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  ملخص البحث:
يستخدمون   ممن  العراق  كوردستان  إقليم  مواطني  تصورات  معرفة  اىل  الدراسة  هذه  هدفت 

والوقائية عن ف�وس كورونا املستجد  منصات التواصل االجت�عي من حيث استقبال املعلومات الصحية 
) ومدى انخراطهم ومشاركتهم وتفاعلهم مع تلك املعلومات. ك� ركزت الدراسة علی معرفة  ١٩-(كوفيد

وإقناعهم   املواطن�  مع  للتواصل  املنصات  تلك  إلستخدام  املعنية  الجهات  وقابلية  كفاءة  وتحليل 
الوبائية من خال أثناء األزمة  الوقائية  الدراسة  باملسؤلية  أما منهجيا،ً فان هذه  املواطن�.  ل وجهة نظر 

االست�رة  تطبيق  املسح من خالل  منهج  اعتمدت عىل  التي  الصحي  االتصال  دراسات  من ضمن  هي 
وتوزيعها الكرتونيا عىل عينة عشوائية  ’Google Frorms ‘   عرب تطبيق  اإللكرتونية التي �ت تصميمها

اجرا  ٥٢٤قوامها   ألسباب  يثقون  مبحوثاً  املبحوث�  أغلبية  ان  الی  الدراسة  توصلت  ومنهجیة.  ئیة 
املؤسسات   لقدرة  رؤيتهم  يف  مختلف�  أنهم  ح�  يف  الكورونا  وباء  يخص  في�  الوقائية  بالتعلي�ت 
يرون   املواطن�  من  فقط  متواضعة  نسبة  أن  اذ  العراق؛  كوردستان  اقليم  يف  الطبية  والكوادر  الصحية 

مل الكافية  القدرة  مستخدمي  فيهم  من  قليلة  نسبة  أن  الدراسة  أوضحت  و  الصحية.  األزمات  واجهة 
اآلخرين، وكذلك   مواد  واعادة نرش  املواد ونرشها  كتابة  كانوا نشيط� يف  االجت�عي  التواصل  منصات 

  .كتابة التعليقات أو ابداء االعجاب، لذلك يبدو أنهم اكتفوا فقط �تابعة التطورات عىل هذه املنصاتده 
  

  :تو�ژین�وە ت�ىپوخ
 ع�راق  كوردستا� یم�ر هه ل�الی�ن هاو�تیا�  كانه ییتهی�مهۆ ك ه ۆڕ ت ی رمۆ پالتف �کا�ب�کاره�نان

  دا )١٩-دۆڤیكڤایرۆىس کۆرناى نوێ (ل�ماوەى ب�وبون�وەى پ�تاى 
  ، راقه یع  ی كوردستان  یم�ر هه  ی انیت� هاوو   ی نیوان�� ت  دوید  ی نی زان  یئامانج  هیوه نه یژ �تو   مئه

  ه ییاریزان  یوتنستكه ده  ت بهباره سه  نن،�هكاردهبه   كانهییتهی�مه ۆ ك  ایدیم  یكانرمه ۆ پالتف  كه  یوانه ئه
خ  ی ندروستته راده ١٩-د یفۆ (ك  ناۆڕۆ ك  یسۆ ر یاڤ  یتاپه  له  كانهییز �پار ۆو  و    كردنییشداربه  ی)و 
كارل  بوونته�ئاو  زانئه  ڵگهله   انیك �و  تو انه ییاریو  كارروههه  كه وهنهیژ �.  زانسهله   كردووهیها  و    نیر 
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ل  یوهكردنه یش پالتفئه  ینان� كارهبه  له   كانداره ییندوهیپه  نه هی ال  ییهاتوو�تواناو   یایدیم  یرمانه ۆ و 
  ی كاتله  ییز �پار ۆخ  ییت�ار یرپرسبه  به   ان ینان�ه�تپناعه قه   ی ستبهمه به  ان یت� هاوو   ڵگهله   ییتهی�مه ۆ ك

 هیوهنه یژ �م تو ئه   ،وهشهوه نهیژ �تو   یباز �ر   یوو ڕ . له وهانهۆیخ  انیت� هاوو   یوانگه ڕ دا، لهتاكه په  یرانیقه
 به   ییو�رووپ  یدۆ ت یم  به   ستووه ه ب  یپشت  كه   ه یندروست ته   ی شنیكهیونیمۆ ك  یكانوهنه یژ �تو   یخانهله
و   نیزاید  وه ە)Google Form(  یگرامۆ پر   یگهڕ�له  كه   ینۆ كرت یلئه   ییراپرس  یرمۆ ف  ینان�كارهبه 
مشته سه به   شیی نۆ كرت یلئه  یكهیوه �شبه  وكراوه�جبه �ج دابه به له  كه یر   كه   شكراوه شداربوواندا 

  انیمت�نه   ژان�رتو به  ینه یرۆ ز   كه  ینجامه و ئهئه  ته ۆ شتیگه   كه وهنهیژ �تو   .بووه  ژ �رتو به  ٥٢٤  انیژماره
 م � به   ،كهوه نهیژ �تو   ینجامدانئه  یماوهله  هیهه  ناۆڕۆ ك  یتاپه  به  تبهیتا  یكانهییز � پار ۆخ   هیین� �ر   به 

به بارهسه  ل  ت  كاد  كانه یی ندروستته  زراوه دامه  ییهاتوو�تواناو    یی ندروستته   یر كته �س  یرانیو 
م كه  یكهیژه�نها ر ته كه ك�ر ۆ جبه ،اوازه یج انین یوان�� ت دوید ژان�رتو به  راق،یع یكوردستان یم�ر هه له
دامه ئه  هیانوا�یپ  كه وهنهیژ �تو   یكانشداربووه به  ه یت� هاوو له كاد  یندروستته  زراوهو    ی كانره یو 

  كان ه ییندروست ته  رانهیقه   وشه � ك  یوهووبوونه ڕ رووبه   ۆب  هیهه  انییستیو�پ   ییهاتوو�ش، تواناو لكه بواره
جگهمدا�ر هه له تو وانهله.  ر ته  كه   وهته ۆ روونكرد  یشوهئه  كه وهنه یژ �،  له كه  یكهیژه�نها   م 
بوونه  كانهییتهی�مه ۆ ك  هۆڕ ت  یكانرمه ۆ پالتف  یراننه �كارهبه  و    ستۆ پ  ی نینووس  له   چاالك 
رنج و  سه   ینیها نووسروهترو هه  یسانكه  یتو بابه   ستۆ پ  یوهوكردنه� ب  و دووباره  انیوهوكردنه � ب
له كی(ال  مه �د به   ین�یربده  انی  نت�مۆ ك لهوه  چونكه   ان،یرسه)  ئهوتووهركه ده  كهوه نهیژ �تو ك  و ، 

ئهته  رانهنه �كارهبه  ببكه  ندواداچوو به  كه   كردووه   انینده وهنها  زان  شهات�پ  ۆن  ر سه له   كانهییاریو 
  .رمانه ۆ و پالتفئه

 
Abstract: 

The Social Media Usage by Citizens of the Iraqi Kurdistan Region During 
Coronavirus pandemic (Covid-19) 

This study looked on social media usage by the internet users in the Kurdistan 
region pf Iraq during Coronavirus pandemic (Covid 19), which became a global 
crisis for several months. This study examines the perception of people about the 
health awareness campaign, which started during the quarantine in the region from 
March14 to April 10, 2020. The study adopted a survey method through an online 
questionnaire using 'google forms' (N= 524) with responses from adults aged 18 and 
over. The research found that the majority of the respondents trust the preventive 
instructions regarding the disease and these instructions affected them to alter their 
daily health behavior, however, a small percentage of them believe that the 
government is completely capable to face the crisis. The findings also revealed that 
social media platforms’ users were not engaged in the campaign actively since only a 
small minority of them have contributed in “liking, posting, and sharing relevant 
information on these platforms.  
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  المقدمة: 
ان االنتشار الواسع للتقنيات الحديثة لالتصاالت واالعالم واالنرتنت عىل وجه الخصوص الذي اصبح  

ونفقات االعالم واالتصاالت بشكل عام ك�  يف متناول اليد للكث�ين يف العا� ادى اىل تقليص تكاليف  
ذي  التقليدي  العمودي  االتصال  من  بدال  الناس  ب�  متبادل  افقي  اتصال  خلق  يف  كب�  بشكل  ساهم 

بالـ( املرتبطة  التقنيات  وابتكار  ظهور  أن  الواحد.  التواصل  Web 2.0االتجاه  منصات  وخصوصا   (
كتابة   من  االنرتنت  مكن مستخدمي  (االجت�عي،  مختلفة  اعالمية  مواد  واستالم  ونرش   ,Syanوخلق 

2015  .(  
الناس   عليها  يعتمد  التي  التواصل  وسائل  أهم  من  اليوم  االجت�عي  التواصل  منصات  تعد 
والسلطات ايضا ويستفيدون منها لنرش النشاطات، االفكار ومواد اخرى يف جميع املجاالت. ك� يسهل  

وم  وهموم  مشاكل  عىل  باالطالع  االهت�م  للسلطات  ذات  والقضايا  املسائل  بخصوص  الناس  قرتحات 
املشرتك والعام يف املجتمع سواء يف االوقات الطبيعية ام أوقات األزمات. ليس هذا فحسب، بل يف ح�  
أن رشائح واسعة من الناس و املؤسسات االعالمية يف جميع املجتمعات يستخدمون هذه املنصات سواء 

أن ينرشون أو يعيدون نرش مواد اآلخرين ويعلقون عليها أم يستخدمونها  كان استخداما نشطا فعاال ك 
فقط للمتابعة واملشاهدة وقراءة ما تنرش عىل هذه املنصات، فهذا يعني تواصل وترابط الكث�ين عىل  

  هذه املنصات وبقائهم عىل اتصال يف أغلب االوقات وبالتايل اطالعهم عىل آخر التطورات.  
) يف العا�، تابع املواطنون يف مختلف  Covid-19باء فايروس كورونا املستجد (خالل ازمة انتشاء و 

التواصل   منصات  عىل  حساباتهم  خالل  من  به  املتعلقة  واملواضيع  الوباء  هذا  تطورات  البلدان 
االجت�عي. أظهرت العديد من الدراسات سواء التي اجريت عىل عالقة وتأث� هذه املنصات بهذا الوباء  

ئة التي سبقته والتي تم عرضها يف دراستنا هذه، بأن الناس يتابعون ما تنرش عىل هذه املنصات أو االوب
ويتأثرون ويتفاعلون معها وأيضا . ك� كان لهذه املنصات دور كب� يف توعية الناس وتثقيفهم من خالل  

    التعلي�ت واملعلومات املتعلقة بالوباء والتي كانت تنرش عليها. 
البالغة لوسائل التواصل االجت�عي وتأث�ها امللحوظ عىل الناس يف مختلف مجاالت  نظرا لألهمية  

االجت�عي   التواصل  استخدامات  بدراسة  البحث  هذا  يقوم  مجتمعاتنا،  بها  �ر  التي  واألزمات  الحياة 
 ) املستجد  كورونا  فايروس  وباء  انتشار  فرتة  العراق خالل  كوردستان  اقليم  مواطني  )  Covid-19لدى 

نحو وذ وتصوراتهم  الف�ويس  بالوباء  يتعلق  في�  للجمهور  االتصالية  والسلوك  األ�اط  أهم  ملعرفة  لك 
النظام الصحفي ودور الجهات املعنية الستخدام منصات التواصل االجت�عي للتوعية وتوجيه املواطن� 

ال البحث اىل جانب مراجعة األدبيات والرتاث  تناول هذا  الوباء. ك�  علمي يف مجال هذا  للتعامل مع 
ملقرتحات بناء البحث، بتحليل نتائج الجزء امليدا� وتفس�ها وعرضها باإلضافة اىل تقديم االستنتاجات وا

