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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط

Journal of Public Relations Research Middle East
التعريف بالمجلة:
مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاثا متخصصة في
العالقات العامة وعلوم اإلعالم واالتصال ،بعد أن تقوم بتحكيمها من قبل عدد من األساتذة
المتخصصين في نفس المجال ،بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة ،أول جمعية
علمية مصرية متخصصة في العالقات العامة (عضو شبكة الجمعيات العلمية بأكاديمية البحث
العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة).
والمجلة ضمن مطبوعات الوكالة العربية للعالقات العامة المتخصصة في التعليم واالستشارات
العلمية والتدريب.
o
o

o
o
o
o
o

المجلة معتمدة بتصريح من المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في مصر ،ولها ترقيم دولي ورقم إيداع
ومصنفة دوليا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة ،كذلك
مصنفة من لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات في مصر.
أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط ،وأول دورية
علمية عربية في تخصص (اإلعالم) تحصل على معامل التأثير العربي Arab Impact Factor
بمعامل تأثير =  2.01بنسبة  %100في تقرير عام 2020م للمؤسسة األمريكية "  NSPنشر العلوم
الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية.
المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام.
تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية.
تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفقا لشروط خاصة
يلتزم بها المعلن.
يُقبل نشر البحوث الخاصة بالترقيات العلمية  -وللباحثين المتقدمين لمناقشة رسائل الماجستير
والدكتوراه.
يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية التي نوقشت ،ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة في
العالقات العامة واإلعالم ،كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة
التدريس.

قواعد النشر:
-

أن يكون البحث أصيال ولم يسبق نشره.
تقبل البحوث باللغات( :العربية ــ اإلنجليزية ــ الفرنسية) على أن يُكتب ملخص باللغة اإلنجليزية
للبحث في حدود صفحة واحدة إذا كان مكتوبا باللغة العربية.
أن يكـون البحـث في إطـار الموضوعـات التي تهتم بها المجلـة في العالقـات العامـة واإلعالم
واالتصاالت التسويقية المتكاملة.
تخضع البحوث العلمية المقدمة للمجلة للتحكيم ما لم تكن البحوث قد تم تقييمها من قبل اللجان
والمجالس العلمية بالجهات األكاديمية المعترف بها أو كانت جزءا من رسالة أكاديمية نوقشت وتم
منح صاحبها الدرجة العلمية.
يُراعى اتباع األسس العلمية الصحيحة في كتابة البحث العلمي ومراجعه ،ويُراعى الكتابة ببنط ()14
 Simplified Arabicوالعناوين الرئيسية والفرعية  Boldفي البحوث العربية ،ونوع الخط
 Times New Romanفي البحوث اإلنجليزية ،وهوامش الصفحة من جميع الجهات (،)2.54

-

-

-

ومسافة ( )1بين السطور ،أما عناوين الجداول ( )11بنوع خط .Arial
يتم رصد المراجع في نهاية البحث وفقا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفقا لإلشارة إلى المرجع
في متن البحث وفقا لطريقة  APAاألمريكية.
يرسل الباحث نسخة إلكترونية من البحث بالبريد اإللكتروني بصيغة  Wordمصحوبة بسيرة ذاتية
مختصرة عنه.
في حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسمي بقبول البحث للنشر .أما في
حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسمي وإرسال جزء من رسوم نشر البحث
له في أسرع وقت.
إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط فيلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معدال خالل أسبوع من
استالم مالحظات التعديل ،وإذا حدث تأخير منه فسيتم تأجيل نشر البحث للعدد التالي ،أما إذا كان
التعديل جذريا فيرسله الباحث بعد  15يوما من إرسال المالحظات له.
يرسل الباحث مع البحث ما قيمته  2800جنيه مصري للمصريين من داخل مصر ،ومبلغ $550
للمصريين المقيمين بالخارج واألجانب ،مع تخفيض ( )%25لمن يحمل عضوية الزمالة العلمية
للجمعية المصرية للعالقات العامة من المصريين والجنسيات األخرى .وتخفيض ( )%25من الرسوم
لطلبة الماجستير والدكتوراه .وألي عدد من المرات خالل العام .يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم
من قبل اللجنة العلمية.
يتم رد نصف المبلغ للباحثين من داخل وخارج مصر في حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم
بعدم صالحيته للنشر بالمجلة.
ال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرى.
ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )40صفحة  –A4في حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ  30جنيها
مصريا للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب.$10
يُرسل للباحث عدد ( )2نسخة من المجلة بعد نشر بحثه ،وعدد ( )5مستلة من البحث الخاص به.
ملخص رسالة علمية (ماجستير)  500جنيها للمصريين ولغير المصريين .$150
ملخص رسالة علمية (الدكتوراه)  600جنيها للمصريين ولغير المصريين  .$180على أال يزيد
ملخص الرسالة عن  8صفحات.
ويتم تقديم خصم ( )%10لمن يشترك في عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة .ويتم إرسال عدد
( )1نسخة من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدولي.
نشر عرض كتاب للمصريين  700جنيه ولغير المصريين  ،$300ويتم إرسال عدد ( )1نسخ من
المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدولي السريع .ويتم تقديم خصم ( )%10لمن
يشترك في عضوية زمالة الجمعية المصرية للعالقات العامة.
بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر  600جنيه ،ومن خارج مصر
 .$350بدون حد أقصى لعدد الصفحات.
بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولية من داخل مصر  1200جنيها ومن خارج مصر $450
بدون حد أقصى لعدد الصفحات.
جميع اآلراء والنتائج البحثية تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات
العامة أو الوكالة العربية للعالقات العامة أي دخل بها.
ت ُرسل المشاركات باسم رئيس مجلس إدارة المجلة على عنوان الوكالة العربية للعالقات العامة -
جمهورية مصر العربية  -المنوفية  -شبين الكوم  -تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين،
رمز بريدي – 32111 :صندوق بريدي ،66 :واإليميل المعتمد من المجلة ،jprr@epra.org.eg
أو إيميل رئيس مجلس إدارة المجلة  ceo@apr.agencyبعد تسديد قيمة البحث وإرسال صورة
اإليصال التي تفيد ذلك.

االفتتاحية
منذ بداية إصدارها في أكتوبر ـ ـ ديسمبر من عام 2013م ،يتواصل صدور أعداد المجلة بانتظام،
عددا متتابعين ،تضم بحوثًا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين
ليصدر منها سبعة وثالثون ً
وباحثين من مختلف دول العالم.
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط
ـ ـ وهي تصدر بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة (عضو شبكة الجمعيات العلمية
بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة) ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة ـ ـ وجد فيها
األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مستوياته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق
العربي ،وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول ،وكذلك من
تحصلت المجلة على أول معامل تأثير عربي ) (AIFللدوريات العلمية
خالل موقعها اإللكتروني .فقد
َّ
محتوى
العربية المحكمة في تخصص (اإلعالم) على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر
ً
باللغة العربية بمعدل =  1.34في عام 2016م ،ومعدل  2.01في عام 2020م ،والمعامل تابع لمؤسسة
النشر األمريكية العالمية ) )NSPدار نشر العلوم الطبيعية  Natural Publishing Sciencesواتحاد
الجامعات العربية .وكذلك نجحت المجلة في الحصول على معايير اعتماد معامل "أرسيف "Arcif
معيارا ،وصنفت المجلة في عام 2021م ضمن الفئة
المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 31
ً
"األولى  "Q1على المستوى العربي وهي الفئة األعلى في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير= .0.9655
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى
للجامعات في مصر ،والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها
بـ ( )7درجات من ( .)7وأصبحت المجلة متاحة على قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" ،وكذلك
أصبحت المجلة ضمن قائمة المجالت العلمية المحكمة التي تصدر باللغة العربية المستوفية لمعايير
االنضمام لقواعد البيانات العالمية ،والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم
القرى.
حاليا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية - EBSCO HOST( :دار المنظومة
والمجلة مفهرسة ً
 العبيكان  -معرفة).وفي العدد الخاص الثامن والثالثين من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا

خاصا حول" :اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي" يضم بحوثًا ورؤى علمية لألساتذة
عددا
المجال ً
ً
المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين ،مقدمة للنشر العلمي بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء
هيئة التدريس للتقدم للترقية ،أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير.

ففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة بالعدد "الثامن والثالثين" من المجلة ،نجد من السعودية

مشتركا تحت عنوان" :استخدام العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي في إدارة سمعة شركات
بحثًا
ً
أنموذجا" ،وهو مقدم من :أ.د .أسامة بن
االتصاالت في السعودية :شركات  ،STCوموبايلي ،وزين
ً

غازي زين المدني ،من جامعة أم القرى ،يحيى بن محمد علي مباركي ،من جامعة جازان.

أما أ.م.د .فؤاد علي حسين سعدان ،من اليمن ،من جامعة صنعاءَّ ،
فقدم بحثًا بعنوان" :اعتماد
الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي :كمصدر للمعلومات حول جائحة كورونا".
قدمت كل من :أ.م.د .رشا عبد الرحيم مزروع ،من مصر ،لطيفة علي عون
ومن جامعة أم القرىّ ،
مشتركا بعنوان" :دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي
الشريف ،من السعودية ،بحثًا
ً
نموذجا".
بالقضايا االجتماعية لدى الشباب الجامعي :تويتر
ً
قدمت دراسة تطبيقية لصفحة المجلس
أما د .هبة صالح السيد صالح من جامعة حلوان ،من مصرّ ،
القومي للمرأة على الفيس بوك بعنوان" :فاعلية التسويق االجتماعي لقضايا المرأة المصرية عبر مواقع
التواصل االجتماعي".
َّ
وقدمت د .حنان كامل حنفي مرعي من جامعة كفر الشيخ ،من مصر ،بحثًا بعنوان:

"تأثير األخبار المزيفة  Fake Newsفي وسائل اإلعالم الجديد على الشباب الجامعي وعالقتها
بسلوكياتهم".
مشتركا من جامعة النجاح الوطنية لـ د .معين فتحي محمود الكوع ،وحال
ومن فلسطين نجد بحثًا
ً
هاشم أبو حسن ،تحت عنوان" :دور العالقات العامة الرقمية في المؤسسات غير الربحية في التوعية
بحقوق اإلنسان الرقمية :صفحة الفيسبوك للمركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي (حملة) أنموذجاً".
ومن الجامعة الخليجية بالبحرينَّ ،
قدمت د .ميرهان محسن محمد السيد طنطاوي ،من مصر ،بحثًا
بعنوان" :استراتيجيات االتصال الحكومي الرقمي في مملكة البحرين خالل المخاطر :كوفيد 19-نموذ ًجا".
بينما َّ
قدمت د .رشا سمير هارون ،من المعهد الدولي العالي لإلعالم بأكاديمية الشروق ،من مصر،
دراسة ميدانية على عينة من طالب الجامعات الحكومية والخاصة بعنوان" :استخدام شبكات التواصل
االجتماعي كأداة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة".
أخير من جامعة طنطاَّ ،
قدمت د .سماح بسيوني محمد كتاكت ،من مصر ،بحثًا بعنوان" :دور
و ًا
حرب المعلومات على مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الهوية الوطنية للمراهقين :كوفيد19-
نموذجا".
ً
وهكذا فإن المجلة ترحب بالنشر فيها لمختلف األجيال العلمية من جميع الدول .ومن المعلوم
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت
العلمية.
أما البحوث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم للترقي للدرجة األعلى والطالب
المسجلين لدرجتي الدكتو اره والماجستير فتخضع جميعها للتحكيم من ِقَبل األساتذة المتخصصين.
وجميع هذه البحوث واألوراق العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة التي
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل
النشر.
آخر ندعو هللا أن يوفقنا إلثراء النشر العلمي في تخصص العالقات العامة بشكل
أخير وليس ًا
و ًا
خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.
وهللا الموفق،

رئيس تحرير المجلة
أ.د .علي عجوة

اعتماد اجلمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي:
كمصدر للمعلومات حول جائحة كورونا

إعداد

أ.م.د .فؤاد علي حسين سعدان

(*) أستاذ العالقات العامة واإلعالن المشارك  -جامعة صنعاء.

(*)
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اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي :كمصدر للمعلومات
حول جائحة كورونا
أ.م.د .فؤاد علي حسين سعدان
fouads2010@gmail.com
جامعة صنعاء

ملخص:
هدفت الدراسة ،إلى الكشف عن مدى اعتماد الجمهور اليمني  -على وسائل التواصل االجتماعي
 -في الحصول على المعلومات حول جائحة كورونا ،إلى جانب قياس مدى تحقق التأثيرات :المعرفية،

والوجدانية ،والسلوكية ..الناتجة عن هذا االعتماد خالل الجائحة.

وقد استخدم الباحث منهج (المسح) بالتطبيق على عينة عمدية بلغ قوامها ( )300مفردة من مستخدمي

مواقع التواصل االجتماعي  -في الجمهورية اليمنية  -ضمن الفئة العمرية ( :18ثمانية عشرعاما) فأكثر.
وتوصلت الدراسة ،إلى مجموعة من النتائج أهمها:

 -تصدر (واتساب) وسائل التواصل االجتماعي ،التي اعتمد عليها الجمهور اليمني ،في الحصول

على المعلومات حول جائحة كورونا ..فيما جاء(فيسبوك) في الترتيب الثاني ،أما تطبيق

"يوتيوب) فقد حل في الترتيب الثالث.

 تمثلت أهم أسباب تعرض الجمهور اليمني ،لوسائل التواصل االجتماعي في :المزايا الفريدة ،التيتمتلكها شبكة اإلنترنت :كوسيلة اتصال -1 :كالسرعة في نقل األخبار  -2ومعرفة آخر

التطورات

 -3 -إلى جانب إتاحة هذه الوسائل للتفاعل ،والمشاركة الفاعلة.

 -تصد دددرت (أهد دددا

الفهد ددم) أهد دددا

اعتمد دداد الجمهد ددور اليمند ددي ،علد ددى وسد ددائل التواصد ددل االجتمد دداعي

للحصول على المعلومات حول جائحة كورونا ،أما "أهدا

فيما حلت "أهدا

القضاء على التوتر" في الترتيب األخير.

