
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

           
  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

   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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 جامعة مصر الدولية  

 

 )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   

 جامعة بغدا   -كلية اإلعالم  
  

 )اليمن(علي سعدان  فؤاد .دأ.م.   
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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  
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االتصالية للمراهقين عبر مواقع التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا  األدوار  

 وعالقتها بمستوى القلق لديهم في إطار نظرية الثراء االعالمي 

 
 هبة مصطفى حسن مصطفي د.                                                                    

        

                                                                                                                           drhebamostafa@gmail.com 

 بورسعيدجامعة                                                                                                                                          
 

 ملخص:
الدراسة إلى التعرف على األدوار االتصالية للمراهقين عبر مواقع التواصل االجتماعي أثناء    تهدف     

وتنتمي الدراسة إلى    ،جائحة كورونا وعالقتها بمستوى القلق لديهم في إطار نظرية ثراء الوسيلة اإلعالمية 
المسح اإلعالمي  ؛الدراسات الوصفية المقا  ،حيث استخدمت كاًل من منهج  باالعتماد على    ،رن والمنهج 

الرسمية الصحية  الصفحات  منشورات  من  لعينة  المضمون  تحليل  في  ،أداتي  وزارة    :متمثلة  )صفحة 
المصرية( بإجمالي)  ،الصحة  صفحة)صحتي(  في  متمثلة  الرسمية  غير  منشور57والصفحات  وأداة   ،( 

ا تتراوح أعمارهم بين  إلاالستبيان  المراهقين ممن  لعينة من   ،( مفردة387قوامها )  اعامً 15-11لكتروني 
 وقد توصلت الدراسة إلى: 

وغير   .1 الرسمية  الصحية  الصفحات  بين  اإلعالمي  الثراء  معايير  تراتيب  في  فروق  وجود  عدم 
 الرسمية.

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي أثناء جائحة   .2
 يهم. كورونا وبين مستوى القلق لد 

 

 المراهقين. –القلق  –فيروس كورونا المستجد   –جائحة كورونا   –األدوار االتصالية   الكلمات المفتاحية:
 

 مقدمة:
شهد العالم على مر العصور انتشار العديد من األمراض واألوبئة والتي تسببت في فقد الماليين         

تثير    ةانتشارها لتتحول إلى فيروسات فتاك من البشر في ظل عجز األطباء عن مواجهتها أو الحد من  
( والذي بدأ  19-الفزع والخوف لدى البشرية ومنها فيروس كورونا المستجد والمعروف علميًا باسم )كوفيد 

( وسرعان ما انتشر في  م2019ظهوره في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي بوسط الصين في أواخر عام )
 دول آسيا ومنها لكافة أنحاء العالم.

ومؤسسات        العالم  دول  اضطرت  الخطورة  عالمية شديدة  جائحة  إلى  الفيروس  تحول  من  وانطالقًا 
الصحة العالمية لوضع معايير لإلجراءات االحترازية والتباعد االجتماعي لفرض بقاء الجميع في منازلهم  

االت  الستخدام  رحبًا  مجااًل  أفسح  مما  الجائحة،  لتلك  السريع  االنتشار  الرقمي لمكافحة  االجتماعي  صال 
بأشكاله المختلفة على نطاق تاريخي غير مسبوق، وبدورها شهدت الصفحات الصحية اهتمامًا كبيرًا من  

 قبل مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي لمتابعة تطورات فيروس كورونا وأعراضه وسبل الوقاية منه. 
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  % 45( بنسبة  م2020التواصل االجتماعي بحلول )حيث تشير التقديرات إلى زيادة استخدام مواقع       
من   إلى    65,2لترتفع  مستخدم  ) %96,3مليار  مستخدم  مواقع (  Statista, 2020بليون  فأصبحت 

االجتماعي   التباعد  فرض  التي  االجتماعية  الحاجات  إلشباع  األفراد  بين  الوصل  حلقة  تشكل  التواصل 
( %66قائمة المواقع األكثر استخدامًا في مصر ممثاًل )الحرمان منها وقد جاء موقع الفيسبوك في صدارة  

وفقًا لما جاء في تقرير    مليون مستخدم  (42)  2020والتي بلغت في يونيو    من جملة مستخدمي االنترنت 
( ساعة يوميًا وذلك وفقًا  18بعدد ساعات تخطى )  ( م2020) مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

    (.م2020إلحصائيات موقع اليكسا )
ولعل المراهقين باعتبارهم أكثر الفئات كثافة في استخدام هذه المواقع حيث يصل استخدامهم اليومي      

(  156،ص 2018ساعات وهو ما صنف كإفراط  في االستخدام )العمري ،  7لها في المعتاد أكثر من  
تركيز من األنشطة االجتماعية  فإنهم مع اإلقامة القسرية المطولة بالمنازل لم يعد أمامهم سوى تحويل ال

 ,Lin; Broström; Griffiths; Pakpourإلى األنشطة االفتراضية عبر مواقع التواصل االجتماعي )   
من   2020 يرغب  ما  ليقدم  مجااًل خصبًا  فيها  يجد  من  فمنهم  مختلفة  اتصالية  أدوارًا  يمارسون  ( حيث 

عددة والبعض مازال يتعامل معها بحذر ليتعرف  محتوى ومنهم من يستمتع بالتفاعل عبر المنشورات المت 
 فقط على ما يدور داخل ذلك العالم االفتراضي. 

واصل االجتماعي وخاصًة  لذلك من الضروري فهم طبيعة األدوار االتصالية للمراهقين عبر مواقع الت     
معرضو  )أنهم  وغيرها  واالكتئاب  كالقلق  السلبية  النفسية  التأثيرات  لخطر   ; Oosterhoff; Palmerن 

Wilson; Shook,2020     لمواقع المفرط  واالستخدام  ناحية  من  االجتماعي  التباعد  عن  (الناجمة 
المتزايد   باالحتياج  المراهقة  مرحلة  فيه  تتميز  الذي  الوقت  في  أخري  ناحية  من  االجتماعي  التواصل 

ا  للصحة  الالزم  االجتماعي  الدعم  على  للحصول  األقران  مع  المباشرة  والنفسية  للعالقات  الجتماعية 
أثناء   الرسمية  وغير  الرسمية  الصحية  للصفحات  استخدامهم  مدى  فهم  السياق  ذات  وفي  للمراهقين 

 ودوافع هذا االستخدام ومدى ارتباطه بمستوى القلق. ،الجائحة
 

 مشكلة الدراسة:
)كوفيد        المستجد  كورونا  فيروس  ظهور  يعد  من  19-ال  فيه  تسبب  لما  جائحة  مجرد  ماليين  ( 

اإلصابات والوفيات فقط إنما تتمثل خطورته بشكل أكبر فيما قد يترتب عليه من اضطرابات ومشكالت  
ؤثر على المراهقين في المستقبل نظرًا لطبيعة تلك المرحلة العمرية ة ترتبط بالشعور بالقلق الذي قد ينفسي 

والتي  ،الشائكة متالحقة  وفسيولوجية  نفسية  تغيرات  من  يصاحبها  المراهقو يكون    وما  احتياج  فيها  في  ن 
للتفاعل مع اآلخرين من حولهم لتكوين شخصية سوية نفسيًا ولكن في ظل اإلجراءات االحترازية والتباعد 

لم يعد أمامهم سوى اللجوء لالستخدام المتزايد لمواقع التواصل االجتماعي للشعور بالتقارب   ،االجتماعي
خفيف معدالت الغموض حول تطورات الجائحة للحد من الشعور النفسي مع اآلخرين وخاصًة األقران وت
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أو    ،بالقلق متلقين  مستخدمين  كونهم  بين  االتصالية  أدوراهم  في  يختلفون  االستخدام  هذا  أثناء  في  وهم 
تحتويها صفحات   التي  الثراء  ومعايير  األدوار  لتلك  ووفقًا  نشطين  مستخدمين  أم  متواصلين  مستخدمين 

االجتم التواصل  الصحية  مواقع  الصفحات  خاصة  وبصفة  مستوى اعي  يختلف  الرسمية  وغير    الرسمية 
 القلق لديهم ومن هنا تنبثق مشكلة الدراسة والتي تتضح من خالل التساؤل اآلتي:  

أثناء جائحة كورونا  االتصالية التي يمارسها المراهقو   ما األدوار      التواصل االجتماعي  ن عبر مواقع 
 لق لديهم في إطار ما تحتويه هذه المواقع من معايير ثراء الوسيلة.وما عالقتها بمستوى الق

  
 أهمية الدراسة:

لم يعد جمهور وسائل االعالم مجرد متلقي للرسائل اإلعالمية فقد طرأت على طبيعة استخدامهم   .1
أدوارً  االجتماعي  التواصل  ومن  ا  لمواقع  األدوار  هنا  جديدة  طبيعة  دراسة  أهمية  االتصالية  تأتي 

للمراهقين أثناء استخدامهم لتلك المواقع باعتبارهم من أكثر الفئات العمرية استخداماً  للتكنولوجيا  
 بكل أشكالها ووسائلها. 

القلق لدى المراهقين باعتبارهم في مرحلة عمرية تتميز باالنطالق والحيوية    ى أهمية دراسة مستو  .2
والتي أرغمتهم   ،االحترازية لفيروس كورونا المستجد  والنشاط وهو ما يتعارض تمامًا مع اإلجراءات 

 حساس بالقلق. إلعلى البقاء بالمنازل والتباعد االجتماعي مما قد ينتج عنه ا
تسلط الدراسة الضوء على ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بالدور المحوري لبرامج الصحة النفسية   .3

قد يتولد عنها من مشاكل نفسية يكون  وما    ،للمواطنين وخاصة المراهقين في ظل جائحة كورونا
 لها تأثيرات خطيرة على المجتمع في المستقبل إذا لم يتم تداركها في الوقت المناسب. 

تنبع أهمية الدراسة من الدور الهام الذي تقدمه الصفحات الصحية في أثناء جائحة كورونا وأهمية   .4
لمعا توظيفها  وكيفية  لمستخدميها  والوقائي  التوعوي  المراهقين  دورها  وتقييم  االعالمي  الثراء  يير 

 لتلك المعايير. 
 أهداف الدراسة:

وغير الرسمية عبر مواقع   ،التعرف على معايير الثراء اإلعالمي في الصفحات الصحية الرسمية .1
 التواصل االجتماعي. 

وغير الرسمية عبر مواقع   ،تحديد نوع المصادر التي اعتمدت عليها الصفحات الصحية الرسمية .2
 التواصل االجتماعي. 

الرسمية .3 الصحية  الصفحات  استخدمتها  التي  الفنية  القوالب  على  عبر    ،التعرف  الرسمية  وغير 
 مواقع التواصل االجتماعي.  

وغير الرسمية عبر مواقع    ،ساليب اإلقناعية التي استخدمتها الصفحات الصحية الرسميةألرصد ا .4
 التواصل االجتماعي. 
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وعالقتها بمستوى القلق    ،الكشف عن األدوار االتصالية للمراهقين عبر مواقع التواصل االجتماعي .5
 لديهم.

)كوفيد    روناو أثناء جائحة ك   االجتماعيالتعرف على طبيعة استخدام المراهقين لوسائل التواصل   .6
-19 .) 

ومستوى القلق    ،االجتماعيعة استخدام المراهقين لوسائل التواصل  التعرف على العالقة بين طبي .7
 (.19-)كوفيد  روناو الناتج عن ظهور جائحة ك

الثراء   .8 طبيعة استخدام المراهقين  بوعالقتها    االجتماعيلمواقع التواصل    اإلعالميعرض معايير 
 .لها

العوامل   .9 تأثير  على  التعليم(  –)النوع    الديمجرافيةالتعرف  المراهقين    نوع  استخدام  طبيعة  على 
 االجتماعي. لمواقع التواصل 

العوامل   .10 تأثير  على  التعليم(  –)النوع    الديمجرافيةالتعرف  لدي    على  نوع  القلق  مستوى 
 المراهقين.

 الدراسات السابقة:
 أوال الدراسات التي تناولت القلق والتأثيرات النفسية لجائحة كورونا:

( استخدام الجمهور المصري لوسائل اإلعالم التقليدي والجديد للحصول م2020،  )عمرتناولت دراسة     
( مفردة 400على معلومات عن أزمة كورونا وذلك باستخدام أداة االستبيان اإللكتروني على عينة قوامها )

من   %50كما أكد أكثر من وتوصلت إلى صدارة الفيس بوك من حيث كثافة االستخدام مقارنة بالتليفزيون 
 مفردات العينة أن منشورات الفيسبوك حول انتشار فيروس كورونا تسبب حالة من الهلع والفزع.

دراسة تأثير    (Marques ;Bruno ; Oliveira ; Simoes-e- Silva,2020) وكشفت  كيفية  عن 
ستبيان اإللكتروني مرسل على الصحة العقلية لألطفال والمراهقين باالعتماد على اال  19-جائحة كوفيد  

( وذلك من خالل   Google Scholars ,pub Med, Scopus, Scioliعبر أربع قواعد للبيانات هي )
من المقاالت وتحديد استجابات األطفال والمراهقين لها وقد توصلت لوجود معدالت مرتفعة   عرض عدد 

كما الدراسة  عينة  لدى  الصدمة  بعد  ما  وأعراض  واالكتئاب  القلق  عرضة    من  األكثر  كانوا  الفتيات  أن 
 لإلصابة بالقلق من الذكور.

( إلى التعرف على ,Oosterhoff; Palmer ; Wilson; Shook 2020  (في حين هدفت دراسة     
)كوفيد  كورونا  جائحة  أثناء  االجتماعي  التباعد  في  لالنخراط  المراهقين  بالصحة  19-دوافع  وعالقتها   )

وذ  لهم  واالجتماعية  من  العقلية  الفترة  في  المراهقين    م2020مارس    30-29لك  من  عينة  خالل  من 
ا683قوامها) االستبيان  عرض  خالل  من  اختيارها  تم  مفردة  )إل(  مواقع  عبر    ,   Facebookلكتروني 

Instagram  ,  Twitter   ,  Reddit  ) أن إلى  توصلت  ف   %98,  1وقد  التباعد يشاركون  من  القليل  ي 
و  الذين  االجتماعي،  المراهقين  أن  حيث  االجتماعي  التباعد  من  الدوافع  بطبيعة  القلق  أعراض  ارتبطت 
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من   أكبر  بصورة  لديهم  واالكتئاب  القلق  أعراض  جاءت  اإلصابة  في  الرغبة  لعدم  دوافع  لديهم  كانت 
 المراهقين الذين يفضلون البقاء في المنازل . 

دراسة      تداولها Pulido; Carballido; Sama,2020  (  كما أوضحت  يتم  التي  التغريدات  نوع   )
كوفيد   تفشي  حول  تويتر  موقع  )  19-عبر  قوامها  عينة  على  باالعتماد  تم  1000وذلك  تغريدة   )

موقع   عبر  والصحيحة  الخاطئة  المعلومات  مشاركة  كيفية  تحليل  أجل  من  يومين  خالل  في  مشاركتها 
ولكن    ،التي تحمل معلومات خاطئة بشكل أكبروقد توصلت الدراسة إلى أنه يتم نشر التغريدات    ،توتير

أ مرة  تغريدها  المستخدمو يعاد  يفضل  أقل حيث  بصورة  التي  إع ن  خري  الصحيحة  المعلومات  تغريد  ادة 
 تستند إلى أدلة علمية. 

 ;Zhou; Zhang; Wang; Guo; Wang; Chen; Liu; Chenدراسة  وتناولت       
Chen,2020)  انتشار معدالت  تقييم  تتراوح  (  ممن  بالصين  المراهقين  بين  والقلق  االكتئاب  أعراض 
وما يرتبط بها من عوامل اجتماعية وديموغرافية وذلك خالل فترة انتشار    ا( عامً 18-12أعمارهم بين )

لكتروني وقد أظهرت وجود فروق في معدالت االكتئاب والقلق إل( باالعتماد على االستبيان ا19-)كوفيد 
انتشاًرا كبيًرا لمشاكل    حيث تعتبر اإلناث أعلى في معدالت اإلصابة به كما وجدت   ،ث بين الذكور واإلنا

 والوعي. الصحة النفسية بين المراهقين، وهو ما يرتبط سلًبا بمستوى المعرفة
دراسةو        في    (م2018،سعود  (  تطرقت  السلبية  لألخبار  التعرض  معدل  بين  العالقة  اختبار  إلى 

اعي ومعدل القلق السياسي لدي الشباب السعودي وأشارت نتائج الدراسة الي أن شبكات التواصل االجتم
االخبار   مقدمة  في  جاءت  األسري  العنف  وقضايا  والجرائم  والحوادث  الطبيعية  الكوارث  أخبار  نشر 

االجتماعي التواصل  شبكات  في  لألخبار   ،السلبية  التعرض  مجرد  في  يكمن  ال  القلق  منشأ  أن  وتبين 
بل   االجتماعي  السلبية  التواصل  وسائل  في  وثقة  تصديقا  المستخدمين  أكثر  كان  كما  تصديقها،  في 

 كمصادر لألخبار هي الفئة األكثر قلقًا. 
دراسة      جودة    (woods ; Scott  (2020,أما  علي  االجتماعي  التواصل  مواقع  تأثير  تناولت  فقد 

مراهقًا في اسكتلندا فقد توصلت إلى أن   467النوم، الثقة بالنفس، والقلق واالكتئاب، وتم تطبيقها على  
الضطرابات   تعرضا  األكثر  هم  طويلة  لفترات  االجتماعي  التواصل  مواقع  يستخدمون  الذين  المراهقين 

مست وضعف  األولي  ااألرق  معدالت  تنامي  عن  الدراسة  كشفت  كما  بالنفس،  الثقة  بالقلق  إلوي  صابة 
 واالكتئاب. 

دراسة        هدفت  ،(بينما  الطبية  م2014الفرم  المدن  وتوظيف  استخدام  مستوى  على  التعرف  إلى   )
تويتر( في التوعية الصحية لمرض   -فيس بوك  -بمدينة الرياض لشبكات التواصل االجتماعي )يوتيوب 

عبر  كورونا   التوعوية  للرسائل  المضمون  تحليل  أداة  على  اعتمدت  التي  الوصفية  الدراسات  من  وهي 
الشبكات الثالث لمدة شهر وقد توصلت إلى نتائجها إلى التفريط في توظيف الشبكات االتصالية الفاعلة  

 ا.خالل األمراض واألوبئة مما يعزز من حجم الخسائر الوطنية الناجمة عن ضعف التوعية وقصوره 
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 ثانيًا الدراسات التي تناولت عالقة المراهقين بوسائل التواصل االجتماعي: 
إلى  (Nguyen; Gruber; Fuchs; Marler; Hunsaker; Hargittai  (2020 ,هدفت دراسة      

خالل الرقمية  الوسائط  استخدام  في  التغيرات  على  من    التعرف  الفترة  في  كورونا  بريل  أ  8-4جائحة 
وقد   ،( من المراهقين والبالغين1374) لكتروني لعينة قوامهااالعتماد على أسلوب االستبيان اإلب  م2020

لكتروني  إلاختالف أنماط التواصل اتصال الرقمي وخاصًة لدى اإلناث، و توصلت إلى زيادة سلوكيات اال
التفاعل الرقمي باستخدام تقنية االتصال "وجهًا لوجه " بشكل كبير في أثناء حيث زادت معدالت استخدام 

 انتشار جائحة كورونا. 
دراسة)       ,Plaisime; Robertson-James;  Mejia; Núñez; Wolf; Reels بينما كشفت 

ة  ( عن كيفية استخدام مواقع التواصل االجتماعي لتعزيز صحة المراهقين بإجراء مسح على عين2020
اختيار فصول محددة من   حيث تم  ا( عامً 18  -13( مراهقًا تتراوح أعمارهم بين )152عمدية قوامها )
مسؤولي   بنسلفانيافيالدلفيامن    كلفي    مدرستين  قبل  أن  ،  إلى  الدراسة  وتوصلت  من    3,5%,  فقط 

من   %90مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي يهدفون إلى الحصول على معلومات متعلقة بالصحة أن 
 المراهقين لديهم الثقة في المعلومات الطبية والصحية المتاحة على مواقع التواصل االجتماعي. 

( لآلثار الوسيطة للخوف من  Lin; Broström; Griffiths; Pakpour, 2020وأشارت دراسة )        
االجتماعي   التواصل  لوسائل  المراهقين  استخدام  بين  العالقة  دراسة  واألرق خالل  النفسي   ، والضيق 

( مفردة وقد توصلت إلى وجود عالقة دالة 1078واعتمدت على أداة االستبيان االلكتروني لعينة قوامها )
مباشر وغير  مباشر  بشكل  النسبي  والضيق  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  وجود   ،بين       وكذلك 

 .  على اإلحساس بالخوف وعدم الفهمي تأثيرات غير مباشرة الستخدام مواقع التواصل االجتماع 
التعرف على دوافع االستخدام ومستوي اعتماد طالب الجامعة   (م2017واستهدفت دراسة)منصور ،     

على شبكات التواصل االجتماعي ألهداف مختلفة بالتطبيق على مجتمعين مختلفين في الظروف األمنية  
الفرض القائل بأن متغير استقرار المجتمع يؤثر على  والسياسية واالقتصادية  وأشارت النتائج إلى قبول  

على الطالب  اعتماد  كمصدر    درجة  االجتماعي  التواصل  وتعليميإشبكات  الدوافع    ،خباري  وجاءت 
النفعية في مقدمة الدوافع الستخدام الشبكات االجتماعية وخاصة دافع التواصل مع اآلخرين، كما جاء  

الشبك على  الجامعي  الشباب  أعلإكمصدر    ات اعتماد  تعليمي،    ىخباري  كمصدر  عليها  االعتماد  من 
األول المقام  في  معرفية  والتعليمية(  )اإلخبارية  الحالتين  في  االعتماد  تأثيرات  التأثيرات  تليها    ،وكانت 

 . السلوكية ثم الوجدانية
ة في تبني التعرف على العوامل المؤثر   إلى(  م2017عبد المجيد ،  ؛بينما هدفت دراسة )عبد السالم      

نتائج   وأشارت  المحمولة،  اإللكترونية  المنصات  عبر  اإلخباري  للمضمون  العربي  الشباب  استخدامات 
المستخدمين لمدي  إدراك  المنصات اإللكترونية كانت  المؤثرة في استخدام  العوامل  إلي أن أهم  الدراسة 
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 ، بكات التواصل االجتماعيسهولة الوصول للمضمون اإلخباري سواء من خالل المواقع اإلعالمية أو ش 
 وادراكهم لإلمكانيات المميزة لهذه المنصات من حيث سهولة االستخدام وإمكانيات التفاعل.  