  عىل النتائج.  
قسم   هذا  وعليه،  مهيكلية  اىل  رئيس�البحث  املطلب�  يتناول  اال   طلب،  النظرية    سساالول: 

املنهجية  دراسةلل يوجوانبها  ح�  يف  لل  طلبامل  عالج،  امليدانية  املحاور  نتائجها،  و   دراسة الثا�:  تفس� 
  : وذلك عىل النحو اآل�
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  : دراسةالمطلب االول: االسس النظرية لل
  وجوانبها املنهجية من خالل اآل�:  التي تقوم عليها الدراسةالنظرية سس اال يتناول هذا املطلب 

  
  مجال البحث: أوالً: مراجعة األدبيات والرتاث العلمي يف 

) حديث الظهور اذ تم اعتباره وباًء عاملياً من  ١٩-يعد ف�وس كورونا املستجد املعروف بـ (كوفيد 
)، لذا ال  World Health Organization, 2020من شهر آذار (  ١١قبل منظمة الصحة العاملية بتأريخ  

وباء   حول  اإلنسانية  العلوم  مجال  يف  دراسات  باألخص  املوضوع  هذا  حول  كافية  دراسات  تتوفر 
بأزمة عاملية من   للخوف لدى اإلنسانية أجمع، تسبب  ومسبباً  الوباء فتاكاً  الكورونا، لكن بسبب كون 

تجنب اإلصابة والحد من  نواح عدة، ما أدت بالنتيجة إىل تضافر وتوحيد الجهود والطاقات سواء لكيفية 
تفيش الفايروس أو إليجاد عالج مناسب للمرىض املصاب� بالف�وس. من هذا املنطلق، نحاول يف هذه  
وإبراز جهود  منها  املنشورة  املجال خصوصا  بهذا  املتعلقة  العلمية  الجهود  الضوء عىل  القاء  املراجعة، 

املجالت األكاد�ية العاملية لتشجيع الباحث�،  ومحاوالت املؤسسات العلمية ودور النرش، ومن ثم دعوة  
اذ يساهم كل ذلك يف إنتاج املعرفة. ومن ب� أهم املجالت األكاد�ية املشهورة والبارزة التي بادرت يف 

 Newو   The Journal of the American Medical Association ،The Lancetهذا السياق وهي: 
England journal of Medicineقا�ون اآلن عىل إجراء دراسات ك� وينرشون نتائج بحوثهم    ، وهم
). لذلك، نحاول يف دراستنا هذه، توضيح  Wellcome Trust, 2020التي � تكتمل و� تنرش إىل اآلن ( 

  وتحليل نتائج البحوث غ� املنشورة أيضاً.  
مؤسسة   دة بافتتاح  ، وهي مؤسسة علمية مشهورة ورائElsevierويف سياق م�ثل قامت مؤخراً 

بإسم ( واملعلومات  Novel Coronavisus Information Centerمركز  املصادر  توف� ونرش  ) بهدف 
األطباء   يتكمن   � مقابل،  بدون  البلدان  مختلف  يف  العامة  الصحة  لسلطات  الكورونا  بوباء  املرتبطة 

) لها  حد  ووضع  علمي  بشكل  الوباء  تفيش  أزمة  إدارة  من  محاوالت Elsevier, 2020والباحث�  يف   .(
 Taylor andم�ثلة، قامت مؤسسات أخرى بتوف� وعرض دراساتهم دون مقابل، من بينها مؤسسات:  

Francis  ،Emerland Publishing  )Emerland Publishin, 2020  العلمية املؤسسة  قامت  ك�   .(
العاملية  من خالل حملة واسعة تحت عنوان (االلتزام و املساعدة و   Springer Natureللنرش   التلبية 

  ). Springer Nature, 2020لهذا الوباء) بعرض وتوف� بحوثها ودراساتها بدون أي مقابل مادي (
  Laفي� يخص الدراسات املرتبطة بوباء ف�وس كورونا ومنصات التواصل االجت�عي، قام كل من  

)، بإجراء دراسة عن سياسة منصات التواصل االجت�عي و الصحافة  La et al,. 2020وفريق مرافق له (
(كوفيد  الكورونا  ووباء  التقليدية  مفادها  ١٩-العلمية  نتيجة  إىل  توصلوا  اذ  فيتنام  يف  منصات  )  أن 

التواصل االجت�عي مارست دوراً فعاالً يف توعية املواطن�. ففي ظل هذه النتيجة قام وزير صحة هذه  
املتعلقة  املعلومات  ونرش  لتوف�  الفيسبوك  االجت�عي  التواصل  موقع  عىل  حساب  بافتتاح  الدولة 

تواصل االجت�عي من قبل  بالوباء. وهناك أيضا دراسة أخرى حول أهمية استخدام اإلنرتنت ومنصات ال
يتعلق بفايروس كورونا ( نتيجة أن هناك عالقة  Covid-19مواطني الص� في�  الدراسة اىل  ). وصلت 

الوباء، ذلك كون غالبية مستخدمي   التواصل االجت�عي والتوعية من  ب� استخدام اإلنرتنت ومنصات 
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مدة   الوباء خالل  إسم  بالبحث عن  قاموا  الكورونا  أ   ١٤اىل    ١٠اإلنرتنت  وباء  تفيش  يصل  أن  قبل  يام 
التواصل   منصات  عىل  بالوباء  املتعلقة  املواد  نرش  نسبة  أن  ك�  مستوياتها.  أعىل  إىل  بها  واإلصابة 

أيام قبل ذروة تفيش الوباء ونسبة املصاب�، و    ١٠)، أي  ٢٠٢٠-١-٢٥االجت�عي وصلت إىل ذروتها يف (
اذ    coronavirusها عىل منصات التواصل االجت�عي كانت  إن أك� املصطلحات التي تم نرش املواد عن

) اىل  يف  ٢٦٢٩٧٧٤٦وصل  مرة  مصطلح    ٢٠٢٠-١-٢١)  نفس  ٣٠٧٠٤٧٥٣بـ(  pneumoniaيسبقها  يف   (
يحتل الصدارة يف البحث عىل اإلنرتنت يف اليوم الذي    pneumoniaاليوم. جدير باملالحظة أن مصطلح  

ز عالمات العدوى الذي يصيب الجهاز التنفيس وكون الصين�  تم ذكره ذلك ألن املصطلح يش� إىل أبر 
وأصاب   سنوات  قبل  سارس  فايروس  عدوى  تفىش  عندما  املاضية  تجاربهم  خالل  من  بها  دراية  عىل 

  بشكل أساس الجهاز التنفيس أيضا لدى اإلنسان.  
 Corona  Trackerباالشرتاك مع فريق (  Binti Hamzah (2020)تتناول دراسة أخرى قام بها  

Community Research Group  بتحليل قاموا  اذ  نفسه.  املوضوع  االتجاهات   ٣١٠٩)  ملعرفة  خربا 
قبل   من  بالكامل  نرشت  التي  الدراسة  بيانات  جمع  تم  املذكور.  الوباء  عن  التحدث  وكيفية  واآلراء 

ب�   ما  الفرتة  يف  العاملية،  الصحة  اىل    ٢٢منظمة  شباط  آذار    ٣شهر  شهر  نت ٢٠٢٠من  حسب  يجة  . 
) الخربية  التقارير  غالبية  فأن  بشكل  ٢٥٤٨الدراسة  الوباء  عن  تحدثت  أو  تناولت  تحليلها  تم  التي   (

تقريراً خربياً تناولت املوضوع بشكل سلبي. تظهر هذه النتيجة بأن املؤسسات   ٥٦١إيجا� يف ح� فقط 
مدى خطورته عىل حياة  والقنوات اإلعالمية كانت مرتددة يف عرض وتوف� املعلومات عن الوباء وعن  

الوباء، لذا  الناس وترهيبهم من  من تخويف  الناس ألنها � تكن متأكدة من توقعاتهم وكذلك تحسباً 
تناولت تقاريرهم الخربية الوباء بشكل عادي. يذكر أن هذا الفريق مستمر يف جمع البيانات عن الوباء  

  وتحديث دراسته.  
) أحدثت قلقا لدى الباحث� بشكل عام، فمثال قام  covid-19إن رسعة تفيش هذا فايروس كورونا (

من   دون   Depouxكل  مخترص  بحث  بإجراء  وفرنسا  السويد  بريطانيا،  من  كل  يف  باحث�  ثالثة  و 
يقرتحون عىل   االجت�عي ك�  التواصل  منصات  استخدامات  بيانات دقيقة، يحذرون من  االعت�د عىل 
الناس من جهة   املنصات بحذر وأن يسارعوا يف اإلجابة عىل تساؤالت  أن يتعاملوا مع هذه  املسؤول� 

  ).  Depoux et al, 2020املعلومات الكاذبة وغ� الصحيحة من جهة أخرى ( والرد عىل
فإن الدراسات عن الوباء ومنصات التواصل    ك� يظهر، حقيقة هذا الوباء حديث الظهور والتفيش،

االجت�عي نادرة جداً خصوصاً يف املنطقة والدول العربية. يف هذه املراجعة ويف حدود اطالعنا الحظنا  
دراس الشخصية  فقط  والسالمة  التوعية،  وسائل  حول  الشعالن  قبل  من  أجريت  واحدة  ميدانية  ة 

مبحوثاً من سكان مدينة الرياض ممن عندهم إمكانية القراءة   ٢٨٦وعالمات مرض وباء الكورونا عىل  
 Alسنة. اتضحت يف النتيجة أن هناك عالقة طردية ب� املستوى التعليمي والتوعية ( ١٨وعمرهم فوق 

Shaalan, 2020 .(  
إضافة إىل وباء الكورونا، هناك أبحاث ودراسات سابقة أجريت عن العالقة ب� منصات التواصل  
االجت�عي وأوبئة أخرى كوباء االيبوال وزيكا. بشكل عام تؤكد غالبية هذه الدراسات عىل أهمية دور  

قام   األزمات.  فرتة  خالل  االجت�عي  التواصل  (  Dengمنصات  ب2020وآخرون  بهذا  )  بحث  إجراء 
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الخصوص واتضحت بالنتائج أن وسائل التواصل االجت�عي ساعدت يف توعية مستخدميها ك� ساعدت  
السلطات املعنية يف إصدار قرارات صحيحة ومناسبة. قام الباحث� يف الدراسة بتحليل محتوي نصوص  

فرت  يف  االجت�عي  التواصل  وسائل  عىل  املستخدم�  قبل  من  املنشورة  تظهر املواد  اذ  الوباء،  تفيش  ة 
تركيزهم عىل الخوف من الوباء والتأث�ات النفسية املصاحبة له. ويبدو أن عكس هذا صحيح أيضا، إذ  

من   كل  التواصل  ٢٠١٧(   Bodeو    Vargaيش�  وسائل  إلستخدام  السلبي  الدور  اىل  دراسته�  يف   (
املعلو  وغ� صحيحة عكس  مفربكة  معلومات صحية  نرش  منظمة  االجت�عي يف  عليها  تؤكد  التي  مات 

محتوى   بتحليل  دراسة  يف  وآخرون  عيل  قام  أخرى،  جهة  من  الوباء.  عن  العاملية  مادة   ٨٠٠الصحة 
منشورة عىل وسائل التواصل االجت�عي عن وباء الزيكا واستنتجوا أن ملنصات التواصل االجت�عي دور 

في التفاعل  من  يزيد  ك�  ملستخدميها  النفسية  الناحية  (عىل  بينهم   �Ali, et al, 2016  .( بالطريقة  و
للتعامل مع   الواصل االجت�عي  نفسها وعن املوضوع نفسه، أجريت دراسة حول استخدامات وسائل 

) مستخدما تناولوا فيها وباء اإليبوال. نتيجة  ٨٠٩مادة منشورة لـ(  ٣٥٩١٦األوبئة إذ تم تحليل محتوى  
التوا وسائل  مستخدمي  أن  عىل  تؤكد  األوبئة  الدراسة  حجم  من  يزيدون  الغالب  يف  االجت�عي  صل 

  ). Strekalova, 2017وينرشون الخوف والقلق ب� العامة (
إيجابياً   ك� أظهرت بحوث ودراسات أخرى أن وسائل التواصل االجت�عي �ارس بشكل عام دوراً 

ن املستخدم تبادل وقت األزمات كون هذه الوسائل أصبحت منربا مشرتكا ب� الناس والسلطات اذ بإمكا
قام   صدد،  وبهذا  بينهم.  في�  والتعلي�ت  وسائل ٢٠١٨(  Kingاملعلومات  دور  حول  بحث  بإجراء   (

 Hurricanes Harvey andالتواصل االجت�عي يف أوقات األزمات وال سي� خالل إعصار هاريف وإرما (
Irmaالواليات املتحدة االمريكية. أظهرت نتائ التي رضبتا أجزاء من  الدراسة عىل أن وسائل  )  ج هذه 

اذ  اإلعصار  من  املترضرين  مع  السلطة  وتواصل  لربط  فعالية  الوسائل  أك�  تعد  االجت�عي  التواصل 
  مكنتهم من إيصال وتبادل املعلومات بشكل رسيع.  