التوجيه" فقد حلت في الترتيب الثداني،

 تحققددت العدي ددد مددن الت ددأثيرات نتيجددة اعتم دداد أف دراد العين ددة علددى وس ددائل التواصددل االجتم دداعي أثن دداءجائحة كورونا؛ إذ تفوقت (التأثيرات المعرفية) على (التأثيرات الوجدانية والسلوكية)

 وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا ،بين معدل اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصلاالجتماعي ،وبين التأثيرات :المعرفية ،والوجدانية ،والسلوكية ..الناتجة عن هذا االعتماد؛ وهذا

يعنى أن التأثيرات :المعرفية ،والوجدانية ،والسلوكية ..تزيد عند اعتماد الجمهور اليمني ،على
وسائل التواصل االجتماعي.

الكلمات المفتاحية :وسائل التواصل االجتماعي  -الجمهور اليمني -جائحة كورونا.
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أ.م.د .فؤاد سعدان" :اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي :كمصدر للمعلومات حول جائحة كورونا"
"

مقدمة:

"

تطورت وسائل اإلعالم في عصرنا الراهن بشكل سريع خاصة بعد الثورة التكنولوجية غير المسبوقة
التي أدخلت تغييرات جذرية على تلك الوسائل ،ليس فقط من حيث التنوع في أساليب االتصال ووسائله،

ولكن من حيث الكم الضخم الذي تقدمه تلك الوسائل من معلومات مكتوبة ومرئية ومسموعة ،إلى جانب

الفورية في نقل األحداث والتفاعلية التي كانت محدودة في معظم وسائل االتصال التقليدية.

ولعل أبرز مستحدثات التطور التقني الذي شهده العالم في مجال وسائل االتصال ظهور مواقع

التواصل االجتماعي التي تعد الظاهرة اإلعالمية األبرز في عالم اليوم ،كونها تستقطب شريحة كبيرة من
فئات المجتمع ،ويعتمد عليها معظم األفراد في الحصول على المعلومات حول مختلف القضايا
والمواضيع.

وقد أشار فيل وآخرون ) )Veil, Buehner & Palencharإلى أن الوسائط اإلعالمية الجديدة

المتمثلة في وسائل التواصل االجتماعي غيرت الكيفية التي ينظر بها المتخصصون في إدارة األزمات

إلى طرق التفاعل ونشر المعلومات للجماهير المتضررة ،كما أنها حولت القوة الخاصة باالتصال من

القائمين باالتصال في المنظمات إلى المواطنين من مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي خصوصا عند
حدوث األزمات والكوارث.

()1

وساهمت األجهزة المحمولة في النمو المذهل ( )startling growthواالنتشار الواسع لوسائل

التواصل االجتماعي ،فعلى سبيل المثال فإن ( )%91من مالكي الهواتف الذكية في الواليات المتحدة

الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر وتسعة وعشرين عاما يستخدمون خدمات الشبكات االجتماعية من
خالل الهواتف الذكية.

()2

لذلك فإن هذه الدراسة تعمل على تبيان األهمية التي تحظى بها وسائل التواصل االجتماعي

كوسيلة اتصال حديثة ،ومدى اعتماد الجمهور اليمني عليها في الحصول على المعلومات أثناء األزمات
والحوادث ،وذلك بالتطبيق على جائحة كورونا.
مشكلة الدراسة:

نظ ار لالهتمام المتزايد بدراسة أبعاد عالقات االعتماد على وسائل اإلعالم والتأثيرات التي تنجم عن

هذا االعتماد أثناء األزمات والحوادث المختلفة د د فإن هذه الدراسة تسعى إلى الكشف عن مدى اعتماد
الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي في الحصول على المعلومات حول جائحة كورونا،

والتعر

على أسباب ودوافع االعتماد على هذه الوسائل ،وذلك في ضوء الفرضية القائلة بزيادة أهمية

االعتماد على وسائل اإلعالم وقت األحداث واألزمات ،إلى جانب قياس مدى تحقق التأثيرات المعرفية

والوجدانية والسلوكية الناتجة عن اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي خالل الجائحة

والدور الذى تؤديه المعلومات المنشورة فى تلك الوسائل في تعريف الجمهور بما يحدث في محيطهم

"

العدد االخاص /الثامن والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط
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فئاته العمرية والتعليمية واالقتصادية بمتابعة

أهمية الدراسة:
تأتى أهمية الدراسة من خالل تناولها اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي

للحصول على المعلومات عن موضوع شغل العالم وأثر تأثي ار واسعا على جميع نواحي الحياة وهو جائحة

كورونا ،وكان لها أيضا تأثير على المجتمع اليمني بأسره ،فقد حظيت هذه الجائحة باهتمام ومتابعة من

كل شرائح المجتمع ،وكان لها حضور إعالمي كبير سواء في الوسائل التقليدية أو الحديثة ،إلى جانب
قيام الدراسة باختبار الفروض األساسية لنظرية االعتماد على عالقة الجمهور بوسائل اإلعالم أثناء

الحوادث والظرو

الطارئة.

أهداف الدراسة:
هذه الدراسة إلى تحقيق هد

تهد

رئيس يتمثل في" :رصد العوامل المؤثرة فى اعتماد الجمهور

اليمني على مواقع التواصل االجتماعي للحصول على المعلومات حول جائحة كورونا" .ويمكن تحقيق
هذا الهد

من خالل مجموعة من األهدا

الفرعية نعرض لها على النحو التالي:

 -1رصد معدالت تعرض الجمهور اليمني لوسائل التواصل االجتماعي.

على مدى اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي في الحصول على

 -2التعر

المعلومات حول جائحة كورونا.

 -3التعر

على أهمية وسائل التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عن الجائحة باعتبارها إحدى

الوسائل الحديثة.

 -4الكشف عن أسباب تعرض الجمهور اليمني لوسائل التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عن
الجائحة.

 -5التعر

على مدى تحقق التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية المرتبطة باالعتماد على وسائل

التواصل االجتماعي.

 -6قياس درجة ثقة المبحوثين -عينة الدراسة -في وسائل التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات حول
جائحة كورونا.

 -7الكشف عن تأثير العوامل الديموجرافية للمبحوثين (النوع والسن والمستوى التعليمي) فى درجة
االعتماد على وسائل التواصل االجتماعي للحصول عن المعلومات المختلفة عن الجائحة.
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خلفية عن موضوع الدراسة:

"

يعد فيروس كورونا (كوفيد  )19مرض معد له قدرة انتقال سريعة بين البشر بسبب متالزمة

الضائقة التنفسية الحادة ) (ARDSوقد تم اإلبالغ عن الفيروس ألول مرة في 1ديسمبر (2019م) باسم

االلتهاب الرئوي لسبب غير معرو ؛ ثم بعد ذلك تم تسميتة متالزمة الجهاز التنفسي التاجية الحادة

(سارس )2من قبل منظمة الصحة العالمية ،وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الصينية
بما في ذلك عزل مدينة ووهان التي تعد المدينة التي بدأ الفيروس االنتشار منها في  23يناير (2020م)

إال أنه انتشر في جميع أنحاء العالم.

()3

وفيروس كورونا يعتبر من عائلة الفيروسات التاجية الحادة (السارس) الذي ظهر في الصين عام

ذعر عالميا قبل أن تتم السيطرة عليه بسرعة ،وفيروسات
(2003م) ثم انتشر إلى  17دولة حيث سبب ا

كورونا هي مجموعة من الفيروسات التي يمكنها أن تسبب أمراضا مثل الزكام وااللتهاب التنفسي الحاد

(السارس) ومتالزمة الشرق االوسط التنفسية (ميرز) ،ويعر الفيروس اآلن كما أشرنا سابقا باسم فيروس

المتالزمة التنفسية الحادة (كوفيد  ،)19وفي مارس (2020م) أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها صنفت

مرض فيروس كورونا كوفيد  19كجائحة.

()4

لقد بدأ فيروس كورونا بعدد محدود من األشخاص المصابين والوفيات ثم انتشر انتشا ار سريعا

عبر القارات وتحول إلى جائحة أسفرت عن إجراءات وتدابير وصفها تقرير مشترك بين منظمة الصحة
العالمية والصين بأنها من أكثر الجهود سرعة وقوة وصرامة اتخذت الحتواء وباء في التاريخ ،فتعطلت

المدارس والجامعات وأماكن العمل وأغلقت المطارات ومنع االنتقال بين الدول وبعضها وتوقفت التبادالت
التجارية و ألغيت الفعاليات الرياضية والثقافية العالمية والمحلية وتم حظر التجول والتجمعات وكما ذكر

دافيس وآخرون ) (Davis ,etalفقد فرض على اإلنسان تعديل طريقة عيشه ليجد نفسه ممتنع عن فعل

ما هو بشري بطبيعته فخفف تفاعالته مع األسرة الكبيرة واألصدقاء وأفراد المجتمع بل واستغنى عن هذه
التفاعالت نهائيا لتجنب اإلصابة بفيروس كورونا المستجد.

()5

ونستطيع القول أن انتشار جائحة كورونا قد ساهم في تغيير مسار الحياة الطبيعية ونقل العالم

إلى ظواهر اجتماعية جديدة أثرت على طبيعة الترابط االجتماعي وجودتة ،والتكوين البشري المعتاد عليه

اذ أن العالم اتجه إلى سياسة التباعد االجتماعي والتواصل عبر تكنولوجيا العالم الجديد بهد

تحقيق

أعلى درجات الحماية من هذا الفيروس القاتل ،وفي أكبر بحث ميداني عالمي من نوعه شمل أكثر من

( )80الف شخص في ( )40دولة الستقراء كيفية استخدام وسائل اإلعالم على أعتاب عصر (كوفيد
 )19أظهرت نتائج تقرير معهد رويترز لألخبار الرقابية (2020م) بالتعاون مع جامعة أكسفورد أن

اإلقبال على األخبار حول العالم تزايد مع الوباء ،حيث حققت وسائل اإلعالم بأنواعها أرقاما قياسية من
القراء والمشاهدين ولكن الثقة في هذه األخبار تراجعت بسبب ارتفاع نسبة األخبار الكاذبة.

()6

"
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اإلطار النظري للبحث:

أولا :نظرية العتماد على وسائل اإلعالم:
قدم كل من ديفلور وروكيتش ( )M. Defleur S. Ball Rokeachنظرية االعتماد على وسائل
اإلعالم التي انصبت على رصد تأثيرات وسائل اإلعالم على كل من الفرد والمجتمع ،وذلك في العام

(1976م) في مقالة لهما نشرت بعنوان "نموذج االعتماد لدراسة تأثيرات وسائل اإلعالم" .وهو نموذج
يوضح العالقة المتداخلة بين كل من الوسيلة اإلعالمية ،والجمهور ،والنظام االجتماعي.

()7

ويمكن تلخيص الفكرة األساسية لنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم على النحو التالي "أن قدرة

وسائل االتصال على تحقيق قدر أكبر من التأثير المعرفي والعاطفي والسلوكي د د د سو

هذه الوسائل بوظائف نقل المعلومات بشكل متميز مكثف ،وهذا االحتمال سو

يزداد عندما تقوم

تزيد قوته في حالة وجود

عدم استقرار بنائي في المجتمع بسبب الصراع والتغيير .باإلضافة إلى ذلك فإن فكرة تغيير سلوك

ومعار

ووجدان الجمهور يمكن أن تصبح تأثي ار مرتدا لتغيير كل من المجتمع ووسائل االتصال ،وهذا

هو معني العالقة الثالثية بين وسائل اإلعالم والجمهور والمجتمع.

()8

وتفترض نظرية االعتماد أن اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات يزيد في

الظرو

االجتماعية الغير المستقرة ،خاصة حاالت الصراع واألزمات وعدم االستقرار ،حيث تزيد في هذه

الظرو

دوافع الحصول على المعلومات للمساهمة في تفسير األحداث بشكل سليم.

()9

وبناء على ما سبق ،فقد ظهرت هذه النظرية كنموذج لتأثيرات االعتماد على وسائل اإلعالم الذي

يعد من المداخل الوظيفية االجتماعية الشارحة لعملية االتصال ،حيث إنها تتأثر بعوامل عدة ،مثل:

نوعية الموضوعات ،واهتمامات أفراد الجمهور ،مما يؤدى إلى تذبذب درجة التأثر بوسائل االتصال

الجماهيرية ،فيكون في بعض األحيان تأثي ار قويا وفي أحيان أخرى تأثي ار ضعيفا.

()10

الدعامات التي تقوم عليها نظرية العتماد على وسائل اإلعالم:

قامت النظرية على دعامتين رئيسيتين هما:

()11

األولى :أن هناك أهدافا لألفراد يسعون إلى تحقيقها من خالل المعلومات التي توفرها المصادر المختلفة
سواء أكانت هذه األهدا

شخصية أم اجتماعية.

الثانية :اعتبار نظام وسائل اإلعالم نظام معلومات يتحكم في مصادر تحقيق األهدا
وتتمثل هذه المصادر في مراحل استيفاء المعلومات ونشرها.

الخاصة باألفراد،

وباإلشارة إلى الدعامة الثانية المذكورة في األعلى ،فإن وسائل اإلعالم تتحكم في ثالثة أنواع من مصادر

المعلومات هي:

()12
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أ) المصدر األول :هو جمع المعلومات ،فالمندوب الصحفي يجمع المعلومات التي نحتاج إلى معرفتها،
ويقدم كاتب السيناريو معلومات عن أحداث حقيقية أو خيالية تتيح لنا هد

اللعب ،أو المرح ،أو

االسترخاء.

ب) المصدر الثاني :هو تنسيق المعلومات ،ويشير إلى تنقيح المعلومات التي تم جمعها بالزيادة أو
النقصان ،لكي تخرج بصورة مناسبة في شكل قصة صحفية أو برنامج إذاعي أو فيلم سينمائي.

ت) المصدر الثالث :هو نشر المعلومات ،أو القدرة على توزيعها إلى جمهور غير محدود.
أهداف اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم:

()13

 -1الفهم :أي فهم العالم االجتماعي من حولنا ،والمعاني السائدة فيه ،والحصول على خبرات تساعد
على معرفة أشياء عن العالم ،أو البيئة المحيطة وتفسيرها.

 -2التوجيه :ويشمل توجيه العمل والسلوك في إطار توقعات واختال

تبادلي للحصول على دالالت عن كيفية التعامل مع المواقف الجديدة.

المجتمع وتوجيه تفاعلي

 -3التسلية :مثل تسلية الفرد مع نفسه كانعزاله واسترخائه.