( إلى معرفة تأثير شبكات التواصل االجتماعي على العالقات م2015بينما سعت دراسة )البرجي،       
التأثيرات االجتماعية وذلك باالعتماد على منهج المسح    ،بين أفراد األسرة المصرية وما يرتبط بها من 

( قوامها  لعينة  االستبيان  أداة  واألبناء420باستخدام  اآلباء  بين  بالتساوي  مقسمة  مفردة  أبرز   ،(  ومن 
نتائجها أن موقع الفيس بوك جاء في مقدمة مواقع التواصل االجتماعي من حيث معدل االستخدام أن 

 . تأثير على تكوين شخصية األبناء أقروا أن الفيس بوك له ،% من اآلباء عينة الدراسة 3,53
البهي         محمد؛  )اللبان؛  دراسة  ومستوياتها  م2013وكشفت  التفاعلية  ومؤشرات  عناصر  أهم  عن   )

بينها والمقارنة  االجتماعي  التواصل  مواقع  تستخدمها  التي  وأبعادها  المن  ،المختلفة  على  هج  واعتمدت 
شهر لمدة  الشكل  تحليل  أداة  باستخدام  في   ،الوصفي  بوك  الفيس  موقع  تفوق  نتائجها  أهم  من  وجاء 

الفورية تعدد   -التركيز الشخصي  –استخدام أبعاد ثراء الوسيلة والتي قسمتها الدراسة إلى )اللغة الطبيعية  
 .الذاكرة الحاسوبية( -يل الخارجيالتسج–التوجه المتعدد  –الرموز 
 الستفادة من الدراسات السابقة:أوجه ا
إال أن الباحثة وجدت بعض الدراسات العربية واألجنبية    ،على الرغم من حداثة جائحة كورونا .1

المستجد )كوفيد  فيروس كورونا  انتشار  بين  العالقة  دراسة  تناولت  ( ووسائل االعالم  19-التي 
وتنوعها اختالفها  األولية    ،على  التأثيرات  على  للتعرف  استكشافية  كدراسات  جاءت  ولكنها 

 للجائحة. 
بدرا .2 األول  المحور  دراسات  للجائحةاهتمت  واالجتماعية  والنفسية  الصحية  التأثيرات  والتي   ،سة 

بالقلق بالهلع واالكتئاب والفزع ومرورًا  وهو ما   ،وأعراض ما بعد الصدمة  ،تنوعت بين الشعور 
 أفاد الباحثة في مقارنة النتائج.

ي  تناولت دراسات المحور الثاني استخدامات مواقع التواصل االجتماعي والتي ركزت على مرحلت  .3
والتي    ،واآلثار الناجمة عنه  ،والعوامل المؤثرة عليه  ،الشباب والمراهقة من حيث دوافع االستخدام

 .م2020تبين من خاللها تنامي االستخدام الرقمي المكثف بصورة كبيرة مع بداية عام  
يب  استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في التعرف على مقاييس القلق واإلفادة منها في األسال .4

 وأدوات جمع البيانات التي تتالءم مع طبيعة الدراسة. ،جراءاتها وتحديد مفرداتها، وإالمنهجية
ا .5 الدراسات ركزت على استخدام االستبيان  التعليمية  إلمعظم  المنصات  لكتروني واالعتماد على 

في  طبق  الذي  المنزلي  الحظر  في ظل  العينة  لمفردات  للوصول  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
 عديد من دول العالم.ال

االجتماعي االستفادة .6 التواصل  مواقع  لتحليل  الزمنية  العينة  تحديد  في  الدراسات  والتي    ،من 
 تختلف وفقًا لطبيعة الموضوع وتتراوح بين يومين إلى شهر.
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المراهقين االتصالية عبر    لدراسة أدوارإال أنها لم تتطرق    ، رغم تعدد الدراسات السابقة وتنوعها .7
 وتأثير ممارسة تلك األدوار على مستويات القلق لديهم.   ،تواصل االجتماعيمواقع ال

 
 تساؤالت الدراسة:

 تساؤالت الدراسة التحليلية: -أواًل 
اإل  .1 الثراء  معايير  التواصل ما  مواقع  عبر  الرسمية  وغير  الرسمية  الصحية  بالصفحات  عالمي 

 االجتماعي؟ 
األ .2 التي  ما  اإلقناعية  مواقع  ساليب  عبر  الرسمية  وغير  الرسمية  الصحية  الصفحات  استخدمتها 

 التواصل االجتماعي؟ 
الرسمية .3 الصحية  الصفحات  عليها  اعتمدت  التي  الفنية  القوالب  مواقع   ،ما  عبر  الرسمية  وغير 

 التواصل االجتماعي؟ 
الرسمية .4 الصحية  الصفحات  اعتمدت عليها  التي  الموضوعات  عبر    ،ما مصادر  الرسمية  وغير 

 واقع التواصل االجتماعي؟ م
 

 تساؤالت الدراسة الميدانية:  -ثانيًا 
أثناء جائحة كورونا    ما األدوار االتصالية التي يمارسها المراهقين عبر مواقع التواصل االجتماعي  .1

 (؟ 19-)كوفيد 

 ؟ (19-)كوفيد أثناء جائحة كورونا  االجتماعياستخدام المراهقين لوسائل التواصل طبيعة ما  .2
 على معدل استخدام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي؟ (  19-)كوفيد ما تأثير جائحة كورونا  .3
بين .4 العالقة  التواصل    ما  لوسائل  المراهقين  عن    االجتماعياستخدام  الناتج  القلق  مستوى  وبين 

 ؟ ( 19-)كوفيد ظهور جائحة كورونا 
 (؟ 19-ن اثناء جائحة كورونا )كوفيد و االجتماعى التى يستخدمها المراهق هم مواقع التواصل أ ما  .5
تأثير   .6 )ما  الديموغرافية  التعليم(  -النوع المتغيرات  خالل    نوع  المراهقين  لدى  القلق  مستوى  على 

 (؟19-جائحة كورونا )كوفيد 
ن من خاللها تطور جائحة كورونا )كوفيد و التى يتابع المراهقوغير الرسمية  ما الصفحات الرسمية .7

 (؟ 19-
 معايير الثراء االعالمي بوسائل التواصل االجتماعي من وجهة نظر المراهقين؟ ما أهم  .8
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 فروض الدراسة:
 أوال فروض الدراسة التحليلية:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معايير الثراء االعالمي في الصفحات الصحية الرسمية  .1
 وغير الرسمية. 

األساليب اإلقناعية في الصفحات الصحية الرسمية وغير  توجد فروق ذات داللة احصائية بين  .2
 الرسمية.

 ثانيًا فروض الدراسة الميدانية: 
بين   .1 احصائية  داللة  ذات  عالقة  االتصاليةتوجد  التواصل عبر  مراهقين  لل  األدوار  وسائل 

 . وبين مستوى القلق لديهم ،(19-االجتماعى أثناء جائحة كورونا )كوفيد 
أثناء جائحة    االجتماعيتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين استخدام المراهقين لوسائل التواصل   .2

 ( وبين مستوى القلق لديهم. 19-كورونا )كوفيد 
ب  .3 المراهقين  لدى  القلق  مستوى  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  الصفحات  اتوجد  نوعية  ختالف 

 . لتواصل االجتماعيغير رسمية( التي يتابعونها على مواقع ا –)رسمية 
)كوفيد   .4 كورونا  لجائحة  المراهقين  متابعة  معدالت  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة   ( 19-توجد 

 وبين مستوى القلق لديهم. يعبر مواقع التواصل االجتماع
أثناء جائحة    يتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين استخدام المراهقين لمواقع التواصل االجتماع  .5

 وبين معايير ثراء هذه المواقع. (19- )كوفيد كورونا 
أثناء جائحة    يحصائية بين استخدام المراهقين لمواقع التواصل االجتماع إتوجد فروق ذات دالله   .6

نوع    -)النوع الديموغرافيةالعوامل  باختالفوبين مستوى القلق لديهم تختلف  (19  -)كوفيد كورونا 
 التعليم(. 

 
 مصطلحات الدراسة:

 االتصالية: األدوار 
الرقمي      اإلعالم  وسائل  عبر  المستخدمين  ونشاط  فعالية  إلى  المضامين   ،تشير  مع  تفاعلهم  وكيفية 

 اإلعالمية الرقمية.
 هي:  ( 67-65 ص م، 2017، )البدوي ووفقًا لهذا التعريف تنقسم األدوار االتصالية إلى ثالث أنواع 

 المستخدم المتلقي:  .1
الذي يستهلك المضامين اإلعالمية الرقمية مثلما يتلقى مضامين وسائل اإلعالم  هو المستخدم الحر        

 التقليدية وفقًا الحتياجاته.
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 المستخدم المتواصل:  .2
هو المستخدم الذي يقع عليه الفعل االتصالي ويقوم بدور مساٍو للفعل الذي يقوم به المتصل حيث       

 يبادر بنقل المعلومة. 
 المنتج:المستخدم  .3
 هو المستخدم القادر على انتاج المحتوى واألفكار ذات المعاني بما يلبي احتياجاته.       

 (:19-جائحة كورونا )كوفيد 
هي جائحة عالمية سببها فيروس متالزمة الشرق األوسط التنفسية الحادة والذي يتسبب في أزمات      

األ  بين  وينتقل  مرتفعة  حرارة  لدرجة  مصاحبه  الرذاذ  تنفسية  عبر  اللصيقة  المخالطة  طريق  عن  فراد 
الوفاة   إلى  اإلعراض  تفاقم  يؤدي  وقد  السعال  عن  الناتجة  التنفسية  الصحة  والفطريات  )منظمة 

 (. 2020العالمية،
 (: Anxietyالقلق )

يصاحبه    ،هو حالة من االضطراب والتوتر الشامل يصيب اإلنسان نتيجة شعوره بالتهديد أو الخوف     
  وذلك دون الخوف والتوتر   والتغير في الشهية وعادات النوم والتعب الدائم   كالعزلةأعراض نفسية وجسمية  

 . (388، ص2008)عبد العال، 
 مستوى القلق: 

 ن من أعراض نفسية وجسمية ظاهرة وصريحة للقلق.المراهقو ويقصد به مستوى ما يشعر به 
 اإلطار النظري: 

العالقة        تفسير  في  البارزة  النظريات  احدى  االعالمي  الثراء  نظرية  الجمهور  تعتبر  بين  التفاعلية 
فوسائل االتصال بكافة    ،حيث تختلف تلك الوسائل في قدرتها على تيسير عملية الفهم  ؛عالمووسائل اإل

الوسيل تحديد  يتطلب  الثراء مما  أو منخفضة  أن تصنف كوسائل مرتفعة  يمكن  األكثر مالئمة    ةأشكالها 
 Richard  "ريتشارد دافت "و   Robert H. Lengel  "روبرت لينجل"من    لكل موقف اتصالي، ويعد كل

L. Daft     عام النظرية  قدما  من  االتصالية  م1986أول  الرسالة  وفهم  الثراء  بين  ربطا  فكلما    ،إذ 
الفهم وتغيير  الرسالة  غموض  توضيح  الوسيلة  ثراءً   ،استطاعت  أكثر  أصبحت   ,Dennis, A)   كلما 

2009,p642 ) . 
 (Daft;Lengel;Trevino,1987,360)وتعتمد النظرية على مجموعة من الفروض 

Daft; Lengle,1986, p565)) :وهي 
عالم األكثر ثراء عندما يكون مستوي الغموض أعلى لتخفيض درجة  إل يستخدم الجمهور وسائل ا  .1

 عدم الفهم. 
والتي ترتبط بمدى تلبيتها لمتطلبات وطبيعة الموقف   ،ثرائهاعالم في درجة إل تختلف وسائل ا .2

 االتصالي.
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  :(218ص ، 2006عبد العزيز ، )الطرابيشي؛ومن أبرز معايير تحديد ثراء الوسيلة اإلعالمية 
الرسالة  .1 على  صدى  رجع  على  باالتصال  القائم  حصول  إمكانية  وتعني  الصدى:  سرعة 

 اإلعالمية. 
استخدام   .2 على  الوسيلة  قدرة  تعد  حيث  الرموز:  )كالصوت،  إتعدد  متعددة  تقنيات  أو  شارات 

نقل   تيسير  عوامل  أبرز  من  غيرها(  البصرية،  المعينات  الفيديو،  مقاطع  المادي،  الحضور 
 المعلومات. 

يعمل   .3 المجتمع  في  والمألوفة  السائدة  اللغة  فاستخدام  الطبيعية:  اللغة  سهولة   علىاستخدام 
 اصل بين أطراف العملية االتصالية. التو 

 التركيز الشخصي: ويقصد بها مدى قدرة الوسيلة على تلبية احتياجات المستخدم.  .4
وهدف المستخدم والموقف    ويمكن القول أن النظرية قد جمعت في إطارها بين مميزات الوسيلة      

الجذب والتصميم ومدى توافر الوسائط حيث يرتبط نشاط وقرار وفاعلية المستخدم بعناصر    ،االتصالي
األدوار   ،المتعددة من  متعددة  أشكال  لتأخذ  االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدم  طبيعة  تطورت  فقد 

وهو مستخدم حر يستهلك وينتقي بفاعلية   (Media Consumerاالتصالية فهناك المستخدم المتلقي)
( فذلك الذي     Communicatedالمتواصل )أما المستخدم   ،المضامين االتصالية في ضوء احتياجاته

المعلومة بنقل  يبادر  حيث  الدور  بنفس  القيام  في  المتصل  مع  المستخدم    ،يتساوى  هناك  أصبح  كما 
  . اء المحتوى لتحقيق أهدافه الخاصةوبن  ،( الذي لديه القدرة على التواصلProducer Userالمنتج )

 . (65، ص  2017،)البدوي 
الطرح         لهذا  في ظل ووفقًا  االجتماعي  التواصل  مواقع  المراهقين من مستخدمي  تفاعل  أن  نجد 

  –كثافة االستخدام التي فرضها الحظر المنزلي والتباعد االجتماعي الناجم عن انتشار )جائحة كورونا  
تقدمه تلك المواقع وبصفة  19كوفيد   ( يختلف وفقًا لفهمهم ألدوارهم االتصالية جنبًا إلى جنب مع ما 

 . رسمية من معايير للثراء اإلعالميخاصة المواقع ذات المضمون الصحي سواء الرسمية أو غير ال
انتشار جائحة كورونا )كوفيد  أدى   نهاية عام  19-فقد  أجمع في غضون    م2019( في  العالم  عبر 

هق  فبات المرا   ،شهور قليلة إلى تعرض المجتمعات لتغييرات غير مسبوقة طرأت قهرًا على نمط الحياة
الصارمة المنزلي  الصحي  الحجر  إلجراءات  المعلومات   ،أسيرًا  من  الكبير  القدر  ذلك  إلى  ويضاف 

االجتماعي   التواصل  مواقع  بعض  تتناقلها  التي  المخيفة  واألرقام  الخاطئة 
(Velavan;Meyer,2020,p279   مما ينعكس على احساسه بالقلق والتوتر وما قد يترتب عليه من )

أخ  نفسية  لدى  اضطرابات  شيوعًا  النفسية  االضطرابات  أكثر  من  القلق  يعد  حيث  كاالكتئاب  رى 
 (. 762، صم2011) الشبؤون، المراهقين 
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خبرة انفعالية مؤلمة تنتج عن إدراك مصدر خطر ونقصد هنا تحديدًا نمط القلق الموضوعي والذي يعد  
الفرد  فيها  يعيش  التي  البيئة  الخطر    نأإذ    ؛في  هذا  لوجود  الفرد  لديإدراك  القلق  الغفار  هيثير   ،)عبد 

 : (128 ،127، ص  م1998القريطي ،)هي ويشتمل القلق على ثالث مكونات  ،(121ص  م،1976
 الذاتي واالنزعاج. يتمثل بمشاعر الخوف والفزع والتوجس والتوتر والهلع: مكون انفعالي .1
معرفي .2 الشخص    لهذهالسلبية    التأثيرات في    ضحيت  :مكون  مقدرة  على  إدراكالمشاعر    في 

 .سليماً  دراكاً إالموقف الحياتي 
ما يترتب على حالة الخوف من استثارة وتنشيط للجهاز العصبي  ظهر في ي:  مكون فسيولوجي .3

،  زيادة ضربات القلب   ،هالوج  شحوب   لى تغيرات فسيولوجية عديدة منها، إمما يؤدي    المستقل،
 التعرق. التنفس، سرعة

أثناء  وفي ظ      المراهقين وتحديدًا  التواصل االجتماعي على اهتمام ووقت  ل هيمنة استخدام مواقع 
االجتماعي   التواصل  وسائل  عن  التباعد  نحو  التحول  الضروري  من  أصبح  كورونا  جائحة  انتشار 
فيروس   تخص  موضوعات  من  مشاركته  يتم  فيما  العاطفية  العدوى  انتشار  في  وصل  حلقة  بوصفها 

القلق  حيث    19-كوفيد  السلبية وعلى رأسها  المشاعر  بالعديد    (Steinert,2020,p2)تسود  يرتبط  الذي 
من المخاوف مثل القلق المرتبط بالسالمة الجسدية أو فقد اآلخرين وعجز التواصل االجتماعي المباشر  

 مع األقران وغيرها من المخاوف.
 ;Zhou)وفي ضوء ذلك نجد أن معدل انتشار القلق بين المراهقين يتأثر بمجموعة من العوامل        

Zhang; Wang; Guo; Wang; Chen; Liu; Chen; Chen,2020,p754)  : 
ومستوى   .1 الوعي  مستوى  مع  عكسيًا  يرتبط  )فالقلق  واالقتصادي  والثقافي  االجتماعي  السياق 

 ة المنطقة التي يقيم بها المراهق(. ار مكانيات الطبية المتاحة ومدى حضاإل
الفترات المبكرة النتشار جائحة كورونا وذروة االنتشار يمثالن أعلى مستويات القلق نظرًا لكثافة   .2

 التعرض لألخبار التي تحمل الكثير من المخاوف في طياتها. 
 الجائحة(.العوامل الديموغرافية كالنوع )فالفتيات يعانين من تأثير نفسي أكبر أثناء تفشي  .3

وفي هذا السياق نرى أن المراهقين ضعفاء ألنهم يمرون بفترة حرجة من التغيرات الفسيولوجية       
تطلب في األساس حرصًا  والتي ترجع  لطبيعة هذه المرحلة العمرية التي ت  ،والنفسية سريعة الوتيرة

المراهقو  خاللها  يتعرض  لكيال  على  شديدًا  تؤثر  نفسية  لصدمات  في  ن  وسلوكياتهم  شخصيتهم 
يتعرضون   أنفسهم  المراهقين وجدوا  أن  التغيرات  لتلك  باإلضافة  نجد  بينما  التالية  العمرية  المراحل 

طبيعي بشكل  حياتهم  ممارسة  من  منعتهم  عالمية  استخدام    ،لجائحة  في  لإلفراط  ودفعتهم  بل 
تأثيرات نفسية على المدي وبصفه خاصة مواقع التواصل االجتماعي مما قد يكون له    ،التكنولوجيا

 البعيد. 
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 نوع الدراسة:
تنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تستهدف رصد وتحليل وتقييم خصائص موقف يغلب       

الظاهرة   وكافية عن  دقيقة  معلومات  على  للحصول  التحديد  حيث  (  131، ص م 1995)حسين،  عليه صفة 
المراهقين وعالقته باستخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي أثناء  تستهدف الدراسة رصد مستوى القلق لدى  

 جائحة كورونا. 
 منهج الدراسة:

 في إطار التكامل المنهجي تعتمد الدراسة على مجموعة من المناهج هي: 
بينها وذلك  .1 والربط  البيانات  وتحليل  يستخدم في جمع وتصنيف  والذي  المسح اإلعالمي:  منهج 

لل المضمون  مسح  خالل  التواصل من  مواقع  عبر  الرسمية  وغير  الرسمية  الصحية  صفحات 
 االجتماعي والمسح الميداني للمراهقين.

 المنهج المقارن: وتعتمد عليه الدراسة في: .2
الرسمية   ▪ الصحية  الصفحات  عليها  تعتمد  التي  اإلعالمي  الثراء  معايير  بين  المقارنة 

 ائحة كورونا. واألساليب اإلقناعية المستخدمة أثناء ج ،وغير الرسمية
أثناء جائحة  ▪ المقارنة بين األدوار االتصالية للمراهقين عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 كورونا. 
 مجتمع الدراسة:

   يتمثل مجتمع الدراسة في:
الوثائقي:   مواقع  ب  بالصفحات الصحية الرسمية وغير الرسمية  المضامين اإلعالمية  ويتمثل فيالمجتمع 

على    االجتماعي  التواصل )كوفيد  للتعرف  المستجد  كورونا  فيروس  تناولت  التي  المضامين   –محتوى 
19 .) 