تظهر هذه املراجعة للدراسات والبحوث التي أجريت يف هذا املجال أن وسائل منصات التواصل  
أصب يكونوا االجت�عي  أن  والسلطة  اذ مكنت مستخدميها  األزمات  أوقات  منربا حيويا ونشطا يف  حت 

وإيبوال   زيكا  كورونا،  أوبئة  تفيش  أوقات  خالل  الوسائل  هذه  ميزات  من  يستفيدوا  وأن  تواصل  عىل 
ت وأوقات الحوادث الطبيعية كاألعاص�. ك� تؤكد لنا هذه املراجعة بأنه ال توجد إال القليل من الدراسا

) عىل مستوى العا� بشكل عام  Covid-19عن استخدامات وسائل التواصل االجت�عي وعدوى كورونا ( 
وسلوك   توجهات  ومعرفة  تحاليل  إلجراء  علمياً  حافزاً  يعطينا  وهذا  خاص.  بشكل  األوسط  والرشق 

وصل  ) من أجل التCovid-19مستخدمي وسائل التواصل االجت�عي وحوافزهم يف زمن وباء الكورونا ( 
إذ   منها  االستفادة  وكيفية  االجت�عي  التواصل  وسائل  مستخدمي  ب�  العالقة  لنوعية  علمي  فهم  إىل 
أجل   من  بالوباء  املتعلقة  بالتعلي�ت  اإللتزام  إىل  والدعوة  التوعية  يف  وإيجا�  بناء  دور  لعب  �كنهم 

االجت�  التواصل  وسائل  مستخدمي  بإمكان  أن  ك�  والعامة.  الشخصية  دور  السالمة  �ارسوا  أن  عي 
  الوسيط ب� عامة الناس والسلطات يف املجتمع. 
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  (Conceptual Framework)  ثانياً: اإلطار النظري واملفاهيمي للدراسة
ومربرات   الفكري  املنطلق  يفرسان  محورين  عىل  البحث  لهذا  واملفاهيمي  النظري  اإلطار  يركز 

خالل   من  املحورين  هذين  إستخالص  ويتم  ال  الدراسة  الدراسة  هذه  أن  أي  املرتبط  األدب  مراجعة 
تستنبط مربراتها من النظريات التقليدية املوجودة واملجربة؛ نظراً لحداثة املوضوع من جهة ومقاربة  
املفاهيم املستخلصة واملتخدة من الدراسات التطبيقية التي ألقت الضوء عىل عالقة منصات التواصل  

للوبا  الصحية  باألزمات  إرشاك  االجت�عي  يف:  املفهوم�  هذين  ويتمثل  أخرى.  جهة  من  الف�ويس  ء 
)Engagement ) عرب وسائل التواصل االجت�عي (Di Gangi, & Wasko, 2016  واملعلومات الصحية ،(

الجمهور( (Health Information and Audience Engagementوإرشاك   (Strekalova, 2017  ،(
خالل مراجعة األدب املرتبط باألزمة الصحية وخاصة تفيش  يتم عرض هذين املحورين من    وفي� ييل 

  الوباء عىل النحو التايل: 
  

  ) عرب منصات التواصل االجت�عي: Engagementاملشاركة (. ١
) املشاركة  مفهوم  أخذ  Engagementأخذ  ك�  والتسويق،  األع�ل  مجال  يف  واسعاً  اهت�ماً   (

اإلتصال باعتباره املنصة األساسية التي تسهل التفاعالت االجت�عية  اهت�ماً جديداً يف مجال تكنولوجيا  
) املستخدم�  ب�  األزمة  التواصل  Di Gangi,  Wasko &٢٠١٦أثناء  منصات  ظهور  عند  وخاصة   (

) أن  Omar Bali,.et al, 2018االجت�عي  وبإمكانهم  املستخدم�  ب�  كب�  بتفاعل  تسمح  والتي   ،(
).  ,٢٠٠٧Jensen& Aanestadاألصدقاء أو أفراد األرسة أين� كانوا ويف أي زمان (ترتبطوا باآلخرين سواًء  

والسلو�  ٢٠٠٨(  Hwang and Thornوفرسَّ   النفيس  اإلرشاك �ستوي�  أن    –)  للمستخدم  أي �كن 
كالصور   االجت�عي  التواصل  منصات  عرب  املستقبلة  املخرجات  مع  وداخلياً  وذاتياً  نفسياً  يتفاعل 

البيانات، ومقاطع الفيديو أو كل ذلك يف سياق مع�. أما بالنسبة لإلرشاك السلو� فيجب  والنصوص و 
وإعادة نرش   تعليق، نرش،  (اليك)،  اعجاب  له ردود فعل خارجية مثل: عمل  أن يكون  املستخدم  عىل 
درجة   حيث  من  للمستخدم�  متفاوتة  درجات  إىل  الردود  هذه  وتش�  املنصات،  تلك  عرب  املواد 

هم وإرتباطهم عرب تلك املنصات. ومن هذا املنطلق، سيتم (وضع) تصميم مجموعة من األسئلة  مشاركت
وتطرح عىل عينة من املستخدم� ملعرفة درجة مشاركتهم بحملة التوعوية واإلرشادات الوقائية حول 

  ف�وس كورونا املستجد. 
  

 ) Health Information and Audience Engagement.املعلومات الصحية ومشاركة الجمهور(٢
أثناء   االجت�عي  التواصل  منصات  مع  ينخرط  الجمهور  أن  اىل  السابقة  الدراسات  أغلبية  تش� 
مواطنو  أغلبية  أن  التطبيقية  الدراسات  أحدث  أشارت  الف�ويس، وقد  الوباء  وإنتشار  الصحية  األزمات 

) الصحي  الحجر  أثناء  االجت�عي  التواصل  منصات  عرب  إنخرطوا  ويف   ).Depoux et al, 2020الص� 
متصل، يش�  (  Deng  سياق  التواصل  2019واآلخرون  الجمهور عرب منصات  بارشاك  إىل عامل مرتبط   (

أثناء األزمات وهو اإلرشاك عرب االونالين مبارشةً  (  االجت�عي  النفيس   Online Engagementوالبعد 
and Psychological Distanceعي تتيح للمستخدم� أن يكونوا  ) بحسب أن منصات التواصل االجت�
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) تطبيقات  عدة  عرب  املتعددة  لخدماتها  نظراً  التباعهم  واالطمئنان  الدراية  ).  Liu, et al, 2016لهم 
النفيس تساعد عىل تعزيز فهم سلوك املستخدم� عرب اإلنرتنت   Liuويش�   البعد  ايضا إىل أن دراسة 

مهور عن ما يجري ويدفعهم للرتابط مع البعض أك� من  أثناء الكوارث، وإن تفيش الوباء يزيد قلق الج
) الطبيعية  نظراً  Kervyn, 2012  &Malonالحاالت  الجمهور  قلق  يزيد  الصحي  الحجر  أن  ). ويفرتض 

لوضع الحاجز املكا� بينهم، و�كن أن تعوض ذلك نسبياً عرب منصات التواصل اإلجت�عي التي تزيح 
أن ينخرطوا مع البعض بشكل مبارش. وتب� العديد من الدراسات    املسافة املكانية وتجعل مستخدميها

أرسع بشكل  املعلومات  يستقبلوا  أن  املستخدم�  االجت�عي �كن  التواصل  منصات  الوقت   أن  ويف   ،
نفسه يسمح لهم أن يقوموا بإعادة إرسال تلك املعلومات ومناقشتها مع أصدقائهم وأتباعهم وأقرانهم 

) مبارش   ,Strekalova, 2017, Kim & Liu, 2012, Najad et al, 2020, Shadroo, et alبشكل 
2020; Thackeray et al, 2013    ويفرتض أن تبادل املعلومات أثناء حدوث األزمات تكون أك�، وال .(

سي� يف فرتة الحجر الصحي؛ بحسب أن املواطن� يفقدون فرصة التفاعل الفيزيا�، وقد يتم تعويضها  
ال منصات  الحجر عرب  حالة  وإعالن  كوردستان  إقليم  يف  الوباء  تفيش  بداية  ومنذ  االجت�عي.  تواصل 

اإلعالمية  الوسائل  عرب  الصحية  باملعلومات  الجمهور  بإمداد  باألزمة  املعنيون  املسؤولون  قام  الصحي 
الفيسبو  التواصل االجت�عي وال سي�  الخاصة بهم عرب منصات  الرسمية  ك  التقليدية، وعىل حساباتهم 

  نظراً لكونها اك� استخداما لدى الجمهور.
  

  :ثالثاً: مشكلة الدراسة
العاملية   الحرب  منذ  مثلها  االنسانية  تشهد   � عاملية  أزمة  إىل  املستجد  كورونا  ف�وس  وباء  أدى 
وقائية   تداب�  إعالن  إىل  كوردستان  إقليم  حكومة  فيها  �ا  الحكومات  من  العديد  واضطرت  الثانية؛ 

)،  ٢٠٢٠-٥-٢اىل    ٢٠٢٠-٣-١٤استثنائية وفرض إجراءات احرتازية �ا فيها الحجر الصحي يف اإلقليم من (
ات التواصل االجت�عي تتيح ملستخدميها أن تقوم بأدوار إيجابية من   وتؤكد الدراسات السابقة أن منصَّ

ا والجهات  املواطن�  ب�  الصحيح  التواصل  إلجراء  مناسبة  أرضية  إتاحة  اإلرشادات خالل  لفهم  ملعنية 
الصحية والوقائية، أو قد تستخدم تلك املنصات إىل تضخيم األزمة ونرش القلق والخوف من خالل نرش  
يتلقَّون   االجت�عي  التواصل  أن مستخدمي منصات  معلومات مفربكة ومبهمة وغ� صحيحة. ويفرتض 

عل وتنخرط معها تلك املنصات بشكل  أغلب الرسائل املتعلقة باإلرشادات الصحية والوقائية، وأن تتفا
إستخدام   توجد رؤية واضحة ودقيقة عن مدى  اإلفرتاضات؛ ال  تلك  بالرغم من  املجتمع.  بخدمة  تفي 
مواطني اإلقليم لتلك املنصات سوءاً كانت بشكل إيجا� أو سلبي؛ وعىل هذا النحو تكمن مشكلة هذه  

    تباينة.الدراسة من خالل وجود هذه اإلفرتاضات والتكهنات امل
  

   رابعاً: أهمية الدراسة:
  تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الناحيت� النظرية والتطبيقية يف ضوء النقاط اآلتية: 

ت�ي هذه الدراسة الحديثة الرتاث العلمي، وتسهم خصوصاً يف كيفيية إستخدام مستخدمي   .١
 منصات التواصل االجت�عي أثناء الحجر الصحي.
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تقديم   .٢ األزمات تسهم يف  أثناء  االجت�عي  التواصل  إستخدام منصات  ترشيد  مقرتحات حول 
 الصحية وخصوصاً يف مجال التواصل الصحي والوقا�. 