وتقوم نظرية العتماد على وسائل اإلعالم على الفروض التالية:

 كلما كانت المعلومات التي تبث عبر وسائل اإلعالم ذات أهمية لألفراد زاد اعتمادهم عليها.-

كلما زاد اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم في استقاء المعلومات زادت التأثيرات المعرفية

والوجدانية والسلوكية لتلك الوسائل على هؤالء األفراد.

 كلما زادت حاالت التغيير وعدم االستقرار في المجتمع كلما زاد اعتماد األفراد على وسائلاإلعالم.

 يختلف الجمهور فى درجة اعتماده على وسائل اإلعالم نتيجة اختالفهم في األهدا  ،والمصالح،والحاجات الفردية.

 -يزداد اعتماد الجماهير على وسائل اإلعالم في المجتمعات التي تتطور فيها أنظمة هذه الوسائل.

 يقل اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم الجماهيرية كلما توافرت لديهم مصادر أخرى بديلة ،أومصادر إعالم خارجية.

 يختلف األفراد فيما بينهم من حيث درجة اعتمادهم على وسائل اإلعالم ،فجمهور الصفوة مثالتتعدد مصادر المعلومات لديهم على نحو أكبر من الجمهور العام.

 كلما زادت المجتمعات تعقيدا كلما زاد اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم المختلفة.تأثيرات العتماد على وسائل اإلعالم:

هناك تأثيرات (آثار) تحدث نتيجة اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم تتمثل في:
أ -آثار معرفية  Cognitive Effectsوتتمثل في مجاالت عديدة منها:
 -إزالة الغموض :وبخاصة التى تتعلق بأحداث غير متوقعة.

"
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 تشكيل االتجاه :الذي يزداد بزيادة االعتماد على وسائل اإلعالم.-

وضع األجندة أو ترتيب األولويات :فنتيجة اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم تتكون أجندة

اهتمامات مرتبطة بأجندة اهتمامات وسائل اإلعالم.

 توسيع نظم المعتقدات لدى الناس :فنتيجة االعتماد على وسائل اإلعالم تعلم الناس الكثير عناآلخرين واألماكن واألشياء األخرى.
ب -آثار وجدانية : Affective Effects:تتمثل في أنواع المشاعر والعواطف التي يحصل عليها
الفرد نتيجة اعتماده على وسائل اإلعالم ،وتشمل ما يلي:

 الفتور العاطفي :فمستوى اإلثارة النفسية التي يسببها التعرض لصور العنف والصراعاتالمعروضة بوسائل اإلعالم يتناقص بمرور الوقت ،ويؤدى إلى فتور عاطفي لدى الجمهور.

 -الخو

والقلق :وهو شعور يتولد لدى الفرد نتيجة التعرض المستمر لألحداث السيئة المعروضة

بوسائل اإلعالم ،مثل :أخبار المجاعات ،واالضطهاد ،وما تعانيه الشعوب الفقيرة وغيرها من

أحداث سيئة.

 الدعم المعنوي واالغتراب :فوسائل اإلعالم قد ترفع الروح المعنوية لألفراد عندما تعرضمعلومات إيجابية عنهم ،وتزيد من اغترابهم عندما ال تعبر عن ثقافتهم.
ج -تأثيرات سلوكية  :Behavioral Effectsوهي خاصة بالتغيير في السلوك كنتيجة للتغيير في
المعار والوجدان ،وتنحصر آثار التغيير السلوكي في:

 -التنشيط :أي تنشيط الفرد للقيام بعمل معين ،لوال تعرضه لوسائل اإلعالم ما كان ليقوم به.

 -الخمول :ويقصد به عدم قيام الفرد بسلوك مطلوب نتيجة التعرض للرسالة اإلعالمية ،فالفرد قد

يصبح مستغرقا في وسائل اإلعالم التي تعرض مضامين ترفيهية مما يدفعه إلى عدم القيام

بأنشطة أخرى مهمة ،مثل :المشاركة السياسية.

()14

ثاني ا :وسائل التواصل الجتماعي:

يعتبر اإلنترنت أحد أهم مصادر األخبار المحلية والدولية ،وتعد وسائل التواصل االجتماعي أبرز

التطبيقات المعتمدة على اإلنترنت التي اكتسبت أهمية بارزة باعتبارها وسائل خاصة لنقل وتبادل

المعلومات واآلراء على نطاق واسع.

)(15

فقد أصبحت وسائل التواصل االجتماعي وسيلة القرن الحادي والعشرين ،فمع ظهور الجيل الثاني

من شبكة الويب ) (Web 2.0تحول اإلنترنت إلى وسيلة تفاعلية ،وانتشرت وسائل االتصال االجتماعي

وتطبيقاتها التي أحدثت نموا هائال في التفاعل والتواصل البشري .فالشك في أن التواصل االجتماعي
أصبح من السمات األساسية المميزة لهذا العصر بما تركته وسائله ومنصاته من آثار عميقة على

المجتمع ،وبما استحدثته من قواعد غير تقليدية لالتصال بين الناس ،وتناقل المعلومات واألخبار والصور

ومقاطع الفيديو ،ليتحول العالم الذي وصف في األمس القريب ومع بدايات ثورة تقنية المعلومات بأنه
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"قرية صغيرة" إلى "بيت متناهي ِّ
الصغر" بفضل االنتشار الواسع لوسائط االتصال النصي والمرئي
المتنوعة التي أضحت الشغل الشاغل لقطاع كبير من الناس.

()16

على تسهيل االتصال التفاعلي وتبادل المحتوى"(  ،) 17كما أوضح جانج وزمالئة ( )Jiang et al.أن
الوسائط االجتماعية هي عبارة عن مجموعة من التطبيقات القائمة على ( )Web 2.0باستخدام تقنيات
()18

واتفق كابالن وهيالين ( )Kaplan & Haeleinمع التعريفين السابقين حيث عرفا وسائل

التواصل االجتماعي بأنها "مجموعة من التطبيقات على اإلنترنت تبنى على قواعد أيديولوجية وتكنولوجية

للشبكة ،وتسمح بإنشاء وتبادل محتويات ينشئها المستخدم"(.)19

لقد أدى ظهور مواقع التواصل االجتماعي ،مثل :الفيس بوك ،وتويتر ،ويوتيوب وغيرها إلى

إحداث نقلة ثانية في مجال االتصال الجديد ،حيث جعلت الجمهور المستخدم لهذه المواقع متحكما في

طبيعة المحتويات التي ينشرونها ويتبادلونها مع اآلخرين بدرجة عالية من الحرية واإلبداع بدال من
االستخدام القاصر على متابعة ما تقدمه شبكة اإلنترنت ،)20( .كما قدمت وسائل التواصل االجتماعي

فرصة كبيرة في إنشاء المحتوى ،ومشاركته ،وتلقيه ،والتعليق عليه ،وأسهمت في تسهيل االتصال الثنائي

االتجاه الذي كان غير ممكننا مع وسائل اإلعالم األخرى ،مثل :البيانات الصحفية ،أو العروض

اإلذاعية ،أو التلفزيونية قبل بضع سنوات.

()21

وتعتبر وسائل التواصل االجتماعي من األدوات الجديدة التي تتطور باستمرار ،وتساعد إلى حد

كبير في توسيع المعار

ودعم االبتكار والتجديد ،األمر الذي جعل الكثير من الباحثين يؤكدون على

استحالة تجاهل تأثير هذه الوسائل على مجتمعنا نظ ار لتأثيرها وانتشارها غير المسبوق ،فبينما استغرق

اإلعالم التقليدي ،مثل :الراديو والتلفزيون أكثر من عقد من الزمن ليصل إلى  50مليون مستخدم،

استغرق فيس بوك أقل من تسعة أشهر حتى وصل إلى  100مليون مستخدم بحلول نهاية عام

(2010م) ليصل بعد ذلك في العام (2017م) إلى مليار وتسعمائة مليون مستخدم في جميع أنحاء

العالم.

"
"

وتعر وسائل التواصل االجتماعي بأنها " أدوات إلكترونية وتكنولوجية متنوعة وتطبيقات تعمل

نشر سهلة الوصول وقابلة للتوسع ،تمكن من إنشاء وتبادل المحتوى الذي ينشئه المستخدم.

"

()22

وقد شهدت السنوات األخيرة ازديادا ملحوظا في قبول استخدام مواقع الشبكات االجتماعية أثناء

ومصدر رائدا لألخبار
ا
الحاالت الطارئة ،فقد أصبحت وس د د د ددائل التواصل االجتماعي مكانا شائعا
العاجلة( ،)23حيث الحظ ( )Jonesأن أساليب االتصال تغيرت منذ تقديم تطبيقات ( ،)Web 2.0وقد

بدا ذلك جليا في أزمة (انتشار وباء اإلنفلون از العالمية عام 2009م) ،حيث أسهمت األزمة في إبراز الدور
الذي قامت به المنظمات باستخدام التقنيات الحديثة للوسائل االجتماعية (فيسبوك و تويتر) للتعامل مع

األحداث الطارئة في الوقت المناسب ،)24(.كما أسهمت في زيادة قدرة المنظمات على التواصل الفاعل

مع الجمهور في حال األزمات ( )crisis situationsوإمدادهم بالمعلومات الكاملة حول األزمات
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والكوارث ،ومن تلك الحاالت على سبيل المثال :االستخدام الفاعل لتويتر و فلكر()twitter and flickr

أثناء هجوم مومباي اإلرهابي في الهند.

)(25

ويجب اإلشارة هنا إلى أن شبكات التواصل االجتماعي تتميز بتقنية إرسال واستقبال المعلومات

خالل ثوان من وقوع حادثة ما في أي زاوية من العالم ،ليس بسبب السرعة الفائقة فى إرسال واستقبال
المعلومات عبر اإلنترنت فحسب ،ولكن أيضا فى سهولة الوصول إلى المعلومات من قبل الماليين من
المستخدمين في أي وقت دون الخضوع للقيود التي تضعها الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى ،حيث

يسمح استخدام شبكات التواصل االجتماعي في األزمات للجماهير بالدخول في حوار مفتوح حول القضية

التي بين أيديهم ،وبالتالي يحصلون على نصائح الخبراء وردودهم عن االستفسارات التي يضعونها.

()26

الدراسات السابقة:
أولا :الدراسات العربية
()27
دراسة (آمال الغزاوي ،دينا عرابـي2012 ،م)
التعر
سعت الدراسة إلى ُّ

على دور وسائل اإلعالم في إدارة الكوارث الطبيعية ودورها في تشكيل

معار الشباب واتجاهاتهم نحو كارثة سيول جدة عام (2011م) ،وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح

بالتطبيق على عينة عشوائية بلغ قوامها ( )400مفردة من الشباب من الجنسين في مدينة جدة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،أهمها:

 ارتفاع نسبة متابعة الشباب السعودي لوسائل اإلعالم التقليدية والحديثة ،وذلك للحصول علىالمعلومات بصفة عامة ،ويزداد اعتمادهم عليها وقت األزمات والكوارث الطبيعية.

 تفوق وسائل اإلعالم الحديثة على وسائل اإلعالم التقليدية كمصدر رئيسي في اعتماد الشبابالسعودي عليها عند حدوث األزمات والكوارث الطبيعية بوجه عام ،وكارثة سيول جدة

(2011م) بوجه خاص.
دراسة (إسماعيل أحمد برغوث2014 ،م):
هدفت الدراسة إلى التعر

()28

على مدى اعتماد الشباب الفلسطيني على مواقع الشبكات االجتماعية

وقت األزمات والكشف عن أسباب ودوافع الشباب الفلسطيني لالعتماد عليها ،وقد أجريت الدراسة

باستخدام منهج المسح بالتطبيق على عينة من الشباب الفلسطيني من مستخدمي الشبكات االجتماعية.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها ما يأتي:

 -جاءت شبكات التواصل االجتماعي في مقدمة الوسائل التي يعتمد عليها المبحوثون فى معرفة

األخبار عند حدوث األزمات بنسبة بلغت ( ،)%78ثم جاءت الصحف اإللكترونية في المرتبة

الثانية بنسبة ( ،)%42في حين تصدر موقع الفيس بوك قائمة الشبكات االجتماعية التي يعتمد
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عليها المبحوثون بفارق كبير بلغ ( ،)%93.8بينما حل موقع يوتيوب المرتبة الثانية بنسبة

()% 31.5

مرتبة على النحو التالي( :االنقسام الفلسطيني ،والحرب على غزة ،وأزمة معبر رفح).

 تمثلت أسباب اعتماد المبحوثين على الشبكات االجتماعية وقت األزمات فيما يلي :تميزهابالسرعة في نقل األخبار حول األزمات حال وقوعها ،وإتاحة فرصة االطالع الدائم على كافة

تطورات األزمة.

دراسة (عبد العزيز حمزة2017 ،م):

()29

هدفت هذه الدراسة إلى التعر على مدى اعتماد الجمهور الكويتي على مواقع التواصل االجتماعي

كمصدر للمعلومات حول األزمة الخليجية ،وقد أجريت الدراسة باستخدام منهج المسح ،وذلك بالتطبيق
على عينة عمدية قوامها ( )400مبحوث من الكويتيين.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها ما يأتى:

 بلغت نسبة المتابعين لما ينشر في مواقع التواصل االجتماعي عن األزمة الخليجية 2017م( )%84.2من عينة الدراسة.

 أبرز األسباب التي دفعت المبحوثين إلى االعتماد على المواقع االجتماعية في الحصول علىالمعلومات حول األزمة الخليجية د د د سهولة الوصول إليها واستخدامها في أي وقت ،ودعم األخبار

بالوسائط المتعددة ،مثل :الصور ،والصوت ،والفيديو.

 أبرز الموضوعات التي يتابعها المبحوثون على مواقع التواصل االجتماعي والمرتبطة باألزمةالخليجية (2017م) هي االطالع على دور الكويت في حل األزمة واألسباب التي أدت إلى

حدوثها.

