايد   نرف اا  

رايدد   نرف راسددر ك ل(ه  –رايدد   نرف را   ر  ددل  –)رايدد   نرف راارن  ددل  ر  ياددلجا راي ر دد  م رودد  اددا راا دد ص
 .0.05    كل ل ا ال )ف(   ن  رال جن  مسي إل   ال 

 للمعلومحات ة الشبا  الجحامعيمتابع  على  المترتبة  الت ايراتت داللة إحصائية فى  توجد فرو  ذا-)ج(5
 االجتمححاعي التواصححل موامححع فححي المقححدم االنفوجرافيححك فححي المتضححمنة  ورونححا فيححروس عححن واألخبححار

 باختالف المستوى االجتماعي االمتصادي:
 (  25)جدول 

  كورونا فيروس  عن واألخبار  للمعلومات  ة الشباب الجامعيمتابع على  المترتبة التأثيراتيوضح تحليل التباين لداللة الفروق في 
 االقتصادي االجتماعي المستوى باختالف االجتماعي التواصل مواقع  في  المقدم االنفوجرافيك في  المتضمنة

 الداللة  ف متوسط ح د. مجموع الدرجات الديان الفرو  تبعا إلى 

 الت ايرات المعرفية 
 495.310 2 990.620 بين مجموعات 

 18.586 331 6152.087 داخل 0.001 26.649
  333 7142.707 مجموع

 51.997 2 103.994 بين مجموعات  الت ايرات الوجدانية 
 13.980 331 4627.240 داخل 0.05 3.719

  333 4731.234 مجموع
 237.188 2 474.376 بين مجموعات  الت ايرات السلو ية

 18.831 331 6233.038 داخل 0.001 12.596
  333 6707.413 مجموع

لمعلومات واألخبار  ة االت ايرات المترتبة على متابع
 عن فيروس  ورونا المتضمنة في االنفوجرافيك 

 1991.103 2 3982.205 بين مجموعات 
 122.657 331 40599.579 داخل 0.001 16.233

  333 44581.784 مجموع

 مش خطل راج ثل راسلب   يي :

 ر  يادلجارااسدي إل  دلخيطف ث    انثق ءرف   ال ف الئ ل ب ش مي اطلف  ة لف أانر  رار ندل 
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 اددا رااييددانل ك ةث ددل ا ددنثس جددش ثراخبددلة اارر مددلف ل رميل ردد جردد  رااين بددل رايدد   نرف اددا  ر وياددل  
 – راارن  دددل رايددد   نرف ر  يادددلجا ك ة دددل كر دددل ثك  ردددل  انع دددل ) راي ر ددد  م روددد  ادددا راا ددد ص ر     نر  ددد 

 .0.001(ه     كل ل ا ال )ف(  رال جن  مسي إل راسر ك ل راي   نرف 

 ادددا رااييدددانل ك ةث دددل ا دددنثس جدددش ثراخبدددلة ارارر مدددلف  ميل ريددد  جرددد  را   ر  دددل رايددد   نرف ثادددا 
 .0.05ر  يالجاه     كل ل ا ال )ف(  رال جن  مسي إل  راي ر   م رو  اا راا  ص ر     نر   

 (  26جدول )
( لمعرفة مصدر التباين للمتوسطات واالنحرافات المعيارية للتأثيرات المترتبة على متابعة الشباب الجامعي    LSD)يوضح معامل  

في االنفوجرافيك المقدم في مواقع التواصل االجتماعي باختالف المستوى    للمعلومات واألخبار عن فيروس كورونا المتضمنة
 االجتماعي االقتصادي 

 متوسط  ن المستوى االجتماعي االقتصادي 
انحراف  
 معياري 

 مرتفع  متوسط  منخفض 

 الت ايرات المعرفية 

 1.797- * 2.295  2.047 30.96 27 منخفض 
 * 4.092-   4.687 28.67 232 متوسط
    3.631 32.76 75 مرتفع 
    4.631 29.77 334 جملة

 الت ايرات الوجدانية 

 1.209- 0.139  1.625 30.78 27 منخفض 
 * 1.349-   4.351 30.63 232 متوسط
    1.581 31.99 75 مرتفع 
    3.769 30.95 334 جملة