تسهم هذه الدراسة يف مدى مقاربة مفاهيم البعد النفيس واإلشرتاك باملعلومات الصحية عرب   .٣
 منصات التواصل االجت�عي يف العا� االفرتايض. 

  
  دراسة:خامساً: أهداف ال

  تكمن أهداف الدراسة يف النقاط اآلتية: 
تحليل إتجاهات الجمهور نحو الجهود املبذولة حول اإلرشادات الصحية، وفي� يخص الوقاية   .١

 من الوباء الف�ويس. 
 تحليل السلوك االتصايل للجمهور وتفاعلهم وإنخراطهم يف أثناء أزمة انتشار وباء الف�وس.  .٢
ودوافع   .٣ أ�اط  ومدى  معرفة  عام،  بشكل  االجت�عي  التواصل  ملنصات  الجمهور  إستخدامات 

 إهت�ماتهم باملسألة الوقائية من ف�وس كورونا. 
 تفس� مدى إرشاك وإنخراط الجمهور باألزمة الوبائية عرب منصات التواصل االجت�عي.  .٤
 معرفة تصورات الجمهور نحو النظام الصحي لإلقليم والقا�� بالعمل فيه.  .٥
  

  سادساً: تساؤالت الدراسة:
  بناًء عىل أهداف الدراسة ومفاهيمها النظرية تُثَار عدة تساؤالت، �كن عرضها عىل النحو اآل�: 

ما هي أهم األ�اط والسلوك اإلتصالية للجمهور وال سي� في� يرتبط بإنخراطهم مع رسائل   .١
 املرتبط (املصاب�) بالوباء الف�ويس. 

الجمهور   .٢ تصورات  هي  منصات  ما  الستخدام  املعنية  الجهات  وكفاءة  الصحي  النظام  نحو 
 التواصل االجت�عي إلرشاد املواطن� و إرشاكهم باملسؤولية الصحية. 

 .ما مدى إرشاك وإنخراط الجمهور باألزمة الوبائية عرب منصات التواصل االجت�عي .٣
رشاد املواطن� ما مدى كفاءة الجهات املعنية الستخدام منصات التواصل االجت�عي إل .٤

 وإرشاكهم باملسؤولية الصحية 
  

 :سابعاً: اإلجراءات املنهجية للدراسة 
تتكون اإلجراءات املنهجية لهذه الدراسة من منهج الدراسة ومجتمع الدراسة وعينتها وأداة جمع 

  البيانات والتحليل اإلحصا� للدراسة عىل النحو التايل:
  
  :  منهج الدراسة .١

هذه   (تعتمد  امليدا�  املسح  منهج  عىل  است�رة  Survey Methodالدراسة  تطبيق  خالل  من   (
بالطريقة اإللكرتونية  ( (Google Forms) استبيان  تتوفر ضمن تطبيقات  ) كأداة لجمع  Googleالتي 

معرفة   لقياس  املهمة  املناهج  من  الوصفي  الكمي  التحليل  ويعد  وتفس�ها،  ك�ً  وتحليلها  البيانات 
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لجمهور نحو جهود الحكومات وحمالت التوعية سواًء كانت خالل األزمات أو ضمن الربامج  وإتجاهات ا
  .  (Sakurai, 2019)  االسرتاتيجية أو التكتيكية للحكومة

  
  : مجتمع الدراسة وتوصيف عينتها .٢

يتمثل مجتمع هذه الدراسة بالجمهور العام ممن يستخدمون احدى منصات التواصل االجت�عي  
وقد تم توزيع است�رة االستبيان االلكرتونية بطريقة عشوائية    سنة،  ١٨االنرتنت وأع�رهم فوق  عىل  

عدد مناسب من املواطن� ، ويندرج هذا النوع من العينة ضمن العينات اإلحت�لية    بهدف الوصول إىل
) نتائجها  بتعميم  تسمح  تم رشح    .) Pole & Lampared, 2002; Buckley, 2018التي  أسباب  وقد 

يف   االست�رة  توزيع  �ت  ك�  املحتملة.  املعاينة  أخطاء  لتجنب  مقدمتها؛  يف  االست�رة  هذه  وأغراض 
أي أثناء فرتة الحجر الصحي املقرر يف اإلقليم، عىل عينة وصلت    ٢٠٢٠األسبوع األخ� لشهر مارس عام  

اول الباحث� لهذه الدراسة مبحوثاً. وبالرغم من أن نوع العينة هي عينة عشوائية، ح  ٥٢٤حجمها اىل  
. ويتب� من خالل جدول رقم ( )  ٪٦١٫٣) أن فئة الذكور تشكل (١مراعاة �ثل املتغ�ات الد�وغرافية 

) نظراً الستجابة الذكور أك� لهذه العينة. وبالنسبة للمرحلة ٪٣٨٫٧من أفراد العينة، وتبلغ نسبة اإلناث (
نظراً لكرب حجم فئة الشباب يف املجتمع أوالً وج�ه�ية    )٪٦١٫٩بنسبة (  ٣٥-١٨العمرية جاءت مرحلة  

عن فضالً  األخرى،  العمرية  باملراحل  مقارنًة  أك�  بينهم  االجت�عي  التواصل  األمية   منصات  قلة 
ف� فوق بنسبة    ٥١)، وتليها مرحلة  ٪٣٠بنسبة (  ٥٠-٣٦التكنولوجية ب� الشباب. وتأ� املرحلة العمرية  

لصغر ح٪٨٫٢( نظرا  هذه  )،  ب�  املوجودة  التكنولوجية  األمية  ومسألة  املجتمع  يف  الرشيحة  هذه  جم 
  يوضح املتغ�ات الد�وغرافية لعينة الدراسة). ١الرشيحة (الجدول رقم 

 
  ): توصيف عينة الدراسة ١جدول (

  املراتب  %   النسبة  تكرارات     املتغ�ات الد�وغرافية 

  الجنس 
 األوىل    ٦١٫٣  ٣٢١  ذكر 

 الثانية  ٣٨٫٧  ٢٠٣  انثى 

  %  ١٠٠  ٥٢٤  املجموع 

  املرحلة العمرية 

 األوىل   ٦١٫٨  ٣٢٤  ٣٥-١٨

 الثانية  ٣٠  ١٥٧  ٥٠-٣٦

  الثالثة   ٨٫٢  ٤٣  فأك�  ٥١

  %  ١٠٠  ٥٢٤  املجموع 
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  :إختبار الصدق الظاهري إلست�رة استبيان .٣
بعد إنتهاء تصميم اإلست�رة يف صورتها النهائية بناًء عىل تساؤالت و اهداف الدراسة، تم عرضها عىل 

، وتم اجراء تعديالت عىل اإلست�رة وفقاً ملالحظاتهم *عدد من املحكم� األكاد�ي� يف مجال اإلعالم  
  العلمية. 

  
  : اإلحصا�أداة جمع البيانات ومعاي� قياس أسلوب التحليل  .٤

وتنفيذها  تصميمها  �ت  وقد  االلكرتو�،  االستبيان  بإست�رة  الدراسة  هذه  بيانات  جمع  أداة  �ثل 
)؛ نظراً ملربرات واسباب اجرائية ومنهجية، أهمها مسألة الحجر الصحي الذي  Onlineبطريقة أونالين (

الوصول إىل املبحوث� ألسباب صحية وقائية، و  الباحث�  إمكان  املنهجية أخذت  جعل عدم  الناحية  من 
وتعد   الباحث�.  لدى  واملقبولة  املألوفة  الطرق  من  وأصبح  كب�اً  تأييداً  الدراسات  من  الطریقة  هذه 
طريقة الـ(أونالين) رسيعة وغ� مكلفة مادياً وبإمكانها أن توصل إىل عدد كب� من املبحوث�، اذ وزعت  

الحسا للتواصل  هذه االست�رة بطريقة عشوائية عن طريق  للباحث� وعىل عدة مواقع  بات الشخصية 
االجت�عي، اذ تم استدعاء مستخدمي منصات التواصل االجت�عي مللء اإلست�رة وإعادة توزيعها إىل  
أصدقائهم وذويهم وأتباعهم للوصول إىل أكرب عدد من املبحوث�. وتتكون االست�رة من أربعة محاور  

واستخدمت عدة مقاييس وفقاً لغرض االسئلة املطروحة، اذ وضع  بشكل يجيب علی تساؤالت الدراسة  
للمبحوث�، باإلضافة إلی خيارات مفتوحة (أخرى �    مقياس الخيارات لقياس العادات واال�اط االتصالية

تذكر)، وذلك لض�ن عدم توجيه املبحوث� و وضع املقياس الثنا� (نعم و كال) ومقياس الرباعي (نعم،  
وسلوك املبحوث�، وايضا وضع مقياس ثال� (نعم ، ال أعرف، كال)    ليال، كال) لقياس معرفةاىل حد ما، ق

املؤية   النسب  كالتكرارات،  بسيط  تحليل  مستوى  عىل  الدراسة  واعتمدت  املبحوث�.  تصورات  لقياس 
� وحداثة  واملراتب؛ نظراً لشدة عالقة املتغ� الثابت (املعلومات الصحية حول وباء الكورونا) باملبحوث

بالتحليالت   االستعانة  إىل  تحتاج  التي  املركبة  والتساؤالت  الفروض  بوضع  تسمح   � التي  املوضوع 
 اإلحصائية والربامج الخاصة بها. 

  

   

 
  * السادة املحكم� أس�ؤهم مرتبة حسب الدرجة العلمية و الحروف الهجائية:

  .آراز رمضان أحمد، االعالم االلكرتو�، جامعة رابرين. أ.م.د٢
  اربيل-. أ.م. هردوان محمود كاكه شيخ، االقتصاديات االعالمية، قسم ااالعالم، جامعة صالح الدين٣
 أ.م.د.فؤاد عيل أحمد، االتصال السيايس، قسم االعالم، جامعة السلي�نية .٣
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  : دراسة المطلب الثاني: المحاور الميدانية لل
املطلب    خصص الدراسةنلعرض  هذا  و   تائج  التساؤالت    تقسموتفس�ها،  حسب  الدراسة  نتائج 

  املطروحة عىل املحاور اآلتية: 
  

  املحور األول:  
خصص هذا املحور لإلجابة عن سؤال البحث األول، والذي يركز عىل أهم اال�اط والسلوك اإلتصالية   

�  للجمهور وخاصة في� يتعلق بإنخراطهم مع الرسائل املرتبطة بالوباء الف�ويس وأ�اط وسلوك املبحوث
  يف استخدامهم ملنصات التواصل االجت�عي

  
  . مدة استخدام املبحوث� لوسائل التواصل اإلجت�عي: ١

النتائج   أظهرت  فك�  االجت�عي،  التواصل  ملنصات  استخدامهم  يف  يبدو  ك�  جيدة  تجربة  للمبحوث� 
  ٧ملنصات منذ  ) منهم يستخدمون هذه ا٪٦٢) فأن غالبية مطلقة (نسبة اك� من  ٢(انظر للجدول رقم  

) منهم  ٪١سنوات. يف ح� (  ٦) ب� سنة و  ٪٣٦سنوات وأك�. وتتفاوت النسب املئوية الباقية (أك� من  
أن   عىل  النسب  هذه  تدل  سنة.  من  ألقل  االجت�عي  التواصل  منصات  عىل  حسابات  عندهم  فقط 

وأسباب لكيفية  كافية  دراية  عىل  الدراسة  لهذه  املبحوث�  من  العظمى  لهذه    الغالبية  استخدامهم 
  املنصات، م� يجعل من اجاباتهم لألسئلة اك� قيمة ودقة ومقنعة ايضا.