هدفت الدراسة إلى التعر

"
"

 -اتضح أن أهم األزمات التي يهتم المبحوثون بمتابعتها عبر وسائل التواصل االجتماعي جاءت

دراسة (منة هللا بهجت2018 ،م):

"

()30

على مدى اعتماد الشباب المصري على الصفحات اإلخبارية على

مواقع التواصل االجتماعي للحصول على المعلومات حول األحداث الجارية ،وقد اعتمدت الدراسة على

منهج المسح حيث تم إجراء الدراسة على عينة عمدية من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي من

الشباب المصري قوامها ( )400مفردة.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها ما يأتي:

 النسبة األكبر من الشباب المصري عينة الدراسة يتابعون األخبار والموضوعات المقدمة منخالل الصفحات اإلخبارية على مواقع التواصل االجتماعي ،حيث بلغت نسبتهم (.)% 83.5
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 جاءت المواقع اإلخبارية اإللكترونية في مقدمة المصادر التي يحرص الشباب على متابعتها،حيث بلغت نسبتها ( )%85.0تليها (القنوات الفضائية اإلخبارية الخاصة) بنسبة (.)%38.6

دراسة (محمد لطفي الشيمي2020 ،م):

()31

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير اعتماد الجمهور المصري على الصفحة الرسمية لو ازرة الصحة

المصرية على موقع فيس بوك وقد استخدمت الدراسة منهجي المسح وتحليل المضمون من خالل تطبيقها
على عينة بلغت ( )376مفردة إلى جانب تحليل ( )263منشور بصفحات الو ازرة على فيس بوك.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

 ارتفاع معدالت االعتماد على الفيس بوك كمصدر للحصول على المعلومات بشأن جائحةكورونا.

 تمثلت أهم أسباب االعتماد على صفحات و ازرة الصحة للحصول على المعلومات حول كورونافي الصدق واالنفراد والسبق في عرض وتقديم المعلومات والتقارير دون غيرها.

 تصدرت الدوافع المعرفية بقية الدوافع التي يحققها المبحوثون من اعتمادهم على صفحات و ازرةالصحة المصرية.

دراسة (رشا عبد الرحمن حجازي2020 ،م):

()32

هدفت الدراسة الى التعر على درجة اعتماد الجمهور المصري على صفحة و ازرة الصحة المصرية

على فيس بوك ،وقد استخدمت الدراسة المنهج المسحي على عينه بلغت ( )400مفردة من الجمهور

المصري

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

 تمثلت أهم اسباب االعتماد على صفحة و ازرة الصحة المصرية في سرعة الحصول علىالمعلومات المرتبطة باألزمة.

 أشار أفراد العينة ممن ال يعتمدون على صفحة و ازرة الصحة إلى أن ذلك يعود لعدم دقتها والنهاسطحية كما يرون.

 تركزت التأثيرات المعرفية الناتجة عن تعرض مبحوثين لصفحة و ازرة الصحة على Facebookفي المساعدة على التعر على التوجيهات واالرشادات في التعامل مع كورونا.

دراسة (خالد الحميدي ،محمود عبدالنبي الهاشمي ،حسين مراد2020 ،م):
هدفت الدراسة إلى التعر

()33

على درجة اعتماد الجمهور الكويتي على وسائل اإلعالم أثناء أزمة

فيروس كورونا المستجد وقد استخدمت الدراسة منهج المسح وذلك بتطبيق استبانة إلكترونية على
المواطنين الكويتيين ،حيث بلغت العينة ( )1031مفردة.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها ما يأتى:

 -ارتفاع معدل استخدام الجمهور الكويتي لوسائل اإلعالم الحديثة مقارنة بالوسائل التقليدية.
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"

 -تصدرت األهدا

الخاصة بالفهم والتوجيه بقية األهدا  ،كما جاءت التأثيرات المعرفية في مرتبة

متقدمة على التأثيرات الوجدانية والسلوكية.

"

 تميزت الوسائل اإلعالمية الحديثة بالسرعة وسهولة االستخدام في الحصول على األخباروالتوجيهات خصوصا أثناء األزمات.

دراسة (ريحاب سامي لطيف محمد2020 ،م):

()34

هدفت الدراسة إلى التعر على مدى اعتماد الجمهور المصري على وسائل اإلعالم الجديد كمصدر

للمعلومات واألخبار حول جائحة كورونا وقد استخدمت الدراسة منهج المسح بالتطبيق على ( )400مفردة

من الجمهور المصري.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها ما يأتى:

 ارتفاع درجة االعتماد على وسائل اإلعالم الجديد في استقاء المعلومات واألخبار حول جائحةكورونا.

 احتلت دوافع اكتساب المعلومات الصحية السليمة حول فيروس كورونا إلى جانب معرفة اآلثارالتي يتسبب بها الفيروس أهم الدوافع لدى مستخدمي وسائل اإلعالم الجديد.

 تمثلت أهم أسباب تفضيل المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديد في متابعة كل جديد حول الجاحةوالحصول على المعلومات الصحية الجيدة حول الفيروس.

 -يثق أفراد العينة بدرجة متوسطة في المعلومات واألخبار المقدمة عبر وسائل اإلعالم الجديد.

 تركزت أسباب عدم الثقة في المعلومات واألخبار المقدمة عبر وسائل اإلعالم الجديد في كثرةاألخبار المفبركة والمضللة إلى جانب عدم التاكد من المعلومات ومصادرها.

دراسة (علي المنيع وفيصل العقيل2021 ،م)
هدفت الدراسة إلى التعر

()35

على مدى اعتماد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي في المملكة

العربية السعودية على خطاب المتحدث اإلعالمي لو ازرة الصحة خالل أزمة كورونا ،وقد أجريت الدراسة
باستخدام المنهج المسحي وذلك بالتطبيق على ( )3234مفردة من الجمهور السعودي.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها ما يأتى:

 يتابع أغلبية أفراد العينة خطاب المتحدث اإلعالمي لو ازرة الصحة من خالل وسائل التواصلاالجتماعي.

 جاء تويتر في الترتيب األول لشبكات التواصل االجتماعي التي يعتمد عليها الجمهور السعوديفي متابعة خطاب المتحدث اإلعالمي للو ازرة.

 جاءت التأثيرات المعرفية في الترتيب األول يليها التأثيرات السلوكية ثم بعد ذلك جاءت التأثيراتالوجدانية ،حيث أشارت نتائج الدراسة إلى تخو

"

معظم عينة الدراسة من عدم الوعي الصحي

في المجتمع وعدم القدرة على التصدي لهذه الجائحة.
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()36

هدفت هذه الدراسة إلى التعر على كيفية استخدم طالب جامعة أالباما تويتر أثناء مراحل التحذير

والتأثير وما بعد اإلعصار الذي ضرب مدينة تسكالوسا في والية أالباما األمريكية في السابع من أبريل
(2011م) ،إلى جانب معرفة الدوافع االجتماعية والمعرفية والسلوكية للطالب من استخدامهم تويتر خالل
الكارثة.

 -وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها ما يأتي:

 -زاد استخدام الطالب تويتر في األسابيع التي أعقبت الكارثة وأثناء مرحلة المعالجة.

 استخدم ما يقارب ( )%30من الطالب تويتر بعد العاصفة وأثناء مرحلة التأثير (وقت حدوثالحادثة) للحصول على آخر المستجدات حول العاصفة .في حين أن الدوافع االجتماعية
والمعلومات استخدمت أثناء مرحلة المعالجة.

دراسة () KLovari and Parisi, 2015

()37

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تفاعل المواطنين مع صفحات اإلدارات الحكومية على مواقع

التواصل االجتماعي ،ودرست بشكل خاص تفاعل المواطنين مع صفحات عشر بلديات في إيطاليا على

موقع ( ،)Facebookوذلك لمعرفة الدوافع التي تجعل المواطنين يتابعون تلك الصفحات ،كما حاولت

الدراسة تسليط الضوء على مختلف الممارسات التكنولوجية التي يتواصل ويتفاعل المواطنون عن طريقها
في هذه الصفحات.

اعتمدت الدراسة منهج المسح لعينة من ( )1196من المواطنين المتفاعلين مع صفحات  10بلديات في

إيطاليا على موقع ( ،)Facebookوتم توزيع استمارة استبيان عبر تلك الصفحات الخاصة بالبلديات
على موقع ( )Facebookفي مايو (2012م)

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها ما يأتي:

 تعد النساء أكثر تفاعال مع صفحات البلديات من الرجال ،ويتمتع المتابعون عموما بمستوى عالمن التعليم والوعي بالتكنولوجيا.

 أهم دوافع المواطنين الذين يتابعون صفحات البلديات على ( )Facebookهي البحث عنالمعلومات التى تتعلق باألحداث والمبادرات الحكومية.

 يتفاعل المواطنون مع الصفحات الحكومية على شبكات التواصل االجتماعي؛ ألنهم يبحثون عنتواصل ثنائي وملموس مع اإلدارات الحكومية.
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التعليق على الدراسات السابقة:

على الرغم من تعدد الدراسات التي بحثت اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم سواء التقليدية أم

الجديدة ،يظل االعتماد على وسائل اإلعالم الجديدة كمصادر للمعلومات خصوصا ما يتعلق منها
بوسائل التواصل االجتماعي د د د بحاجة إلى مزيد من التعمق والبحث نظ ار لمكانة هذه الوسائل كوسائل

اتصال تفاعلية مهمة جمعت خصائص الوسائل األخرى مجتمعة ،وتتميز بتأثير وانتشار غير مسبوق
مقارنة ببقية الوسائل.

وبمراجعة الدراسات السابقة تبين أن الدراسات العربية واألجنبية التي درست االعتماد على وسائل

اإلعالم المختلفة تندرج في إطار البحوث الوصفية ،وقد اعتمدت هذه الدراسات على البحوث الميدانية،
حيث استخدمت منهج المسح باعتباره المنهج المالئم لهذا النوع من الدراسات.

وقد استفاد الباحث من مراجعة األدبيات السابقة فيما يلي:
-

تحديد وبلورة أبعاد المشكلة البحثية الخاصة بالدراسة.

صياغة تساؤالت الدراسة الحالية وفروضها ووضع اإلطار العام لها.

 تحديد اإلطار المنهجي واختيار المنهج المالئم لموضوع الدراسة. -تصميم وصياغة االستبانة الخاصة بالدراسة (أداة الدراسة).

 تفسير نتائج الدراسة الميدانية من خالل مقارنة ما تم التوصل إليه بنتائج بعض الدراسات السابقةذات العالقة بالدراسة الحالية.

تساؤالت وفروض الدراسة:

أولا :تساؤلت الدراسة:
 -ما مدى تعرض أفراد العينة من الجمهور اليمني لوسائل التواصل االجتماعي؟

 إلى أي مدى اعتمد المبحوثون على مواقع التواصل االجتماعي في الحصول على المعلوماتعن جائحة كورونا؟

 ما أهم وسائل التواصل االجتماعي التي يعتمد عليها الجمهور اليمني في الحصول علىالمعلومات؟

 ما أسباب اعتماد الجمهور اليمني على شبكات التواصل االجتماعي في الحصول علىالمعلومات حول الجائحة؟

 إلى أي مدى يثق الجمهور اليمني في مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات عنالجائحة؟

ثانيا :فروض الدراسة:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصلاالجتماعي ودرجة ثقتهم في الموضوعات التي يتم نشرها فيها.

"
"
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 توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين معدل اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصلاالجتماعي والتأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن هذا االعتماد.

-

توجد فروق دالة إحصائيا بين معدل اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي

كمصدر للمعلومات عن الجائحة والمتغيرات الديموغرافية (العمر ،والمستوى التعليمي ،والنوع).

 تختلف أهداباختال

اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي حول جائحة كورونا

المتغيرات الديموغرافية لهم (النوع ،والعمر ،والمستوى التعليمي).

 توجد فروق دالة إحصائيا بين تأثيرات اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعيوفقا للخصائص الديموغرافية (العمر ،والمستوى التعليمي ،والنوع).

نوع الدراسة ومنهجها:
تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تسعى إلى دراسة ظاهرة معينة أو أزمة معينة

وتوصيفها ومعرفة كافة جوانبها ،وتصوير وتحليل وتقويم خصائص معينة أو موقف معين يغلب عليه
صفة التحديد ،أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو

األحداث ،وذلك بهد

الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها.

()38

منهج البحث:
اعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح ( )Survey Methodبهد

التعر

على درجة اعتماد

الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي في الحصول على المعلومات حول جائحة كورونا.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تمثل مجتمع البحث في الجمهور العام في الجمهورية اليمينة.

أما العينة فقد اعتمدت الدراسة على العينة العمدية -نظ ار لعدم توفر إطار لمجتمع الدراسة  -وبلغ

قوامها ( )300مفردة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في الفئة العمرية  18عاما فأكثر.
أداة جمع البيانات:
اعتمد الباحث على صحيفة االستقصاء اإللكترونية لجمع البيانات من المبحوثين ،وقد اشتملت

الصحيفة على عدد من األسئلة التي غطت محاور الدراسة المختلفة.
جمع البيانات الميدانية:

قام الباحث بجمع البيانات الميدانية خالل الفترة ما بين مايو وسبتمبر(2021م) ،من خالل توزيع

صحيفة استبانة إلكترونية على المبحوثين عبر مجموعة من وسائل التواصل االجتماعي ،كان أبرزها
فيس بوك وواتساب باعتبارهما األكثر انتشا ار بين فئات المجتمع اليمني.
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إجراءات الصدق والثبات:

"

فيما يتعلق بصدق األداة استخدم الباحث أسلوب الصدق الظاهري ) ،)Face validityحيث
قام بعرض استمارة االستقصاء على مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في مجال
اإلعالم واالتصال ( ،)39وذلك بهد التأكد من صالحية االستمارة لجمع المعلومات ،وبناء على
التعديالت التي قدمت من السادة المحكمين قام الباحث بإجراء التعديالت المطلوبة لتصبح استمارة
االستقصاء جاهزة في شكلها النهائي.