 ا. عامً  (15-11) ويتمثل في المراهقين الذكور واإلناث ممن تتراوح أعمارهم بين المجتمع البشري: 
 عينة الدراسة:

 عينة الدراسة التحليلية:  -أواًل 
المضمون لصفحتي )وزارة الصحة والسكان المصرية( والتي تمثل صفحة   تعتمد الدراسة على تحليل        

وقد تم    ،وصفحة )صحتي( والتي تمثل صفحة صحية غير رسمية  ،صحية رسمية عبر موقع الفيس بوك
( مفردة، وقد تم 20ها على عينة من المراهقين بلغت )من خالل دراسة استطالعية تم اجراؤ اختيار العينة  

وهي تمثل األسبوع    ،( م2020أبريل  15وحتى )   (م 2020ابريل    1ل الصفحات بدءًا من ) اختيار فترة تحلي
الثاني في فترة حظر التجول الليلي األولى التي فرضتها الحكومة المصرية ضمن اإلجراءات االحترازية  

)كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  الثاني  ، (19  -لمنع  المد  فترة  من  األول  األسبوع  إلى  ة  وتمتد 
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أخرى   ،للحظر مرة  الطبيعية  للحياة  بالعودة  الجميع  توقعات  عكس  جاءت  التي  الفترة  يشكل    ،وهي  مما 
 أهمية لدراسة ما تم نشره خاللها من موضوعات تتعلق بفيروس كورونا المستجد. 

 عينة الدراسة الميدانية:  -ثانيًا 
 (الثلج  كرة)  بكيةالش  العينة  عن طريق  يحتمالاالير  غ   األسلوب ب   تعتمد الدراسة على اختيار العينة      
تحقيق    العينات   من  األسلوب   هذا  يساعد حيث   المفي  إلى  نظرَا لصعوبة    أيسر  بصورة  بحوثينالوصول 

األصلي   المجتمع  مفردات  ظلخحصر  في  و ظروف    اصًة  االحترازية  الذي    الحجراإلجراءات  المنزلي 
  كرة   تعتبر عينةو (  19-كورونا المستجد )كوفيد   فيروس  رانتشا  وقت   البالد   على  مصريةفرضته الحكومة ال

استمار   هذه   ظروف  في  الحال  هو   كما  المتاحة غير    للعينات   مناسبة  الثلج ارسال  تم  حيث    ة الدراسة 
آب  والواتس  بوك  الفيس  على  حساباتهم  عبر  المراهقين  من  لمجموعة  االلكترونية  قاموا   ،االستبيان  كما 

( بين  أعمارهم  تتراوح  ممن  كذلك ألصدقائهم  )  اعامً   (15-11بإرسالها  العينة  بلغت  مفردة  387حتى   )
 . (Google Formsلكتروني  عبر )إلممن أجابوا على االستبيان ا

 
 ات:أدوات جمع البيان

 تتمثل أدوات جمع البيانات في هذه الدراسة في:
المضمون:       تحليل  تساؤالت  صحفية  تشمل  والتي  التحليلية  بالدراسة  المتعلقة  البيانات  لجمع  وذلك 

 الدراسة وتحقق أهدافها حيث شملت فئات تحليل المضمون )ماذا قيل( وفئات تحليل الشكل )كيف قيل(.
كما أنها    ، عالم الرقمي إل والتي تعتبر األداة األكثر مالئمة لمستخدمي ا لكتروني:  إل االستبيان ااستمارة      

الدراسة  فروض  من  التحقق  أجل  من  منهجية  بطريقة  المبحوثين  من  البيانات  لجمع  المثلى  الطريقة 
  ، لتباعد االجتماعيوااللتزام با  ،وما تتطلبه من اتخاذ إجراءات احترازية  ،وتساؤالتها في ظل جائحة كورونا

 وقد اشتملت على: ،وخاصة مع غلق المدارس وتعليق الدراسة بها
والصفحات الصحية    ،أسئلة لقياس معدل ومستوى استخدام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي ▪

 الرسمية وغير الرسمية. 
للقلق والذي يقيس بدرجة كبيرة من الموضوعية مستوى القلق الذي يعانيه األفراد   (تايلور)مقياس   ▪

عن طريق ما يشعرون به من أعراض ظاهرة وصريحة وهو يصلح لجميع األعمار وخاصة الفئة  
واعتمدت الدراسة على االختبار المقنن للقلق الصريح الذي قدمته   ،اعامً   (15-10)العمرية من  

األمر  النفس  تايلور"يكية  عالمة  كل  وقاما  ،"جانيت  وصحته  ثباته  واختبار  الدكتور   :من  بتقنينه 
( عبارة تعبر عن موقف أو  50حيث يشمل المقياس )   ؛"أحمد غالي" والدكتور    "مصطفى فهمي"

  ، وتأخذ كل عبارة بنعم درجة واحدة  ،ويمنح المبحوث خيارين إما )نعم( وإما )ال(  ،حالة شعورية
تأخذ صف بال  تأخذ صفر  ،رواإلجابة  فنعم  العكسية  العبارات  واحد   ،أما في  تأخذ   ،واإلجابة بال 

 وتشير درجات المبحوثين لمستوى القلق كاآلتي: 
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 مستوى قلق منخفض جدًا. 16من صفر إلى   -
 مستوى قلق منخفض )طبيعي(.  19إلى   17من  -
 مستوى قلق متوسط. 24إلى   20من  -
 مستوى قلق فوق المتوسط. 29إلى   25من  -
 مستوى قلق مرتفع.  50إلى   30من  -

 نوع التعليم(.   -أسئلة خاصة بالمتغيرات الديموغرافية للمبحوثين )النوع ▪
 

 أساليب التحليل:
يساهم        حيث  العلمي  البحث  شمولية  لتحقيق  والكيفي  الكمي  التحليل  أسلوب  على  الباحثة  اعتمدت 

ن يساعد األسلوب الكيفي في تفسير  في حي   ،التحليل الكمي درجة أكبر من الضبط وتقليل أخطاء التحيز
 النتائج واالستدالل على األسباب والمبررات. 

 مقياس الصدق والثبات: 
المتخصصين        والخبراء  األساتذة  من  مجموعة  على  االلكتروني  االستبيان  استمارة  في    تم عرض 

االستبيان على  والموضوعية  الصدق  إلضفاء  البحث  صالحيته  ،موضوع  من  استخدام   ،للتأكد  تم  كما 
أرسل  ( من المبحوثين تم اختيارهم بطريقة عشوائية ممن  %10أسلوب إعادة االستبيان على عينة بنسبة )

وبلغت قيمة معامل الثبات   ،أيام من تطبيق االستبيان  10لهم االستبيان اإللكتروني عبر حساباتهم بعد  
 وهي قيمة تشير إلى دقة ثبات المقياس.  ،(89%)

 نتائج الدراسة:
 :بالدراسة التحليلية: النتائج الخاصة أوالً 

 :وفقًا لعدد المنشورات ،العينة التحليلية بصفحات الفيس بوكتوزيع  -1
 

 ( 1جدول )
 توزيع العينة التحليلية بصفحات الفيس بوك وفقاً لعدد المنشورات 

 

 
 

 

 

 
  

 اسم الصفحة 
 المنشورات 

 %  ك

 50.9 29 وزارة الصحة والسكان المصرية  

 49.1 28 صحتي 

 100 57 اإلجمالي 
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)وزارة الصحة المصرية والسكان( عدد منشورات الصفحة الرسمية    جاء  من الجدول السابق: أنيتضح  
وبنسبة    امنشورً   29 التحليل  فترة  منشورات    %50.9خالل  عدد  جاء  بينما  التحليلية،  العينة  إجمالي  من 

    من إجمالي العينة التحليلية. %49.1وبنسبة  امنشورً  28الصفحة غير الرسمية )صحتي( 
الدراسة      عينة  تمثل  التي  الرسمية  وغير  الرسمية  الصحية  الصفحات  خالل  من  البيانات  تفريغ  بعد 

 توصلت الدراسة إلى:
تتخذ الصفحات الرسمية شعار وزارة الصحة وبالرغم من وجود عناوين صفحات الوزارة بكل من تويتر     

إال إنها صورة ال تمثل روابط لهذه الصفحات بينما يأتي شعار صفحة )صحتي(    ،وفيس بوك وانستجرام
الصفحة لشعار  فيديو قصير  الرسمية في شكل  باللغة    ،غير  مقدم  م  اإلنجليزية،ولكنه  إلى  وهو  يشير  ا 

 توافق اختيار الشعار مع الداللة الرسمية أو غير الرسمية للصفحة. 
 فئات الشكل للنص -

 معايير ثراء الوسيلة االعالمية  -2
 بوك:استخدام اللغة الطبيعية والمألوفة بمنشورات صفحات الفيس  -أ

 ( 2جدول )
 الفيس بوكاستخدام اللغة الطبيعية والمألوفة بالعينة التحليلية من صفحات 

 

 

 

 

 

 

 
الجدول     من  أنيتضح  ال)جاءت    السابق:  في  اللغة  بنسبة  الفصحى(  سائدة    %86مقدمة  كلغة 

الثاني    ترتيب في ال  (اللغة العاميةثم )االستخدام في منشورات صفحات الفيس بوك عينة الدراسة التحليلية،  
  .%1.8الثالث بنسبة  ترتيب في ال)منشورات تجمع بين اللغة الفصحى والعامية( ، ثم %12.3بنسبة 

الصحة   )وزارة  الرسمية  الصفحة  منشورات  في  المستخدمة  اللغات  تنوع  إلى  الجدول  نتائج  تشير  كما 
وفي الترتيب الثاني   ،% 72.4والسكان المصرية( حيث جاءت )اللغة الفصحى( في الترتيب األول بنسبة  

، وفي الترتيب الثالث جاءت )منشورات تجمع بين اللغة الفصحى والعامية  %24.1العامية( بنسبة  )اللغة  
 . %3.4بنسبة 

 

 اسم الصفحة 

 

 اللغة المستخدمة 

 وزارة الصحة  

 والسكان المصرية  
 االجمالي  صحتي

 %  ك %  ك %  ك

 86 49 100 28 72.4 21 فصحى 

 12.3 7 0 0 24.1 7 عامية

 1.8 1 0 0 3.4 1 يجمع بين الفصحى والعامية

 100 57 100 28 100 29 اإلجمالي 
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من إجمالي    %100بينما اعتمدت الصفحة غير الرسمية )صحتي( على )اللغة الفصحى( فقط بنسبة  
 منشوراتها.  

اللغة عبر المنشورات خالل مدة   اعتمدت )وزارة الصحة والسكان( في صفحتها على التنوع في استخدام  
اللغة الفصحى في التقرير اليومي المحدث لفيروس كورونا المستجد في كل من   الدراسة حيث استخدمت 

النصي والمصور فيما قدمته من حوارات مع األطباء وذلك   ،شكليه  العامية  اللغة  في حين اعتمدت على 
الجمهور فئات  لمختلف  المعلومة  تسهيل وصول  اللغة    ،بهدف  على  اعتمدت صفحة )صحتي(  حين  في 

وبذلك نجد أن كلتا الصفحتين حرصت على استخدام اللغة الالئقة    ،العربية الفصحى في جميع المنشورات 
 . عالمإلبمنبر يقدم موضوعات ذات طبيعة جادة وهو ما يعد متفقا مع نظرية ثراء ا

 عالمية:اإلمدى تحقق معيار تعدد الرموز والوسائط لتقديم المادة  -ب
 ( 3جدول )

 مدى تحقق معيار تعدد الرموز والوسائط لتقديم المادة االعالمية   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

الرموز والوسائط المستخدمة  روابط تشعبية بالموقع الرسمي(  ال)تقدمت    من الجدول السابق: أنيتضح    
اإلعالمية المادة  ونص(،  %36بنسبة    لتقديم  )صورة  ال  ثم  بنسبة    ترتيب في  ثم  %31.5الثاني  نص  )، 

، وفي  %3.4( بنسبة  نص وانفوجرافيك ، وفي الترتيب الرابع جاء ) %27الثالث بنسبة    ترتيب في ال(  وفيديو
  .1.1ر جاء كل من )صورة فقط( و )الروابط التشعبية بمواقع أخرى( بنسبة الترتيب الخامس واألخي

إلى        الجدول  نتائج  تشير  االعالمية   كما  المادة  لتقديم  والوسائط  الرموز  الصفحة    تعدد  بمنشورات 
  ،%72.7( في الترتيب األول بنسبة  نص وفيديوحيث جاء )  ،الرسمية )وزارة الصحة والسكان المصرية(

 

 اسم الصفحة 

 تعدد الرموز والوسائط 

 وزارة الصحة  

 والسكان المصرية  
 االجمالي  صحتي

 %  ك %  ك %  ك

 27.0 24 0 0 72.7 24 نص وفيديو 

 3.4 3 0 0 9.1 3 نص وانفوجرافيك

 31.5 28 50 28 0.0 0 صورة ونص 

 1.1 1 0 0 3.0 1 صورة فقط 

 36.0 32 50 28 12.1 4 روابط تشعبية بالموقع الرسمي

 1.1 1 0 0 3.0 1 روابط تشعبية بمواقع أخرى 

 100 89 100 56 100 33 اإلجمالي 
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( الثاني  الترتيب  الرسميوفي  بالموقع  تشعبية  بنسبة  روابط   )12.1%،  ( جاء  الثالث  الترتيب  نص وفي 
  .%3وفي الترتيب الرابع )الروابط التشعبية بمواقع أخرى( بنسبة   ،%9.1بنسبة  وانفوجرافيك(

نو      على  )صحتي(  الرسمية  غير  الصفحة  اعتمدت  المستخدمة بينما  والوسائط  الرموز  من  فقط  عين 
 لكل منهما.  %50( بنسبة  روابط تشعبية بالموقع الرسمي( و )صورة ونص عالمية )إل لتقديم المادة ا

)النص      تقديم  على  كبير  بشكل  اعتمدت  أنها  نجد  والسكان(  الصحة  )وزارة  صفحة  إلى  بالنظر 
وهو ما يشير إلى قوة استفادتها من امكانيات مواقع التواصل االجتماعي من حيث   ،المصاحب للفيديو(

في    امحوريً   اوهو ما يؤدي دورً   ،كونها وسيلة متعددة الوسائط تسمح بالمزج بين النص والصور والفيديو
نص  ويجعلها تتفوق على صفحة )صحتي( والتي اقتصرت على تقديم ) ال  اجعل المعلومة أكثر قوة وتأثيرً 

نسب   من  ويقلل  المقدمة  االعالمية  للمادة  الجمهور  انتباه  استقطاب  يفقدها  مما  لصورة(  المصاحب 
ومشاركتها عليها  والسكان    ، االطالع  الصحة  صفحة)وزارة  تحقق  لم  الروابط  بتوظيف  يتعلق  فيما  أما 

ءت مرتكزة فحسب  وجا  ،( من المنشورات %15,1والمصرية( االستفادة منها فلم يتعد استخدامها لها نسبة )
العالمية المصرية ومنظمة الصحة  الرسمية لوزارة الصحة  المواقع  )صحتي(    ابينما سجلت صفحت  ،على 

 ( نسبة  للروابط  الموضوعات %100توظيفها  من  ا  ،(  الموقع  على  كذلك  مقتصرة  كانت  لكتروني  إلوإن 
يمثل مسارًا    ،للصفحة المنشورإوالذي  لقراءة  المستخدم  لتجول  الفيس بوك  فا  ،جباريًا  لصفحة عبر موقع 

ا الموقع  للموضوعات على  الصفحتين    ،لكترونيإلتشكل حلقة وصل  أوجه قصور في كال  يعد  ما  وهو 
والتي تعد ضرورة في    ،مكانيات التكنولوجية التي يتيحها الروابط التشعبيةإلنظرًا لضعف االستفادة من ا

ع التي استطاعت انتاج فيديوهات قصيرة لكيفية  (، فهناك العديد من المواق19 -ظل جائحة كورونا )كوفيد 
 ا مما يضفي مزيدً   ،وكذلك االهتمام بالصحة النفسية أثناء فترة حظر التجول  ،الحماية من انتشار الفيروس

الصفحت تقدمه  لما  المصداقية  معلومات   انمن  التكنولوجية    ،من  امكانيات  من  استفادتهما  من  ويعزز 
 ًا في معيار توظيف الروابط التشعبية. للوسيلة مما تجده الباحثة قصور 

( والتي توصلت إلى استخدام )النص مع  2466، ص 2020وقد اتفقت الدراسة مع دراسة )عجوة،       
 . الصورة( في المرتبة األولي بمرحلة األزمة في صفحة )وزارة الصحة والسكان(
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 :على صفحات الفيس بوك عينة التحليل مدى تحقيق معيار سرعة رجع الصدى -3
 ( 4جدول )

 حجم التفاعلية على صفحات الفيس بوك عينة التحليل 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الصفحة 

 

 حجم التفاعلية 

 وزارة الصحة  

 والسكان المصرية  
 االجمالي  صحتي

 %  ك %  ك %  ك

 عجاب إلا

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100أقل من 

 14.8 28 33.7 28 0.0 0 1000 :100من 

 15.3 29 0.0 0 27.4 29 ألف 500: 1000من 

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 مليون  ألف:500من

 التعليقات 

 14.3 27 32.5 27 0.0 0 100أقل من 

 5.3 10 0.0 0 9.4 10 1000 :100من 

 10.1 19 0.0 0 17.9 19 ألف 500: 1000من 

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 مليون  ألف:500من

 المشاركات 

 14.3 27 32.5 27 0.0 0 100أقل من 

 5.3 10 1.2 1 8.5 9 1000 :100من 

 5.3 10 0.0 0 9.4 10 ألف 500: 1000من 

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 مليون  ألف:500من

 المشاهدات 

 )فيديو( 

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100أقل من 

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 1000 :100من 

 3.2 6 0.0 0 5.7 6 ألف 500: 1000من 

 12.2 23 0.0 0 21.7 23 مليون  ألف:500من

 100 189 100 83 100 106 اإلجمالي 
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فعلى مستوى    ،إلى تعدد أشكال التفاعلية على منشورات الصفحات عينة التحليل  الجدول السابق:يشير  
نسبة   جاءت  )من    %15.3اإلعجاب  اإلعجاب  طريق  عن  التفاعل  ثم    500:  1000لحجم  ألف(، 

 التفاعلية. من إجمالي حجم  %14.8بنسبة   (1000:  100)من
  100أما على مستوى التعليقات فبلغت نسبة التفاعل عن طريق التعليق على المنشورات لـــ )أقل من  

تعليق( بنسبة    1000:  100، و )من  %10.1ألف تعليق( بنسبة    500:  1000، و )من  %14.3تعليق(  
 من إجمالي حجم التفاعلية.  5.3%

من   )أقل  لــــ  للمنشورات  المشاركة  طريق  عن  التفاعل  نسبة  فبلغت  المشاركات  مستوى    100وعلى 
بنسبة   بنسبة    500:  1000( و )1000:  100، وكاًل من )%14.3مشاركة(  لي  من إجما  %5.3ألف( 
 حجم التفاعلية.  

الفيديو بمقاطع  الخاصة  المشاهدات  )من    ،أما  المشاهدة  طريق  عن  التفاعل  نسبة  ألف: 500فبلغت 
نسبة  12.2مليون( % إلى  باإلضافة  )من    3.2%،  المشاهدات  تشير  500:  1000لمستوى  كما  ألف(، 

ية( في حجم التفاعل عن  نتائج الجدول السابق إلى تفوق الصفحة الرسمية )وزارة الصحة والسكان المصر 
   الفيديو.طريق اإلعجاب والتعليقات والمشاركة ومشاهدات مقاطع  

جاءت صفحة )وزارة الصحة والسكان المصرية( في ترتيب متقدم من حيث درجة تفاعلية المستخدمين  
( الفيديو  مشاهدات  عدد  تعدى  حيث  المنشورات  البيان    7مع  فيديو  يخص  فيما  وذلك  مشاهدة  مليون( 

( مما يشير إلى ارتفاع اهتمام المستخدمين بمتابعة  19-حدث اليومي لفيروس كورونا المستجد )كوفيد الم
في حين جاء    ،وكذلك ارتفاع معدل تفاعلهم باإلعجاب على الفيديو اليومي  ،المستجدات اليومية للفيروس 

جاب مع احتفاظ صفحة  وابداء اإلع  ،تفاعل المستخدمين بالتعليقات والمشاركات أقل من معدل المشاهدات 
مؤشرًا   الباحثة  تراه  مما  )صحتي(  من صفحة  أعلى  تفاعل  بمستوي   ) المصرية  والسكان  الصحة  )وزارة 

 لتوافق صفحة )وزارة الصحة والسكان المصرية( مع معايير ثراء الوسيلة في هذا المعيار. 
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 التحليل:مدى تحقق معيار التركيز الشخصي لصفحات الفيس بوك عينة  -4
 ( 5جدول )
 لصفحات الفيس بوك عينة التحليل مدى تحقق معيار التركيز الشخصي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السابق:يتضح   الجدول  عناصر    من  تعددت  معأن  الشخصي  على    الحمالت   منشورات   التركيز 
التحليل عينة  بوك  الفيس  اإللكتروني    صفحات  الموقع  و)روابط  اإللكترونية(  )المحادثات  توفرت  حيث 

الواتس(  عبر  و)االتصال  الصفحة(  داخل  و)البحث  الصور(  و)تبويب  الفيديو(  و)تبويب  للصفحة( 
 لكل عنصر.  %12.5و)االتصال عبر انستجرام( بنسبة  

لكل منهما من إجمالي    %6.3بينما حصلت )المحادثة الهاتفية( و)االتصال عبر تويتر( على نسبة   
 عناصر معيار التركيز الشخصي.