  
  ): مدة استخدام املبحوث� لإلعالم اإلجت�عي ٢جدول (

  املراتب  %   النسبة  تكرارات   مدة اإلستخدام 
 الخامسة   ١  ٥  سنة  ١اقل من 

 الرابعة  ٤٫٤  ٢٣  سنة  ٢-١
 الثالثة   ١٠٫٣  ٥٤  سنة  ٤-٣
 الثانية  ٢١٫٨  ١١٤  سنة  ٦-٥
 االوىل   ٦٢٫٦  ٣٢٨  سنة واك�  ٧

  %  ١٠٠  ٥٢٤  املجموع 
  
  : *استخدام ومتابعة املبحوث� لوسائل التواصل اإلجت�عي -٢

بالنسبة إلستخدام وسائل التواصل اإلجت�عي من قبل املبحوث�، أظهرت النتائج أن أغلب هذه الوسائل  
يتم استخدامها من قبل مواطني اقليم كوردستان العراق لكن بنسب متفاوتة. ك� هو مب� يف الجدول  

تواصل االجت�عي  ) ان الغالبية العظمى يتابعون ويستخدمون الفيسبوك كونها احدى منصات ال٣رقم (
) من املبحوث� لديهم ٪ ٩٠٫٥االك� شيوعا واستخداما عىل مستوى العا�. أن الغالبية العظمى ما نسبته (

 
 أك� من متغ� لذلك ظهر مجموع االجابات اك� من مجموع املبحوث�.* يف هذا الجدول كان للمبحوث� فرصة الختيار 
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وشغلت   فيها.  املنشورة  املختلفة  والنصوص  املواد  ويتابعون  ويستخدمونها  الفيسبوك  عىل  حسابات 
) يوتيوب  ثم  الثانية ومن  املرتبة  (٪ ٤١٫٢(انستاغرام)  وفايرب  والرابعة عىل  ٪٣٩٫٥)  الثالثة  املرتبت�  ) يف 

التواصل   وسائل  من  فايرب)  يوتيوب،  انستاغرام،  (فيسبوك،  من  كل  أن  النتيجة،  هذه  وتب�  التوايل. 
يف االجت�عي  التواصل  ومنصات  وسائل  مستخدمي  عند  واستخداما  شيوعا  األك�  اقليم    اإلجت�عي 

  كوردستان العراق. 
  

  ):استخدام املبحوث� لوسائل التواصل اإلجت�عي ٣(جدول 

  املراتب % النسبة   تكرارات  الوسيلة 

Facebook  ١ ٩٠٫٥ ٤٧٤ 

Twitter  ٨ ١٦٫٨ ٨٨ 

WhatsApp  ٦ ٣٠ ١٥٧ 

YouTube  ٣ ٤١٫٢ ٢١٦ 

Instagram  ٢ ٥٣٫٨ ٢٨٢ 

Snapchat  ٥ ٣٤٫٢  ١٧٩  

MySpace  ١٢ ١  ٥  

Skype  ١١ ٢٫٥  ١٣  

LinkedIn  ١٠ ٤٫٤  ٢٣  

Badoo  م١٥ ٠٫٢  ١ /  

Viber  ٤ ٣٩٫٥  ٢٠٧  

Telegram  ٧ ١٧  ٨٩  

IMO ٩ ٥٫٣  ٢٨  

Google Plus ١٣  ٠٫٦  ٣  

Messenger  ١٤ ٠٫٤  ٢  

TikTok  م١٥ ٠٫٢  ١ /  

FaceTime  م١٥ ٠٫٢  ١ /  

 %  ١٠٠ ٥٢٤ املجموع 
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  مدة تعرض واستخدام املبحوث� لوسائل التواصل اإلجت�عي:  -٣
يف   الناس  تفيش  بقاء  من  والحد  بالف�وس  االصابة  لتجنب  التجول  ومنع  للتعلي�ت  استجابة  بيوتهم 

التواصل االجت�عي املختلفة وذلك   ازدياد مدة استخدام ومتابعة وسائل  الوباء، ساهم بشكل كب� يف 
بالوباء وايضا عدم   للرتفيه عن النفس، الحصول عىل آخر املستجدات واملعلومات والتطورات املتعلقة 
انقطاعهم عن املجتمع ونشاطاتهم باإلضافة اىل مشاركتهم يف الحوار والنقاشات وابداء الرأي يف املسائل 

) رقم  بيانات جدول  تظهر  الجميع.  تهم  (نسبة  ٤التي  الغالبية  أن  منصات ٪٤٩٫٤)  عىل  متواجدون   (
ذين يتعرضون لهذه  يف ح� تشكل نسبة ال  التواصل االجت�عي ملدة أك� من ساعت� يف اليوم الواحد.

) نسبة  ساعة  نصف  من  أقل  ملدة  ان  ٪٣٫١املنصات  عىل  تؤكد  النتيجة  هذه  املبحوث�.  من  فقط   (
استخدام ومتابعة وسائل التواصل اإلجت�عي احتلت مساحة كب�ة يف حياة الناس اليومية يف املجتمع  

  الكوردي يف اإلقليم خالل وباء فايروس الكورونا.  
 

  تعرض واستخدام املبحوث� لوسائل التواصل اإلجت�عي ): مدة ٤جدول (

  املراتب % النسبة   تكرارات   مدة التعرض 

 الخامسة  ٣٫١ ١٦  دقيقة  ٣٠يومية اقل من 

 الرابعة ١٥٫١ ٧٩  دقيقة  ٦٠-٣١يومية 

 الثانية   ١٦٫٤ ٨٦  ساعة)   ١٫٥-١دقيقة ( ٩٠-٦١يومية 

 الثالثة   ١٦ ٨٤  ساعة)   ٢-١٫٥دقيقة ( ١٢٠-٩١يومية 

 االوىل  ٤٩٫٤ ٢٥٩  ساعة)  ٢دقيقة ( ١٢٠يومية اك� من 

 %  ١٠٠ ٥٢٤ املجموع 

  
  :*هدف إستخدام ومتابعة وسائل التواصل اإلجت�عي  -٤

تعد منصات التواصل االجت�عي من أفضل الوسائل من حيث رسعة ايصال املعلومات للمتلقي، اذ ان  
لنرشها عىل هذه   فتلجأ  املنصات،  االخبار حسابات عىل هذه  ومواقع  االعالمية  املؤسسات  كافة  لدى 

املنص هذه  عىل  حسابات  الكث�ين  لدى  أن  ح�  ويف  القنوات،  عىل  نرشها  مع  تزامنا  ات  املنصات 
ويتابعونها مرات عدة يف اليوم، فيسهل لهم الحصول عىل أحدث املعلومات واالخبار وآخر التطورات.  
يبغي الناس بشكل عام الحصول عىل معلومات عن مجتمعه والعا� خصوصا يف فرتة لزومهم يف البيت  

تابعة واستخدام  وانقطاعهم عن الحياة الواقعية خارج البيت، لذا من الطبيعي ان يأ� غرض أو هدف م 
واألهداف   االغراض  طليعة  يف  األخبار  وآخر  املعلومات  عىل  للحصول  االجت�عي  التواصل  منصات 

 
 * يف هذا الجدول كان للمبحوث� فرصة الختيار أك� من متغ� لذلك ظهر مجموع االجابات اك� من مجموع املبحوث�.
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) رقم  جدول  بيانات  تش�  الدراسة،  هذه  ففي  واملعلومات ٥االخرى.  األخبار  عىل  (الحصول  أن   (
)، يف ح� ٪٨٩٫٥(الجديدة) كهدف الستخدام منصات التواصل االجت�عي شغلت املرتبة االوىل بنسبة  

) بنسبة  الثانية  املرتبة  يف  األصدقاء)  مع  العالقة  وادامة  (استمرارية  غرض  االلتزام  ٪٤٥٫٨وصلت  أن   .(
عن   والزمالء  االصدقاء  انقطاع  اىل  ايضا  أدى  الخروج  وعدم  البيوت  يف  بالبقاء  والقرارات  بالتعلي�ت 

ات للبقاء عىل  وسيلة  أسهل  أن  ففي ح�  لفرتة،  البعض  أخبارهم يف ظل ظروف  بعضهم  ومعرفة  صال 
كهذا هي منصات التواصل االجت�عي من بينها منصات التواصل، لذا فأن نسبة كب�ة من مبحو� هذه  
الدراسة لجئوا لهذه املنصات لتحقيق هذا الغرض. وحلت يف املرتبة االخ�ة هدف (التعارف الجديدة).  

) رقم  استخ٥الجدول  أهداف  وتكرارات  مراتب  يب�  االجت�عي  )  التواصل  منصات  ومتابعة  دامات 
يأ� اإلجت�عي  التواصل  وسائل  استخدام  أن  اىل   ويوضح  الوصول  أهمها  متنوعة من  أهداف  لتحقيق 

الوباء  التطورات في� تخص  للحصول عىل آخر  يبدو أن هناك حاجة  اذ  الجديدة،  األخبار واملعلومات 
  .الف�ويس 

  

  املبحوث� لوسائل التواصل اإلجت�عي ): هدف إستخدام ٥جدول (

  املراتب % النسبة   تكرارات  األهداف 

 ٧ ٢٤٫٢ ١٢٧ حوار ومناقشات حول املنشورات 

 ١ ٨٩٫٥ ٤٦٩ الحصول عىل األخبار واملعلومات الجديدة

 ٦ ٢٥ ١٣١ نرش التعليقات واآلراء 

 ٨ ٢٣٫٩ ١٢٥ نرش النشاطات 

 ١٢ ١٦٫٢ ٨٥ الشخصية نرش الصور ومقاطع الفيديو وحياة  

  ٢ ٤٥٫٨  ٢٤٠  ادامة العالقة مع األصدقاء 

  ١٠ ٢٠٫٨  ١٠٩  ادامة العالقة مع العائلة 

  ٩ ٢٢٫١  ١١٦  ادامة العالقة مع األقرباء 

  ١٣ ٥٫٢  ٢٧  التعارف الجديدة 

  ٥ ٢٦٫٣  ١٣٨  تبادل اآلراء والرسائل مع اآلخرين

  ١١ ١٩٫٣  ١٠١  اإلطالع عىل النشاطات وحياة اآلخرين

  ٣ ٣٤٫٥  ١٨١  متابعة املنشورات الكوميدية والطنزية والرتفيهية 

  ٤ ٢٩  ١٥٢  إستخدامها لصاح الدراسة ونشاطات العلمية 

 %  ١٠٠ ٥٢٤ املجموع 

  



  ) Covid-19يف زمن وباء ( مواطني اقليم كوردستان العراقاستخدامات منصات التواصل االجت�عي من قبل 

٩٤ 
  

املستخدم  -٥ مشاركات،   نشاط  تعليقات،  (منشورات،  اإلجت�عي  التواصل  وسائل  إستخدام  يف 
  اإلستجابة) 

) رقم  جدول  بيانات  أن  ٦أظهرت  االجت�عي  )  التواصل  منصات  مستخدمي  من  الساحقة  الغالبية 
املواد  التعليقات عىل  يكتبون  مواضيع مختلفة،  املواد حول  يشاركون يف نرش  اذ  متسخدمون نشطون 
نسبة   بلغت  أيضا.  املنشورة  املواد  نرش  يعيدون  ك�  ويتفاعلون  آخرين  قبل مستخدم�  املنشورة من 

).  ٪ ٥٣٫٨واصل االجت�عي املرتبة االوىل بنسبة بلغت أك� من النصف (املستخدم� النشط� ملنصات الت
لغرض   فقط  املنصات  هذه  يستخدمون  الذين  النشط�  غ�  املتسخدم�  هؤالء  نسبة  جاءت  يف ح� 