 الت ايرات السلو ية

 1.480- 1.378  1.860 36.67 27 منخفض 
 * 2.858-   4.986 35.29 232 متوسط
    2.329 38.15 75 مرتفع 
    4.488 36.04 334 جملة

لمعلومات  ة االت ايرات المترتبة على متابع
واألخبار عن فيروس  ورونا المتضمنة في 

 االنفوجرافيك 

    3.672 98.41 27 منخفض 
 4.486- 3.813  12.707 94.59 232 متوسط
 * 8.298-   6.315 102.9 75 مرتفع 
    11.571 96.8 334 جملة

رااددنس ض  ر وياددل   ر  ياددلجاث دد   اددنثق ءرف   اددل ف اددلئ ل بدد ش أاددنر  رار نددل ءث رااسددي إل 
ل ميل ردد جردد  رااين بددلراارن  ددل  رايدد   نرف رااي اددط اددا  ر وياددل   ر  ياددلجاثأاددنر  رار نددل ءث  رااسددي إل 

ر  يادلجا  راي ر د  م رو  اا راا  ص ر     نر    اا  رااييانل  ك ةث ل  ا نثس  جش  ثراخبلة  اارر ملف ر
 .0.05ءث  رااسي إل ر  يالجا ر ويال   راانس ض جن  مسي إل أانر  رار نل  االا 

رااي اددط  ر وياددل   ر  ياددلجاث دد   اددنثق ءرف   اددل ف اددلئ ل بدد ش أاددنر  رار نددل ءث رااسددي إل 
ل ميل ردد جردد  رااين بددلراارن  ددل  رايدد   نرف راان  دد  اددا  ر وياددل   ر  ياددلجا ثأاددنر  رار نددل ءث  رااسددي إل 

 ر  يادلجا راي ر د  م رو  اا راا  ص ر     نر    اا  رااييانل  ك ةث ل  ا نثس  جش  ثراخبلة  اارر ملف ر
 .0.05ءث  رااسي إل ر  يالجا ر ويال   راان    جن  مسي إل أانر  رار نل  االا 

رااي اددط  ر وياددل   ر  ياددلجاث دد   اددنثق ءرف   اددل ف اددلئ ل بدد ش أاددنر  رار نددل ءث رااسددي إل 
رددل ميل  جردد  رااين بددلرا   ر  ددل  رايدد   نرف راان  دد  اددا  ر وياددل   ر  ياددلجاثأاددنر  رار نددل ءث  رااسددي إل 
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 ر  يادلجا راي ر د  م رو  اا راا  ص ر     نر    اا  رااييانل  ك ةث ل  ا نثس  جش  ثراخبلة  اارر ملف ر
 .0.05ءث  رااسي إل ر  يالجا ر ويال   راان    جن  مسي إل أانر  رار نل  االا 

رااي اددط  ر وياددل   ر  ياددلجاث دد   اددنثق ءرف   اددل ف اددلئ ل بدد ش أاددنر  رار نددل ءث رااسددي إل 
 لميل ردد جردد  رااين بددل ل راسددر ك رايدد   نرف راان  دد  اددا  ر وياددل   ر  ياددلجاثأاددنر  رار نددل ءث  رااسددي إل 

 ر  يادلجا راي ر د  م رو  اا راا  ص ر     نر    اا  رااييانل  ك ةث ل  ا نثس  جش  ثراخبلة  اارر ملف ر
 .0.05ءث  رااسي إل ر  يالجا ر ويال   راان    جن  مسي إل أانر  رار نل  االا 

رااي اددط  ر وياددل   ر  ياددلجاث دد   اددنثق ءرف   اددل ف اددلئ ل بدد ش أاددنر  رار نددل ءث رااسددي إل 
 اارر مدلف ر لميل رد جرد  رااين بدل رايد   نرف راان  د  ادا   ر ويادل    ر  يادلجاثأانر  رار ندل ءث  رااسدي إل  