كما يشير الجدول إلى توافر كافة عناصر معيار التركيز الشخصي لكافة منشورات الصفحة الرسمية  
المصرية( والسكان  الصحة  عنصر   ،)وزارة  غاب  حين  تطبيق    افي  عبر  و)اتصال  الهاتفية(  )المحادثات 

 نشورات الصفحة غير الرسمية )صحتي(. تويتر( عن عناصر التركيز الشخصي لم
مكانية التواصل للجمهور من خالل االتصاالت إ حيث أتاحت صفحة )وزارة الصحة والسكان المصرية(  

سوى  إلا )صحتي(  تتح صفحة  لم  بينما  الهاتفية  االتصاالت  وكذلك  النقاش  ساحات  خالل  من  لكترونية 
وزارة الصحة والسكان المصرية( صفحة  )أن صفحة    لكترونية فقط وهوما يمكن ارجاعه إلىإلاالتصاالت ا

 

 اسم الصفحة 

 

 التركيز الشخصي 

 وزارة الصحة 

 والسكان المصرية 
 االجمالي  صحتي

 %  ك %  ك %  ك

 المحادثة 
 12.5 57 14.3 28 11.1 29 كترونيةإل

 6.3 29 0.0 0 11.1 29 هاتفية 

 12.5 57 14.3 28 11.1 29 االلكتروني للصفحة روابط الموقع 

 12.5 57 14.3 28 11.1 29 تبويب للفيديو 

 12.5 57 14.3 28 11.1 29 تبويب للصور 

 12.5 57 14.3 28 11.1 29 البحث داخل الصفحة 

اتصال عبر  
 تطبيقات أخرى 

 6.3 29 0.0 0 11.1 29 تويتر 

 12.5 57 14.3 28 11.1 29 واتساب 

 12.5 57 14.3 28 11.1 29 انستجرام

 100 457 100 196 100 261 اإلجمالي 
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أو عبر خطوط الهاتف    ،رسمية لديها من الطاقات البشرية ما يؤهلها للتعامل مع الجمهور بشكل مباشر
وهو ما لم يتوفر للصفحة    ،وأرقام الخط الساخن مما ال يمثل عبئًا عليها في االستجابة الفورية للمستخدمين

 غير الرسمية )صحتي(. 
يسر  اس يتيح  بما  والفيديو  الصور  وتبويب  الرسمي  لموقعها  التشعبي  الرابط  الصفحتين  كلتا  تخدمت 

مكانية البحث داخل الصفحة عن منشور أو موضوع محدد دون  إاالستخدام وسرعة الوصول عالوة على  
 االضطرار الستخدام سحب الشاشة وقضاء الوقت في انتظار عملية تحميل الصفحة.

الصحة   )وزارة  فأتاحت صفحة  االجتماعي  التواصل  وسائل  وتنوع  تعدد  من  الصفحتين  كلتا  استفادت 
حين   في  انستجرام،  توتير،  آب،  واتس  عبر  لصفحاتها  لمستخدميها  الوصول  امكانية  المصرية(  والسكان 

انستجرام، واتس آب  لها على كل من  إلى عدم مال  ،اكتفت صفحة )صحتي( بروابط  مة  ءوهو ما يرجع 
يحتوي  الذي  لموقعها  روابط  تقديم  حيث  من  لمستخدميها  الصفحة  تتيحها  التي  االعالمية  للمادة  توتير 

 كاملة. موضوعات 
الذي   ،وبذلك نجد أن كلتا الصفحتين حققت االتفاق مع نظرية ثراء الوسيلة من خالل التركيز الشخصي

وما يالئم حساباتهم الشخصية عبر مواقع   ،يتيح للمستخدمين التكيف الشخصي مع الصفحة وفقًا لرغباتهم
 التواصل االجتماعي. 

توصلت   ما  ذلك مع  ،إويتفق  دراسة )سالم  بين صفحتي  246، ص م2017ليه  اتفاقًا  والتي وجدت   )
استخدام   بمعيار  يتعلق  فيما  الوسيلة  ثراء  نظرية  مع  صباحي  حمدين  والمرشح  السيسي  الرئيس  حملة 

تحقيق التركيز الشخصي باإلضافة إلى اتفاقها مع دراسة )اللبان؛ محمد؛  وتوظيف اللغة واتفاق جزئي مع  
 .(%63,7( بتحقيق معدل الثراء في موقع الفيس بوك بنسبة ) 437، ص م2013السيد ،
 فئات الشكل لمقاطع الفيديو  -

 زمن مقاطع الفيديو على صفحات الفيس بوك عينة التحليل: -1
 ( 6جدول )

 س بوك عينة التحليل   ي صفحات الفزمن مقاطع الفيديو على 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الصفحة 

 الزمن 

 وزارة الصحة  

 والسكان المصرية  
 االجمالي  صحتي

 %  ك %  ك %  ك

 55.6 15 0 0 55.6 15 أكثر من دقيقتين 

 29.6 8 0 0 29.6 8 أقل من دقيقة  

 14.8 4 0 0 14.8 4 دقيقة  2:1

 100 27 100 0 100 27 اإلجمالي 
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جاء        أن  السابق:  الجدول  من  علىيتضح  الفيديو  مقاطع  الصحة    زمن  )وزارة  الرسمية  الصفحة 
، وفي الترتيب الثاني )أقل من  %55.6بنسبة    )أكثر من دقيقتين( في الترتيب األولوالسكان المصرية(  

بنسبة   )%29.6دقيقة(  واألخير  الثالث  الترتيب  وفي  بنسبة    2:1،  حين  ،%14.8دقيقة(  وفر تتلم    في 
 (. على الصفحة غير الرسمية )صحتيمقاطع الفيديو  

يالحظ أن صفحة )صحتي( لم تقدم أي مقاطع فيديو مصاحبة لمنشوراتها عبر الصفحة فيما يخص       
)كوفيد  المستجد  كورونا  مرتبطة  19-  فيروس  لموضوعات  فيديو  مقاطع  من  أتاحته  مما  الرغم  على   )

بالصحة بشكل عام، في حين قدمت صفحة )وزارة الصحة والسكان المصرية( مقاطع فيديو مصاحبة إما  
دقيقة( أو مقاطع فيديو تهدف   2لتقارير كما هو الحال في التقرير اليومي المحدث والذي تخطت مدته )

باإلجراءات   )للتوعية  إلى  دقيقة (  بين )أقل من  إلى   ،دقيقة(  2االحترازية تراوحت مدتها  وهو ما يشير 
مع مراعاة عدم طول المدة الزمنية    ،استفادة الصفحة من مميزات الوسائط  المتعددة في تقديم موضوعاتها

دة من  بما ال يمثل عبئًا على باقات االنترنت الخاصة بالمستخدمين عالوة على تحقيق األهداف المنشو 
 النشر بصورة كبيرة وتأثير أقوى. 

 
 المعينات البصرية بمقاطع الفيديو على صفحات الفيس بوك عينة التحليل: -2

 ( 7جدول )
 س بوك عينة التحليل   ي مقاطع الفيديو على صفحات الفب  المعينات البصرية

 

 

 

 

 

 

 

 
 

أن        السابق:  الجدول  من  على  ت جاءيتضح  الفيديو  بمقاطع  البصرية  الرسمية    المعينات  الصفحة 
، وفي الترتيب  %57.7بنسبة  (  أرقام الخط الساخنفي الترتيب األول ) )وزارة الصحة والسكان المصرية(  

،  % 7.7( و)أخرى( بنسبة  جرافيك، وفي الترتيب الثالث كاًل من )فيديو  %23.1الثاني )انفوجرافيك( بنسبة  

 

 اسم الصفحة 

 

 المعينات البصرية 

 وزارة الصحة  

 والسكان المصرية  
 االجمالي  صحتي

 %  ك %  ك %  ك

 57.7 15 0 0 57.7 15 أرقام الخط الساخن 

 23.1 6 0 0 23.1 6 انفوجرافيك   

 7.7 2 0 0 7.7 2 فيديو جرافيك

 7.7 2 0 0 7.7 2 أخرى 

 3.8 1 0 0 3.8 1 ترجمة للغة االشارة 

 100 26 100 0 100 26 اإلجمالي 
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تتوفر مقاطع الفيديو  لم    في حين،  %3.8لرابع واألخير جاءت )ترجمة لغة اإلشارة( بنسبة  وفي الترتيب ا
 (. على الصفحة غير الرسمية )صحتي

يمكن       ما  وجود  إوهو  إلى  على  إ رجاعه  قائمين  الوسائط إعالميين  تلك  االستفادة    ،نتاج  يتيح  بما 
 القصوى من استخدام تلك التقنيات.

 القوالب الفنية لمقاطع الفيديو على صفحات الفيس بوك عينة التحليل: -3
 ( 8جدول )

 س بوك عينة التحليل   ي مقاطع الفيديو على صفحات الفالقوالب الفنية ل
 

 

 

 

 

 

 

 

أن جاء      السابق:  الجدول  الفيديو على  ت يتضح من  لمقاطع  الفنية  الرسمية )وزارة    القوالب  الصفحة 
المصرية(   والسكان  األول  الصحة  الترتيب  تو في  الثاني  % 40.7بنسبة  ضيحي(  )فيديو  الترتيب  وفي   ،

وفي الترتيب الرابع واألخير    ،%14.8( بنسبة  مباشر  )حديث وفي الترتيب الثالث    ،%33.3( بنسبة  تقرير)
 على الصفحة غير الرسمية )صحتي(.  تتوفر مقاطع الفيديولم  في حين، %11.2جاء )حوار( بنسبة  

)كوفيد       المستجد  كورونا  فيروس  من  للوقاية  التوضيحية  بالفيديوهات  الصفحة  اهتمام  (  19-ويرجع 
تضح كذلك من تي توال  ،والتي تتطلب االهتمام بنشر الوعي باإلجراءات االحترازية ،نظرًا لطبيعة الموضوع

  ، وزارة الصحة ولم تكتف الصفحة بتحقيق وظيفة التوعية فقطخالل قالب الحوار مع أطباء ومسئولين في  
وإنما امتد دورها أيضًا لتقديم وظيفة اإلعالم واإلخبار من خالل نشر تقرير يومي حول أعداد اإلصابات 

 والقلق. ةوإثارة البلبل ،بما ال يدع مجااًل لنشر الشائعات  ،والشفاء والوفيات 
 

 

 

 

 اسم الصفحة 

 القوالب 

 وزارة الصحة  

 والسكان المصرية  
 االجمالي  صحتي

 %  ك %  ك %  ك

 40.7 11 0 0 40.7 11 فيديو توضيحي

 33.3 9 0 0 33.3 9 تقرير

 14.8 4 0 0 14.8 4 حديث مباشر 

 11.2 3 0 0 11.2 3 حوار 

 100 27 100 0 100 27 اإلجمالي 
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 صفحات الفيس بوك عينة التحليل:تخصص ضيوف مقاطع الفيديو على  -4
 ( 9جدول )

 س بوك عينة التحليل   ي مقاطع الفيديو على صفحات الفتخصص ضيوف 
 

 

 

 

 

 

 
 

الصفحة الرسمية )وزارة    مقاطع الفيديو علىتخصص ضيوف  يتضح من الجدول السابق: أن جاء       
شخصيات  ، وفي الترتيب الثاني )%48.1بنسبة  (  مسئولينفي الترتيب األول)الصحة والسكان المصرية(  

وفي الترتيب الرابع واألخير جاء    ،%14.8، وفي الترتيب الثالث )أخرى( بنسبة  %33.3( بنسبة  كارتونية
 (. على الصفحة غير الرسمية )صحتيتتوفر مقاطع الفيديو لم  في حين، %11.2( بنسبة  أطباء)

الحوار  إويمكن       فجميع ضيوف  الرسمية  بصفتها  الصفحة  لطبيعة  ذلك  الطبي  رجاع  للقطاع  ينتمون 
الصحة من    ،لوزارة  نشره  يتم  لما  المصداقية  بدعم  الصفحة  على  القائمين  اهتمام  على  يؤكد  مما 

الصحة  ،موضوعات  وزيرة  تقدمه  الذي  اليومي  التقرير  نشر  في  أيضًا  ذلك  االستعانة    ،واتضح  وعدم 
 عالمي لكي يقوم بتقديمه. إل بالمتحدث ا

 فئات المضمون  -
 ثار بصفحات الفيس بوك عينة التحليل:نوع الموضوع الم -1

 ( 10جدول )
 نوع الموضوع المثار بصفحات الفيس بوك عينة التحليل   

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الصفحة 

 تخصص الضيوف 

 وزارة الصحة  

 والسكان المصرية  
 االجمالي  صحتي

 %  ك %  ك %  ك

 48.1 13 0 0 48.1 13 مسئولين 

 33.3 9 0 0 33.3 9 شخصيات كارتونية 

 11.2 3 0 0 11.2 3 أخرى  

 7.4 2 0 0 7.4 2 أطباء

 100 27 100 0 100 27 اإلجمالي 

 

 اسم الصفحة 

 نوع الموضوع 

 وزارة الصحة  

 والسكان المصرية  
 االجمالي  صحتي 

 %  ك %  ك %  ك

 94.7 54 100 28 89.7 26 صحي 

 1.8 1 0 0 3.4 1 علمي

 1.8 1 0 0 3.4 1 سياسي 

 1.8 1 0 0 3.4 1 تعليمي 

 100 57 100 28 100 29 اإلجمالي 
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السابق: أن جاء        الجدول  التحليل في  يتضح من  الفيس بوك عينة  المثار بصفحات  نوع الموضوع 
، وفي الترتيب الثاني كل من )سياسي( و)علمي( و)تعليمي( بنسبة  %94.7الترتيب األول )صحي( بنسبة  

1.8% . 
المثارة      الموضوعات  نوع  تنوع ضعيف في  إلى  الجدول  نتائج  الرسمية )وزارة    على  وتشير  الصفحة 

المصرية( والسكان  األول)  ، الصحة  الترتيب  الثاني  %89.7بنسبة  (  صحيحيث جاء في  الترتيب  ، وفي 
 .%3.4و )علمي( و)تعليمي( بنسبة   سياسي(وفي الترتيب الثاني كل من ))

اعتمدت       الرسمية )صحتي(  الصفبينما  غير  بنسبة  حة  فقط  الصحية  الموضوعات  من    %100على 
 .إجمالي منشوراتها

رجاع ذلك إلى تركيز القائمين على الصفحة بدرجة كبيرة على نشر الموضوعات التي تتناول  إويمكن      
)كوفيد  المستجد  كورونا  والعالجية  19-فيروس  الطبية  الموضوعات  وباألخص  الصحي  الجانب  من   )

بالفيروسوا صلة  ذات  موضوعات  لنشر  محاولة  دون  والسياسية    ،لوقائية  التعليمية  بالنواحي  خاصة 
 والعلمية إال في أضيق الحدود. 

فمن الضروري أن تغطي المنشورات التي تتناول    ، وهو ما يعد من أوجه القصور في كال الصفحتين    
في ظل انتشار فيروس عالمي    ،لمواطنينفيروس كورونا كافة المضامين التي لها تأثيرات صحية على ا

 فتاك بهذا الشكل.  
 الجمهور المستهدف من موضوعات صفحات الفيس بوك عينة التحليل: -2

 ( 11جدول )
 الجمهور المستهدف من موضوعات صفحات الفيس بوك عينة التحليل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الصفحة 

 الجمهور المستهدف 

 وزارة الصحة  

 والسكان المصرية  
 االجمالي  صحتي

 %  ك %  ك %  ك

 84.2 48 78.6 22 89.7 26 الجمهور العام

 7.0 4 14.2 4 0 0 نساء

 5.3 3 0 0 11.3 3 أطفال 

 1.8 1 3.6 1 0 0 كبار

 1.8 1 3.6 1 0 0 أخرى 

 100 57 100 28 100 29 اإلجمالي 
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الجمهور المستهدف من مضامين صفحات الفيس بوك عينة  يتضح من الجدول السابق: أن جاء        
، وفي  %7، وفي الترتيب الثاني )النساء( بنسبة  %84.2( بنسبة  الجمهور العامالتحليل في الترتيب األول )

بنسبة   )األطفال(  الثالث  )الكبار(%5.3الترتيب  من  كل  جاء  واالخير  الرابع  الترتيب  وفي  و)أخرى(   ،، 
 .%1.8بنسبة 
على       أكبر  بشكل  المستهدف  الجمهور  فئات  في  تنوع  إلى  الجدول  نتائج  غير    وتشير  الصفحة 

)  ،الرسمية )صحتي( األول  الترتيب  العامحيث جاء في  الثاني  %78.7بنسبة  (  الجمهور  الترتيب  ، وفي 
 . %3.6جاء كل من )الكبار( و)أخرى( بنسبة  ، وفي الترتيب الثالث %14.2( بنسبة )النساء
اعتمدت         الرسمية  بينما  العام)على  الصفحة  بنسبة  (  الجمهور  األول  الترتيب  وفي %89.7في   ،

 .من إجمالي منشوراتها %11.3الترتيب الثاني واألخير )األطفال( بنسبة  
الجائح       لظروف  مالئمًا  يعد  ما  باإلجراءات  وهو  المجتمع  فئات  جميع  توعية  تتطلب  التي  ة 

الفئات   ،االحترازية بعض  على  التركيز  على  الصفحتين  كلتا  حرصت  ذلك  من  الرغم  نظرًا    ،وعلى  إما 
كالنساء االحترازية  اإلجراءات  اتخاذ  في  دورها  عاتقه   الالتيو   ،ألهمية  على  بهذه    ن يقع  االلتزام  عبء 

لتبسيط المعلومات بما يتالءم مع    ن أو نظرًا لحاجاته  ،االجراءات داخل المنزل للحفاظ على سالمة أسرهم
كاألطفال العمرية  لكونه  ،المرحلة  نظرًا  الفئات عرضة لإلصابة  نوإما  لوجود   ،أكثر  عالية  احتمالية  مع 

ا يعد أحد أوجه القصور هو نقص كثافة النشر  ولكن م  ،السن  ت اير كب   نمضاعفات قد تؤدي للوفاة ومنه
 وليس نقص االهتمام بالفئات المستهدفة.
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 بمنشورات صفحات الفيس بوك عينة التحليل:  والبرهنة أساليب اإلقناع -3
 (  12جدول )

 أساليب اإلقناع والبرهنة بمنشورات صفحات الفيس بوك عينة التحليل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اال       تقدم  إلى  السابق  الجدول  نتائج  الوأشارت  حيث    ؛العاطفية  االستماالت على    منطقيةستماالت 
مقدمة   في  عقلية(  )مبررات  المستخدمة  إمن    %25.7  ةبنسب   االستماالت جاءت  االستماالت  جمالي 

والبرهنة لإلقناع  بنسبة  كأساليب  وأرقام(  )احصائيات  ويليها  )بيانات  13.9%،  الثالثة  المرتبة  في  وجاء   ،
بنسبة   رسمية(  بنسبة  %8.9وتقارير  سياسية  )مبررات  جاءت  الرابعة  المرتبة  وفي  المرتبة 2%،  وفي   ،

 . %1منطقية جاءت )أخرى( بنسبة  الالخامسة واألخيرة على مستوى االستماالت 
جاء       حين  العاطفية  في  االستماالت  مستوى  بنسبة  (  غيب )التر على  األولى  المرتبة  ،  %11.9في 

المرتبة   فى  المشا الثانية  وجاءت  بنسبة  )إثارة  اإلنسانية(  المرتبة    % 10.9عر  واألخيرة    الثالثةوفي 
بنسبة  الترهيب )  )9.9%( االستماالت  استخدام  إلى  الجدول  نتائج  تشير  كما  معا(  ال،  والعاطفية  منطقية 

 من اجمالي االستماالت المستخدمة.  %15.8بنسبة 
اإلقناع       أساليب  تقدم  البياالويشير  استخدام  على  والقائمة  في  منطقية  واألرقام  واإلحصائيات  نات 

والتركيز   ،صفحة )وزارة الصحة والسكان المصرية( إلى امتالك البيانات واالحصائيات الرسمية من جانب 
آخر جانب  من  رسمية  لمؤسسة  إعالمية  كمنصة  واالخبار  االعالم  وظيفة  تأدية  إلى    ،على  باإلضافة 

 اسم الصفحة 

 

 أساليب االقناع والبرهنة 

 وزارة الصحة 

 والسكان المصرية 
 االجمالي  صحتي

 %  ك %  ك %  ك

ية 
طق
من
ال

 

 25.7 26 58.5 17 12.5 9 مبررات عقلية 

 13.9 14 0 0 19.4 14 احصائيات وأرقام 

 8.9 9 0 0 12.5 9 وتقارير رسمية بيانات 

 2.0 2 0 0 2.8 2 مبررات سياسية 

 1.0 1 0 0 1.4 1 أخرى 

ية
طف
عا
ال

 

 11.9 12 10.3 3 12.5 9 ترغيب

 9.9 10 20.7 6 5.6 4 ترهيب

 10.9 11 6.9 2 12.5 9 إثارة المشاعر اإلنسانية 

 15.8 16 3.4 1 20.8 15 معا  اناالثن

 100 101 100 29 100 72 اإلجمالي 
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  ،وكيات المستخدمين لاللتزام باإلجراءات االحترازيةاالهتمام كذلك باالستماالت العاطفية للتأثير على سل
حيث اعتمدت على تكرار شعار )احمي نفسك ومن    ،من خالل توعية المستخدمين بالسلوكيات السليمة

 حولك(. 
والتي توصلت إلى أن الصفحة عملت على    ،(2458، ص م2020وتتفق النتائج مع دراسة )عجوة،     

 وكذلك الترويج للسلوكيات الفعالة.  ،سميةتقليل الغموض بعرض التقارير الر 
وهو    ،صفحة)صحتي( على تقديم المبررات العقلية التي تقدم حقائق علمية وطبية  تعتمد في حين لم      

 ما جاء متوافقًا مع االهتمامات الطبية للصفحة.
 الشخصيات الفاعلة بمضامين منشورات صفحات الفيس بوك عينة التحليل: -4

 ( 13جدول )
 مضامين منشورات صفحات الفيس بوك عينة التحليل   ب الشخصيات الفاعلة 

 

 

 

 

 

 

 

)ال يوجد( في مقدمة الشخصيات الفاعلة بمضامين صفحات  يتضح من الجدول السابق: أن جاء       
بنسبة   األول  الترتيب  في  التحليل  عينة  بوك  )ال%66.7الفيس  الثاني  الترتيب  وفي  بنسبة  مسئولين،   )

33.4% . 
الفاعلة       الشخصيات  في  تنوع  إلى  الجدول  نتائج  على   وتشير  أكبر  الرسمية  بشكل  )وزارة    الصفحة 

، وفي الترتيب %80بنسبة  (  ن و مسئولوالصحة والسكان المصرية( نوعًا ما، حيث جاء في الترتيب األول )
فقط بنسبة  (  ال يوجد )على  الصفحة غير الرسمية )صحتي(  ، بينما اعتمدت  %20( بنسبة  الثاني )ال يوجد 

100%. 
إلى        إرجاعه  يمكن  ما  للمنشورات وهو  مصاحب  نص  وجود  عل  ،عدم  في    ىواالقتصار  مشاركتها 

دون نشر مقدمة أو ملخص لما يحتويه    ،لكتروني فقطإلصورة روابط تشعبية لما ييتم نشره على موقعها ا
إذا كان    حتى وزارة الصحة والسكان المصرية( على وجود النص كاماًل  في حين اعتمدت صفحة )  ،الرابط

 مصاحبًا لفيديو. 
 