مؤشر على التجانس واالتساق
ا
وللتحقق من ثبات األداة ،تم احتساب معامل كرونباخ ألفا ،باعتباره
الداخلي ،حيث تراوحت نسب معامل الثبات (كرونباخ ألفا) مابين ( )0.88-0.80والتي تشير إلى ثبات
األداة ،ويوضح الجدول رقم ( )1معامالت الثبات لكل مجال من مجاالت الدراسة:
الجدول ()1
معامل االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا

الرقم

المجال

االتساق الداخلي

1

أسباب التعرض لوسائل التواصل االجتماعي كوسيلة رئيسية للحصول على
المعلومات حول جائحة كورونا

0.80

2

أهداف االعتماد على وسائل التواصل االجتماعي للحصول على المعلومات حول
جائحة كورونا

0.81

3

التأثيرات الناتجة عن االعتماد على وسائل التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات
حول جائحة كورونا

0.88

ويتبين من الجدول السابق ارتفاع قيمة معامل كرونباخ ألفا التي تراوحت بين ()0.88-0.80
للمجاالت المختلفة وهي قيم مرتفعة تؤكد ثبات االستبانة وقدرتها على تحقيق أغراض الدراسة.
المعالجة اإلحصائية للبيانات:
تمت المعالجات اإلحصائية للبيانات باستخدام الرزمة اإلحصائية ( )SPSSواستخدم خاللها

االختبارات التالية:

-

معامل كرونباخ ألفا ،ومعامل االرتباط بيرسون.
التك اررات والنسب المئوية.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
معامل ارتباط بيرسون.
تحليد د د د د د ددل التبد د د د د د دداين الثالثد د د د د د ددي ( )3-Way-ANOVAلمعرفد د د د د د ددة الداللد د د د د د ددة اإلحصد د د د د د ددائية للفد د د د د د ددروق
الظاهرة.
اختبار ( )Scheffeلفحص داللة الفروق.

"
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 نتائج الدراسة الميدانية:أولا :خصائص العينة:
المتغيرات
النوع
االجتماعي

الفئة
العمرية

المستوى
التعليمي

جدول رقم ()2
توزيع أفراد العينة وفقا ً لمتغيرات الدراسة

الفئة

التكرار

النسبة المئوية ()%

ذكر

187

62.3

أنثى

113

37.7

من  18إلى أقل من  25سنة

79

26.3

من  25إلى أقل من  35سنة

112

37.3

من  35سنة إلى أقل من  45سنة

85

28.3

 45سنة فأكثر

24

8.0

دراسات عليا

23

7.7

جامعي

192

64.0

ثانوية عامة وما دونها

85

28.3

المجموع
300

300

300

تشددير بيانددات الجدددول رقددم ( )2إلددى أن غالبيددة أف دراد عينددة الد ارسددة مددن الددذكور بنسددبة مئويددة بلغددت

( )%62.3بينما بلغت نسبة اإلناث ( ،)%37.7أما فيما يتعلق بالفئات العمريدة فقدد جداءت الفئدة (مدن 25
إلى أقل من  35سنة) في الترتيب األول بنسبة مئوية بلغت ( ،)%37.3فيما حلت الفئة العمرية (مدن 35

سنة إلى أقل من  45سنة) في الترتيب الثانى بنسبة مئويدة بلغدت ( ،)%28.3وجداءت الفئدة (مدن  18إلدى

أقل من  25سنة) في الترتيب الثالث بنسبة مئوية بلغت ( ،)%26.3وأخي ار جاءت الفئة ( 45سنة فأكثر)
في الترتيب األخير بنسبة (. )%8.0

أما فيما يتعلق بالمستوى التعليمي فقدد جداءت النسدبة العظمدى ممدن يحملدون مدؤهال (جامعيدا) بنسدبة

مئويددة بلغددت ( ،)%64.0تالهددم الحاصددلون علددى مؤهددل ثانويددة عامددة ومددا دونهددا بنسددبة بلغددت (،)%28.3
وأخي ار سجل الحاصلون على مؤهالت دراسية عليا نسبة ضئيلة لم تتجاوز (.)%7.7
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ثاني ا :اإلحصاء الوصفي:

"

 ترتيب مصادر المعلومات حسب درجة العتماد عليها في الحصول على المعلومات حول القضاياواألحداث المختلفة.

جدول رقم ()3
مصادر المعلومات حسب درجة االعتماد عليها في الحصول على المعلومات حول القضايا المختلفة

المصدر

المتوسط الحسابي

الرتبة

وسائل التواصل االجتماعي (واتساب ،فيس بوك ،يوتيوب)
المواقع اإلخبارية على االنترنت
االتصال الشخصي مع األصدقاء والمعارف
الصحف االلكترونية
القنوات التلفزيونية
المحطات اإلذاعية
الصحف الورقية

1.86
2.69
2.98
3.52
4.35
5.03
5.65

1
2
3
4
5
6
7

تشير نتائج الجدول رقم ( )3إلى أن أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها الجمهور اليمني في

الحصول على المعلومات حول القضايا واألحداث المختلفة تمثلت في وسائل التواصل االجتماعي التي
حلت في الترتيب األول بمتوسط حسابي بلغ ( ،)1.86تالها المواقع اإلخبارية على اإلنترنت بمتوسط

( ،)2.69فيما حل االتصال الشخصي مع األصدقاء والمعار

في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي بلغ

( ،)2.98وجاءت الصحف اإللكترونية في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي ( ،)3.52تالها القنوات

التلفزيونية بمتوسط ( )4.35وحلت اإلذاعة في الترتيب السادس بمتوسط حسابي بلغ ( ،)5.03وأخي ار
حلت الصحف الورقية في الترتيب األخير بمتوسط حسابي بلغ (.)5.65

وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة آمال الغزاوي ودينا عرابي حول دور وسائل اإلعالم في إدارة

الكوارث الطبيعية دراسة مقارنة بين وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة في تشكيل معار

الشباب عن

كارثة سيول جدة 2011م (  ،) 40حيث أشارت النتائج إلى تفوق وسائل اإلعالم الحديثة على وسائل
اإلعالم التقليدية كمصدر رئيسي في اعتماد الشباب السعودي عليها عند حدوث األزمات والكوارث

الطبيعية.

يتبين من النتائج السابقة األهمية الكبيرة التي أصبحت تحظى بها وسائل التواصل الجتماعي

كوسيلة اتصال جديدة ذات تأثير وانتشار كبيرين ،كما نالحظ أن وسائل التواصل الجتماعي ومواقع

األخبار على اإل نترنت جاءت في ترتيب متقدم للمصادر التي اعتمد عليها الجمهور اليمني فى

الحصول على المعلومات حول مختلف القضايا واألحداث ،وهذه النتيجة تؤكد ما وصلت إليه هذه
الوسائل التصالية الجديدة من مكانة بين الوسائل التصالية المختلفة.

"
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 معدل العتماد على وسائل التواصل الجتماعي في الحصول على المعلومات حول القضاياواألحداث الطارئة.

جدول رقم ()4
معدل االعتماد على وسائل التواصل االجتماعي في الحصول على المعلومات حول القضايا الطارئة

التكرار

النسبة المئوية

معدل العتماد

اعتمد عليها بدرجة ضعيفة

28

9.3

اعتمد عليها بدرج متوسطة

116

38.7

اعتمد عليها بدرجة كبيرة

156

52.0

المجموع

300

100.0

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

2.43

.658

يتضد ددح مد ددن بياند ددات الجد دددول السد ددابق ارتفد دداع معد دددل اعتمد دداد عيند ددة الد ارسد ددة علد ددى وسد ددائل التواصد ددل

االجتماعي في الحصول على المعلومات حول القضايا واألحداث الطارئة ،حيث بلغت نسبة من يعتمدون
عليهددا بدرجددة كبيدرة ( ،)%52.0فيمددا اعتمددد مددا نسددبته ( )%38.7علددى وسددائل التواصددل االجتمدداعي بدرجددة

متوسددطة ،أمددا نسددبة مددن يعتمدددون علددى هددذه الوسددائل بدرجددة ضددعيفة فقددد بلغددت نسددبة ضددئيلة لددم تتجدداوز
(.)%9.3

وبذلك تبلغ نسبة من يعتمدون على وسائل التواصل االجتمداعي فدي الحصدول علدى المعلومدات حدول

القضايا واألحداث الطارئة بدرجة كبيرة ومتوسطة أكثر من ( )% 90وهي نسبه كبيرة.

وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة خالد الحميدي وزمالئه التدي هددفت للتعدر علدى درجدة اعتمداد

الجمهددور الكددويتي علددى وسددائل اإلعددالم أثندداء أزمددة فيددروس كورونددا المسددتجد ،حيددث توصددلت النتددائج إلددى
ارتفاع معدل استخدام الجمهور الكويتي لوسائل اإلعالم الحديثة مقارنة بالوسائل التقليدية أثناء األزمة.

()41

ونســتخلص مــن نتــائج الجــدول أعــاله األهميــة التــي أصــبحت وســائل التواصــل الجتمــاعي تمثلهــا

بالنسبة للجمهور اليمني ،حيث أن غالبية عينة الدراسة يعتمد عليهـا اعتمـادا كبيـ ار فـي الحصـول علـى
المعلومات حول الموضوعات والقضايا الطارئة كوسائل اتصال أساسية في المجتمع اليمني.

 أهم وسائل التواصل الجتماعي التي اعتمد عليها الجمهور اليمني في الحصول على المعلوماتحول جائحة كورونا.
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جدول ()5
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لـ أهم وسائل التواصل االجتماعي التي اعتمد عليها الجمهور اليمني
كمصدر للحصول على المعلومات حول جائحة كورونا

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

المستوى

الوسيلة
واتساب)(whatsaap
فيس بوك)(facebook
يوتيوب)(YouTube
تيليجرام)(Telegram
تويتر)(tweeter

3.19
2.98
2.71
2.20
2.05

.991
1.091
1.078
1.129
1.155

1
2
3
4
5

مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

تك توك
سناب شات)(snapchat

1.47
1.27

0.897
.693

6
7

منخفض
منخفض

تشير بيانات الجدول رقم ( )5إلى أن المتوسطات الحسابية لوسائل التواصل االجتماعي التي اعتمد
عليهددا الجمهددور فددي الحصددول علددى المعلومددات حددول جائحددة كورونددا تراوحددت بددين ( )1.27 – 319كددان
أعالها " للواتساب " الذي حصدل علدى متوسدط حسدابي بلدغ ( )3.19بدرجدة مرتفعدة محدتال بدذلك الترتيدب
األول ،فيما جاء " الفيس بدوك " فدي الترتيدب الثداني بمتوسدط حسدابي بلدغ ( )2.98بدرجدة متوسدطة ،أمدا "
يوتيدوب " فقدد جداء فدي الترتيدب الثالدث حيدث حصدل علدى متوسدط حسدابي بلدغ ( ،)2.71تداله " تيليجدرام "
بمتوسط بلغ ( ، )2.20ثم " تويتر" بمتوسط بلغ ( ،)2.05وجاء " تيك توك" في الترتيب السادس بمتوسط
حسابي منخفض بلغ ( ،)1.47فيما حل " سناب شات " فدي المرتبدة األخيدرة بمتوسدط حسدابي لدم يتجداوز
(.)1.27
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة محمد لطفي الشيمي التي هدفت لمعرفة تأثير اعتماد الجمهور
المصري على الصفحة الرسمية لو ازرة الصحة على فيسبوك والتي توصلت لنتيجة مفادها ارتفاع معدالت
()42
االعتماد على فيسبوك كمصدر للحصول على المعلومات بشأن جائحة كورونا.
 أسباب تعرض الجمهور اليمني لوسائل التواصل الجتماعي كوسيلة للحصول على المعلومات حولجائحة كورونا:

جدول رقم ()6
يوضح أسباب التعرض لوسائل التواصل االجتماعي للحصول على المعلومات حول جائحة كورونا

األسباب
السرعة في نقل األخبار ومعرفة آخر تطورات الجائحة
بشكل فوري
دعم المحتوى المتعلق بالجائحة بالصور ومقاطع
الفيديو
التفاعلية وعرض اآلراء المختلفة حول الجائحة
تفسير جوانب الجائحة المختلفة وتأثيراتها وتحليلها
العمق في تناول أسباب وأعراض الجائحة
التوازان في عرض وجهات النظر المتعلقة بأسباب
انتشار الجائحة وتأثيراتها.
تقديم معلومات وحقائق كاملة عن الجائحة
الدقة والمصداقية في عرض البيانات المتعلقة بالجائحة
األسباب ككل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

المستوى

2.71

.599

1

مرتفع

2.50

.682

2

مرتفع

2.48
2.31
2.22

.672
.713
.716

3
4
5

مرتفع
متوسط
متوسط

2.19

.707

6

متوسط

2.17
1.88
2.31

.741
.688
.447

7
9

متوسط
متوسط
متوسط

"
"
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تشير بيانات الجدول رقم ( )6إلى أن المتوسطات الحسابية ألسباب تعرض الجمهور اليمندي لوسدائل

التواصددل االجتمدداعي تراوحددت بددين ( ،)1.88 – 2.71كددان أعالهددا السددبب المتمثددل فددي " سددرعة فددي نقددل
األخبددار ومعرفددة تطددورات الجائحددة بشددكل فددوري" الددذي حصددل علددى متوسددط حسددابي مرتفددع بلددغ (،)2.71
تاله السبب الخاص بد د" دعم المحتوى المتعلق بالجائحة بالصور ومقاطع الفيديو" الذي حل ثانيا بمتوسدط

حس ددابي مرتف ددع بل ددغ ( ،)2.50فيم ددا ج دداء س ددبب " التفاعلي ددة وع ددرض اآلراء المختلف ددة ح ددول الجائح ددة " ف ددي
الترتيددب الثالددث بمتوس ددط حسددابي مرتفددع بل ددغ ( ،)2.48أمددا األس ددباب الخاصددة ب دد" تفس ددير جوانددب الجائح ددة

درض الجائحددة ".و " الت دوازان فددي عددرض
المختلفددة وتأثيراتهددا وتحليلهددا " و " العمددق فددي تندداول أسددباب وأعد ا
وجهات النظر المتعلقة بأسباب انتشار الجائحة وتأثيراتها " .فقد جاءت بمتوسدطات متقاربدة متوسدطة القدوة
محتلة الترتيب الرابع والخامس والسادس ،فيما جاء سبب " الدقة والمصدداقية فدي عدرض البياندات المتعلقدة

بالجائحة " في الترتيب األخير بمتوسط حسابي بلغ (.)1.88

وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة خالد الحميدي وزمالئه التدي هددفت للتعدر علدى درجدة اعتمداد

الجمهددور الكددويتي علددى وسددائل اإلعددالم أثندداء أزمددة فيددروس كورونددا المسددتجد ،حيددث كددان مددن بددين نتددائج
الد ارسد ددة تميد ددز الوسد ددائل اإلعالميد ددة الحديثد ددة بالسد ددرعة وسد ددهولة االسد ددتخدام فد ددي الحصد ددول علد ددى األخبد ددار
والتوجيهات خصوصا أثناء األزمات).