 ااددلا  ر  ياددلجا راي ر دد  م رودد  اددا راا دد ص ر     نر  دد  اددا رااييددانل ك ةث ددل ا ددنثس جددش ثراخبددلة
 .0.05ل   راان    جن  مسي إل ءث  رااسي إل ر  يالجا ر وياأانر  رار نل 

 المترتبحة التح ايرات فحى طحال  الكليحات التنديقيحة والنظريحة  بحين  إحصحائية  داللحة  ذات  فحرو    توجد-)د(4
 االنفوجرافيحك فحي المتضحمنة   ورونحا  فيحروس  عحن  واألخبحار  للمعلومات  ة الشبا  الجامعيمتابع  على

 .االجتماعي التواصل موامع في المقدم
 (  27)جدول 

يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالب الكليات التطبيقية والنظرية في التأثيرات المترتبة على متابعة الشباب  
 الجامعي للمعلومات واألخبار عن فيروس كورونا المتضمنة في االنفوجرافيك المقدم في مواقع التواصل االجتماعي

 الكلية
 المترير 

 (169)ن= نظرية ( 165)ن= تنديقية
 الداللة  ت

 ع م ع م 332د.ح 

 0.001 2.975- 4.015 30.51 5.090 29.12 ت ايرات معرفية 
 0.05 2.430- 2.632 31.44 4.609 30.45 ت ايرات وجدانية 
 0.001 3.830- 3.589 36.95 5.097 35.11 ت ايرات سلو ية

الت ايرات المترتبة على متابعتك للمعلومات واألخبار عن فيروس 
 0.001 3.475- 9.003 98.91 13.389 94.58  ورونا المتضمنة في االنفوجرافيك 

 راسلب : يي  مش راج ثل 
ادددا  ثرانظنالدددل رايطب و دددل راكر دددلف  طدددطب مي ادددطا  ة دددلف ث ددد   ادددنثق ءرف   ادددل ف ادددلئ ل بددد ش 

 راا د ص ر     نر  د  ادا رااييدانل ك ةث دل  ا نثس  جش  ثراخبلة  اارر ملف ل رميل ر  جر   رااين بل  راي   نرف 
 دد   نرف اددر ك ل( ااددلا   –مرن  ددل  ) دد   نرف ك ة ددل كر ددل ثك  رددل  انع ددل  ر  ياددلجا راي ر دد  م رودد  اددا

 .0.001ططب راكر لف رانظنالله     كل ل ا ال )ف(  رال جن  مسي إل   ال 
ادددا  ثرانظنالدددل رايطب و دددل راكر دددلف  طدددطب مي ادددطا  ة دددلف ث ددد   ادددنثق ءرف   ادددل ف ادددلئ ل بددد ش 

 ادددددا رااييدددددانل ك ةث دددددل ا دددددنثس جدددددش ثراخبدددددلة اارر مدددددلف ل رميل رددددد جرددددد  رااين بدددددل را   ر  دددددل رايددددد   نرف 
االا  ططب راكر لف رانظنالله     كل ل ا ال )ف(   ر  يالجا  راي ر    م رو   اا  راا  ص  ر     نر   

 .0.05 رال جن  مسي إل   ال 
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 عحن واألخبحار المعلومحات محن درجة استفادة الشبا  الجامعي بين إحصائية داللة ذات  عالمة  توجد  -6
 االجتمحححاعي التواصحححل موامحححع فحححي والثابحححت التفحححاعلي االنفوجرافيحححك فحححي المتضحححمنة  ورونحححا فيحححروس

 ومستوى الوعي الصحي لدعهم.
 (  28جدول )

يوضح العالقة بين درجة استفادة الشباب الجامعي من المعلومات واألخبار عن فيروس كورونا المتضمنة في االنفوجرافيك التفاعلي  
 الوعي الصحي لديهم  ومستوى والثابت في مواقع التواصل االجتماعي 

 مستوى الداللة  القوة االتجاه معامل االرتباط  االنحراف المعياري  المتوسط المترير 
درجة االستفادة من المعلومات واألخبار عن فيروس 
  ورونا المتضمنة في االنفوجرافيك التفاعلي والثابت 