 

 اسم الصفحة 

 الشخصيات الفاعلة 

 وزارة الصحة  

 والسكان المصرية  
 االجمالي  صحتي

 %  ك %  ك %  ك

 66.7 32 100 28 20 4 ال يوجد 

 33,4 16 0 0 80 16 ن و مسئول

 0 0 0 0 0 0 ن وعالمي إ

 100 48 100 28 100 20 اإلجمالي 

http://www.epra.org.eg/
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 مصادر بمنشورات صفحات الفيس بوك عينة التحليل:ال -5
 ( 14جدول )

 منشورات صفحات الفيس بوك عينة التحليل   المصادر ب 
 

 

 

 

 
 

 

  والصحة الصفحة الرسمية )وزارة  مضامين منشورات    ت مصادريتضح من الجدول السابق: أن جاء     
 جهات رسمية(. ) %100بنسبة   والسكان المصرية(

مصادرجاءبينما       )غير  الصفحة    ت  بنسبة    (صحتيالرسمية  معلومة(  جمالي  إمن    %100)غير 
 مضامين منشوراتها. 

ركزت صفحة )وزارة الصحة والسكان المصرية( على االلتزام بالمعايير اإلعالمية الواجب اتباعها في       
المنشورات   بدعم مصداقية  تهتم  بالمؤسسة  إعالمية  إدارة  لوجود  إرجاعه  يمكن  ما  وهو  اإلعالمي  النشر 

موضوع مصادر  القائم  ،اتهاوعرض  يعد  غير  و بينما  من  أطباء  وهم  )صحتي(  صفحة  على  ن 
نهم يشاركون موضوعات  ألذلك لم يهتموا بذكر المصدر على اعتبار  ؛المتخصصين في المجال اإلعالمي

 طبية. 
 طبيعة الموضوع بمنشورات صفحات الفيس بوك عينة التحليل: -6

 ( 15جدول )
 منشورات صفحات الفيس بوك عينة التحليل   طبيعة الموضوع ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الصفحة 

 المصدر 

 وزارة الصحة  

 والسكان المصرية  
 االجمالي  صحتي

 %  ك %  ك %  ك

 50.9 29 0 0 100 29 جهات رسمية 

 49.1 28 100 28 0 0 غير معلوم 

 100 57 100 28 100 29 اإلجمالي 

 

 اسم الصفحة 

 طبيعة الموضوع 

 وزارة الصحة  

 والسكان المصرية  
 االجمالي  صحتي

 %  ك %  ك %  ك

 71.9 41 96.4 27 48.3 14 نصائح وارشادات 

 24.6 14 0 0 48.3 14 احصائيات وأرقام

 3.5 2 3.6 1 3.4 1 حقائق علمية

 100 57 100 28 100 29 اإلجمالي 
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بصفحات الفيس بوك عينة التحليل )نصائح    طبيعة الموضوعت  يتضح من الجدول السابق: أن جاء    
وفي الترتيب الثالث   ،% 24.6، ثم )احصائيات وأرقام( بنسبة  %71.9وارشادات( في الترتيب األول بنسبة  

 .%3.5واألخير جاءت )حقائق علمية( بنسبة 
الموا     المصرية(  والسكان  الصحة  )وزارة  والتوعيةء استطاعت  اإلعالم  وظيفتي  بين  قد   ؛مة  مت حيث 

اليومي المحدث  الجديدة  ،البيان  اإلصابات  ألعداد  اليومية  التطورات  يستعرض  الشفاء    ،والذي  وحاالت 
وحاالت الوفيات وآخر االستعدادات التي تقوم بها الوزارة    ،وأعداد االحاالت التي خرجت فعليًا بعد شفائها

الجائحة انتشار  عل  ،لمواجهة  للتغلب  ارشادات  تعرض  منشورات  قدمت  بالقلقكما  الشعور  وكيفية    ،ى 
في حين اقتصرت صفحة )صحتي( غير الرسمية على القيام    ،الحفاظ على صحة األطفال وكبار السن

وهو ما يشير إلى تقدم   ،بوظيفة التوعية من خالل ما تقدمه من مضامين قائمة على النصح واإلرشاد فقط
 وع ما تقوم به من وظائف للمستخدمين. صفحة )وزارة الصحة والسكان المصرية( من حيث المهنية في تن

( حيث وجدت أن المواقع اإلخبارية  421، ص م2020من )أحمد،    لوقد اتفقت النتائج مع دراسة ك     
التي تزيد من  و   ،إلى جانب النصائح الصحية  ،توسعت في نشر الموضوعات التي تقدم التقارير اليومية

الفرد  ،ودراسة    ،مناعة  النصائح  (  2471ص   ، م2020)عجوة  استراتيجية  استخدام  لتقدم  توصلت  والتي 
 والتوصيات في مرحلة األزمة.

 

 اتجاه المضمون بمنشورات صفحات الفيس بوك عينة التحليل: -7
 ( 16جدول )

 منشورات صفحات الفيس بوك عينة التحليل   اتجاه المضمون ب 
 

 

 

 

 

 

 
 

(  ايجابيبصفحات الفيس بوك عينة التحليل ) طبيعة الموضوعت يتضح من الجدول السابق: أن جاء     
بنسبة   األول  الترتيب  )%43.9في  ثم  بنسبة  محايد ،  جاءت  33.3%(  واألخير  الثالث  الترتيب  وفي   ،

 .%22.8( بنسبة  سلبي)

 

 اسم الصفحة 

 اتجاه المضمون 

 وزارة الصحة  

 والسكان المصرية  
 االجمالي  صحتي

 %  ك %  ك %  ك

 43.9 25 25.0 7 62.1 18  ايجابي

 33.3 19 32.1 9 34.5 10 محايد

 22.8 13 42.9 12 3.4 1 سلبي

 100 57 100 28 100 29 اإلجمالي 

http://www.epra.org.eg/
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والسكان       الصحة  )وزارة  الرسمية  الصفحة  بمنشورات  المضمون  اتجاه  إلى  الجدول  نتائج  تشير  كما 
من اجمالي    %62.1حيث جاء في الترتيب األول اتجاه ايجابي نسبة    ،اإليجابيالمصرية( إلى المضمون  

منشوراتها، في حين اتجه مضمون الصفحة غير الرسمية نحو المضمون السلبي في الترتيب األول بنسبة  
 جمالي منشوراتها.إمن  42.9%
دعم       على  المصرية(  والسكان  الصحة  )وزارة  صفحة  تركيز  إلى  ذلك  النفسية  ويرجع  الصحة 

وبالتالي    ،الذي يمكن أن يؤدي إلى ضعف المناعة الطبيعية  ،للمستخدمين والبعد عن إثارة الذعر والقلق
كاتجاه في    ،وهو ما حرصت الصفحة ليس فقط على استخدامه  ،زيادة احتمالية اإلصابة بفيروس كورونا

للدعم    ،مضامينها المخصص  الساخن  الخط  أرقام  أيضًا  قدمت  للمستخدمينولكنها  للتقليل من    ،النفسي 
 واتباع اجراءات التباعد االجتماعي.  ،األضرار النفسية المترتبة على الحظر المنزلي

 

 طريقة تناول الموضوع بمنشورات صفحات الفيس بوك عينة التحليل: -8
 ( 17جدول )

 منشورات صفحات الفيس بوك عينة التحليل   طريقة تناول الموضوع ب 
 

 

 

 

 

 

جاء      أن  السابق:  الجدول  من  الموضوعات  يتضح  تناول  بوك  ت طريقة  الفيس  بمنشورات صفحات 
 .%100عينة التحليل )مباشرة( بنسبة 

-اهتمت كلتا الصفحتين باإلشارة في عناوين المنشورات إلى ارتباطها بفيروس كورونا المستجد )كوفيد     
حتى وإن كانت المنشورات نفسها تحمل مضموناً  توعويًا لالهتمام بالصحة العامة    ،( بطريقة مباشرة19

وهو    ،فقد وظفته كلتا الصفحتين ضمن اإلجراءات االحترازية للحفاظ على السالمة الصحية  ،في العموم
المرض وسرعة   انتاجها في ظل حداثة  السابق  الفيديو  مقاطع  توظيف  اجراًء محمودًا من حيث  يعد  ما 

 أربك المؤسسات والهيئات الطبية والصحية على مستوى العالم أجمع.  والذيانتشاره 
 
 
 
 

 

 اسم الصفحة 

 تناول الموضوع 

 وزارة الصحة  

 والسكان المصرية  
 االجمالي  صحتي

 %  ك %  ك %  ك

 100 57 100 28 100 29   مباشر

 100 57 100 28 100 29 اإلجمالي 
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  :دراسة التحليليةفروض ال -
بين الصفحات الرسمية والصفحات غير الرسمية في   إحصائيةذات داللة  فروق : " توجد ولالفرض األ 

 ".ترتيب معايير الثراء االعالمي 

" لقياس الفروق بين الصفحات الرسمية  مان ويتنيوللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار "     
 وذلك كما يلي: االعالمي،والصفحات غير الرسمية في ترتيب معايير الثراء 

 ( 18جدول )
 ( لداللة الفروق بين الصفحات الرسمية والصفحات غير الرسمية في ترتيب معايير الثراء االعالمي مان ويتنينتائج اختبار )

 المتغير 

 غير رسمية صفحات  صفحات رسمية 

U W Z 
مستوى  
 العدد الداللة 

متوسط  
 الرتب

مجموع  
 الرتب

 العدد
متوسط  

 الرتب

مجموع  

 الرتب

معايير 
 الثراء

9 10.67 96.00 9 8.33 75.00 30.00 75.00 0.959- 
غير 
 دالة 

وجود فروق دالة إحصائيًا بين الصفحات الرسمية عدم    إلى":  مان ويتنيتشير نتائج تطبيق اختبار "      
الثراء   معايير  تراتيب  في  الرسمية  غير  "والصفحات  قيمة  بلغت  حيث  وهي Z("0.959-)االعالمي،   ،

 . (0.05)دالة إحصائيًا عند مستوي داللة غير قيمة 
األ   صحة  نرفض وبذلك فإننا        حصائيًا بين الصفحات إوجود فروق دالة  حيث ثبت عدم    ولالفرض 

 االعالمي. والصفحات غير الرسمية في تراتيب معايير الثراء  ،الرسمية
اعتبار    على  ،رجاع ذلك إلى ما فرضته ظروف الحظر واإلجراءات االحترازية على الجميعإويمكن       

فاستطاعت كلتا الصفحتين تحقيق   ،أن مواقع التواصل هي الوسيلة المثلى للوصول للجمهور والتأثير عليه
 معايير الثراء اإلعالمي األربعة.

بين الصفحات الرسمية والصفحات غير الرسمية في   إحصائيةذات داللة  فروق : " توجد ثانيالفرض ال
 ". ترتيب األساليب االقناعية 

" لقيــاس الفـروق بــين الصــفحات مــان ويتنـيوللتحقـق مــن صـحة هــذا الفـرض تــم تطبيــق اختبـار "     
 الرسمية والصفحات غير الرسمية في ترتيب األساليب االقناعية، وذلك كما يلي:

 ( 19جدول )
 )مان ويتني( لداللة الفروق بين الصفحات الرسمية والصفحات غير الرسمية في ترتيب األساليب االقناعية نتائج اختبار 

 المتغير 

 صفحات غير رسمية  صفحات رسمية 

U W Z 
مستوى  
 العدد الداللة 

متوسط  
 الرتب

مجموع  
 الرتب

 العدد
متوسط  

 الرتب

مجموع  

 الرتب

األساليب  
 االقناعية

9 12.22 110.00 9 6.78 61.00 16.00 61.00 2.188- 0.05 
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     " اختبار  تطبيق  نتائج  ويتنيتشير  إلمان  الرسمية    ى":  الصفحات  بين  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود 
األساليب   ترتيب  في  الرسمية  غير  "  االقناعية،والصفحات  قيمة  بلغت  قيمة  -Z("2.188حيث  وهي   ،)

 . (0.05)دالة إحصائيًا عند مستوي داللة 
فإننا       ال  صحة   نقبلوبذلك  دالة  حيث    ثانيالفرض  فروق  الرسمية  إوجود  الصفحات  بين  حصائيًا 

 االقناعية.والصفحات غير الرسمية في تراتيب األساليب 
أساليب       المصرية( على  والسكان  الصحة  )وزارة  اعتماد صفحة  إلى  ذلك  في  إويرجع  متعددة  قناعية 

في حين اهتمت صفحة )صحتي(   ،والمزج بين أكثر من أسلوب في المنشور الواحد   ،عرض منشوراتها
 ساليب العقلية بصورة أكبر. باأل

 نتائج الدراسة الميدانية: 

 : بالدراسة الميدانيةالنتائج الخاصة 

 : مدى استخدام المراهقين مواقع التواصل االجتماعي -1
 ( 20جدول )

    االجتماعيمدى استخدام المراهقين مواقع التواصل 

 % ك مدى االستخدام 

 ً  40.3 156 دائما

 ً  24.3 94 أحيانا

 16.3 63 غالبا 

 16.0 62 نادراً 

 ً  3.1 12 ال استخدمه مطلقا

 100 387 اإلجمالي 

جـاء مسـتوى اسـتخدام المـراهقين لمواقـع التواصـل االجتمـاعي )دائمـًا( يتضح من الجـدول السـابق: أن  
، وفـي الترتيـب الثالـث %24.3( بنسـبة ، يليها فـي الترتيـب الثـاني )أحيانـاً %40.3في الترتيب األول بنسبة 

، وجـاء فـي الترتيـب الخـامس واألخيـر )ال %16، وفي الترتيـب الرابـع )نـادرًا( بنسـبة %16.3)غالبًا( بنسبة  
 .%3.1استخدمه مطلقًا( بنسبة 

ويشير ارتفاع معدالت استخدام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي بشكل دائم إلى ما تتيحه هذه  
 ، االفتراضية التي تمكنهم من تحقيق العديد من اإلشباعات   والحرية  ،الوسائل من أنماط االتصال التفاعلي

وغيرها   ،واالتصال باألقران والترفيه ،كالتعبير عن الذات والحصول على المعلومات المنشودة بسرعة ودقة
،  م2020ليه دراسة )عبد الحليم، إمن المزايا التي تتيحها تلك المواقع. وهو ما جاء متفقًا مع ما توصلت  

بنسبة    ث حي،  (616ص  األولي  المرتبة  في  االجتماعي  التواصل  لمواقع  المراهقين  استخدامات  جاءت 
64,6% . 



                  www.epra.org.eg                                     www.jprr.epra.org.eg                     سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الحادي والثالثون العدد  259 ا

توصلت  و  ما  مع  متفقًا  جاء  ما  الحليم،إهو  )عبد  دراسة  ص م2020ليه  جاءت 616،  حيث   )
 . %64,6استخدامات المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي في المرتبة األولي بنسبة  

 : المراهقين لمواقع التواصل االجتماعيتفضيالت  -2
 ( 21جدول )

 استجابات المراهقين عينة الدراسة على مواقع التواصل األكثر تفضيالً 

 % ك ي االجتماعمواقع التواصل 

 27.3 314 فيس بوك 

 18.0 207 انستجرام

 16.1 185 تيك توك

 14.9 171 تويتر 

 13.8 159 واتس اب 

 8.4 96 تليجرام

 1.5 17 سبيس ماي 

 100 1149 اإلجمالي 

 100 375 اجمالي من سئلوا

 
استجابات المراهقين عينة الدراسة على مواقع التواصل األكثر جاءت  يتضح من الجدول السابق: أن  

ــيالً  ــرهم ) تفضـ ــة نظـ ــن وجهـ ــوكمـ ــيس بـ ــبة فـ ــب األول بنسـ ــي الترتيـ ــب الثـــاني %27.3( فـ ــي الترتيـ ــا فـ ، يليهـ
وفــي الترتيــب الرابــع )تــويتر(  ،%16.1وفــي الترتيــب الثالــث )تيــك تــوك( بنســبة  ،%18)انســتجرام( بنســبة 

وفـي الترتيـب السـادس )تليجـرام(  ،%13.8وجـاء فـي الترتيـب الخـامس )واتـس اب( بنسـبة  ،%14.9بنسـبة 
 .%1.5وجاء في الترتيب السابع واألخير موقع )ماي سبيس( بنسبة  ،%8.4بنسبة 

الستخدامات المـراهقين لوسـائل التواصـل االجتمـاعي نظـرًا لـألدوات   رجاع صدارة الفيس بوكإويمكن  
فيشـترط  ،مثلما يحدث في الوسائل األخرى التي تحد مـن حريـة المسـتخدم ،التفاعلية التي يوفرها دون قيود 

مكانيــات التواصــل إفــي حــين يتــيح الفــيس بــوك  ،أو عــدد كلمــات محــدد  ،نشــر نــوع واحــد فقــط مــن الوســائط
وغيرهــا مــن المميــزات التــي  ،ام النصــوص والصــور ومقــاطع الفيــديو واالتصــال المباشــرالصــوتي واســتخد 

 تشعره بالخصوصية والمسئولية.
( والتي جاء فيها الفـيس بـوك فـي مقدمـة وسـائل 227، ص م2017واتفقت النتائج مع دراسة )سالم،  

 التواصل االجتماعي من حيث االستخدام.
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 :مواقع التواصل االجتماعيمعدل استخدام المراهقين  -3
 ( 22جدول )

    االجتماعياستخدام المراهقين مواقع التواصل  معدل

 % ك معدل االستخدام 

 31.5 118 يام االسبوع )يومياً( أطوال 

ً أمرات  2-3من   22.7 85 سبوعيا

ً أ مرات  4-5من  20.8 78 سبوعيا

ً أ مرة واحدة   17.1 64 سبوعيا

 8.0 30 على فترات متباعدة

 100 375 اإلجمالي 

 

طوال ايام  جاء معدل استخدام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي )يتضح من الجدول السابق: أن  
( مرات اسبوعياً   2-3من  ، يليها في الترتيب الثاني )%31.5( في الترتيب األول بنسبة  االسبوع )يوميًا(

، وفي الترتيب الرابع )نادرًا(  %20.8  ( بنسبةاسبوعياً مرات    4-5من، وفي الترتيب الثالث )%22.7بنسبة  
 .%8( بنسبة  على فترات متباعدةوجاء في الترتيب الخامس واألخير )  ،%17.1بنسبة 

  ، وتعد النتيجة مقبولة نظرًا لزيادة معدالت استخدام مواقع التواصل االجتماعي في ظل جائحة كورونا 
المنز  بالحظر  المراهقين لاللتزام  فيجدون في هذا االستخدام ما يساعدهم على شغل وقت   ،ليواضطرار 

 الفراغ والبعد عن التوتر والقلق.
والتي وجدت أن مشاهدة مقاطع    ،(2251، ص م2020ليه دراسة )جبريل،  إوتتفق مع ما توصلت  

تتم بشكل يومي بنسبة   وخاصة في أوقات  (  % 43,5) الفيديو التشاركية عبر مواقع التواصل االجتماعي 
 الحظر المنزلي.

 : متوسط عدد ساعات استخدام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي يوميا   -4
 ( 23جدول )

ً  االجتماعياستخدام المراهقين مواقع التواصل  متوسط عدد ساعات  يوميا

 % ك عدد الساعات 

 32.0 120 ساعات  8من  أكثر

 22.9 86 ساعات  3-6من 

 18.7 70 ساعات   1 -3من 

 18.1 68 ساعات  6-8من 

 8.3 31 قل من ساعة يوميا أ

 100 375 اإلجمالي 
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أن   السابق:  الجدول  من  التواصل يتضح  لمواقع  المراهقين  استخدام  ساعات  عدد  متوسط  جاء 
-6من  ، يليها في الترتيب الثاني )%32( في الترتيب األول بنسبة ساعات   8كثر من االجتماعي يوميًا )أ

رابع  ، وفي الترتيب ال%18.7( بنسبة ساعات  1 -3من ، وفي الترتيب الثالث )%22.9( بنسبة  ساعات  3
بنسبة  ساعات   6-8من  ) الخامس واألخير )18.1%(  الترتيب  يوميً أ، وجاء في  بنسبة  اقل من ساعة   )

8.3% . 
التواصل   النتائج السابقة إلى وصول المراهقين لمستوى مرتفع من االستخدام المفرط لمواقع  وتشير 

حت تتيح لهم سرعة  وخاصة أن أجهزة الهواتف المحمولة أصب  ،االجتماعي الذي يصل إلى حد اإلدمان
 االستخدام في أي وقت وأي مكان لكافة التقنيات.