()43

كم دا تتف ددق أيض دا م ددع نت ددائج د ارس ددة عب ددد العزي ددز حم دزة " ح ددول اعتم دداد الجمه ددور الك ددويتي عل ددى مواق ددع

التواصدل االجتمدداعي كمصدددر للمعلومددات حددول األزمددة الخليجيددة 2017م "

()44

التددي توصددلت إلددى أن أهددم

األسباب التي دفعت المبحوثين إلى االعتماد على المواقع االجتماعية في الحصول على المعلومدات حدول
األزمة الخليجية تمثلت فيما يلي :سهولة الوصول إليها واستخدامها في أي وقت ،ودعدم األخبدار بالوسدائط

المتعددة ،مثل :الصور ،والصوت ،والفيديو.

ونستخلص من النتائج السابقة أن وسائل التواصل الجتماعي تمتلـ مميـزات غيـر مسـبوقة شـكلت

دافع ا رئيسي ا للجمهور اليمنـي لسـتخدامها فـي الحصـول علـى المعلومـات حـول جائحـة كورونـا وغيرهـا
من القضايا واألحداث ــــ تمثلت في المزايـا الفريـدة التـي تمتلكهـا شـبكة اإل نترنـت كوسـيلة اتصـال بشـكل

عام ووسـائل التواصـل الجتمـاعي بشـكل خـان مـن سـرعة نقـل المعلومـات وتبادلهـا ،وتقـديم المحتـو

اإلعالمي المتكامل الذي يحتو على الصور والفيـديوهات والتفاصـيل الكاملـة ،إلـى جانـب دعـم التفاعـل
والمشاركة الفاعلة من أعضاء الجمهور ،وهي من المميزات المهمة لهذه الوسيلة التصالية المؤثرة.
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 أهداف العتماد على وسائل التواصل الجتماعي للحصول على المعلومات حول جاحة كورونا.جدول رقم ()7
يبين أهداف االعتماد على وسائل التواصل االجتماعي للحصول على المعلومات حول جائحة كورونا

األهداف

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

الرتبة

"

المستوى

الفهــــــــــــــــــــــــــــــــــم
إدراك وتفسير أسباب وتأثيرات الجائحة بكل
جوانبها.
فهم النتائج المترتبة على توسع وانتشار
الجائحة.
تكوين موقف واضح حول سبل انتقال الجائحة.
المجموع الكلي ألهداف الفهم

2.67

.619

1

مرتفع

2.59

.651

2

مرتفع

2.51
2.59

.667
.542

3

مرتفع
مرتفع

التوجيــــــــــــــــــــــــــــه
إتباع السلوك المناسب للتعامل الجائحة
فتح باب المناقشة حول الجائحة وآثارها
المختلفة
اتخاذ رأي وموقف تجاه المتورطين في انتشار
الجائحة
المجموع الكلي ألهداف التوجيه

2.68

.582

1

مرتفع

2.34

.726

2

مرتفع

2.23

.760

3

متوسط

2.42

.522

مرتفع

القضــــــاء على التوتر
الحصول على الحقائق من غير تهويل أو
مبالغة
القضاء على التوتر من خالل متابعة تطورات
الجائحة
التخلص من الملل وتمضية الوقت
المجموع الكلي ألهداف القضاء على التوتر

2.36

.748

1

مرتفع

2.24

.800

2

متوسط

2.09
2.23

.819
.565

3

متوسط
متوسط

الجمهددور اليمنددي فددي االعتمدداد علددى وسددائل

تشددير بيانددات الجدددول السددابق إلددى تَصدددر الفهددم أهدددا
التواصل االجتماعي للحصول على المعلومات حول جائحة كورونا ،وذلك بمتوسط حسابي مرتفع ألهدا

الفهد ددم بشد ددكل كامد ددل بلد ددغ ( ،)2.59حيد ددث جد دداءت عبد ددارة "إدراك وتفسد ددير أسد ددباب وتد ددأثيرات الجائحد ددة بكد ددل
جوانبها ".في الترتيب األول لعبارت الفهدم بمتوسدط حسدابي مرتفدع بلدغ ( )2.67تالهدا عبدارة " فهدم النتدائج
المترتبددة علددى توسددع وانتشددار الجائحددة ".بمتوسددط حسددابي بلددغ ( ،)2.59فيمددا حلددت عبددارة " تكددوين موقددف
أخير بمتوسط حسابي بلغ (.)2.51
واضح حول سبل انتقال الجائحة ".ثالثا و ا
كما أشدارت النتدائج إلدى حصدول أهددا

التوجيده علدى الترتيدب الثداني ضدمن أهددا

الجمهدور اليمندي

في الحصول على المعلومدات حدول جائحدة كوروندا ،حيدث جداءت عبدارة " اتبداع السدلوك المناسدب للتعامدل
الجائحة" أوال ضمن عبارات التوجيه بمتوسط حسابي مرتفع بلغ ( )2.68تالها عبارة " فتح بداب المناقشدة
حددول الجائحددة وآثارهددا المختلفددة" بمتوسددط حسددابي بلددغ ( )2.34وأخي د ار جدداءت عبددارة " اتخدداذ رأي وموقددف
تجاه المتورطين في انتشار الجائحة" بمتوسط حسابي بلغ (.)2.23

"
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القضداء علدى التدوتر علدى الترتيدب األخيدر ضدمن أهددا

الجمهور اليمندي فدي للحصدول علدى المعلومدات حدول جائحدة كوروندا ،حيدث جداءت عبدارة "الحصدول علدى
الحقائق من غير تهويل أو مبالغة" في الترتيب األول ضمن عبارات هذا المقياس ،وذلك بمتوسدط حسدابي

بلغ ( ،)2.36تالها عبارة " القضاء على التوتر من خالل متابعة تطدورات الجائحدة" بمتوسدط حسدابي بلدغ
( )2.24فيما جاءت عبارة "التخلص من الملل وتمضية الوقدت" فدي الترتيدب األخيدر بمتوسدط حسدابي بلدغ
(.)2.09

 مد الثقة في وسائل التواصل الجتماعي كمصدر للحصول على المعلومات حول جائحة كوروناجدول رقم ()8
يوضح مدى الثقة في وسائل التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات حول جائحة كورونا

التكرار

النسبة
المئوية

الثقة في وسائل التواصل االجتماعي

31

10.3

67

22.3

162

54.0

أثق فيها بدرجة كبيرة

40

13.3

المجموع

300

100.0

ال أثق فيها مطلقا
أثق فيها بدرجة ضعيفة
أثق فيها بدرجة متوسطة

المتوسط
الحسابي

2.89

االنحراف
المعياري

0.73

تشددير بيانددات الجدددول رقددم ( )8إلددى أن ( )%13.3مددن الجمهددور اليمنددي يثقددون فددي وسددائل التواصددل

االجتماعي كمصدر للمعلومات حول جائحة كورونا بدرجة كبيرة ،فيمدا بلغدت نسدبة مدن يثقدون فيهدا بدرجدة

متوس ددطة ( ،)%54.0كم ددا أن م ددا نس ددبته ( )%22.3م ددن أف دراد العين ددة يثق ددون بوس ددائل التواص ددل االجتم دداعي
بدرج ددة ضد ددعيفة ،وأخيد د ار لد ددم يتجد دداوز نسد ددبة مد ددن ال يثقد ددون مطلقد ددا بوسد ددائل التواصد ددل االجتمد دداعي كمصد دددر

للمعلومات حول جائحة كورونا ( ،)%10.3وهي نسبة ضعيفة.

وممددا سددبق يتضددح أن أكثددر مددن ثلثددي عينددة الد ارسددة يثقددون بوسددائل التواصددل االجتمدداعي إمددا بدرجددة

عاليدة أو متوسدطة ،وهدذا يددل علدى أن هددذه الوسدائل نالدت درجدة جيددة مددن الثقدة إذا مدا قورندت بغيرهدا مددن
وسائل االتصال المختلفدة ،كمدا يددل علدى أنهدا أصدبحت مدن الوسدائل ذات االعتماديدة والثقدة فدي الحصدول

على المعلومات حول القضايا المختلفة.
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 -أسباب عدم الثقة في وسائل التواصل الجتماعي كمصدر للمعلومات:

"

جدول رقم ()9
يوضح أسباب عدم الثقة في وسائل التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات

"

اإلجابات

أسباب عدم الثقه في وسائل التواصل االجتماعي

التكرار

النسبة

89
88
22
67
110
376

23.7%
23.4%
5.9%
17.8%
29.3%
100.0%

انتشار األخبار المضللة فيها
مجال خصب إلثارة الشائعات
االكتفاء بوسائل اإلعالم التقليدية
االفتقار للدقة والموضوعية
التهويل والمبالغة في نقل المعلومات
المجموع

تشددير بيانددات الجدددول رقددم ( )9إلددى أن أسددباب عدددم الثقددة فددي وسددائل التواصددل االجتمدداعي كمصدددر

للمعلومددات تتمثددل فددي "التهويددل والمبالغددة فددي نقددل المعلومددات" حيددث جدداءت هددذه العبددارة فددي الترتيددب األول

بنسددبة ( ،)%29.3تالهددا العبددارة التددي تددنص علددى "انتشددار األخبددار المضددللة فيهددا" بنسددبة ( ،)%23.7فيمددا

جدداءت العبددارة الخاصددة بكددون وسددائل التواصددل االجتمدداعي "مجددال خصددب إلثددارة الشددائعات" فددي الترتيددب
الثالددث بنس ددبة بلغ ددت ( ،)%23.4فيم ددا ح ددل س ددبب "االفتقددار للدق ددة والموض ددوعية" ف ددي الترتي ددب ال ارب ددع بنس ددبة

( )%17.8أم ددا س ددبب "االكتف دداء بوس ددائل اإلع ددالم التقليدي ددة" فق ددد احت ددل الترتي ددب األخي ددر بنس ددبه ض ددعيفة ل ددم
تتجاوز (.)%5.9

وتتفددق النتددائج أعدداله مددع د ارسددة ( )Abubakar Ladanوآخددرين التددي أشددارت إلددى انتشددار األخبددار

المزيفة عبر وسائل التواصل االجتماعي حول فيروس كورونا في نيجيريا ساهم في عدم امتثال المدواطنين
للبدرامج التددي تهددد

إلددى الحددد مددن انتشددار الفيددروس ،مثددل التباعددد االجتمدداعي واألخددذ بدداالحت ارزات الالزمددة

التى تم تجاهلها من قبل البعض ممن يرون أن األخبار المنتشرة حول الوباء مظلله.

)(45

 التأثيرات الناتجة عن العتماد على وسائل التواصل الجتماعي كمصدر للحصول على المعلوماتحول جائحة كورونا:

جدول رقم ()10
يبين تأثيرات االعتماد على وسائل التواصل االجتماعي للحصول على المعلومات حول جائحة كورونا

المتوسط
الحسابي

الرقم

العبارات

1

وسعت معرفتي ومعلوماتي حول الجائحة وآثارها المختلفة
ساعدت في معرفة وفهم أسباب الجائحة واآلثار الصحية
المترتبة على انتشارها
ساعدت في تشكيل آرائي ووجهات نظري نحو الجائحة
ساهمت في إزالة الغموض عن الجائحة
ساعدت في ترتيبي للجائحة ضمن القضايا المهمة التي يجب
متابعتها
المجموع الكلي للتأثيرات المعرفية

االنحراف
المعياري

الرتبة

المستوى

التأثيرات المعرفية
2
3
4
5

2.59

.624

2

مرتفع

2.50
2.39

.677
.697

3
4

مرتفع
مرتفع

2.37

.727

5

مرتفع

2.50

.510

التأثيرات الوجدانية

2.65

.640

1

مرتفع

مرتفع
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أثارت تعاطفي مع المصابين بالجائحة
أثارت مخاوفي من تفاقم آثار الجائحة وزيادة عدد ضحاياها
جعلتني أشعر بالتفاعل المستمر مع أخبار الجائحة والمشاركة
في كل ما يتعلق بها
قللت من شعوري بالعزلة والتوتر الناتج عن عدم معرفتي
بأسباب الجائحة وتأثيراتها
رفعت روحي المعنوية وجعلتني اشعر بالثقة في الجهود
المبذولة الحتواء الجائحة
المجموع الكلي للتأثيرات الوجدانية
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2.52
2.48

.672
.677

1

مرتفع
مرتفع

2.34

.752

3

مرتفع

2.20

.790

2

متوسط

2.09

.792

4

متوسط

2.33

.523

متوسط

التأثيرات السلوكية
1
2
3
4

دفعتني إلى مقاطعة األماكن المزدحمة ونصح أقربائي
ومعارفي بعدم الخروج إال للضرورة.
جعلتني أهتم بمناقشة القضايا المتعلقة بقطاع الصحة
والخدمات التي تحتاج لتأهيل
جعلتني أحرص على مناقشة تطورات الجائحة وتأثيراتها
جعلتني أنصرف عن متابعة اخبار الجائحة إلى أخبار
تريحني
المجموع الكلي للتأثيرات السلوكية

2.42

.720

1

مرتفع

2.38

.719

2

مرتفع

2.27

.739

3

متوسط

2.13

.771

4

متوسط

2.30

.519

متوسط

تشدير بيانددات الجدددول السددابق إلدى تفددوق التددأثيرات المعرفيددة الناتجددة عدن اعتمدداد الجمهددور اليمنددي علددى

وسدائل التواصددل االجتمدداعي فددي الحصددول علددى المعلومدات حددول جائحددة كورونددا علددى التددأثيرات الوجدانيددة
والس ددلوكية ،حي ددث بل ددغ متوس ددط المجم ددوع الكل ددي للت ددأثيرات المعرفي ددة ( ،)2.50وه ددو متوس ددط مرتف ددع مقارن ددة

بالتددأثيرات األخددرى ،فيمددا جدداءت عبددارة "وسددعت معرفتددي ومعلومدداتي حددول الجائحددة وآثارهددا المختلفددة" فددي

المرتب ددة األول ددى بمتوس ددط حس ددابي مرتف ددع بل ددغ ( ،)2.56تاله ددا عب ددارة "س دداعدت ف ددي معرف ددة وفه ددم أس ددباب
الجائحة واآلثار الصحية المترتبة علدى انتشدارها" بمتوسدط حسدابي مرتفدع أيضدا بلدغ ( ،)2.59فيمدا جداءت