4.27 0.886 
 0.01 ضعي   طردي  ** 0.237

 0.604 2.43 مستوى الوعي الصحي

 راسلب : يي  مش راج ثل 
  ك ةث دددل   ا دددنثس   جدددش   ثراخبدددلة   راارر مدددلف   مدددش راشدددبلب راجدددلمرا    رادددي ل م طن يدددل ضدددع  ل بددد ش    جطودددل ث ددد      -

ه  ادد  يص رااددإا    راد جا   ثمسددي إل   ر  ياددلجا   راي ر د    م رودد    ادا   ثراتلبددل   راي ددلجرا   ر     نر  د    اددا   رااييدانل 
  راارر مددلف   مددش   ر اددي ل م  دد  كراددل رة  رددل  ة ددل  أ ه أ   0.01 راددل جندد  مسددي إل    ( ثهددا 0.3  دد  كل ددل )ة> 

  ر  ياددلجا   راي ر دد    م رودد    اددا   ثراتلبددل   راي ددلجرا   ر     نر  دد    اددا   رااييددانل   ك ةث ددل   ا ددنثس   جددش   ثراخبددلة 
 . ا  يص  را جا   رة    مسي إل 

 ل.ن را نض راسل س  إ   كر ل أ أ 
 فيححروس عححن واألخبححار المعلومححات ةومشححار  تفاعححلال درجححة بححين إحصححائية داللححة ذات عالمححة توجححد -7

 دةستفاودرجة اال االجتماعي التواصل موامع في  والثابت  التفاعلي  االنفوجرافيك  في  المتضمنة  ورونا
 . ورونا فيروس عن واألخبار المعلومات من

 (  29جدول )
  والثابت التفاعلي االنفوجرافيك في  المتضمنة كورونا فيروس  عن واألخبار المعلومات  ومشاركة التفاعل درجة بين يوضح العالقة 

 كورونا فيروس  عن واألخبار المعلومات  من  االستفادة ودرجة  االجتماعي التواصل  مواقع في

 مستوى الداللة  القوة االتجاه معامل االرتباط  االنحراف المعياري  المتوسط المترير 

 0.886 4.27 درجة التفاعل والمشار ة 
 0.01 متوسط طردي  ** 0.409

 0.874 3.72 االستفادة من المعلومات درجة 

  يي  مش راج ثل راسلب :
 ا دنثس جدش ثراخبدلة راارر مدلف  ثمشدلةكل راي لجد   ة دلرانضل جدش ث    جطول طن يل مي اطل ب ش   -

 راددي ل م ث ة ددل ر  ياددلجا راي ر دد  م رودد  اددا ثراتلبددل  راي ددلجرا ر     نر  دد  اددا رااييددانل ك ةث ددل
 رادل جند     ( ثهدا 0.7> ة> 0.3    كل دل )   ك ةث له   ا نثس   جش   ثراخبلة   راارر ملف  مشراشبلب راجلمرا  

  ك ةث دددل   ا دددنثس   جددش   ثراخبدددلة   راارر مددلف   ثمشدددلةكل   راي لجددد     ة ددل  ددد  كراددل زر ف  ة دددل  أ ه أ   0.01مسددي إل  
  مدددش   ر ادددي ل م    ة دددل رة  ردددل    ر  يادددلجا   راي ر ددد    م روددد    ادددا   ثراتلبدددل   راي دددلجرا   ر     نر  ددد    ادددا   رااييدددانل 
 . ك ةث ل  ا نثس   جش  ثراخبلة   راارر ملف 

 ل.ن را نض راسل    إ   كر ل أ أ 
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 الشحبا  الجحامعي متابعتهحا فضحلل التحي االنفوجرافيحك أشحكال  بحين  إحصحائية  داللة  ذات  فرو    توجد  -8
 .المستجد  ورونا فيروس نلدعهم ع الصحي الوعي مستوي في  االجتماعي التواصل موامع في

 (  30جدول )
  في االجتماعي التواصل  مواقع في متابعتها الشباب الجامعي فضلي  التي االنفوجرافيك أشكال يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين 