)العمري، دراسة  مع  الدراسة  ص م2018وتتفق  المراهقين    ،( 152،  غالبية  أن  إلى  توصلت  والتي 
 ساعات( مع أصدقائهم عبر مواقع التواصل االجتماعي. 7يقضون أكثر من )

 
 : أسباب استخدام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا -5

 ( 24جدول )
 سباب استخدام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا أاستجابات المراهقين عينة الدراسة على مقياس 

 االتجاه             

 العبارة 

 معارض  محايد  موافق  موافق بشدة 
معارض  
 بشده 

ح 
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ا
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ا
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 % ك % ك % ك % ك % ك

لالنضمممممممممممممممممممام 
لمجموعممات صممحية 
تمممممرتبط بفيمممممروس 
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حولي ممن تطمورات 
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 77 ألنها تتفق مع ميولي
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 موافق  3.41 المرجح للمقياس المتوسط   375 جملة من سئلوا 

السابق: أن       الجدول  بفيروس كورونا( جاءت عبارة  يتضح من  )لالنضمام لمجموعات صحية ترتبط 
الدراسة   عينة  المراهقين  استجابات  مقدمة  التواصل أمقياس  على  فى  لمواقع  المراهقين  استخدام  سباب 

كورونا جائحة  أثناء  فى 3.84  مرجح  بمتوسط  االجتماعي  المنزلي(  الحظر  من ضغوط  )للهروب  ثم   ،
بمتوسط الثانية  الثالثة  3.79  مرجح  المرتبة  المرتبة  فى  كورونا(  فيروس  عن  بمعلومات  )للتزود  ثم   ،

كورونا( ،  3.66مرجح  بمتوسط   فيروس  تطورات  من  حولي  يدور  ما  )لمتابعة  الرابعة  المرتبة  فى  ثم 
المرتبة،  3.53مرجح  بمتوسط   فى  ا   خامسةال  ثم  مع  بمتوسط  أل)للتواصل  وفي  3.29مرجح  صدقاء(   ،

( بمتوسط مرجح  ألنها تتيح تغطية متواصلة لكل ما يخص فيروس كوروناالمرتبة السادسة جاءت عبارة )
، وفي المرتبة الثامنة واألخيرة  2.97( بمتوسط مرجح  ألنها تتفق مع ميولي، وفي المرتبة السابعة )3.25

 . 2.95( بمتوسط مرجح ة والترفيه في وقت الحظرللتسلي جاءت عبارة )
لمقياس ) المرجح  المتوسط  وهو ما    3.41(  التواصل االجتماعيقع  االمراهقين لمو   استخدامسباب  أوجاء 

 الخماسي.موافق على مقياس ليكرت  اتجاهيعادل 
  ، االجتماعي في ظل جائحة كوروناالتواصل  قع  االمراهقين لمو   استخدامإلى ارتفاع دوافع  ذلك    ويشير     

 وتقدم الدوافع النفعية على الدوافع الطقوسية في استخدامات المراهقين لتلك المواقع أثناء جائحة كورونا. 
إليه دراسة )عبد الحلي والتي وجدت ارتفاع في    ،(619ص ،  م2020،  موجاء ذلك متفقًا مع ما توصلت 

الطقوسية الدوافع  عن  النفعية  الدوافع  التسلية    ،نسبة  من  أكثر  الفهم  أجل  من  االعالم  وسائل  واستخدام 
)شاهين، عن  و (  540ص ،  م2020دراسة  البحث  ليتصدر  االتصالي  السلوك  لتنوع  توصلت  التي 

 المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا في مقدمة األسباب.  
 :أثناء جائحة كورونا تصنيف دور المراهقين االتصالي عبر مواقع التواصل االجتماعي -6

 ( 25جدول )
 أثناء جائحة كورونا األدوار االتصالية للمراهقين عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 % ك الدور االتصالي 

 47.2 177 متلقيالمستخدم ال

 34.4 129 المنتجمستخدم ال

 18.4 69 المستخدم المتواصل 

 100 375 اإلجمالي 
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( في مقدمة األدوار االتصـالية للمـراهقين المستخدم المتلقيجاء دور )يتضح من الجدول السابق: أن  
( المســتخدم المنــتج، يليــه فــي الترتيــب الثــاني دور )%47.2أثنــاء جائحــة كورونــا فــي الترتيــب األول بنســبة 

   .%18.4( بنسبة المستخدم المتواصل، وفي الترتيب الثالث دور )%34.4بنسبة 

وهـو مـا جعـل  ،يمكن إرجاع ذلك نظرًا لحالـة االرتبـاك التـي عـانى منهـا المـراهقين أثنـاء فتـرة الحظـرو 
ومـا سـيترتب  ،يفضلون القيام بدور المستخدم المتلقي الستكشاف تطورات انتشار فيـروس كورونـا  47.2%

المســـتخدم اســـتطاعوا القيـــام بـــدور  %52,8عليـــه مـــن نتـــائج تـــؤثر علـــى كافـــة جوانـــب الحيـــاة فـــي حـــين أن 
نتـاج العديـد إن أنفسـهم فـي و حيـث يجـد المراهقـ ،والمستخدم المنتج أثناء استخدامهم لتلك المواقـع  المتواصل

وذلـك فـي ظـل  المنافسـة بيـنهم  ،انمن المنشورات التي يحصلون من خاللها على الدعم النفسي مـن األقـر 
للوصــول إلــى عــدد أكبــر مــن التعليقــات واإلعجــاب التــي يجــد فيهــا المراهــق وســيلة قويــة للتعبيــر عــن نفســه 

وهو مـا يـرتبط بخصـائص هـذه المرحلـة العمريـة التـي يتمتـع فيهـا المراهـق بـالجرأة   ،والشعور بإرضاء الذات 
ممـا جعـل  ،يـر عـن ذاتـه بحريـة دون الخضـوع لقيـود المجتمـعوالتعب ،واإلقدام على تجربـة كـل مـا هـو جديـد 

 : األدوار االتصالية للمراهقين على مواقع التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا
 ( 26جدول )

)المحور  استجابات المراهقين عينة الدراسة على مقياس أدوارهم االتصالية على مواقع التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا  
 األول المستخدم المتواصل( 

 االتجاه 

 

 العبارة 
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المراهقين عينـة )اإلشارة إلى األصدقاء( جاءت فى مقدمة استجابات عبارة  يتضح من الجدول السابق: أن  
األدوار االتصالية للمراهقين على مواقع التواصل االجتمـاعي اثنـاء   المحور األول من مقياسعلى    الدراسة

 مــرجح ، ثــم )اضــافة أو الغــاء الصــداقة( فــى المرتبــة الثانيــة بمتوســط2.69 مــرجح جائحــة كورونــا بمتوســط
مرتبـــة ثـــم فـــى ال،  2.66مــرجح ، ثــم )التعليـــق علـــى  صــور األخـــرين( فـــى المرتبــة الثالثـــة بمتوســـط 2.67

واألخيــرة  خامســةثــم فــى المرتبــة ال، 2.62مــرجح الرابعــة )ارســال واســتقبال رســائل مــع األصــدقاء( بمتوســط 
 .2.59مرجح )التفاعل مع المجموعات( بمتوسط 

علـى  احيانـا اتجـاهوهو مـا يعـادل  2.64( دور المستخدم المتواصل)  للمحور األولوجاء المتوسط المرجح  
بمواقع التواصـل  المستخدم المتواصلأن ممارسة المراهقين لدور وذلك يشير إلى   الخماسي،مقياس ليكرت  

 االجتماعي جاءت متوسطة.
 ( 27جدول )

استجابات المراهقين عينة الدراسة على مقياس أدوارهم االتصالية على مواقع التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا )المحور  
 المتلقي( الثاني المستخدم 

 االتجاه 
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)االطالع على ما يحدث في المجموعات المشترك بها( جاءت  عبارة  يتضح من الجدول السابق: أن       
األدوار االتصالية للمراهقين    على المحور الثاني من مقياس  المراهقين عينة الدراسةفى مقدمة استجابات  

، ثم )قراءة ما يظهر عندي   3.58  مرجح  على مواقع التواصل االجتماعي اثناء جائحة كورونا بمتوسط
، ثم )قراءة األحداث التي تتعلق باألصدقاء( فى  3.57  مرجح  تبة الثانية بمتوسطمن منشورات( فى المر 

بمتوسط   الثالثة  صوري( ،    3.51مرجح  المرتبة  على  األخرين  تعليقات  )قراءة  الرابعة  المرتبة  فى  ثم 
مرجح  )االطالع على أخر األحداث( بمتوسط  واألخيرة    خامسةثم فى المرتبة ال،    3.49مرجح  بمتوسط  

3.19 . 
المرجح        المتوسط  الثانيوجاء  المتلقي)  للمحور  المستخدم  يعادل    3.47(  دور  ما    غالباً   اتجاهوهو 

ليكرت   مقياس  إلى    الخماسي،على  يشير  بمواقع  وذلك  المتلقي  المستخدم  لدور  المراهقين  ممارسة  أن 
 مرتفعة. التواصل االجتماعي جاءت 

ومن المحتمل أن    ،ن عن اآلخرينو المراهقين يتصورون أنهم مختلفرجاع ذلك إلى أن بعض  إويمكن      
التفاعل أساليب  تعليقات وغيرها من  أو  بمشاركة منشورات  قاموا  ما  إذا  استجابات سلبية    ، يحصوا على 

 فيفضلون القيام بدور المستخدم المتلقي لحماية صورتهم الذاتية وخوفًا من تقليل احترام الذات. 
النتيجة       دراسة  وتتفق  وجد Jiang ; Ngien,2020,p7)مع  والتي  له    أن (  االنستجرام  استخدام 

الذات  واحترام  االجتماعية  المقارنة  على  على    ،تأثيرات  تأثيرات  له  االجتماعية  الشبكات  استخدام  وأن 
نسبة ( والتي توصلت أن  2256، ص 2020وكذلك دراسة )جبريل،  ،الحالة النفسية ومشاعر المستخدمين

 .فيهابداء الرأي إ( تفضل االكتفاء بمشاهدة مقاطع الفيديو التشاركية وعدم التفاعل و 57,5%)
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ( 28جدول )
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استجابات المراهقين عينة الدراسة على مقياس أدوارهم االتصالية على مواقع التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا )المحور  
 المستخدم المنتج( لثالثا

 االتجاه 

 

 العبارة 

 ال استخدمه  نادرا  احيانا  غالبا  دائما 

ح 
ج
مر
 ال
ط
س
تو
لم
ا

 

ف
را
ح
الن
ا

 
ي
ار
عي
لم
ا

 

ام 
لع
 ا
اه
ج
الت
ا

 

 % ك % ك % ك % ك % ك

ملفات  وضع 
خاصة  فيديو 

 بي 
106 28.3 70 18.7 90 24.0 77 20.5 32 8.5 

3
.8

3
 1

.3
1
4

 

انا
حي

ا
 

كتابمممممممممممممة 
  المنشورات

103 27.5 51 13.6 89 23.7 84 22.4 48 12.8 

3
.2

1
 1

.3
9
1

 

انا
حي
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انشمممممممممممماء 
 مجموعات 

105 28.0 46 12.3 92 24.5 79 21.1 53 14.1 
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انا
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ا
 

التعبيممر عممن 
رأيممممي فممممي 
الموضوعات  

 التي تهمني

74 19.7 65 17.3 85 22.7 89 23.7 62 16.5 
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.3
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نشممممممممممممر  
 الصور

67 17.9 62 16.5 88 23.5 89 23.7 69 18.4 
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ا
 

جملة من  
 سئلوا

ً  3.13 المرجح للمحور الثالث المتوسط   375  احيانا

)وضع ملفات فيديو خاصة بي( جاءت فى مقدمة استجابات  عبارة  يتضح من الجدول السابق: أن       
األدوار االتصالية للمراهقين على مواقع التواصل    على المحور الثالث من مقياس  المراهقين عينة الدراسة

  ، ثم )كتابة المنشورات( فى المرتبة الثانية بمتوسط 3.38  مرجح  ثناء جائحة كورونا بمتوسطأاالجتماعي  
ثم )التعبير عن رأيي في  ،  3.19مرجح  فى المرتبة الثالثة بمتوسط    ، ثم )انشاء مجموعات(3.21  مرجح

تهمني( التي  بمتوسط    الموضوعات  الرابعة  المرتبة  ال،  3.00مرجح  فى  المرتبة  فى  واألخيرة    خامسةثم 
 . 2.92ح مرجالصور( بمتوسط  )نشر
 حيانــاً أ اتجــاهوهــو مــا يعــادل  ،3.13المســتخدم المنــتج( دور ) للمحــور الثالــث وجــاء المتوســط المــرجح     

بمواقـــع  المســـتخدم المنـــتجأن ممارســـة المـــراهقين لـــدور وذلـــك يشـــير إلـــى  الخماســـي،علـــى مقيـــاس ليكـــرت 
 التواصل االجتماعي جاءت متوسطة.

مواقع التواصل االجتماعي لنشر المحتوي الخاص بالمستخدمين يساهم  ويرجع ذلك إلى أن استخدام      
المواقع لتلك  استخدامهم  ويسر  اتقانهم  مستوى  زيادة  في  كبير  أدائ  ،بشكل  على  ينعكس  لدورهم  ه مما  م 

  ، عالوة على أن االتصال عبر تلك المواقع أصبح قائمًا على المقارنة االجتماعية  ، كمستخدمين منتجين
الم يقارن  االجتماعيو ستخدمحيث  التواصل  بمواقع  وشعبيتهم  بغيرهم  أنفسهم  لدى    ، ن  يرتبط  ما  وهو 

مما يترتب عليه التنافس في الحصول    ،ثبات الذات والحصول على احترام اآلخرينإالمراهقين بالرغبة في  
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منشوراتهم على  التفاعالت  عدد  في  الصدارة  لديهم  ،على  تقييمها  في  تختلف  اإلعجاب  إن طبيعة    ،بل 
والتي تشبع الحاجة لديهم إلثبات    ،ن بدرجة كبيرة مشاركة مقاطع فيديو خاصة بهمو لذلك يفضل المراهق

 الذات. 
 :توقيت تسجيل المراهقين على مواقع التواصل االجتماعي -7

 ( 29جدول )
 توقيت تسجيل المراهقين على مواقع التواصل االجتماعي   

 %  ك توقيت التسجيل 

 56.8 213 منذ أكثر من عام

 28 105 منذ بداية الحظر 

 15.2 57 منذ عام

 100 375 اإلجمالي 
 

منذ  جاء توقيت تسجيل المراهقين على مواقع التواصل االجتماعي )يتضح من الجدول السابق: أن 
، %28( بنسبة منذ بداية الحظر، وفي الترتيب الثاني )%56.8في الترتيب األول بنسبة  ( أكثر من عام

 . %15.2( بنسبة  منذ عاموفي الترتيب الثالث واألخير )

بداية  مع  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  التسجيل  على  المراهقين  إقبال  زيادة  إلى  النتائج  وتشير 
المراهق  ،جائحة كورونا النقص في    مين تطوير مهاراته مما يدل على محاولة  الشخصية وكذلك تعويض 

االتصال المواجهي باألقران بالتواصل االجتماعي االفتراضي للقضاء على الشعور بالوحدة والقلق الناجم  
 عن الحظر المنزلي. 

 : االجتماعيمستوى ثقة المراهقين في المنشورات الخاصة بمواقع التواصل  -8
 (30جدول )

   االجتماعيمواقع التواصل في المنشورات الخاصة ب المراهقين  مستوى ثقة
 % ك مستوى الثقة 

 26.1 98 ال أثق بدرجة كبيرة

 24.0 90 ال أثق 

 22.1 83 محايد

 15.5 58 أثق بدرجة كبيرة 

 12.3 46 أثق

 100 375 اإلجمالي 
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أن   السابق:  الجدول  من  التواصل  جاءت  يتضح  بمواقع  الخاصة  المنشورات  في  المراهقين  ثقة 
(  ال أثق %، يليها في الترتيب الثاني )26.1( في الترتيب األول بنسبة  ال أثق بدرجة كبيرةاالجتماعي )

( بنسبة  أثق بدرجة كبيرة، وفي الترتيب الرابع )%22.1( بنسبة  محايد ، وفي الترتيب الثالث )%24بنسبة  
 . %12.3( بنسبة أثقتيب الخامس واألخير )، وجاء في التر 15.5%

، باإلضـافة إلـى  مواقع التواصل االجتماعي اتسـمت به    ذيال  الزخم اإلخباري حالـة  ويرجع ذلك إلى  
معلومـات   ال  عـن  المراهقينقلـة  حالة  وكذلك  تضاعف  التي    توتروال  قلقالجائحة،  جراء  العالم  اجتاحت 

من   والوفاة  االصابة  ايطالياحاالت  في  يتم  ،  الفيروس  منتـداولوما  ال  ه  بأعـداد   خاصةاإلحصـائيات 
 .عدم الثقة في بعض األحيان فيما ينشر من معلومات  من أحدث قدراً  اإلصـابات والوفيـات، ممـا

)بريك، دراسة  مع  النتائج  ص 2020واتفقت  تأخرً 3633،  وجدت  والتي  بصدق    ا(  المتعلق  للدافع 
استخدامات في  )شاهين،    المعلومات  دراسة  كذلك  الموبايل  توصلت 535، ص 2020صحافة  والتي   )

 لتراجع ثقة المبحوثين فيما ينشر عبر مواقع التواصل االجتماعي. 

 : قراءة المراهقين عن فيروس كورونا على مواقع التواصل االجتماعي -9
 (31جدول )

 قراءة المراهقين عن فيرس كورونا على مواقع التواصل االجتماعي  
 % ك هل قرأت عن فيرس كورونا؟ 

 100 375 نعم

 100 375 اإلجمالي 

أن   السابق:  الجدول  من  عن  يتضح  منشورات  لقراءة  تعرضوا  المراهقين  من  الدراسة  عينة  اجمالي 
 . %100فيروس كورونا على مواقع التواصل االجتماعي بنسبة  

ويرجع ذلك لتصدر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد جميع المنشورات على مواقع التواصل  
التي تناولت  -االجتماعي بمختلف مضامينها سواء االجتماعية أو التعليمية أو الصحية وأيضًا الترفيهية  

الفيروس   العالم    -السخرية من  يمثله من كونه أزمة عالمية أربكت  المنزلي لما  أجمع وفرضت الحظر 
 على الجميع بما في ذلك المراهقين أنفسهم. 
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 : االجتماعيمواقع التواصل على  لفيروس كوروناالمراهقين  معدل متابعة -10
 (32جدول )

 االجتماعيمعدل متابعة المراهقين لفيروس كورونا على مواقع التواصل 
 % ك معدل المتابعة 

 ً  54.9 202 يوميا

 15.7 59 يظهر لي من منشورات حسب ما 

 10.7 40 على فترات متباعدة

 ً  10.4 39 اسبوعيا

 9.3 35 ال اهتم بالمتابعة

 100 375 اإلجمالي 

أن   السابق:  الجدول  التواصل  جاء  يتضح من  لفيروس كورونا على مواقع  المراهقين  متابعة  معدل 
حسب ما يظهر لي من  ، يليها في الترتيب الثاني )%53.9( في الترتيب األول بنسبة  يومياً االجتماعي ) 

، وفي الترتيب الرابع  % 10.7( بنسبة  على فترات متباعدة، وفي الترتيب الثالث )%15.7( بنسبة  منشورات 
 .%9.3( بنسبة هتم بالمتابعةأ ال ، وجاء في الترتيب الخامس واألخير ) %10.4( بنسبة  سبوعياً أ)

للفيروس و  اليومية  التطورات  على  بالتعرف  المراهقين  اهتمام  زيادة  إلى  يشير  ما  أصبح    ؛هو  حيث 
المنزلي انتهاء الحظر  الرغبة في معرفة توقيت  الحياتية    ،لديهم  للقاء األقران وممارسة األنشطة  والعودة 

 خارج المنازل. 
 :لألهمية المتابعةالمراهقين للمعلومات عن فيروس كورونا وفقا ترتيب  -11

 ( 33جدول )
 المراهقين للمعلومات عن فيروس كورونا وفقا لألهمية المتابعةترتيب   من وجهه نظرهم

 المعلومات األكثر متابعة 
مجموع   الترتيب 

 األوزان 
الوزن  
 النسبي 

 الخامس  الرابع الثالث  الثاني األول 

اعداد المصابين والوفيات  
 في مصر 

99 86 75 66 49 1245 22.1 

اعداد المصابين والوفيات  
 في العالم 

107 73 61 48 86 1192 21.2 

اعداد المصابين والوفيات  
 في محافظتك 

58 98 71 97 51 1140 20.3 

اماكن سكن المصابين 
 والوفيات في محافظتك 

65 69 84 93 64 1103 19.6 

اعداد المصابين والوفيات  
 من مدرستك

46 49 84 71 125 945 16.8 

 5625 مجموع األوزان المرجحة  375 جملة من سئلوا
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كأهم المعلومات التي يتابعها  عداد المصابين والوفيات في مصر(  أ )تقدم  يتضح من الجدول السابق:   
بوزن مئوي  األولى  المرتبة  فيروس كورونا حيث جاء في  بشأن  الدراسة  وفي    ،%22.1  المراهقين عينة 

مئوي   بوزن  العالم(  في  والوفيات  المصابين  )اعداد  الثانية  جاء   ،%21.2المرتبة  الثالث  الترتيب  وفي 
ماكن سكن  أوفي المرتبة الرابعة جاء )  ،%20.3)اعداد المصابين والوفيات في محافظتك( بوزن مئوي  

في   والوفيات  بوزن المصابين  ال،  %19.6مئوي    محافظتك(  المرتبة  )خيرة  واأل  خامسةوفي  عداد أ جاء 
   .% 16.8مئوي   مدرستك( بوزن المصابين والوفيات من 

ويدل ذلك على   ،تشير النتائج إلى حرص المراهقين على متابعة أعداد المصابين والوفيات في مصر
جانب  األرواح من  على  لكونه خطرًا  كورونا  فيروس  انتشار  سببها  التي  القلق  آخر   ،حالة  جانب  ومن 

للحظر المنزلي والمزيد   ااع أعداد اإلصابات وبصورة أكثر تحديدًا أعداد الوفيات استمرارً يمثل استمرار ارتف
 من اإلجراءات االحترازية التي تمثل قيودًا على المراهقين في ممارسة األنشطة االجتماعية المباشرة.