  ) من مجموع املبحوث�. ٪ ٤٦٫٢املتابعة يف املرتبة الثانية (
  

  التواصل اإلجت�عي ): نشاط املستخدم يف إستخدام وسائل ٦جدول (
  املراتب % النسبة   تكرارات  املتغ�ات

 االوىل ٥٣٫٨ ٢٨٢ نعم
 الثانية  ٤٦٫٢ ٢٤٢ كال 

 %  ١٠٠ ٥٢٤ املجموع 
  

مدى االستفادة من املعلومات واملواضيع املنشورة يف وسائل التواصل اإلجت�عي حول الكورونا    -.  ٦
  للتوعية:  

أسهل الطرق وأرسعها يف يومنا هذا للحصول عىل املعلومات عن كافة املجاالت هي االنرتنت، اذ تتوفر  
عليها   الحصول  املستخدم  بإمكان  للمعلومات  هائل  كم  الوسيلة  هذه  ميزات  عىل  وبسهولة.  برسعة 

االنرتنت، منها منصات التواصل االجت�عي، جعلت من الناس يلجئون اىل هذه الوسيلة للحصول عىل  
هذه  اىل  الولوج  لدى  تلقيها  أو  عنها  بالبحث  سواء  الكورونا  وباء  عن  ومفيدة  رضورية  معلومات 

ماتها، الوقاية منها وجوانب أخرى.  املنصات ومتابعتها، وذلك ل� يكونوا واع� عن اسباب االصابة، عال 
)، فأن أغلبية عظمى وصلت نسبتها اىل  ٧حسب نتيجة دراستنا هذه وك� هو موضح يف الجدول رقم (

) من املبحوث� قد استفادوا من املعلومات واملواد عىل وسائل التواصل االجت�عي لتوعيتهم من  ٪٧٤(
) من املبحوث� بأن يكونوا قد استفادوا من هذه  ٪٥٫٧الوباء الف�ويس. يف ح� نفى عدد صغ� (نسبة  

اقليم   يف  االجت�عي  التواصل  وسائل  مستخدمي  إن  عىل  يدل  وهذا  للتوعية.  واملواضيع  املعلومات 
كوردستان العراق قد استفادوا بشكل ملحوظ من املعلومات واملواضيع التي نرشت عىل تلك الوسائل  

  .حول وباء الكورونا
قريب النتيجة  التواصل  هذه  ومنصات  اإلنرتنت  استخدام  أهمية  تناولت  اخرى  دراسة  نتيجة  من  ة 

). اذ استنتجت الدراسة  Covid-19االجت�عي من قبل املواطن� يف الص� في� يتعلق بفايروس كورونا ( 
ان هناك عالقة ب� استخدام اإلنرتنت ووسائل التواصل االجت�عي والتوعية من الوباء، ذلك كون غالبية  

ستخدمي اإلنرتنت يقومون بالبحث عن معلومات تتعلق بالوباء (ملزيد من التفاصيل انظر اىل الفصل  م
األوبئة    األول). من  املواطن�  توعية  يف  كب�  دور  لها  االجت�عي  التواصل  وسائل  أن  عىل  يؤكد  وهذا 
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  واألزمات بشكل عام. 
  

يف وسائل التواصل اإلجت�عي   ): مدى االستفادة من املعلومات واملواضيع املنشورة٧جدول (
  حول الكورونا للتوعية 

  املراتب % النسبة   تكرارات  املتغ�ات
 االوىل ٧٤ ٣٨٨ نعم

 الثا�  ٢٠٫٢ ١٠٦ ال أعرف 
 الثالث  ٥٫٧ ٣٠ كال 

 %  ١٠٠ ٥٢٤ املجموع 
  

  املحور الثا�: 
وتحليل تصورات مستخدمي  خصص هذا املحور لإلجابة عن سؤال البحث الثا� الذي يبحث عن معرفة 

التواصل   منصات  الستخدام  املعنية  الجهات  وكفاءة  الصحي  النظام  نحو  االجت�عي  التواصل  وسائل 
  االجت�عي إلرشاد املواطن� و إرشاكهم باملسؤولية الصحية. 

  

  .الخوف من الكورونا:١
عرشات االف يف غضون أشهر  خوف الناس من وباء مميت اجتاح جزءا كب�ا من العا� وأدى اىل موت  

قليلة، حالة طبيعية، خصوصا وانه � يتوفر لهذا الوباء خالل أشهر اي دواء تعالج أو تحد من الوباء.  
بوباء   املتعلقة  للتطورات  ومتابعتهم  الوقائية  بالتعلي�ت  والتزامهم  بيوتهم  يف  منعزل�  الناس  فبقاء 

لذا ليس من املستغرب ان يخافون من الوباء. يف    ) زاد من الضغط النفيس عليهم.Covid-19كورونا ( 
) اقلية صغ�ة فقط من املبحوث� اظهروا عدم خوفهم  ٨دراستنا هذه، ك� هو مب� يف الجدول رقم (

) العظمى  الغالبية  الوباء، يف ح�  بنسب متفاوتة.    ٪٨٦من  الوباء ولكن  اظهروا تخوفهم من  تقريبا)، 
) ما  ٪ ٣٨٫٢فنسبة  حد  اىل  يخافون   () نسبته  وما  الوباء  (٪٢٧٫١من  أما  قليال،  يخافون  من  ٪٢٠٫١)   (

    املبحوث� يخافون �اما من الوباء. 
  

  ): الخوف من الكورونا ٨جدول (

  املراتب % النسبة   تكرارات  املتغ�ات

 الثالثة  ٢٠٫٦  ١٠٨ نعم

 االوىل ٣٨٫٢ ٢٠٠ اىل حد ما

 الثانية  ٢٧٫١ ١٤٢ قليال 

 الرابعة ١٤٫١ ٧٤ كال 

 %  ١٠٠ ٥٢٤ املجموع 



  ) Covid-19يف زمن وباء ( مواطني اقليم كوردستان العراقاستخدامات منصات التواصل االجت�عي من قبل 

٩٦ 
  

  .الثقة بتعلي�ت الوقاية من الكورونا:٢
استخدام   اليدين،  كغسل  كورونا  ف�وس  من  للوقاية  املتعلقة  بالتعلي�ت  عموما  املواطنون  يثق 
الك�مات و والحفاظ عىل املسافة االجت�عية. فك� تظهر النتائج يبدي الغالبية العظمى من املبحوث�  

) فقط منهم أبدوا عدم ثقتهم بها، ك� هو  ٪٥٫٢، ثقتهم بالتعلي�ت يف ح� ما نسبته (٪٩٤٫٨نسبة  أي  
). التعلي�ت واملعلومات املتعلقة بالوباء سواء كانت مصدرها منظمة الصحة  ٩مب� يف الجدول رقم (

والكوا كاألطباء  املختص�  عموما،  والعراق  االقليم  يف  الصحية  املؤسسات  االخرى،  العاملية،  الصحية  در 
التقارير والدراسات العلمية والصحافة العاملية، �ت تداولها ونرشها عىل منصات التواصل االجت�عي،  

  ذلك ل� يستفيد منها أك� عدد ممكن من املواطن�. 
  

  ): اإلئت�ن بالتعلي�ت في� يخص الوقاية من الكورونا ٩جدول (
  املراتب % النسبة   تكرارات  املتغ�ات

 االوىل ٩٤٫٨ ٤٩٧ نعم
 الثانية  ٥٫٢ ٢٧  كال 

 %  ١٠٠ ٥٢٤ املجموع 
  
  . الثقة بقدرة األطباء واملراكز الصحية الحكومية لالقليم: ٣

أظهرت   فقد  الوباء،  مع  للتعامل  االقليم  يف  الصحية  واملؤسسات  االطباء  بقدرة  الثقة  يخص  في�  أما 
) فقط  ٪٢٥٫٨)، عدم وجود ثقة كافية لدى املبحوث�. ما نسبته (١٠(النتيجة ك� يتضح يف الجدول رقم  

منهم يثقون بقدرة االطباء واملؤسسات الصحية للتعامل مع الوباء، يف ح� النسبة املتبقية اما ال يثقون 
ما (٪١٣٫٢( أو ثقتهم هي اىل حد  بقدرة  ٪٤٠٫٣)،  الثقة  التباين يف  قليال فقط. سبب هذا  يثقون  أو   ،(

االقليم  االمكان يف  االخرى  القطاعات  كأغلب  الصحي،  القطاع  ضعف  اىل  يرجع  يبدو  ك�  املحلية  يات 
وعدم وجود مستشفيات واجهزة متطورة وكافية ملواجهة وضع طارئ كهذا. أضافة اىل عدم وجود موارد 

    مادية وبرشية كافية للتصدي للوباء.
  

  الصحية الحكوميةالثقة بقدرة األطباء واملراكز ): ١٠جدول (

  املراتب % النسبة   تكرارات  املتغ�ات

 الثانية   ٢٥٫٨ ١٣٥ نعم

 االوىل ٤٠٫٣ ٢١١ اىل حد ما

 الثالثة  ٢٠٫٨ ١٠٩ قليال 

 الرابعة ١٣٫٢ ٦٩ كال 

 %  ١٠٠ ٥٢٤ املجموع 
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تنرش  ٤ التي  الكورونا  وباء  عن  اإلقليم  املعنية يف حكومة  الجهات  بتعلي�ت  املستخدم�  ثقة  عىل  . 
  وسائل التواصل اإلجت�عي: 

) التي تنرشها الجهات املعنية يف  Covid-19أما في� يتعلق باملعلومات واملواد املتعلقة بوباء الكورونا (
مستخدمي   املواطن�  ثقة  عىل  حازت  فإنها  االجت�عي،  التواصل  وسائل  عىل  العراق  كوردستان  اقليم 

الرسمي املعنية  الجهات  االجت�عي.  البيانات التواصل  وتوف�  االحرتازية  االجراءات  املسؤولة عن  ة هي 
معلومات   من  الجهات  هذه  تعلنه  ما  املواطن  ينتظر  لذلك  االقليم،  يف  الصحي  الواقع  يخص  ما  عن 
اذ   ايضا،  الدراسة  ينطبق عىل  بها. وهذا  ويلتزم ويثق  عليها  الخصوص. وهكذا يعتمد  بهذا  وتعلي�ت 

) من املبحوث� ثقتهم �ا تنرشها الجهات الرسمية املعنية  ٪٧١اىل (  أبدت غالبية عظمى وصلت نسبتها
 ١١) ال تثق بها (انظر للجدول رقم  ٪١١٫٦من تعلي�ت وبيانات عن الوباء، يف ح� قلة صغ�ة فقط (

قناعة   لديهم  العراق  كوردستان  إقليم  املتلق� يف  أغلبية  ان  ايضا يدل عىل  التفاصيل). هذا  ملزيد من 
  الجهات املختصة والتي تنرشها عىل وسائل التواصل اإلجت�عي، خالل فرتة اجراء البحث. بتعلي�ت 

   

  ): مستوى مصداقية املستخدم� بتعلي�ت جهات املعنية من اإلقليم ١١جدول (
  املراتب % النسبة   تكرارات  املتغ�ات

 االوىل ٧١ ٣٧٢ نعم
 الثانية  ١٧٫٤ ٩١ ال أعرف 

 الثالث  ١١٫٦ ٦١ كال 
 %  ١٠٠ ٥٢٤ املجموع 

  

  .مدى ثقة املستخدم� باملعلومات املنشورة عىل وسائل التواصل اإلجت�عي: ٥
بينت النتائج أن غالبية املبحوث� لديهم ثقة �ا تنرش عىل وسائل التواصل االجت�عي في� تخص وباء  

) نسبة (Covid-19الكورونا  بحصولها عىل  األوىل  املرتبة  الفئة عىل  احتلت هذه  نسبة  ٪٤٢٫٩).  أما   ،(
). أن مستخدمي وسائل التواصل االجت�عي يف  ١٢) ال يثقون بها ك� هو مب� يف الجدول رقم (٪٢٤٫٢(

ومات يومنا هذا واع� يف تعاملهم مع املعلومات واملواد التي تنرش فيها، اذ أن اغلبهم يتابع فقط املعل 
التي تنرش عىل حسابات متزنة موثوقة سواء شخصية أو تابعة ملؤسسات رسمية، لذا يثقون يف الغالب  

  بهذه املعلومات.  
  