 المستجد  كورونا فيروس  عن لديهم الصحي  الوعي مستوي

 االنفجرافيك
 المترير 

 ( 70الثابت )ن= ( 264التفاعلي )ن=
 الداللة  ت

 ع م ع م 332د.ح 

دوافع اعتماد الشبا  الجامعي على االنفوجرافيك  
 0.001 3.212- 0.487 2.63 0.622 2.37 التفاعلي والثابت بموامع التواصل االجتماعي 

 راسلب : يي  مش راج ثل 
راي دددددلجرا  ر     نر  ددددد ث ددددد   ادددددنثق ءرف   ادددددل ف ادددددلئ ل بددددد ش راطدددددطب راددددد  ش ي يدددددر ر أشدددددةلل 

اد  يص  راادإا راد جا إل مسدي   ادا ر  يادلجا راي ر د   م رود   ادا  ميل رييدل  ثر     نر    راتلبدل راا يد 
راتلبدله   د  كل دل ا ادل )ف(  اادلا  راطدطب راد  ش ي يدر ن ر ا  نر  د رااسديج     ك ةث دل  ا دنثس  جش

 .0.001 رال جن  مسي إل   ال 
 ل.ن را نض راتلمش  إ   كر ل أ أ 
 :الخالصــة

 وتشمل أهم النتائج العامة للدراسة:
رة  لع ج   أانر  رار نل را  ش  يل ر ن م رو  راي ر د  ر  يادلجا   د  كل دل  سدبل راايدل ر ن اا رود    -1

 .%5.5ثرا  ش    يل ر  ل  %26ثرا  ش  يل ر  يل أ  ل لل  %68.5راي ر   ر  يالجا 
لجا   د  كل دل رة  لع ج   أانر  رار نل را  ش  يل ر ن ر     نر    راا  ص اا م رو  راي ر   ر  ياد  -2

ث سدبل مدش    %43.1ه ثراد  ش  يدل ر ن مدنم ثر د م ادا را د ص %45.2 سبل راايل ر ش ج م منرف را  ص  
 .%11.6 يل ر ن 

راشددبلب راجددلمرا ج نددل را ةراددل اددا جددنض  إل ددلا م ودد  راخدد و بدد   مددش أكتددن راا رودد  راا يددرل ادد   -3
ه  دص %16.5 ر   م و   د الين بنسدبل  %71.2راارر ملف ثراخبلة جش ا نثس ك ةث ل رااسيج  بنسبل  

 .%9.9م و  را  الي ب بنسبل 
مددش أاددنر  رار نددل  ييادد ن ب ة ددل كب ددنم  لابإدد  مددش راارر مددلف ثراخبددلة  دد ل  %44.3 بدد ش أن  سددبل  -4

 %53ا نثس ك ةث ل رااسيج  مش خدطل ر     نر  د  راا د ص ادا م رود  راي ر د  ر  يادلجاه ث سدبل 
مددنيص    يياد ن  لابإد  جددش راارر مدلف ثراخبدلة جددش  %2.7 ادطله ث سدبل مدنيص  يياد ن ب ة ددل مي

 ا نثس ك ةث ل مش خطل ر     نر    راا  ص اا م رو  راي ر   ر  يالجا.
راي ددلجرا اددا م رودد  راي ر دد  ر  ياددلجا    مددش أاددنر  رار نددل ي يددر ن ميل رددل ر     نر  دد    % 79 بدد ش أن  سددبل    -5

 منيص ي ير ن ميل رل ر     نر    راتلبل.   % 21ارإا ل جر  راارر ملف جش ا نثس ك ةث ل ث 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 التفاعلي والثابت بمواقع التواصل االجتماعي في توعية الشباب"  تأثير االنفوجرافيك"  د. حنان كامل: 218 

" 

 

 

جر  ر     نر    راي لجرا ثراتلبل اا م رود  راي ر د  ر  يادلجا  ن يريا ث  %64.4 ي  أن  سبل ر  -6
ادددم بندددلال جرددد  هددد   راارر مدددلفه ث سدددبل كااددد ة ارإاددد ل جرددد  راارر مدددلف ايإ  ددد  رايادددنف راانل

 %56.6مددنيص يريادد ثن جر يددل اارناددل مسدديج رف رامدد ة جددش هدد ر را  ددنثس راج  دد ه ث سددبل  61.4%
 منيص يريا ثن جر يل اارنال أجنرض راانض ثطنق را وليل من .