عبارة "ساعدت في تشكيل آرائي ووجهات نظري نحو الجائحة" فدي الترتيدب الثالدث ضدمن عبدارات مقيداس
الت ددأثيرات المعرفي ددة بمتوس ددط حس ددابي مرتف ددع بل ددغ ( ،)2.50أم ددا عب ددارة "س دداهمت ف ددي إ ازل ددة الغم ددوض ع ددن

در ج دداءت عب ددارة "رفع ددت روح ددي المعنوي ددة
الجائح ددة" فق ددد حل ددت رابعد دا بمتوس ددط حس ددابي بل ددغ ( ،)2.39وأخي د ا
وجعلتني أشعر بالثقة في الجهود المبذولة من الجهات المعنية" بمتوسط حسابي بلغ (.)2.37

كما أشارت النتائج إلى حصول التأثيرات الوجدانية الناتجدة عدن اعتمداد الجمهدور اليمندي علدى وسدائل

التواصددل االجتمدداعي كمصدددر للحصددول علددى المعلومددات حددول جائحددة كورونددا علددى الترتيددب الثدداني بعددد
التأثيرات المعرفية ،حيث بلغ متوسط المجموع الكلي للتأثيرات الوجدانية ( ،)2.33وقد حلت عبدارة "أثدارت
تع دداطفي م ددع المص ددابين بالجائح ددة" أوال ض ددمن عب ددارات مقي دداس الت ددأثيرات المعرفي ددة بمتوس ددط حس ددابي بل ددغ

( ،)2.52تالها عبارة "أثارت مخاوفي من تفاقم آثار الجائحة وزيادة عدد ضدحاياها" بمتوسدط حسدابي بلدغ
( ،)2.48أما الترتيب الثالث ضمن عبارات مقياس التأثيرات الوجدانية فقد تمثل في عبارة "جعلتني أشدعر
بالتفاعددل المسددتمر مددع أخبددار الجائحددة والمشدداركة فددي كددل مددا يتعلددق بهددا" بمتوسددط حسددابي بلددغ (،)2.34
تالها في الترتيب الرابع عبارة "قللت من شعوري بالعزلة والتوتر الناتج عن عددم معرفتدي بأسدباب الجائحدة

وتأثيراته ددا" وذل ددك بمتوس ددط حس ددابي متوس ددط بل ددغ ( ،)2.20وأخيد د ار ج دداءت عب ددارة "رفع ددت روح ددي المعنوي ددة
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"

وجعلتني أشعر بالثقة في الجهود المبذولة الحتواء الجائحة" بمتوسط حسدابي بلدغ ( )2.09لتحدل بدذلك فدي

الترتيب األخير لعبارات هذا المقياس.

"

أخير جاءت التأثيرات السلوكية بمتوسطات حسابية تراوحدت بدين ( )2.13 – 2.42لتحدل بدذلك فدي
و ا

الترتي ددب الثال ددث م ددن ب ددين ت ددأثيرات اعتم دداد الجمه ددور اليمن ددي عل ددى وس ددائل التواص ددل االجتم دداعي كمص دددر
للحص ددول عل ددى المعلوم ددات ح ددول جائح ددة كورون ددا ،حي ددث بل ددغ متوس ددط المجم ددوع الكل ددي للت ددأثيرات الس ددلوكية

( )2.30كددان أعالهددا للعبددارة التددي تددنص علددى "دفعتنددي إلددى مقاطعددة األمدداكن المزدحمددة ونصددح أقربددائي
ومع ددارفي بع دددم الخ ددروج إال للض ددرورة" بمتوس ددط حس ددابي مرتف ددع بل ددغ ( ،)2.42تاله ددا عب ددارة "جعلتن ددي أه ددتم
بمناقش ددة القض ددايا المتعلق ددة بقط دداع الص ددحة والخ دددمات الت ددي تحت دداج لتأهي ددل" بمتوس ددط حس ددابي مرتف ددع بل ددغ

( ،)2.38أم ددا الترتي ددب الثال ددث ض ددمن عب ددارات مقي دداس الت ددأثيرات الس ددلوكية فق ددد تمث ددل ف ددي عب ددارة "جعلتن ددي
در جدداءت عب ددارة
أحددرص عل ددى مناقشددة تط ددورات الجائحددة وتأثيراته ددا" بمتوسددط حس ددابي بلددغ ( ، )2.27وأخي د ا
"جعلتني أنصر عن متابعة أخبار الجائحة إلى أخبار تريحني" بمتوسط حسابي بلغ ( )2.13لتحل بذلك
في الترتيب األخير لعبارات هذا المقياس.

ثال اثا :نتائج اختبارات الفروض:

الفرض األول :توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين معدل اعتماد الجمهور اليمني على وسائل
التواصل الجتماعي ودرجة ثقتهم في الموضوعات التي يتم نشرها فيها.

جدول رقم ()11
يبين معامل ارتباط بيرسون بين معدل اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي ودرجة ثقتهم في
الموضوعات التي يتم نشرها فيها

العالقة

*
**

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01

درجة الثقة
معامل االرتباط ر

)**( 0.436

الداللة اإلحصائية

0.000

العدد

300

يتبين مدن الجددول رقدم ( )11وجدود عالقدة إيجابيدة دالدة إحصدائيا بدين معددل اعتمداد الجمهدور اليمندي

علددى وسددائل التواص ددل االجتمدداعي ف ددي الحصددول عل ددى المعلومددات عددن جائح ددة كورونددا ودرج ددة ثقددتهم ف ددي

الموضوعات التي يتم نشرها فيها ،حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون (** ،).436وذلك عند مستوى معنوية

( ،)0.00وهددذا يعنددي أندده كلمددا زاد معدددل اعتمدداد الجمهددور اليمنددي علددى وسددائل التواصددل االجتمدداعي زادت
درجة ثقتهم في الموضوعات التي يتم نشرها فيها.

"
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وفي ضوء النتائج السـابقة يمكـن قبـول الفـرض األول القائـل بوجـود عالقـة إيجابيـة دالـة إحصـائي ا بـين

معــدل اعتمــاد الجمهــور اليمنــي علــى وســائل التواصــل الجتمـاعي فــي الحصــول علــى المعلومــات حــول

جائحة كورونا ودرجة ثقتهم في الموضوعات التي يتم نشرها فيها.

حصائيا بين معدل اعتماد الجمهور اليمني على وسائل
الفرض الثاني :توجد عالقة ارتباط دالة إ
ا
التواصل الجتماعي والتأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن هذا العتماد.
جدول رقم ()12
يوضح معامل ارتباط بيرسون بين معدل اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي والتأثيرات الناتجة عن االعتماد

العالقة
معدل اعتماد الجمهور اليمني

التأثيرات المعرفية
معامل االرتباط

على وسائل التواصل
االجتماعي.

الداللة اإلحصائية
العدد

*
**

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01

التأثيرات الوجدانية

التأثيرات السلوكية

)**(.404

)**(.247

)**(.250

0.000

0.000

0.000

300

300

300

يتبددين مددن الجدددول السددابق وجددود عالقددة إيجابيددة دالددة إحصددائيا بددين معدددل اعتمدداد الجمهددور اليمنددي علددى
وسائل التواصل االجتماعي والتدأثيرات المعرفيدة والوجدانيدة والسدلوكية الناتجدة عدن هدذا االعتمداد حيدث بلدغ
معامل ارتباط بيرسون للتأثيرات المعرفية (** ،).404فيما بلغ معامل ارتباط بيرسدون للتدأثيرات الوجدانيدة
(** ،).247أما معامل ارتباط بيرسون للتأثيرات السلوكية فقد بلغ (** ).250وذلك عند مسدتوى معنويدة
( ،)0.000بمعنددى أن التددأثيرات المعرفيددة والوجدانيددة والسددلوكية تزيددد عنددد االعتمدداد علددى وسددائل التواصددل
االجتماعي من قبل الجمهور اليمني.
حصـائيا بـين
وفي ضوء النتائج السابقة تم قبول الفرض الثـاني القائـل بوجـود عالقـة ارتبـاط دالـة إ
ا
معـــدل اعتمـــاد الجمهـــور اليمنـــي علـــى وســـائل التواصـــل الجتمـــاعي والتـــأثيرات المعرفيـــة والوجدانيـــة
والسلوكية الناتجة عن هذا العتماد.
إحصائيا بين معدل اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل
الفرض الثالث :توجد فروق دالة
ا
الجتماعي كمصدر للمعلومات عن الجائحة والمتغيرات الديموغرافية (النوع ،والعمر ،والمستو
التعليمي).
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"

جدول رقم ()13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لـ معدل اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي
كمصدر للمعلومات عن الجائحة تعزى إلى متغيراتهم الديموغرافية

المتغيرات

"
"

الفئة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

العدد

ذكر
أنثى

2.46
2.37

.624
.710

187
113

الفئة
العمرية

من  18إلى أقل من  25سنة
من  25إلى أقل من  35سنة
من  35سنة إلى أقل من  45سنة
 45سنة فأكثر

2.38
2.52
2.35
2.42

.584
.684
.667
.717

79
112
85
24

المستوى
التعليمي

دراسات عليا
جامعي
ثانوية عامة وما دونها

2.38
2.47
2.22

.654
.655
.671

85
192
23

النوع االجتماعي

يتضح من الجدول رقدم ( )13وجدود تبداين ظداهري بدين المتوسدطات الحسدابية واالنح ارفدات المعياريدة

ف ددي درج ددات أفددراد العين ددة لد ددمعدل اعتم ددادهم عل ددى وس ددائل التواص ددل االجتم دداعي كمص دددر للمعلوم ددات ع ددن
الجائح ددة يع ددزى إل ددى المتغيددرات الديموغرافي ددة (الن ددوع ،والعم ددر ،والمس ددتوى التعليم ددي) ،وللكش ددف ع ددن دالل ددة
الفروق اإلحصائية تم استخدام تحليل التباين الثالثي ( ،)3- WAY- ANOVAوالجدول رقم ( )14يبين
ذلك.

جدول رقم ()14
نتائج تحليل التباين الثالثي ( )3- WAY- ANOVAلمتوسطات اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي
كمصدر للمعلومات عن الجائحة تعزى إلى متغيراتهم الديموغرافية.

مصدر التباين

مجموع المربعات درجات

متوسط المربعات

الداللة اإلحصائية

قيمة

الحرية
النوع االجتماعي
الفئة العمرية
المستوى التعليمي
الخطأ
المجموع

.581

1

.581

1.356

.245

1.567

3

.522

1.218

.303

1.643
125.598
129.387

2
293
299

.821
.429

1.916

.149

يتضح من جدول رقم ( )14عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين معدل االعتماد على وسائل التواصل
االجتماعي للجمهور اليمني في الحصول على المعلومات حول جائحة كورونا والمتغيرات الديموغرافية

لهم تعزى للمتغيرات الديمغرافية (النوع والفئة العمرية والمستوى التعليمي) حيث بلغت قيمة

للنوع

االجتماعي ( ،)1.356وذلك عند مستوى معنوية ( ،).245وهي أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية

( ،)α =0.05فيما بلغت قيمة

للفئة العمرية ( ،)1.218وذلك عند مستوى معنوية ( ،).303وهي

أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية ( ،)α =0.05فيما بلغت قيمة

للمستوى التعليمي (،)1.916

وذلك عند مستوى معنوية ( ،).149وهي بذلك أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية ()α =0.05
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وفي ضوء النتائج السابقة تم رفض الفرض الثالث القائل بوجود فروق دالة إحصائي ا بين معدل

اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل الجتماعي كمصدر للمعلومات عن الجائحة والمتغيرات

الديموغرافية (النوع ،والعمر ،والمستو التعليمي).

الفرض الرابع :تختلف أهداف اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل الجتماعي أثناء جائحة
كورونا باختالف المتغيرات الديموغرافية لهم (النوع ،والعمر ،والمستو التعليمي).

جدول ()15
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختالف أهداف اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل
االجتماعي أثناء جائحة كورونا تعزى للمتغيرات الديموغرافية لهم

الفئة

المتغيرات

ذكر
النوع
أنثى

من  18إلى أقل من  25سنة
من  25إلى أقل من  35سنة
العمر
من  35إلى أقل من  45سنة
 45سنة فأكثر
المستوى
التعلمي

ثانوية عامة فما دونها
جامعي
دراسات عليا

ألهدا

المتوسط
واالنحراف
متوسط حسابي
انحراف معياري
متوسط حسابي
انحراف معياري
متوسط حسابي

الفهم

التوجيه

2.61
.537
2.55
.551

2.43
.533
2.40
.506

القضاءعلى
التوتر
2.30
.551
2.12
.572

2.53

2.46

2.20

انحراف معياري

.516

.454

.499

متوسط حسابي

2.62

2.41

2.22

انحراف معياري

.578
2.62

.586
2.37

.634
2.25

.529
2.51
.501
2.43
.677
2.61
.509
2.59
2.43

.507
2.49
.481
2.30
.658
2.44
.501
2.39
2.30

.564
2.33
.428
2.01
.647
2.25
.547
2.24
2.01

متوسط حسابي
انحراف معياري
متوسط حسابي
انحراف معياري
متوسط حسابي
انحراف معياري
متوسط حسابي
انحراف معياري
متوسط حسابي
انحراف معياري

يتضح من الجدول رقم ( )15وجود تباين ظاهري بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا باختال

المتغيرات

الديموغرافية لهم (النوع ،والعمر ،والمستوى التعليمي) وللكشف عن داللة الفروق اإلحصائية تم استخدام
تحليل التباين الثالثي ( ،)3- WAY- ANOVAوالجدول رقم ( )16يبين ذلك.
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جدول رقم ()16
يبين نتائج تحليل التباين الثالثي ( )3- WAY- ANOVAالختالف أهداف اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل
االجتماعي أثناء جائحة كورونا باختالف المتغيرات الديموغرافية لهم

مصدر التباين

النوع االجتماعي

الفئة العمرية

المستوى التعليمي

الخطأ

المجموع

أهداف االعتماد

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف

الفهم

.163

1

.163

.553

.458

التوجيه

.094

1

.094

.343

.559

القضاء على التوتر

1.925

1

1.925

6.142

.014

الفهم

.494

3

.165

.558

.643

التوجيه

.528

3

.176

.641

.589

القضاء على التوتر

.231

3

.077

.246

.864

الفهم

.495

2

.247

.838

.434

التوجيه

.475

2

.237

.864

.423

القضاء على التوتر

1.104

2

.552

1.761

.174

الفهم

86.495

293

.295

التوجيه

80.537

293

.275

القضاء على التوتر

91.829

293

.313

الفهم

87.800

299

التوجيه

81.583

299

القضاء على التوتر

95.310

299

يتضح من جدول رقم ( )16مايلي:

 -باستخدام اختبار تحليل التباين الثالثي تبين عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين أهدا

الداللة
اإلحصائية

اعتماد الجمهور

اليمني على وسائل التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا تعزى لمتغير النوع باستثناء أهدا
على التوتر ،حيث جاءت الفروق لصالح الذكور وبلغت قيمة

(.).014

 -عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين أهدا

القضاء

( )6.142وذلك عند مستوى معنوية

اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي

أثناء جائحة كورونا تعزى لمتغيري العمر والمستوى التعليمي وذلك لتجاوز مستوى المعنوية حدود
الخطأ المسموح به إحصائيا.