 ;Plaisime; Robertson-James; Mejia;  Núñez )ويأتي ذلك متفقًا مع ما توصلت اليه دراسة 

Wolf; Reels,2020,p7)   اهتمامات قائمة  رأس  على  ليس  الصحية  المعلومات  عن  البحث  أن  من 
ون إلى مواقع التواصل االجتماعي للبحث احيانًا للحصول عن المعلومات المتعلقة أنهم يلجأالمراهقين إال  

 باللياقة والتغذية والصحة. 

 : المراهقين في المنشورات التي تتناول جائحة كوروناأهم ما يجذب  -12
 ( 34جدول )

 أهم ما يجذب المراهقين في المنشورات التي تتناول جائحة كورونا 

 % ك عناصر الجذب 

 40.9 314 فيديو توضيحي 

 30.7 236 نص مصاحب له صورة 

 14.2 109 رسم انفوجرافيك 

 12.0 92 فيديو مباشر 

 2.2 17 نص فقط 

 100 768 اإلجمالي 

 100 375 إجمالي من سئلوا 

المراهقين في المنشورات   ما يجذب   الفيديو التوضيحي( كأهم)جاء  يتضح من الجدول السابق: أن  
، يليها في  %40.9االجتماعي في الترتيب األول بنسبة  التي تتناول جائحة كورونا على مواقع التواصل  

( بنسبة  رسم انفوجرافيك، وفي الترتيب الثالث )%30.7( بنسبة  نص مصاحب له صورةالترتيب الثاني )
نص ، وجاء في الترتيب الخامس واألخير ) %12.0( بنسبة  فيديو مباشر، وفي الترتيب الرابع )14.2%

 .%2.2( بنسبة  فقط



                  www.epra.org.eg                                     www.jprr.epra.org.eg                     سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الحادي والثالثون العدد  271 ا

نظرًا لما يتمتع به من عوامل   ؛ويمكن ارجاع تصدر الفيديو التوضيحي للقوالب المفضلة للمراهقين
في  يسهم  وهوما  واأللوان  والحركة  والصورة  الصوت  بين  تجمع  التي  المتعددة  للوسائط  واستخدام  جذب 

 سرعة فهم وتذكر المحتوى. 
توصلت   ما  مع  النتيجة  هذه  دراسة  إوتتفق  ص 2020)جبريل،  ليه  يميل    (2256،  حيث 

 تحققه من واقعية في المشاهدة.ن لمتابعة مواقع الفيديو نظرًا لما و المستخدم
 

نوعية الصفحات التي يتابعها المراهقين على مواقع التواصل االجتماعي للحصول على معلومات  -13
 : حول فيروس كورونا

 ( 35جدول )
 نوعية الصفحات التي يتابعها المراهقين على مواقع التواصل االجتماعي للحصول على معلومات حول فيروس كورونا 

 % ك الصفحات نوعية 

 54.7 205 صفحات غير رسمية 

 54.3 170 صفحات رسمية 

 100 375 اإلجمالي 

نوعية الصفحات التي يتابعها المراهقين على مواقع التواصل   ت جاءيتضح من الجدول السابق: أن  
كورونا   فيروس  حول  معلومات  على  للحصول  رسمية)االجتماعي  غير  األول  صفحات  الترتيب  في   )

 . %45.3( بنسبة صفحات رسمية، يليها في الترتيب الثاني )%54.7بنسبة 

إلى الحاجة  المراهق من  النزعة الشخصية لدى  إلى  السلطة   وهو ما يشير  االستقالل والتحرر من 
ا من المؤسسات  موالتي ترتبط لديه ذهنيًا بكل ما هو رسمي سواء األسرة او المدرسة أو غيره  ،األبوية

 الرسمية ومنها الصفحات التي تمثل جهات رسمية. 
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المراهقأ -14 يتابعها  التي  الصفحات  على وسماء  للحصول  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ن 
 :معلومات حول فيروس كورونا

 ( 36جدول )
 أسماء الصفحات التي يتابعها المراهقين على مواقع التواصل االجتماعي للحصول على معلومات حول فيروس كورونا 

 % ك نوعية الصفحات 

 30.6 201 صفحة صحتي

 21.8 143 صفحة وزارة الصحة المصرية 

 17.4 114   صفحة منظمة الصحة العالمية 

 14.0 92 الصفحات الخاصة بمحافظتك

 11.4 75 الين ن أو الخاصصفحة طبيبك 

 4.7 31 صفحة معلومات طبية صحية 

 100 656 اإلجمالي 

 100 375 إجمالي من سئلوا  

، يليهـا فـي %30.6)صحتي( في الترتيب األول بنسبة  ت صفحةجاءيتضح من الجدول السابق: أن 
ــفحة ) ــاني صـ ــريةوزارة الترتيـــب الثـ ــحة المصـ ــبة الصـ ــفحة %21.8( بنسـ ــاءت صـ ــب الثالـــث جـ ــي الترتيـ ، وفـ

، %14، وفــي الترتيــب الرابــع الصــفحات الخاصــة )بالمحافظــة( %17.4)منظمــة الصــحة العالميــة( بنســبة 
، وفـي الترتيـب السـادس واألخيـر %11.4( بنسـبة اليـن  الخاص اون طبيبك  وفي الترتيب الخامس صفحة )

 حية(.جاءت صفحة )معلومات طبية ص
ويمكــن تفســـير ذلــك انطالقـــًا مـــن رغبــة المـــراهقين فــي التعـــرف علـــى مــا يحـــدث حــولهم فـــي المجتمـــع 

وما يقدمه األطباء من معلومات حول كيفية اتخـاذ اإلجـراءات االحترازيـة  ،ومتابعة تطورات جائحة كورونا
ف أمصـال عالجيـة وإمكانية التوصـل الكتشـا ،لتجنب اإلصابة وماهية األعراض التي يشعر بها المصاب 

 ووقائية للقضاء على هذا الفيروس.
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 :اإلعالمياتجاهات المراهقين نحو معايير الثراء  -15
 ( 37جدول )

 استجابات المراهقين عينة الدراسة على مقياس االتجاهات نحو معايير الثراء االعالمي  

 االتجاه 

 

 العبارة 

 معارض  محايد  موافق  موافق بشدة 
معارض  
 بشدة 

ح 
ج
مر
 ال
ط
س
تو
لم
ا

 

ف
را
ح
الن
ا

 
ي
ار
عي
لم
ا

 

ام 
لع
 ا
اه
ج
الت
ا

 

 % ك % ك % ك % ك % ك

تعدد الوسائط  تجذبني 
صوت   -فيديو  -)صور 

على مواقع   مؤثرات(  -
 التواصل 

120 32.0 184 49.1 28 7.5 31 8.3 12 3.2 

4
.1

8
 1

.2
1
5

 

ق 
اف
مو

 

اتابع الصفحات التي  
فوريه وسرعة  تتمتع ب 

   نشر الموضوعات 
116 30.9 84 22.4 53 14.1 75 20.0 47 12.5 

3
.9

8
 1

.0
0
7

 

ق 
اف
مو

 

هتم بالصفحات التي  أ
سهولة االسلوب  تتميز ب 

 ووضوح اللغة 
219 58.4 78 20.8 32 8.5 20 5.3 26 6.9 

3
.7

5
 1

.2
2
7

 

ق 
اف
مو

 

تاحة الصفحة  إضرورة 
نشر  وامكانية  تواصل لل

المحتوى الخاص بي من  
 خاللها

170 43.9 130 33.6 32 8.3 23 5.9 20 5.2 

3
.3

9
 1

.4
1
9

 

يد
حا

م
 

 موافق  3.91 المرجح للمقياس المتوسط   375 جملة من سئلوا 

مؤثرات(    -صوت    -فيديو    -صور  -تعدد الوسائط    تجذبني)عبارة  يتضح من الجدول السابق: أن       
التواصل جاءت فى مقدمة استجابات   الدراسةعلى مواقع  المراهقين نحو    المراهقين عينة  اتجاهات  على 

ا الثراء  )4.18  مرجح  بمتوسط  عالميإلمعايير  ثم  بفوري أ،  تتمتع  التي  الصفحات  ن  ةتابع  شر  وسرعة 
سلوب  ألهتم بالصفحات التي تتميز بسهولة اأ ، ثم )3.98  مرجح  الموضوعات( فى المرتبة الثانية بمتوسط

تاحة الصفحة  إثم فى المرتبة الرابعة )ضرورة  ،  3.75مرجح  ووضوح اللغة( فى المرتبة الثالثة بمتوسط  
 .  3.39مرجح مكانية نشر المحتوى الخاص بي من خاللها( بمتوسط إو  تواصللل

وهو ما    ،2.64)اتجاهات المراهقين نحو معايير الثراء اإلعالمي(    للمقياسوجاء المتوسط المرجح       
ال  موافقتجاه  ايعادل   ليكرت  مقياس  ويشيرخماسيعلى  نحو  إ اتجاه  إلى    ذلك  ،  للمراهقين  يجابي مرتفع 

التكنولوجي واالستفادة من الوسائط المتعددة معايير الثراء اإلعالمي حيث يتضح اقبالهم على االستخدام  
لها التقليدي  النص  بشكل  التقيد  عن  بعيدًا  اإلعالمية  الرسائل  تقديم  تعدد   ،في  يحققه  ما  إلى  باإلضافة 

كما يتضح كذلك أهمية النشر الفوري    ،من تلبية احتياجات اتصالية متعددة لدى المراهقين رموز الرسالة
لمعايي تقييمهم  المواقعللصفحات في  بتلك  الثراء  العالم    ؛ر  باالنفتاح على  المراهقين  تتسم شخصية  حيث 

االفتراضي  ،الخارجي العالم  ذلك  في  جديد  هو  ما  كل  عن  من    ،والبحث  لديه  بما  التباهي  ومحاولة 
  وأصبح لديه معرفة باألمور مثلهم إن لم يكن أكثر منهم،   ،معلومات لكي يثبت لمن حوله أنه لم يعد طفالً 
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  ؛ لسياق نفسه يمثل االطار الداللي للغة معيارًا هامًا الستخدام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعيوفي ا
الرسائل اإلعالمية تفسير  بذل جهد في  يفضلون عدم  المستخدم    ،حيث  األسلوب  اللغة وسهولة  فوضوح 

كذلك أهمية  ن  و وفي سياق متصل أوضح المراهق  ، تسهم بشكل كبير في تفضيالتهم لصفحات عن غيرها
ويتطلب ذلك    ،التواصل مع الصفحات التي يستخدمونها وإمكانية نشر المحتوى الخاص بهم من خاللها

 .أال تضع صفحات التواصل االجتماعي قيودًا على النشر سواء كانت بمنعه أو حذفه
)علي،       دراسة  مع  النتائج  اتفقت  كلما  40، ص م2011وقد  أنه  إلى  توصلت  والتي  مواقع  (  أتاحت 

واسعً  مدى  االجتماعي  التواصل    االتواصل  على  المستخدمين  قدرة  من  ذلك  زاد  والوسائط  الرموز  من 
 جتماعي مع اآلخرين. الالمعرفي وا

 :أسباب عدم متابعة المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي -16
 ( 38جدول )

 أسباب عدم متابعة المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي

 % ك عدم المتابعة أسباب 

تقضية الوقت في االلعاب   أفضل 
 االلكترونية

11 34.4 

 28.1 9 يرفض ولي أمري السماح لي باستخدامها 

 21.9 7 جيد استخدامها أال 

 15.6 5 تواصل معهم من خاللها أصدقاء أليس لدى 

 100 32 اإلجمالي 

 100 12 إجمالي من سئلوا  

 

أن   السابق:  الجدول  من  التواصل  جاءيتضح  لمواقع  المراهقين  متابعة  عدم  أسباب  مقدمة  في  ت 
، يليها في  %34.4( في الترتيب األول بنسبة  تقضية الوقت في االلعاب االلكترونية  أفضل) االجتماعي

الثاني ) بنسبة  يرفض ولي أمري السماح لي باستخدامهاالترتيب  الثالث 28.1%(  الترتيب  جاءت    ، وفي 
تواصل معهم من  أليس لدى اصدقاء  ، وفي الترتيب الرابع واألخير )%21.9( بنسبة  جيد استخدامهاأال  )

   .%15.6بنسبة ( خاللها
وتشير النتائج إلى أن األلعاب اإللكترونية مثلت جذبًا للمراهقين الستخدامها نظرًا لما تتمتع به من  

متطورة يمثل    ،تقنيات  مما  فوري  بشكل  معهم  والتحدث  اللعب  أقرانه  بمشاركة  له  لحاجته  إتسمح  شباعًا 
 للتواصل مع األقران بصورة أفضل من استخدام مواقع التواصل االجتماعي. 
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 : استجابات المراهقين عينة الدراسة على مقياس تايلور للقلق -17
 ( 39جدول )

 مقياس تايلور للقلق استجابات المراهقين عينة الدراسة على 

 % ك مستوى القلق 

 33.6 130 فأكثر(   30) قلق مرتفع

 25.1 97 ( 20-24)  قلق متوسط

 19.6 76 ( 25-29)  قلق فوق المتوسط

 17.1 66 ( 17-19)  قلق منخفض)طبيعي(

 4.7 18 ( 16-)صفر   قلق منخفض جدا

 100 387 اإلجمالي 

 

( قلق مرتفعوفقا لمقياس تايلور )المراهقين    جاء مستوى القلق لدى يتضح من الجدول السابق: أن  
، وفي الترتيب  %25.1( بنسبة  قلق متوسط، يليها في الترتيب الثاني )%33.6في الترتيب األول بنسبة  

  ، %17.1سبة  ( بنقلق منخفض)طبيعي(وفي الترتيب الرابع )  ،%19.6( بنسبة  قلق فوق المتوسطالثالث )
 . %4.7( بنسبة  اقلق منخفض جدً وجاء في الترتيب الخامس واألخير )

المراهقين لدي  القلق  مستوى  ارتفاع  إلى  النتائج  المتاح   ، وتشير  المعلوماتي  الزخم  إلى  ذلك  ويرجع 
والتي تؤدي بدورها   ،والذي يتأرجح بين المعلومات الصحيحة والشائعات   ،عبر مواقع التواصل االجتماعي

لزيادة معدالت القلق وسوء الحالة النفسية، عالوة على ما تتضمنه تلك المواقع من أعداد اإلصابات التي  
سابقه عن  يوم  كل  صور    ، ترتفع  على  عالوة  بالمستشفيات  متأخرة  حاالت  في  وهم  المرضي  وصور 

ترازية للدفن والتي أظهرت جثث الموتى جراء اإلصابة بهذا الفيروس وهي داخل أكياس اإلجراءات االح
يمثل حشدً   ،قاتمة الجنائزية عليهم مما  القيام بالصالة  المتوفين على  السلبية   اوعدم قدرة أسر  للمشاعر 

ات نفسية أخرى  وتؤدي إلى الشعور بالقلق بل إنها قد يكون لها تأثير   ،التي تفوق قدرة المراهقين النفسية
 يمكن قياسها في المستقبل. 

دراسة   مع  النتائج  السلبية  Jiang; Ngien,2020,p6) وتتفق  المشاعر  أن  إلى  توصلت  حيث   )
الناجمة عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي يمكن أن تساهم في سوء الحالة النفسية التي تؤدي إلى 

)عمر، دراسة كل من  وكذلك  ( حيث  Li; Wang; Xue; Zhao; Zhu,2020,p8(، )467ص ،  2020القلق 
بالقلق والهلع والفزع الناجم عن انتشار فيروس كورونا وأن  النتائج وجود حالة عامة من الشعور  أثبتت 

 ناث أكثر شعورًا بالقلق من الذكور.إلا
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 :العوامل الديمجرافية للمراهقين عينة الدراسة

 : النوع -
 ( 40جدول )

 توزيع المراهقين عينة الدراسة وفقاً للنوع  

 % ك النوع 

 54.8 212 ذكور 

 45.2 175 إناث

 100 387 اإلجمالي 

، بينما  %45.8بلغت نسبة الذكور من المراهقين عينة الدراسة نسبة  يتضح من الجدول السابق: أن  
 من عينة الدراسة. % 45.2جاءت نسبة اإلناث  

ارتفاع   إلى  يشير  ما  إلى  وهو  ذلك  ويرجع  االجتماعي،  التواصل  لمواقع  الذكور  استخدام  معدل 
 استخدام الباحثة لمواقع التواصل االجتماعي في ارسال االستبيان االلكتروني. 

( والتي  Plaisime; Robertson-James; Mejia; Núñez; Wolf; Reels,2020,p4)ويتفق ذلك مع دراسة 
   االجتماعي.مًا لمواقع التواصل وجدت أن الذكور أكثر من اإلناث استخدا

 :نوع التعليم -
 ( 41جدول )

 توزيع المراهقين عينة الدراسة وفقاً لنوع التعليم

 % ك نوع التعليم 

 78.3 303 حكومي 

 21.7 84 خاص 

 100 387 اإلجمالي 

 

أن   السابق:  الجدول  من  نسبة  يتضح  الدراسة  عينة  المراهقين  من  الحكومي  التعليم  نسبة  بلغت 
 . من عينة الدراسة %21.7، بينما جاءت نسبة التعليم الخاص  78.3%

 

 :فروض الدراسة

مستوى األدوار االتصالية لدى المراهقين   ذات داللة إحصائية بينارتباطية  توجد عالقة    األول:الفرض  
   لديهم.( وبين مستوى القلق 19عبر وسائل التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا )كوفيد 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين مستوى األدوار      
( وبين مستوى  19جتماعي أثناء جائحة كورونا )كوفيد االتصالية لدى المراهقين عبر وسائل التواصل اال

 وذلك كما يلي: لديهم،القلق 
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 ( 42جدول )
نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بين مستوى األدوار االتصالية لدى المراهقين عبر وسائل التواصل االجتماعي أثناء جائحة  

 ( وبين مستوى القلق لديهم 19كورونا )كوفيد

 االتصالية األدوار 

 مستوى القلق 

 الداللة  معامل االرتباط 

 0.01 **-0.650   المستخدم المتواصل

 0.05 * 0.105 المستخدم المنتج

 0.01 **0.707 المستخدم المتلقي

 
السابق:      الجدول  من  ارتباط  يتبين  عالقة  عكسيةوجود  إحصائياً   ية  دالة  مستوى    ذات  دور  بين 

( وبين  19لدى المراهقين عبر وسائل التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا )كوفيد   المستخدم المتواصل
القلق   بلغ  لديهم،مستوى  مستو **(  -0.650)  رقيمة    ت حيث  عند  إحصائيًا  دالة  قيمة  داللة    ى وهي 

(0.01.) 
عالقة       وجود  إلى  الجدول  نتائج  تشير  طردية كما  إحصائياً   ارتباطية  دالة  دور    ذات  مستوى  بين 

وبين    ،(19المراهقين عبر وسائل التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا )كوفيد   المستخدم المنتج لدى
القلق   بلغ  لديهم،مستوى  مستو (  * 0.105)ر  قيمة    ت حيث  عند  إحصائيًا  دالة  قيمة    داللة   ى وهي 

(0.05.) 
عالق     وجود  إلى  الجدول  نتائج  تشير  طردية ة  كما  إحصائياً   ارتباطية  دالة  دور   ذات  مستوى    بين 

( وبين  19المراهقين عبر وسائل التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا )كوفيد   المتلقي لدى  المستخدم
بلغ حيث  لديهم،  القلق  مستو (  **0.707)ر  قيمة    ت مستوى  عند  إحصائيًا  دالة  قيمة    داللة   ى وهي 

(0.01.) 
حيث وجود عالقة ارتباطية بين مستوى األدوار االتصالية لدى    ولالفرض األ صحة  وبذلك يتم قبول      

 . ( وبين مستوى القلق لديهم19المراهقين عبر وسائل التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا )كوفيد 
للعديد من   يتعرضان  المتلقي  المنتج والمستخدم  المستخدم  إلى أن كال من  ذلك  المضامين والتي  ويرجع 

يمكن أن تحمل اتجاهًا سلبياً يؤثر بشكل كبير على مستوى القلق دون أن يشاركا في التفاعل معها بنفس  
قدر تفاعل المستخدم المتواصل الذي يقع على عاتقه مسئولية مشاركة المنشورات مرة أخري أو مساهمته  