ااسددديج   بددد ش أن أادددنر  رار ندددل ميياددد ن ب ة دددل كب دددنم  ددد رل  لاارر مدددلف راا  مدددل جدددش ا دددنثس ك ةث دددل ر -7
رااييدددانل ادددا ر     نر  ددد  راي دددلجرا ثراتلبدددل  ا روددد  راي ر ددد  ر  يادددلجا ثمدددش هددد   راارر مدددلف ر هيادددلص  
 لانظلاددددل راشسادددد ل ثرا  يددددل رااددددإ ل ثا رئدددد هل ثمرناددددل طددددنق راردددد ثإل ثر يشددددلة را  ددددنثس ثرايرددددنف جردددد   

ل جدددش ا دددنثس ك ةث دددل ثمدددش  رث دددنرارف ر  ينرزالدددل ثمرنادددل أجدددنرض ا دددنثس ك ةث دددل ثزالدددل م رات لادددل راادددإ  
راارر مدلف رايددا رهدديص بيددل أاددنر  رار نددل ب ة ددل كب ددنم مرناددل ك خ ددل   دد يص رااسددلج م ارانضدد ه رايرددنف جردد  أةرا  

 راطبلا ثراايساا شه رثططع جر  رث الئ لف راج   م جش رااالب ش ثرا   لف. 
رل مش راارر ملف ثراخبلة راا  مل جش مش أانر  رار نل راي ل ثر ب ة ل كب نم     %49.7 ب ش أن  سبل   -8

 %10.5راددي ل ثر ب ة ددل كب ددنمه ث سددبل  %33.5ا ددنثس ك ةث ددل رااييددانل اددا ر     نر  دد ه ث سددبل 
 راي ل ثر ب ة ل منس يل. %6.3منيص راي ل ثر ب ة ل مي اطله ث سبل 

اا  نثس ك ةث ل رااييانل مش أهص راي   نرف راارن  ل رااين بل جر  ميل رل راارر ملف ثراخبلة جش ا   -9
ر     نر  دد  راي ددلجرا ثراتلبددل ثكددلن أاددنر  رار نددل مدد را  ش  دد رل جر يددله ركيسددلب مرر مددلف أكتددن جددش أجددنرض  

ه مرناددل رث اددلئ لف را  م ددل ارااددلب ش  % 4.51ا ددنثس ك ةث ددل ثطددنق ر يشددلة  ثك خ ددل را وليددل مندد   اي اددط  
 . % 4.21  رث نرارف ر  ينرزالل  اي اط ه رايرنف جر % 4.37ثراايرلا ش ثرا   لف  اي اط 

ثأهددص رايدد   نرف را   ر  ددل رااين بددل جردد  ميل رددل راشددبلب راجددلمرا راارر مددلف ثراخبددلة جددش ا ددنثس  -10
ك ةث دل رااييددانل ادا ر     نر  دد  راا د ص اددا م رود  راي ر دد  ر  يادلجا ثكددلن أادنر  رار نددل مدد را  ش 

ه رث سلس  لاي ل ل %4.73ثأ  ولئا مش رار ثإل  اي اط  جر يل   رله راس ف جر  أان ا ثزمطئا
ه راشدددر ة  لاسدددرل م  ل إسدددلة راادددنض ثر س دددلض أجددد ر  رااادددلب ش %4.6اإدددل ف رايردددلاا  اي ادددط 

 .%4.47 اي اط 
ثمش أهص راي   نرف راسر ك ل رااين بل جر  ميل رل راشبلب راجلمرا ارارر ملف ثراخبدلة جدش ا دنثس   -11

  رار نددل مدد را  ش  دد رل أ ددنص جردد   سدد   دد    لادديانرة ثرادديس رص ثاددلئ  رايرودد ص ك ةث ددل ثكددلن أاددنر
أ ددنص جردد   نددلثل را  يددل رااددإ ل  يدد    أ ددلب  ه%4.71خ اددلل مددش رث ددل ل  ة ةث ددل  اي اددط 