وفي ضوء النتائج السابقة يمكن قبول الفرض الرابع القائل بوجود اختالف في أهداف اعتماد

الجمهور اليمني على وسائل التواصل الجتماعي أثناء جائحة كورونا باختالف المتغيرات الديموغرافية

"
"
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جزئيا ،وذل فيما يتعلق بهدف القضاء على التوتر؛ حيث وجدت فروق دالة لصالح الذكور .كما
لهم ا
تم رفض الفرض فيما يتعلق بوجود اختالف في أهداف اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل
الجتماعي أثناء جائحة كورونا ومتغيري (الفئة العمرية والمستو التعليمي).

حصائيا بين تأثيرات اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل
الفرض الخامس :توجد فروق دالة إ
ا
الجتماعي وفق ا للخصائص الديموغرافية (النوع ،والعمر ،والمستو التعليمي).
جدول ()17
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لـتأثيرات اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي وفقا ً
للخصائص الديموغرافية (النوع ،والعمر ،والمستوى التعليمي).

الفئة

المتغيرات

ذكر
النوع
انثى

من  18إلى أقل من  25سنة
من  25إلى أقل من  35سنة
العمر
من  35إلى أقل من  45سنة
 45سنة فأكثر
ثانوية عامة فما دونها
المستوى
التعلمي

جامعي
دراسات عليا

المتوسط
واالنحراف
متوسط حسابي
انحراف معياري
متوسط حسابي
انحراف معياري
متوسط حسابي

التأثيرات
المعرفية
2.51
.506
2.47
.518

التأثيرات
الوجدانية
2.39
.512
2.22
.527

التأثيرات
السلوكية
2.34
.497
2.22
.547

2.41

2.29

2.28

انحراف معياري

.454

.466

.470

متوسط حسابي

2.50

2.31

2.30

انحراف معياري

.574

.562

.564

متوسط حسابي
انحراف معياري

2.59

2.37

2.31

.466
2.46
.492
2.33
.626
2.51
.498
2.51
.501

.510
2.36
.575
2.22
.565
2.34
.517
2.33
.526

.517
2.32
.492
2.34
.562
2.28
.507
2.34
.538

متوسط حسابي
انحراف معياري
متوسط حسابي
انحراف معياري
متوسط حسابي
انحراف معياري
متوسط حسابي
انحراف معياري

يتضح من الجدول أعاله وجود تباين ظاهري بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لدرجات تأثيرات اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي وفقا للخصائص الديموغرافية

(النوع ،والعمر ،والمستوى التعليمي) ،وللكشف عن داللة الفروق اإلحصائية تم استخدام تحليل التباين

الثالثي ( ،)3- WAY- ANOVAوالجدول ( )18يبين ذلك.
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جدول ()18
نتائج تحليل التباين الثالثي ( )3- WAY- ANOVAلمتوسطات تأثيرات اعتماد الجمهور اليمني على
وسائل التواصل االجتماعي وفقا ً للخصائص الديموغرافية لهم.

مصدر التباين

التأثيرات

النوع االجتماعي

تأثيرات معرفية

.024

تأثيرات وجدانية

1.717

1

تأثيرات سلوكية

.958

1

.958

تأثيرات معرفية

1.180

3

.393

1.520

تأثيرات وجدانية

.160

3

.053

.197

.899

تأثيرات سلوكية

.004

3

.001

.004

1.000

تأثيرات معرفية

.568

2

.284

1.097

.335

تأثيرات وجدانية

.276

2

.138

.510

.601

تأثيرات سلوكية

.183

2

.092

.338

.713

تأثيرات معرفية

75.826

293

.259

تأثيرات وجدانية

79.376

293

.271

تأثيرات سلوكية

79.345

293

.271

تأثيرات معرفية

77.800

299

تأثيرات وجدانية

81.725

299

تأثيرات سلوكية

80.549

299

الفئة العمرية

المستوى التعليمي

الخطأ

المجموع

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

الداللة
اإلحصائية

متوسط
المربعات

قيمة ف

1

.024

.092

.762

1.717

6.339

.012

3.537

.061
.209

تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي:

 -باستخدام اختبار تحليل التباين الثالثي تبين عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين تأثيرات اعتماد

الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا تعزى لمتغير النوع باستثناء

التأثيرات الوجدانية ،حيث جاءت الفروق لصالح الذكور وبلغت قيمة

( )6.339وذلك عند مستوى

معنوية (.).012

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا في تأثيرات اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعيأثناء جائحة كورونا تعزى لمتغيري العمر والمستوى التعليمي وذلك لتجاوز مستوى المعنوية حدود
الخطأ المسموح به إحصائيا.

وفي ضوء النتائج السابقة يمكن قبول الفرض الخامس القائل بوجود فروق بين تأثيرات اعتماد

الجمهور اليمني على وسائل التواصل الجتماعي أثناء جائحة كورونا باختالف المتغيرات الديموغرافية

"
"
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جزئيا ،وذل فيما يتعلق بالتأثيرات الوجدانية؛ حيث وجدت فروق دالة تعز لمتغير النوع وكانت
لهم
ا
الفروق لصالح الذكور .كما تم رفض الفرض فيما يتعلق بوجود فروق دالة إحصائياَ بين اعتماد
الجمهور اليمني على وسائل التواصل الجتماعي للحصول على المعلومات حول جائحة كورونا

ومتغيري (الفئة العمرية والمستو التعليمي).
نتائج الدراسة:

أولا :النتائج العامة للدراسة:
 تمثلت أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها الجمهور اليمني في الحصول على المعلوماتحول القضايا واألحداث المختلفة في وسائل التواصل االجتماعي التي حلت في الترتيب األول،

تالها المواقع اإلخبارية على اإلنترنت ،فيما حل االتصال الشخصي مع األصدقاء والمعار

أخير
ثالثا ،تاله الصحف اإللكترونية ثم القنوات التلفزيونية التي حلت في الترتيب الخامس ،و ا

جاءت المحطات اإلذاعية والصحف الورقية في الترتيب األخير ،مما يشير إلى األهمية الكبيرة
التي تحظى بها وسائل التواصل االجتماعي كوسائل اتصال جديدة ذات تأثير وانتشار واسعين.

 ارتفاع معدل اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي في الحصول علىالمعلومات حول القضايا واألحداث الطارئة ،حيث يعتمد عليها أكثر من نصف عينة الدراسة

اعتمادا كبيرا ،مما يشير إلى األهمية التي تحتلها هذه الوسائل كوسائل اتصال أساسية في
المجتمع اليمني.

 -تصدر الواتساب وسائل التواصل االجتماعي التي اعتمد عليها الجمهور اليمني في الحصول

على المعلومات حول جائحة كورونا ،فقد جاء في الترتيب األول بمتوسط مرتفع ،فيما جاء"الفيس
بوك" في الترتيب الثاني ،أما تطبيق "يوتيوب" فقد جاء في الترتيب الثالث تاله " تيليجرام"،

و"تويتر" التي حصلت على متوسطات حسابية متوسطة القوة ،فيما حل "تك توك" و "سناب
شات" في الترتيب األخير بمتوسط منخفض.

 -تمثلت أهم أسباب تعرض الجمهور اليمني لوسائل التواصل االجتماعي في المزايا الفريدة التي

تمتلكها هذه الوسائل من سرعة نقل األخبار ومعرفة آخر التطورات ،ودعم المحتوى اإلعالمي

المتعلق بالجائحة بالصور والفيديوهات ،إلى جانب إتاحة هذه الوسائل للتفاعل والمشاركة ،وهي
من المميزات المهمة لهذه الوسيلة االتصالية المؤثرة.

 -تصدرت "أهدا

الفهم" أهدا

اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي للحصول

عل ددى المعلوم ددات ح ددول جائح ددة كورون ددا؛ حي ددث مكن ددت الجمه ددور م ددن إدراك وتفس ددير الجائح ددة بك ددل

جوانبهددا وفهددم النتددائج المترتبددة عليهددا ،أمددا "أهدددا

التوجيدده" فقددد حلددت فددي الترتيددب الثدداني ،وتمكددن

الجمهور اليمني من خاللها من اتباع السلوك المناسب للتعامل مع األزمدات ،وفدتح بداب المناقشدة
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حول الجائحة وآثارها المختلفة ،أما " أهدا
ضمن أهدا

القضاء علدى التدوتر" فقدد جداءت فدي الترتيدب األخيدر

الجمهور اليمني في الحصول على المعلومات حول جائحة كورونا.

 يثق أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة من الجمهدور اليمندي بوسدائل التواصدل االجتمداعي بدرجدةعالية ،مما يشير إلى درجة جيدة من الثقة باتت هذه الوسدائل تحتلهدا مدن بدين الوسدائل االتصدالية

المختلفة ،واعتبارها من الوسائل ذات االعتمادية والثقة العالية في الحصول على المعلومات حدول

القضايا المختلفة.

 تحققددت العدي ددد مددن الت ددأثيرات نتيجددة اعتم دداد أف د ارد العين ددة علددى وس ددائل التواصددل االجتم دداعي أثن دداءجائحد ددة كوروند ددا ،حيد ددث تفوقد ددت "التد ددأثيرات المعرفيد ددة" علد ددى "التد ددأثيرات الوجدانيد ددة والسد ددلوكية" ،فقد ددد

استطاعت وسائل التواصل االجتماعي توسيع معار ومعلومات الجمهور حول الجائحة وأبعادهدا

المختلفددة ،أمددا عل ددى مسددتوى "التددأثيرات الوجداني ددة" التددي حل ددت فددي الترتيددب الث دداني فقددد اس ددتطاعت
وسددائل التواصددل االجتمدداعي إثددارة تعدداطف الجمهددور مددع أسددر ضددحايا الجائحددة إلددى جانددب إثددارة

مخدداو

الجمهددور مددن تفدداقم آثددار الجائحددة وزيددادة عدددد الضددحايا ،كمددا جعلددتهم يشددعرون بالتفاعددل

المسددتمر مددع الجائحددة والمشدداركة فددي كددل مددا يتعلددق بهددا ،وأخيد ار فيمددا يتعلددق "بالتددأثيرات السددلوكية"
التدى حلددت فدي الترتيددب الثالدث فقددد تمكنددت وسدائل التواصددل االجتمداعي مددن دفدع الجمهددور اليمنددي
إلى مقاطعة األماكن المزدحمة ،كما جعلته يحرص على مناقشة تطورات الجائحة وتأثيراتها.
ثانيا :نتائج اختبارات الفروض:
ا
 -تبين وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين معدل اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل

االجتماعي في الحصول على المعلومات حول جائحة كورونا ودرجة ثقتهم في الموضوعات التي

يتم نشرها فيها ،مما يعني أنه كلما زاد معدل اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل

االجتماعي زادت درجة ثقتهم في الموضوعات التي يتم نشرها في تلك الوسائل.

 -وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين معدل اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل

االجتماعي والتأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن هذا االعتماد ،وهذا يعنى أن

التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية تزيد عند االعتماد على وسائل التواصل االجتماعي من
قبل الجمهور اليمني.

 لم يثبت وجود فروق دالة إحصائيا بين معدل اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصلعزى للمتغيرات الديموغرافية لهم
االجتماعي للحصول على المعلومات حول جائحة كورونا ت َ
(النوع االجتماعي ،الفئة العمرية ،المستوى التعليمي).

 -عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين أهدا

اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل

عزى لمتغيرى العمر والمستوى
االجتماعي أثناء جائحة كورونا ،والمتغيرات الديموغرافية لهم ت َ

"
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عزى لمتغير النوع ،وقد جاءت الفروق لصالح الذكور.
التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا ي َ
 -عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين تأثيرات اعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل

عزى لمتغيرى الفئة العمرية
االجتماعي أثناء جائحة كورونا ،والمتغيرات الديموغرافية لهم ت َ
والمستوى التعليمي ،فيما اتضح وجود فروق دالة إحصائيا في التأثيرات الوجدانية العتماد
عزى لمتغير النوع ،وقد
الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا ت َ
جاءت الفروق لصالح الذكور.
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Abstract

The

study aimed to reveal the extent to which the Yemeni audience
relied on social media to obtain information about the Corona pandemic. It
measured the extent to which the cognitive, emotional and behavioral effects are
achieved as a result of such a reliance during the pandemic.
The researcher used a survey method on a purposive sample of 300 social
media users in the Republic of Yemen. The mean age group is 18 years old and
over.
The study revealed a set of findings, the most significant of which are:
- Whats App was the most popular social media, which the Yemeni public
relied on to obtain information about the Corona pandemic. Facebook came in
the second place, while YouTube came third.
- The most important reasons for the Yemeni public’s exposure to social media
were represented in the unique advantages that the internet possesses as a
means of communication: 1- The speed in transmitting news 2- Knowing the
latest developments 3- Interaction and active participation that such social
media facilitate for people.
- The goals of understanding ranked first in the goals of the Yemeni public’s
reliance on social media to obtain information about the Corona pandemic. As
for the orientation goals, they came in the second place, while the goals of
eliminating tension came in the last place.
- Many effects were achieved as a result of the sample’s dependence on social
media during the Corona pandemic. The cognitive effects outweighed the
emotional and behavioral effects.
- There was a statistically significant positive relationship between the Yemeni
public’s reliance on social media and the cognitive, emotional and behavioral
effects that increased when the Yemeni public relied on social media.
Keywords: Social Media - Yemeni Audience - Corona Pandemic.
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