بما يساعده في الحصول على قدر    ،ورات في المناقشات التي تدور في تعليقات اآلخرين على تلك المنش
 وقدرة على تمييز مدى صحتها مما جعل تأثيرها على مستوى القلق عكسيَا. ،أعمق من المعلومات 
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عالقة    الثاني:الفرض   بينارتباطية  توجد  إحصائية  داللة  التواصل    ذات  لوسائل  المراهقين  استخدام 
 . توى القلق لديهم( وبين مس19االجتماعي أثناء جائحة كورونا )كوفيد

استخدام        بين  العالقة  لقياس  بيرسون  ارتباط  معامل  حساب  تم  الفرض  هذا  صحة  من  وللتحقق 
التواصل   لوسائل  استخدام  )االجتماعي  المراهقين  استخدام(  –مستوى  كورونا    معدل  جائحة  أثناء 

 وذلك كما يلي: لديهم،( وبين مستوى القلق 19)كوفيد 
 ( 43جدول )

معدل االستخدام( أثناء   –نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بين استخدام المراهقين لوسائل التواصل االجتماعي )مستوى االستخدام 
 ( وبين مستوى القلق لديهم 19جائحة كورونا )كوفيد

 المتغيرات 

 مستوى القلق 

 الداللة  معامل االرتباط 

 0.01 **0.868   مستوى استخدام

 0.01 **0.754 معدل استخدام 

 

ا بـين مسـتوى اســتخدام ذات دالــة إحصـائيً  يـة طرديـةعالقـة ارتباط وجــود  :السـابقيتبـين مـن الجـدول       
( وبــين مســتوى القلــق لــديهم، حيــث 19)كوفيــد المــراهقين لوســائل التواصــل االجتمــاعي أثنــاء جائحــة كورونــا 

 (.0.01وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )**( 0.868) قيمة ر ت بلغ
طرديــة ذات دالــة إحصــائيا بــين معــدل اســتخدام  يــةكمــا تشــير نتــائج الجــدول إلــى وجــود عالقــة ارتباط      

( وبــين مســتوى القلــق لــديهم، حيــث 19المــراهقين لوســائل التواصــل االجتمــاعي أثنــاء جائحــة كورونــا )كوفيــد 
 (.0.01قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي داللة ) ( وهي**0.754)قيمة ر  ت بلغ

حيـث وجـود عالقـة ارتباطيـة طرديـة بـين اسـتخدام المـراهقين لوسـائل  ثرانيالفررض الصحة وبذلك يتم قبول 
 ( وبين مستوى القلق لديهم. 19التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا )كوفيد 

ويرجع ذلك إلى أنه كلما ازداد استخدام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي ازداد تعرضـهم لكـم مـن      
ونشر الفزع عبر صـور  ،المصابين والوفيات بشكل سلبي ومحاوالت الترهيب المضامين التي تتناول أعداد  

المرضي بغرف العزل وصور المتوفين داخـل أكيـاس سـوداء والمستشـفيات التـي لـم يعـد بهـا أمـاكن للحظـر 
صابته وما يعانيه من آالم ال يمكن تحملها ما أدى إلى ارتفاع مستوى إوالفيديوهات التي بثها البعض عن 

 لديهم.  القلق 
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لدى المراهقين باختالف نوعية   مستوى القلقفي    إحصائيةذات داللة    فروق : " توجد  لثالفرض الثا
 ".غير رسمية( التي يتابعونها على مواقع التواصل االجتماعي –الصفحات )رسمية  

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" لقياس الفروق في مستوى القلق لدى المراهقين       
غير رسمية( التي يتابعونها على مواقع التواصل االجتماعي، وذلك   –نوعية الصفحات )رسمية   باختالف
 كما يلي: 

 ( 44جدول )
غير رسمية( التي يتابعونها  –نوعية الصفحات )رسمية  باختالفنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في مستوى القلق لدى المراهقين 

 على مواقع التواصل االجتماعي

 النوع

 

 

 المتغير 

 صفحات غير رسمية  صفحات رسمية 

 قيمة )ت( 
درجة  
 الحرية 

مستوى  
 المتوسط  العدد الداللة 

االنحراف  
 المعياري

 المتوسط  العدد
االنحراف  

 المعياري

مستوى  
 القلق 

170 2.91 1.033 205 4.30 0.936 13.669 373 0.01 

"ت":        اختبار  تطبيق  نتائج  المراهقين    إلىتشير  لدى  القلق  مستوى  في  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود 
غير رسمية( التي يتابعونها على مواقع التواصل االجتماعي، حيث    –نوعية الصفحات )رسمية    باختالف 

"ت") قيمة  )13.669بلغت  داللة  مستوي  عند  إحصائيًا  دالة  قيمة  وهي  النتائج  (0.01(،  تشير  كما   ،
 . التجاه الفروق لصالح الصفحات غير الرسمية

نقبل        فإننا  الثا  صحةوبذلك  لدى    القائل  لثالفرض  القلق  مستوى  في  احصائيًا  دالة  فروق  بوجود 
)رسمية    باختالفالمراهقين   الصفحات  التواصل   –نوعية  مواقع  على  يتابعونها  التي  رسمية(  غير 
 . لصالح الصفحات غير الرسمية ،االجتماعي

عرض        في  اإليجابي  االتجاه  على  الرسمية  الصفحات  اعتماد  تزايد  إلى  ذلك  المضامين  ويرجع 
المستجد  كورونا  بفيروس  المتعلقة  االحترازية    ،اإلعالمية  اإلجراءات  اتخاذ  في  الترغيب  على  والقائمة 

لحماية النفس واآلخرين في حين جاء االتجاه السلبي األكثر استخدامًا في الصفحات غير الرسمية وأدى 
المرا  لدى  القلق  مستوى  ارتفاع  إلى  والترهيب  التخويف  على  متابعتهم  اعتماده  معدالت  أن  حيث  هقين 

 للصفحات غير الرسمية أعلى من متابعة الصفحات الرسمية.  
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ذات داللة إحصائية بين معدالت متابعة المراهقين لجائحة كورونا ارتباطية : توجد عالقة رابعالفرض ال
 ( عبر مواقع التواصل االجتماعي وبين مستوى القلق لديهم. 19)كوفيد 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين معدالت متابعة       
( عبر مواقع التواصل االجتماعي وبين مستوى القلق لديهم، وذلك كما 19المراهقين لجائحة كورونا )كوفيد 

 يلي: 
 ( 45جدول )

( عبر مواقع التواصل االجتماعي وبين 19اهقين لجائحة كورونا )كوفيدنتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بين معدالت متابعة المر
 مستوى القلق لديهم

 المتغيرات 
 مستوى القلق 

 الداللة  معامل االرتباط 

 0.01 **0.369   معدل المتابعة  

 

السابق:   الجدول  من  ارتباط يتبين  عالقة  طرديةوجود  متابعة    ية  معدالت  بين  إحصائيا  دالة  ذات 
)كوفيد  كورونا  لجائحة  حيث  19المراهقين  لديهم،  القلق  مستوى  وبين  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر   )

 (. 0.01وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )**(  0.369) رقيمة  ت بلغ
يتم قبول   الصحة  وبذلك  حيث وجود عالقة ارتباطية طردية بين معدالت متابعة المراهقين    رابعالفرض 

 ( عبر مواقع التواصل االجتماعي وبين مستوى القلق لديهم. 19لجائحة كورونا )كوفيد 
ويرجع ذلك إلى أن المراهقين يحرصون على استخدام مواقع التواصل االجتماعي يوميًا وألكثر من ثماني  

مما يؤدي بدوره إلى تعرضهم   ، ما يصل إلى حد اإلدمان على تلك المواقعوهو    ، ساعات في اليوم الواحد 
لزخم معلوماتي عن فيروس كورونا المستجد والذي شهدت مواقع التواصل االجتماعي كمًا غير مسبوق  

 حساسهم بالقلق. إ من النشر حوله بما يعد عبئًا نفسيًا على المراهقين فيزيد 
 

ال توجد عالقة  خامسالفرض  بينية  ارتباط:  داللة إحصائية  التواصل    ذات  لمواقع  المراهقين  استخدام 
 .  ( وبين معايير ثراء هذه المواقع19االجتماعي أثناء جائحة كورونا )كوفيد

استخدام        بين  العالقة  لقياس  بيرسون  ارتباط  معامل  حساب  تم  الفرض  هذا  صحة  من  وللتحقق 
جائ  أثناء  االجتماعي  التواصل  لمواقع  )كوفيد المراهقين  كورونا  المواقع،  19حة  هذه  ثراء  معايير  وبين   )

 وذلك كما يلي:
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 ( 46)جدول 

معدل االستخدام( أثناء   –نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بين استخدام المراهقين لوسائل التواصل االجتماعي )مستوى االستخدام 
 معايير ثراء هذه المواقع( وبين 19جائحة كورونا )كوفيد

 المتغيرات 
 معايير ثراء مواقع التواصل االجتماعي

 الداللة  معامل االرتباط 

 0.01 **0.747   استخداممستوى 

 0.01 **0.863 معدل استخدام 

 

السابق:     الجدول  من  ارتباط  يتبين  عالقة  طرديةوجود  استخدام    ية  مستوى  بين  إحصائيا  دالة  ذات 
)كوفيد  كورونا  جائحة  أثناء  االجتماعي  التواصل  لوسائل  المواقع،  19المراهقين  هذه  ثراء  معايير  وبين   )

 (.0.01وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )**( 0.747)  رقيمة  ت حيث بلغ
طردية ذات دالة إحصائيا بين معدل استخدام المراهقين    يةكما تشير نتائج الجدول إلى وجود عالقة ارتباط 

  ت( وبين معايير ثراء هذه المواقع، حيث بلغ19لوسائل التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا )كوفيد 
 (.0.01قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )  ( وهي**0.863)قيمة ر 

الصحة  وبذلك يتم قبول        حيث وجود عالقة ارتباطية طردية بين استخدام المراهقين    خامسالفرض 
 . ( وبين معايير ثراء هذه المواقع19لوسائل التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا )كوفيد 

ويرجع ذلك إلى أن معايير الثراء اإلعالمي لتلك الصفحات تحقق للمراهقين اشباعات مختلفة ومزايا       
الصفح تنوعت  فكلما  لهامتعددة  المراهقين  استخدام  زاد  كلما  الثراء  معايير  توفير  في  اللغة   ،ات  فوجود 

اإلعالمية المضامين  في  المستخدمة  والوسائط  الرموز  وتعدد  للمراهقين  المفهومة  على    ،الطبيعية  عالوة 
م  باإلضافة للتركيز الشخصي الذي يحقق احتياجات المراهقين أثناء االستخدا  ، سرعة النشر والتفاعل الحر

 أو النفور من تلك الصفحات.  ،يمثل عاماًل لجذبهم لزيادة االستخدام
لدى المراهقين باختالف العوامل   مستوى القلقفي  إحصائيةذات داللة  فروق : " توجد سادسالفرض ال

 .نوع التعليم( –الديمجرافية )النوع 

 إناث( –أواًل: النوع )ذكور  

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" لقياس الفروق في مستوى القلق لدى المراهقين       
 ، وذلك كما يلي:النوع باختالف
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 ( 47جدول )
 النوع  باختالفنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في مستوى القلق لدى المراهقين 

 النوع

 

 

 المتغير 

 إناث ذكور 

 قيمة )ت( 
درجة  
 الحرية 

مستوى  
 المتوسط  العدد الداللة 

االنحراف  
 المعياري

 المتوسط  العدد
االنحراف  

 المعياري

مستوى  
 القلق 

212 3.09 1.148 175 4.22 1.051 9.996 385 0.01 

  باختالفوجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى القلق لدى المراهقين   إلىتشير نتائج تطبيق اختبار "ت": 
تشير  ، كما (0.01(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )13.669، حيث بلغت قيمة "ت")النوع

 . النتائج التجاه الفروق لصالح اإلناث 

ويرجع ذلك إلى أن اإلناث هم أكثر تأثرًا بالمضامين مما يزيد من تفاعلهن العاطفي معها وتراكم المشاعر  
 السلبية التي تؤدي إلى سوء الحالة النفسية فينعكس ذلك على مستوى القلق لديهن. 

 ثانيًا / نوع التعليم

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" لقياس الفروق في مستوى القلق لدى المراهقين       
 ، وذلك كما يلي: نوع التعليم  باختالف

 ( 48جدول )
 باختالف نوع التعليمنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في مستوى القلق لدى المراهقين 

 النوع

 

 المتغير 

 خاص  حكومي 

 قيمة )ت( 
درجة  
 الحرية 

مستوى  
 المتوسط  العدد الداللة 

االنحراف  
 المعياري

 المتوسط  العدد
االنحراف  

 المعياري

مستوى  
 القلق 

303 3.55 1.200 84 3.81 1.357 1.717 385 
غير 
 دالة 

وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى القلق لدى المراهقين  عدم    إلىتشير نتائج تطبيق اختبار "ت":      
"ت")النوع  باختالف قيمة  بلغت  حيث  قيمة  1.717،  وهي  داللة  غير  (،  مستوي  عند  إحصائيًا  دالة 

(0.05.) 
اللغة      تناولت فيروس كورونا المستجد كانت  اللغة الطبيعية في المضامين التي  ويرجع ذلك إلى أن 

لذلك لم يمثل المام المراهقين باللغات األجنبية    ،وتنوعت بين الفصحى والعامية أو الجمع بينهما  ،العربية
 هم. تأثيرًا على مستوى القلق لدي

جزئياً الفرض    صحةوبذلك فإننا نقبل       في مستوى    ة حصائيإ  اللة د ذات  وجد فروق  كما يلي ت  السادس 
 إناث(. –النوع )ذكور  باختالفالقلق لدى المراهقين 
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 مناقشة نتائج الدراسة:
التواصل   .1 مواقع  عبر  االتصالية  ألدوارهم  المراهقين  ممارسة  أن  الدراسة  من   ،االجتماعييتضح 

دور المستخدم المنتج والمستخدم المتلقي كانوا أكثر ارتباطًا    وارتبط بمستوى القلق لديهم فممارس
مستوى   بنفس  يصاب  لم  المتواصل  المستخدم  أن  حين  في  مرتفع  قلق  مستوى  على  بحصولهم 

 القلق.
معايير   .2 بتحقيق  ملحوظًا  اهتمامًا  الرسمية  وغير  الرسمية  الصحية  الصفحات  الثراء  عكست 

الصفحات   لتلك  المراهقين  استخدام  ومعدل  مستوى  على  انعكس  ما  وهو  بصفحاتهم  اإلعالمي 
والذي ارتبط طرديًا مع توافر معايير ثراء الوسيلة بها والتي جاء في مقدمتها ضرورة تعدد الرموز  

 واستخدام الوسائط المتعددة.
في   .3 اإليجابي  المضمون  على  الرسمية  الصفحات  اعتماد  كورونا  تزايد  فيروس  عن  منشوراتها 

المتابعين    ،المستجد  المراهقين  لتعرض  أدى  بذكر مصادر منشوراتها  وتنوع مضامينها واهتمامها 
الرسمية غير  الصفحات  متابعي  من  أقرانهم  من  أقل  قلق  لمستوى  نحو    ،لها  اتجهت  والتي 

 المضمون السلبي وتجاهلت ذكر مصادرها. 
وغير   .4 الرسمية  الصفحات  واألساليب اتجهت  المنطقية  األساليب  بين  المزاوجة  إلى  الرسمية 

من    ، العاطفية الوقاية  في  الترغيب  أسلوب  جانب  إلى  العقلية  للمبررات  استخدامها  زاد  حيث 
يع ما  وهو  كورونا  بفيروس  التي  إ  د اإلصابة  الثقة  عدم  أزمة  ظل  في  وخاصة  محمودًا  جراءًا 

المراهق المبررات و أظهرها  فوجود  وبالتالي  الصفحات   ن  تلك  تحقق  لكي  ضروريًا  أمرًا  العقلية 
 األهداف المرجوة من المنشورات.

العام .5 الجمهور  الرسمية  وغير  الرسمية  الصحية  الصفحات  االعتبار    ،استهدفت  في  األخذ  مع 
وكذلك الفئات المرجو قيامها بدور   ،وهم كبار السن واألطفال ،بعض الفئات األكثر تأثرًا باإلصابة

وهو ما جاء مواكبًا مع اهتمام المراهقين باالنضمام    ،اذ اإلجراءات االحترازية كالنساءفعال في اتخ
إلى المجموعات الصحية التي تتناول تطورات فيروس كورونا المستجد كأهم أسباب استخدامهم 

 لمواقع التواصل االجتماعي أثناء انتشار الجائحة. 
با .6 الرسمية  الصحية  الصفحات  اهتمام  من  الرغم  بفيروس  على  المتعلقة  للمضامين  الفوري  لنشر 

إال أنها جاءت في الترتيب التالي من حيث استخدام المراهقين لها في الحصول   ،كورونا المستجد 
والتي لم تتح النشر الفوري وهو ما يشير    ،على المعلومات بعد الصفحات الصحية غير الرسمية

النزعة الشخصية والحاجة إلى االستقالل  إلى أن استخدام المراهقين لتلك الصفحات يغلب عليه  
 عن كل ما يتخذ طابعًا رسميًا. 
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تفوق الصفحات الرسمية في االهتمام بعرض مقاطع الفيديو المتنوعة وهو ما يشير إلى مواكبتها   .7
الهتمامات المستخدمين حيث اتضح أن قالب الفيديو التوضيحي من أهم ما يجذب المراهقين في  

 ل جائحة كورونا. المنشورات التي تتناو 
تفوق الصفحات الرسمية في االهتمام بعرض مقاطع الفيديو القصيرة مما يشير إلى مهنية القائم   .8

وهو ما لم تقدمه الصفحات غير الرسمية بالرغم من أن نشر مقاطع الفيديو جاء    ،باالتصال بها
 . ن بها كمستخدمين منتجين أو متواصلينو في مقدمة األدوار التي يهتم المراهق

االجتماعي .9 التواصل  لمواقع  المراهقين  استخدام  ومعدل  مدى  ارتفاع  الدراسة  فهم    ،أوضحت 
موقع وفي صدارة هذه المواقع    ،يستخدمونها بشكل دائم ويومي وألكثر من ثماني ساعات يومياً 

ف  ،بوك  الفيس لديهم  القلق  مستوى  ارتفاع  أسباب  أحد  يعد  ما  المكثف االوهو  الرقمي  ستخدام 
 در أكبر من األخبار السلبية التي أثرت على صحتهم النفسية.  يعرضهم لق

 تعقيب على النتائج:
اإليجاب        الدور  إلى  النتائج   جائحة    يأشارت  خالل  تقديمه  إلى  الرسمية  الصفحات  سعت  الذي 

تلك   هيمنة  ظل  في  المصرية  والسكان  الصحة  وزارة  أداء  في  الملحوظ  التطور  يؤكد  ما  وهو  كورونا 
النفسية   بالصحة  الخاص  الساخن  الخط  إطالق  المستقبلية من خالل  ورؤيتها  العالم  دول  على  الجائحة 

األه  ،للمواطنين والتوقيت والذي جاء غاية في  الموضوع  اختيار  أن    ،مية من حيث  الدراسة  فقد أظهرت 
والناجمة   ،تتراوح بين المرتفع والمتوسط  ،نسبة كبيرة من المراهقين يعانون من مستويات مختلفة من القلق

المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  من   ،عن  االجتماعي  والتباعد  احترازية  إجراءات  اتخاذ  من  يتطلبه  وما 
استخدامهم الرقمي المكثف من جانب آخر فالتعرض لألخبار السلبية بشكل متزايد يمثل عبئًا  جانب، وبين 

المراهقين تحمله الحرية في ممارسة كافة    ،نفسيًا يصعب على  لديهم  يكون  فيه أن  المفترض  الوقت  في 
االفتراضية وليست  الواقعية  االجتماعية  ا  ،األنشطة  مواقع  استخدام  في  المرتفعة  لتواصل  فالمعدالت 

 االجتماعي تمثل خطورة على الصحة النفسية للمراهقين.
 التوصيات:

كورونا   .1 لفيروس  النفسية  التأثيرات  حول  العلمية  والدراسات  األبحاث  من  بالمزيد  القيام  أهمية 
 المستجد.

 أهمية تطوير برامج للصحة النفسية تستهدف معالجة القلق لدى المراهقين. .2
 ى فئات عمرية أخرى كاألطفال وكبار السن.أهمية قياس مستويات القلق لد  .3
على   .4 غبر صفحاتها  الفيديو  مقاطع  من  المزيد  الرسمية  وغير  الرسمية  الصفحات  تقديم  ضرورة 

 مواقع التواصل االجتماعي تعمل على طمأنة المستخدمين والحد من شعورهم بالقلق. 
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Abstract 

         The study aims to identify communication roles of adolescents through 

social media during the Corona pandemic and its relationship to their level of 

anxiety within framework of theory of richness of the media. The study belongs 

to the descriptive studies, which it used both the media survey method and the 

comparative approach, relying on the two content analysis tools for a sample of 

the official health pages represented by the “Egyptian Ministry of Health” Face 

book page and the unofficial pages represented by the “My Health” Face book 

page, which is consistent of 57 publications, and the electronic questionnaire 

tool for a sample of adolescents (N=387) aged 11-15 years old.  

The study concluded : 

1 .There are no differences in the ranking of media wealth standards between 

official and unofficial health pages . 

2  .There is a statistically significant relationship between adolescents' use of 

social media during the Corona pandemic and their level of anxiety . 

 

Keywords:  Communication Roles - Corona Pandemic - Novel Coronavirus - 

                      Anxiety - Adolescents. 
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