 .%4.56ه ر هيالص بيطب   رث نرارف ر  ينرزالل  اي اط %4.63 اي اط 
ثجددا  ددإا من  دد   ي جددل ر جياددل  جردد   إل ادد  يص مسددي  مددش أاددنر  رار نددل  %48.5ر يدد  أن  سددبل  -12

 %45.5ر     نر  دد  راي ددلجرا ثراتلبددل اددا راإادد ل جردد  راارر مددلف جددش ا ددنثس ك ةث ددله ث سددبل 
 ثجا  إا منس ض. إل منيص ا  يص مسي   %6منيص ا  يص مسي   ثجا  إا مي اطه ث سبل 
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  ر  دددل ثراسدددر ك ل رااين بدددل جرددد  ميل ردددل ث ددد   جطودددل طن يدددل مي ادددطل بددد ش رايددد   نرف راارن  دددل ثرا   -13
راارر مدددلف ثراخبدددلة جدددش ا دددنثس ك ةث دددل رااييدددانل ادددا ر     نر  ددد  راا ددد ص ادددا م روددد  راي ر ددد  

, أ  0.01( ثهدا مسدي   0.7> ة >  0.3را جا رااإا ا  يصه     كل دل )  إل ر  يالجا ثمسي  
اخبدلة جدش ا دنثس ك ةث دل رااييدانل ادا كرال زر ف راي   نرف رااين بل جر  ميل ردل راارر مدلف ثر   أ 

 را جا رااإا ا  يص. إل ر     ن    رة    مسي  
ث دد   جطوددل طن يددل مي اددطل بدد ش  ة ددل رهياددلص راشددبلب راجددلمرا  لاارر مددلف راا  مددل جددش ا ددنثس  -14

 إل ك ةث ددل رااسدديج  رااييددانل اددا ر     نر  دد  راي ددلجرا ثراتلبددل  ا رودد  راي ر دد  ر  ياددلجا ثمسددي  
أ  أ   كرال زر   ة دل  0.01 إل ( ثها جن  مسي  0.7> ة>  0.3) جا رااإا ا  يص     كل ل را

رهيالص راشبلب  لاارر ملف راا  مل جش ا نثس ك ةث دل ادا ر     نر  د  راي دلجرا ثراتلبدل كرادل رة  د  
 را جا رااإا ا  يص. إل مسي  

ث دد   اددنثق ءرف   اددل ف اددلئ ل بدد ش مي اددطا  ة ددلف رادد ك ة ثرث ددلث اددا  ثرادد  رجياددل هص جردد   -15
ر     نر  دد  راي ددلجرا ثراتلبددل  ا رودد  راي ر دد  ر  ياددلجا كاادد ة ارارر مددلف جددش ا ددنثس ك ةث ددل 

 .0.001  ال  إل االا  رث لثه     كل ل ا ال ف  رال جن  مسي  
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Abstract 

  Objective of the current study is to identify impact of the interactive 

and static infographic on social media in awareness university youth about 

symptoms of the emerging COVID -19 and ways to prevent it. This study 

belongs to descriptive studies. The study used the method of media survey in 

the sample, where it applied to a sample of 400 individuals from university 

youth from Kafr El-Sheikh University, as a public university and Pharos 

University as a private university. The study used an electronic questionnaire 

tool to collect data from the study sample.  

Among the most important findings of the study: 

- The increase in the number of respondents who follow the infographic 

provided by social networking sites, where the percentage of those who follow 

several times a day was 45.2%, those who follow up once a day 43.3%, and 

the percentage of those who do not follow 11.6%. 

- About 49.7% of individuals benefited very much from the information and 

news provided by the Corona virus included in the interactive and static 

infographic on social media, 33.5% benefited greatly, and 10.5% benefited to 

a moderate degree. 

- About 48.5% of the sample individuals have a high level of health awareness 

as a result of relying on interactive and constant infographics to obtain 

information about the Coronavirus, and 45.5% of them have a medium health 

awareness level, and 6% of them have low health awareness. 

Keywords: Interactive and Static Infographic - Social Media - Covid-19. 
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