  ): مدى ثقة املستخدم� باملعلومات املنشورة عىل وسائل التواصل اإلجت�عي ١٢جدول (
  املراتب % النسبة   تكرارات  املتغ�ات

 االوىل ٤٢٫٩ ٢٢٥ نعم
 الثانية  ٣٢٫٨ ١٧٢  أعرف ال 
  الثالث  ٢٤٫٢ ١٢٧ كال 

 %  ١٠٠ ٥٢٤ املجموع 



  ) Covid-19يف زمن وباء ( مواطني اقليم كوردستان العراقاستخدامات منصات التواصل االجت�عي من قبل 

٩٨ 
  

  .مدى انجذاب املستخدم للمعلومات واملواضيع حول وباء الكورونا: ٦
وباء جعل الناس بشكل عام يلزمون منازلهم ويعتزلون عن باقي املجتمع تجنبا لإلصابة باملرض، جعل 

بالوباء واملنشورة عىل  االغلبية العظمى من املبحوث� أن يبدون   اهت�مهم وينجذبون للمواد املتعلقة 
منصات التواصل االجت�عي، وذلك بغرض الحصول عىل معلومات عن آخر التطورات سواء في� يتعلق 
بضحايا الوباء ومدى انتشاره، عالمات املصاب� باملرض وخطورته، جهود صنع عالج للوباء أو في� يتعلق  

)، تتفاوت ما ب�  ١٣لوقاية منه. مدى انجذاب الناس ك� تتضح يف الجدول رقم (بكسب الوعي لكيفية ا
)، يف ح� أقلية صغ�ة فقط من املبحوث� اظهروا انهم  ٪١٨٫٥) وقليال (٪٢٢٫١)، كث� (٪٥٢٫٧اىل حدما (

    ال ينجذبون بأي شكل للمعلومات واملواضيع املتعلقة بالوباء.
  

  املستخدم للمعلومات واملواضيع حول وباء الكورونا): مدى انجذاب ١٣جدول (

  املراتب % النسبة   تكرارات  املتغ�ات

 الثانية  ٢٢٫١ ١١٦ كث�ا 

 االوىل ٥٢٫٧ ٢٧٦ اىل حد ما

 الثالثة  ١٨٫٥ ٩٧ قليال 

 الرابعة ٦٫٧ ٣٥ ال شئ

 %  ١٠٠ ٥٢٤ املجموع 

  
  املحور الثالث: 

وإنخراط   إرشاك  وتحليل  لدراسة  وضع  الذي  للبحث  الثالث  السؤال  عن  لإلجابة  املحور  هذا  خصص 
  الجمهور باألزمة الوبائية عرب منصات التواصل االجت�عي.  

  
  تأث� التعلي�ت الوقائية املنشورة عىل وسائل التواصل اإلجت�عي عىل سلوك الفرد الوقا�. ١

من   تنرش  ما  مستخدمي  أثرت  عىل  كب�  بشكل  االجت�عي  التواصل  وسائل  عىل  وتعلي�ت  معلومات 
) كورونا  ف�وس  وباء  كون  ان  الوقائية.  سلوكهم  من  غ�ت  انها  لدرجة  جديدا،  Covid-19االنرتنت   (

عن   مرة  ألول  تنرش  التي  والتعلي�ت  للمعلومات  متحمس�  العراق،  كوردستان  اقليم  مواطني  جعل 
أدى   ما  وعاداتهم الف�وس،  سلوك  تغي�  من خالل  وتأقلمهم  الجديد  الصحي  الظرف  مع  تكيفهم  اىل 

) من املبحوث� قد تأثرت عاداتهم وسلوكهم  ٪٨٣٫٤وهنا أظهرت النتائج أن األك�ية العظمى (  الصحية.
(انظر   بالوباء  يتعلق  في�  ومعلومات  تعلي�ت  االجت�عي من  التواصل  وسائل  تنرش عىل  �ا  الصحية 

). هذا يعني أن لوسائل التواصل اإلجت�عي تأث� كب� عىل سلوك وعادات أفراد املجتمع،  ١٤رقم  جدول  
  خصوصا اثناء األزمات. 

  



  ٢٠٢٠ حزيران) الخامس) العدد (لثالثاملجلد (ا        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٩٩ 
  

): تأث� التعلي�ت الوقائية املنشورة عىل وسائل التواصل اإلجت�عي عىل سلوك الفرد ١٤جدول (
  الصحي 

  املراتب % النسبة   تكرارات  املتغ�ات

 االوىل ٨٣٫٤ ٤٣٧ نعم

 الثانية  ١٦٫٦ ٨٧ كال 

 %  ١٠٠ ٥٢٤ املجموع 

  
  .مدى املشاركة يف ابداء االعجاب وكتابة التعليقات عىل املواضيع في� يخص وباء الكورونا: ٢

عىل   واملنشورة  الكورونا  بوباء  املتعلقة  املواد  عىل  االجت�عي  التواصل  وسائل  مستخدمي  فعل  ردود 
التواصل   آخرون  وسائل  هناك  ح�  يف  نشط،  بشكل  يتفاعل  من  فهناك  نسبها.  تتفاوت  االجت�عي 

تفاعلهم محدود اىل حد ما أو قليل. أظهرت نتائج هذه الدراسة أن أغلبية املبحوث� يبدون ردود الفعل  
يف    )، ٪٣٠٫٩أو غ�ها) أو كتابة التعليقات عىل املواد املنشورة عن الوباء بنسبة قليلة (  Likeباإلعجاب (

) نسبة  فقط  ٪٢٩٫٨ح�  األقلية  أن  ايضا  النتيجة  وتظهر  ما.  اىل حد  املواد  مع هذه  يتفاعلون  منهم   (
  ) . ١٥الجدول رقم ( ) يبدون الكث� من ردود الفعل ويكبتون التعليقات عىل املواد املنشورة.٪١٧٫٤(
 

ضيع في� يخص وباء  ): مدى املشاركة يف ابداء إالعجابات وكتابة التعليقات عىل املوا ١٥جدول (
  الكورونا

  املراتب % النسبة   تكرارات  املتغ�ات

 الرابعة ١٧٫٤ ٩١ كث�ا 

 الثانية  ٢٩٫٨ ١٥٦ اىل حد ما

 االوىل ٣٠٫٩ ١٦٢ قليال 

  الثالثة  ٢١٫٩ ١١٥ ال يشء

 %  ١٠٠ ٥٢٤ املجموع 

  
  مواد اآلخرين :مدى مشاركة املستخدم يف نرش املواد املتعلقة بوباء الكورونا واعادة نرش .٣

اعادة   الكورونا ويشاركون يف  املتعلقة بوباء  املواضيع  قليلة من املبحوث� لهم دور كب� يف نرش  نسبة 
) فقط  ٪٨٫٦نرش املواد عن هذا املوضوع عىل منصات التواصل االجت�عي. فحسب النتيجة، فان نسبة (

اعادة نرش املعلومات واملواضيع في�    من املبحوث� يشاركون كث�ا يف النرش ويساهمون بشكل فعال يف 
الغالبية،   أما  بالوباء.  املتعلقة  التطورات  للوقاية واعالمهم بآخر  الناس  بغية توعية  الوباء، وذلك  يخص 



  ) Covid-19يف زمن وباء ( مواطني اقليم كوردستان العراقاستخدامات منصات التواصل االجت�عي من قبل 

١٠٠ 
  

) من املبحوث�، ال يشاركون ال يف  ٪ ٣٨٫٩) ادناه، والتي تشكل نسبة (١٦ك� هو مب� يف الجدول رقم (
مشاركون اىل   ٪٢٣٫١اقي، فمشاركتهم محدودة بهذا الخصوص، ف� نسبته  النرش وال اعادة النرش. أما الب

ال يشاركون اال قليال يف نرش واعادة نرش املواد املتعلقة بالوباء. هذه    ٪٢٩٫٤حد ما يف هذه األنشطة و
) النرش  يف  اإلجت�عي  التواصل  وسائل  مستخدمي  فعالية  تب�  ( Postالنتيجة  واملشاركة   (Share  (

في التواصل  للمواضيع  منصات  مستخدمي  من  الكث�ين  ان  حقيقة  تب�  ك�  الكورونا.  وباء  يخص   �
االجت�عي ليسوا مهتم� بنرش املواد سواء أكانت متعلقة بوباء الكورونا ام يف مجاالت اخرى ويكتفون  

  باملتابعة والتفاعل مع االصدقاء واالقرباء.  
  

  شاركة يف املواضيع في� يخص الوباء الكورونا ): مدى فعالية املستخدم يف النرش وامل١٦جدول (

  املراتب % النسبة   تكرارات  املتغ�ات

 الرابعة  ٨٫٦ ٤٥ كث�ا 

 الثالثة  ٢٣٫١ ١٢١ اىل حد ما

 الثانية  ٢٩٫٤ ١٥٤ قليال 

  االوىل  ٣٨٫٩ ٢٠٤ ال شئ

 %  ١٠٠ ٥٢٤ املجموع 

  
  .مدى متابعة املستخدم� للمعلومات املنشورة من املصادر األصيلة (املواقع العاملية):  .٤

بغرض   بل  الوسائل،  هذه  عىل  نرشه  يتم  ما  فقط  ليس  االجت�عي  التواصل  وسائل  مستخدمي  يتابع 
 التأكيد من صحة املعلومات والحصول عىل تفاصيل أك� يرجع اىل املصادر األصيلة ايضا. اظهرت نتائج 
هذه الدراسة أن الغالبية املطلقة يقوم �تابعة املعلومات املنشورة عىل وسائل التواصل االجت�عي من  

) (انظر جدول رقم  ٪٥٥٫٣مصادرها االصيلة أيضا. احتلت هذه الفئة عىل املرتبة األوىل بحصوله عىل (
لومات الخاصة بالوباء ). ويدل هذا أيضا عىل وجود رغبة لدى الجمهور للحصول عىل األخبار واملع١٧

  .الف�ويس من املصادر األصيلة كاملواقع الخربية واملتخصصة العاملية
  

  ): مدى متابعة املستخدم� للمعلومات املنشورة من املصادر األصيلة ١٧جدول (

  املراتب % النسبة   تكرارات  املتغ�ات

 االوىل ٥٥٫٣ ٢٩٠ نعم

  الثانية  ٤٤٫٧ ٢٣٤ كال 

 %  ١٠٠ ٥٢٤ املجموع 



  ٢٠٢٠ حزيران) الخامس) العدد (لثالثاملجلد (ا        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

١٠١ 
  

  املحور الرابع:
الجمهور   تصورات  وتحليل  لدراسة  الذي وضع  للبحث  الرابع  السؤال  لإلجابة عن  املحور  خصص هذا 
إرشاكهم  و  املواطن�  إلرشاد  االجت�عي  التواصل  منصات  الستخدام  املعنية  الجهات  كفاءة  نحو 

  باملسؤولية الصحية. 
  
  الكورونا عىل وسائل التواصل اإلجت�عي:.عوائق فهم الرسائل واملواد املتعلقة بوباء ١

تحول دون فهمهم  معوقات  هناك  االجت�عي  التواصل  وسائل  من مستخدمي  ملحوظ  لعدد  بالنسبة 
التايل،  املقطع  والتي سيتم ذكرها يف  املعوقات  االجت�عي. هذه  التواصل  املنشورة عىل وسائل  للمواد 

االعالمية املنشورة عىل وسائل التواصل االجت�عي.  ) من املبحوث� للرسائل  ٪ ٢٤٫٦عرقلت فهم نسبة (
(نسبة  املشارك�  من  االك�ية  استيعابهم  ٪٤٦٫٩  لكن  تعرقل  تذكر  عوائق  يجدوا   � النتيجة  بحسب   (

  ).  ١٨وفهمهم لهذه الرسائل االعالمية املتعلقة بالوباء. ملزيد من التفاصيل انظر اىل الجدول رقم (
  

الرسائل واملواد املتعلقة بوباء الكورونا عىل وسائل التواصل  ): عوائق فهم ١٨جدول (
  اإلجت�عي 

  املراتب % النسبة   تكرارات  املتغ�ات

 الثالثة  ٢٤٫٦ ١٢٩ نعم

 الثانية  ٢٨٫٤ ١٤٩ ال أعرف 

 االوىل ٤٦٫٩ ٢٤٦ كال 

 %  ١٠٠ ٥٢٤ املجموع 

  
  : *املنشورة عىل وسائل التواصل اإلجت�عي.عوائق فهم الرسائل واملواد املتعلقة بوباء الكورونا ٢

يواجهون   املبحوث�  من  ملحوظة  نسبة  فأن  السابق،  املقطع  يف  مناقشتها  وتم  النتيجة  أظهرت  ك� 
معوقات لفهم ما يتم نرشها من مواد تخص الوباء الف�ويس عىل وسائل التواصل االجت�عي. من أهم  

املتعل املواد  التي تعرقل فهم  الوسائل هي ضعف ورداءة محتوى  هذه املعوقات  بالوباء عىل هذه  قة 
) بنسبة  االوىل  املرتبة  الفئة  هذه  احتلت  اذ  الوطنية  أو  املحلية  عدم  ٪٤٠٫٨املواد  اىل  هذا  ويرجع   .(

وسهل   ومنتظم  سلسل  بشكل  املواد  هذه  وصياغة  كتابة  يف  بالوباء  املتعلقة  املواد  محرري  موفقية 
الحالة   جاءت  يف ح�  يف  االستيعاب.  الكورونا  وباء  بسبب  الطارئ  للوضع  املصاحب  والقلق  النفسية 

االجت�عي.   التواصل  وسائل  عىل  واملنشورة  بالوباء  املتعلقة  املواد  لفهم  العوائق  كأحد  الثانية  املرتبة 
  ) للمزيد من التفاصيل. ١٩انظر إىل جدول (

 
 االجابات اك� من مجموع املبحوث�.* يف هذا الجدول كان للمبحوث� فرصة الختيار أك� من متغ� لذلك ظهر مجموع 



  ) Covid-19يف زمن وباء ( مواطني اقليم كوردستان العراقاستخدامات منصات التواصل االجت�عي من قبل 

١٠٢ 
  

ملنشورة عىل وسائل التواصل  ): عوائق فهم الرسائل واملواد املتعلقة بوباء الكورونا ا ١٩جدول (
  اإلجت�عي 

  املراتب % النسبة   تكرارات  العوائق 

 ٧ ١٦٫٨ ٣٣ اللغة 

 ٣ ٣٠٫١ ٥٩ رداءة أو عدم وجود األنرتنت 

 ٦ ١٩٫٩ ٣٩ أزمة الكهرباء 

 ١ ٤٠٫٨ ٨٠ ضعف محتوى الرسائل الوطنية واملحلية 

 ٢ ٣٧٫٨ ٧٤ الجانب النفيس (القلق) 

  ٤ ٢٦  ٥١  (املايل) ضعف املستوى املعييش 

  ٥ ٢٠٫٩  ٤١  عدم اإلهت�م �وضوع وباء الكورونا

  ٩ ٤٫١  ٨  املشاكل الصحية (األمراض الجسدية) 

  ٨ ١١٫٧  ٢٣  عدم اإلطالع بسبب قلة الوقت 

  ١٠ ١٫٥  ٣  األخبار واملعلومات املزيفة

 %  ١٠٠ ٥٢٤ املجموع 

  
وباء الكورونا) يف إستخدام وسائل التواصل   .مدى موفقية مسؤويل اإلقليم (اعضاء غرفة مواجهة أزمة٣

  اإلجت�عي للتوعية: 
الكورونا،   وباء  املسؤول� املختص� ملواجهة  أداء  أبدوا رضاهم عن  املبحوث�  الساحقة من  األغلبية  أن 
خصوصا غرفة مواجهة الوباء يف لجوئهم اىل وسائل التواصل االجت�عي لنرش التعلي�ت الوقائية، آخر  

ع بالوباء.  البيانات  متعلقة  اخرى  ومواد  التجوال  بحرض  املتعلقة  القرارات  واملصاب�،  الوفيات  عدد  ن 
استخدام االنرتنت من قبل عدد كب� من الناس ووجودهم عىل منصات التواصل االجت�عي من خالل  

املتعلق  الرضورية  املواد  لنرش  االجت�عي  التواصل  اىل  للجوء  املسؤول�  حفز  بهم،  خاصة  ة  حسابات 
) كانوا راض� عن أداء املسؤول� املختص� بأزمة  ٪٥٣٫٦بالوباء. تظهر النتائج أن أغلبية املبحوث� (نسبة  

املرتبة   أدائهم يف  الراض� عن  فئة عدم  االجت�عي. يف ح� جاءت  التواصل  الكورونا عىل وسائل  وباء 
  ). ٢٠، ك� هو موضح يف الجدول رقم (٪٢٢٫٩األخ�ة بنسبة 

جة مطابقة تقريبا لنتيجة دراسة اجريت يف فيتنام عن وباء ف�وس كورونا ومنصات التواصل  هذه النتي
قبل   من  (  Laاالجت�عي،  له  مرافق  لهذه  La et al,. 2020وفريق  األول  الفصل  يف  مناقشتها  وتم   ،(

ت يف  فعاالً  دوراً  مارست  االجت�عي  التواصل  منصات  أن  مفادها  نتيجة  إىل  توصلوا  اذ  وعية  الدراسة، 
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املواطن�، لذلك قام وزير صحة هذه الدولة بافتتاح حساب عىل موقع التواصل االجت�عي الفيسبوك  
  لتوف� ونرش املعلومات املتعلقة بالوباء بالرسعة املمكنة وألكرب عدد من الناس.  

  
): مدى موفقية مسؤويل اإلقليم (اعضاء غرفة مواجهة أزمة وباء الكورونا) يف  ٢٠جدول (

  ام وسائل التواصل اإلجت�عي للتوعية إستخد
  املراتب % النسبة   تكرارات  املتغ�ات

 االوىل ٥٣٫٦ ٢٨١ نعم

 الثانية  ٢٣٫٥ ١٢٣ ال أعرف 

 الثالثة  ٢٢٫٩ ١٢٠ كال 

 %  ١٠٠ ٥٢٤ املجموع 

  

  

  والمقترحات  والتوصيات االستنتاجات:  تاسعا

  
  أ.االستنتاجات:

النظرية   التحليالت  ضوء  ممن  يف  كوردستان  اقليم  مواطني  عىل  أجريت  والتي  للدراسة  والعملية 
  يستخدمون وسائل التواصل االجت�عي، تم التوصل لإلستنتاجات التالية: 

العامة    -١ للسالمة  الوقائية  بالتعلي�ت  يثقون  بأنهم  الدراسة، يتفق غالبية املبحوث�  بينتها  حسب ما 
التزامهم بها يأ� يف مصلحتهم قبل كل يشء. لكن عىل غرار هذا، فأنهم  في� يخص وباء الكورونا وأن  

مختلف� يف رؤيتهم لقدرة املؤسسات الصحية والكوادر الطبية يف اقليم كوردستان العراق، اذ أن نسبة  
  متواضعة فقط من املواطن� يرون فيهم القدرة الكافية ملواجهة األزمات الصحية. 

نسبة كب�ة من املواطن� مستخدمي وسائل التواصل االجت�عي قد استفادوا بينت الدراسة ايضا أن    -٢
من  زادت  اذ  الوسائل،  هذه  عىل  نرشت  والتي  كورونا  ف�وس  بوباء  املتعلقة  واملواد  املعلومات  من 
التوعية الصحية لديهم و أن سلوكهم الصحي قد تغي�ت متأثرا �ا تنرش من مواد عىل وسائل التواصل  

  رغم وجود بعض العوائق لفهم هذه املواد لدى البعض.   االجت�عي
أغلبية املواطن� ك� ظهرت يف الدراسة لديهم ثقة بتعلي�ت املؤسسات والجهات املعنية الرسمية يف    -٣

االجت�عي   التواصل  بنرشها عىل وسائل  تقوم  والتي  الكورونا  وباء  بأزمة  يتعلق  كوردستان في�  اقليم 
املس بأن  يرون  لوسائل  وايضا  استخدامهم  يف  موفق�  كانوا  الوباء  بأزمة  واملختص�  املرشف�  ؤول� 

  التواصل االجت�عي للتعامل مع الوباء من حيث توعية الناس وايصال االرشادات والتعلي�ت الرضورية. 
وسائل    -٤ مستخدمي  من  قليلة  قلة  عدى  ما  لكن  املواطن�،  جميع  عىل  تأث�  للوباء  كان  أنه  رغم 
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ل االجت�عي كانوا نشيط� عىل هذه الوسائل وشاركوا يف كتابة املواد ونرشها، اعادة نرش مواد التواص
هذه   عىل  التطورات  �تابعة  فقط  اكتفوا  أنهم  فيبدو  االعجاب،  ابداء  أو  التعليقات  كتابة  اآلخرين، 

  الوسائل.  
  

  ب. التوصيات
  يويص الباحثون �ا ييل: 

التواص  -١ وسائل  اىل  اللجوء  املواطن�  رضورة  مع  للتواصل  الرسمية  الجهات  قبل  من  االجت�عي  ل 
  خصوصا خالل أوقات االزمات مليزات هذه الوسائل واستخدامها من قبل نسبة كب�ة من املواطن�. 

كوردستان ونرشها عىل    -٢ إقليم  قبل حكومة  من  االجت�عي  التواصل  وسائل  املعلومات عىل  تنظيم 
  س بها خالل األزمات واألوضاع الطارئة.حسابات رسمية لتعزيز ثقة النا

لتحس�    -٣ منها  واالستفادة  التواصل  وسائل  تنرش عىل  التي  الناس  ومواقف  آراء  االعتبار  بع�  االخذ 
  القرارات الرسمية ملؤسسات حكومة إقليم كوردستان بأزمة وباء كورونا.

الصحي، فمن الرضوري ايالء اهت�م    طاملا ان لوسائل التواصل االجت�عي تأث� كب� عىل سلوك الفرد  -٤
  أكرب بها لنرش الوعي الصحي وتوجيه الناس وتثقيفهم للعناية بسالمتهم الشخصية والعامة. 

  
  ج. املقرتحات

  يف ضوء النتائج واالستنتاجات التي وصل الباحثون اليها �كن تسجيل املقرتحات اآلتية: 
التوعية الصحية عن طريق تحليل محتوى املواد   اجراء بحث عن دور وسائل التواصل االجت�عي يف  -١

ازاء   الجمهور  اتجاهات  ملعرفة  وأيضا  االجت�عي  التواصل  منصات  احدى  عىل  املنشورة  واملعلومات 
  الوباء وكيفية التعامل معها عىل هذه الوسائل. 

الطبي  -٢ الكوادر  منظور  من  االجت�عي  التواصل  وسائل  ودور  الصحية  التوعية  عن  بحث  يف  أجراء  ة 
  االقليم. 

الناحية الصحية يف    -٣ اجراء بحوث أخرى الستبيان تأث� وسائل التواصل االجت�عي عىل املجتمع من 
    االوقات الطبيعية وذلك لالستفادة القصوى من هذه الوسائل لض�ن السالمة العامة. 
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