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 معلومة بحثية مبادرةمن  خاص تقرير

 

 عنع السعودي في البحث عن معلومات لمحة عن توجهات المجتم
 على شبكة اإلنترنت 19-نافيروس كورو

 تقرير علمي 

 

 الباحثين إعداد  

 ناصر بن دهيم . د

 مدى بسيوني . أ 

 

 

 

 مقدمة 

لبدء الظواهر   أثناء البحث عن المعلومات على شبكة اإلنترنت كمؤشر  سلوك المستخدميتم استخدام 
  ( اضغط هنا : معنى أبحاث ثانوية ل) هذا النوع من األبحاث الثانوية  . بانتهائهاالتنبؤ السلوكية ومتابعتها و

  . جتمع في البحث عن معلومات معينةأيضا في معرفة مدى تعمق الميستخدم 

   : هدف هذا التقرير إلى ي

وماهي الكلمات  ولماذا؟    19- المجتمع السعودي بفيروس الكورونا اهتماممعرفة متى بدأ  -1
 احية األكثر استخداما المفت

 19-لقة بفيروس الكوروناحثا عن معلومات متعب ماهي المناطق األكثر  -2
 عربيةقارنة اتجاهات البحث عن المعلومات مع بعض الدول ال م -3
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G_UqoUIVJtw
https://www.youtube.com/watch?v=G_UqoUIVJtw
https://www.youtube.com/watch?v=G_UqoUIVJtw
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 ( اضغط هنا  : لمعنى منهجية البحث)  منهجية البحث 

جوجل عن الكلمات المفتاحية المستخدمة للبحث عن    (Google) شبكةهذا البحث استخدم بيانات ثانوية من 
محرك    ألن  جوجلتم اختيار شبكة  . 2020مارس   17وحتى   2020يناير    1  نما بيفي الفترة   19- فيروس كورونا
 (. أليكسا)شبكة  يات قع اإللكتروني األعلى زيارة في المملكة حسب إحصائهو المو (جوجل)ـ  البحث الخاص ب

حيث ب  نقطة 100من  لثانوية التي تقدمها جوجل مدى شهرة الكلمات المفتاحية على مؤشر توضح البيانات ا
معدل  ألعلى  وصلتتعني أن الكلمة   100 تعني أن الكلمة لم تستخدم أبدا خالل الفترة الزمنية و 0أن 

   . طقة الجغرافية المحددةفي المن استخدام

مقارنة    (كورونا)ل المثال للكلمة المفتاحية نقطة على سبي  100تظهر عند مقارنة أكثر من كلمة مفتاحية 
الكلمة المفتاحية كورونا أكثر  فذلك يعني أن  , التي حصلت على نقطة واحدة (يمتعق) مع الكلمة المفتاحية 

 . ضعف مقارنة بالكلمة المفتاحية تعقيم 100ـ شهرة ب

للوصول ألفضل كلمة مفتاحية ومعرفة    19- كلمة مفتاحية لها عالقة بكورونا  50ى  تمت تجربة ما يزيد عل
 . ى عمق البحث عن الموضوع في المملكةمد 

 

 النتائج  

 ؟ 19-متى بدأ اهتمام المجتمع السعودي بفيروس الكورونا   : أول 

كما يظهر في الرسم  و  . في المملكةللبحث هي الكلمة المفتاحية األكثر شيوعا  (كورونا) كلمةكانت 
   . ر يناي  25نقطة في   11نقطتين منها إلى   حيث سجل  2020يناير    24تيار البحث في  فقد بدأ  ني األول  االبي

نقطة    38إلى أعلى مستوى له في يناير إلى    (كورونا)احية عن الكلمة المفتفع تيار البحث في المملكة وارت
وبدا المعدل ينخفض بشكل كبير    . 2020يناير    29في يوم دولة اإلمارات اإلعالن عن أول حالة كورونا في بعد 

   . 2020فبراير   18نقاط في  6صل إلى  حيث وفي شهر فبراير  

وذلك تبعا لنشر أخبار   2020راير  فب 27يوم  نقطة    41تفع في نهاية فبراير ووصل أعلى معدل عاد المعدل ير 
وتالها    . دول عربية والعديد من الدول األوروبية منها بريطانيا 4في اليومين السابقة عن ظهور حالت في 

بعد ظهور أول حالة في المملكة العربية    2020مارس  2نقطة في يوم   52ارتفاع معدل البحث إلى 
  مارس عند إعالن إيقاف الدراسة في المملكة 8يوم    "نقطة   100"  دل لهوبلغ البحث أعلى مع  . السعودية

ألف عملية بحث عن كلمة كورونا في    50مارس تجاوز    8وتشير إحصائيات جوجل أن عدد عمليات البحث في  
 . المملكة

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lx3p3viuzB4&list=PLrId2JLHgGheREKK-OEGYvIpf2C53aDmV&index=2
https://www.alexa.com/topsites/countries/SA
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 2020مارس   17وحتى    2020يناير    1معدلت البحث عن الكلمة المفتاحية كورونا في المملكة من    : ياني األولالرسم الب 

 

 

 19-ماهي المناطق األكثر بحثا عن معلومات متعلقة بفيروس الكورونا : ثانيا

ــم البـياني الـثاني   ــب يظهر الرســـ ـــبةمـعدل  ترتـيب المـناطق حســـ مـقارـنة بجميع   في محرك جوـجل البـحث نســـ
وـقد تكون   . ـمارس 17يـناير وحتى  1خالل الفترة الزمنـية من   (كوروـنا)عن الكلـمة المفـتاحـية   العملـيات البحثـية

 . التوعوي لالستهدافي المناطق األكثر حاجة هذه المناطق ه

التي حصــلت   بعدها حائل  وتأتية  أعلى نســبة بحث في جميع مناطق المملكحيث كانت منطقة الباحة هي 
 . ومن ثم عسير وتبوك والجوف نقطة مقارنة بمنطقة الباحة 88على 

ــ  ا هي ـجازان بـــــــــ احـة ويليهـا الرـيا  وثم مكـ  57معـدل بينمـا ـكاـنت المـناطق األقـل بحـث الـب ة نقطـة مقـارـنة ـب
 . المكرمة

 ي الثاني الرسم البيان 
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 مقارنة اتجاهات البحث عن المعلومات مع بعض الدول العربية : ثالثا

ــم البيـ  ــجـلت الجزائر أعلى مـعدل بـحثاني الـثاـلث فكـما يظهر في الرســـ كوروـنا عن كلـمة   "نقـطة  100" ـقد ســـ
بينـما حـلت المملـكة في   . مارس  17يـناير وحتى   1باللـغة العربـية في محرك بـحث قوقل عن الفترة الزمنـية من  

  . نقطة 52بـ  ومصر نقطة  50نقطة وتسبقها الكويت بـ  45دل بمع 15المرتبة 

وقد تفســــر هذه النتيجة على أن معدل القلق في المملكة بشــــكل عام أقل بكثير من الدول التي ســــجلت 
 . حيث أن القلق من المر  قد يكون من أهم الدوافع للبحث عن الفيروس . نقاط أعلى

 

يناير    1  نما بيخالل الفترة  محرك جوجل  باللغة العربية في    (كورونا)خريطة حرارية عن معدلت البحث عن كلمة    : ني الثالث الرسم البيا 
 . سمار  17وحتى  

 

 

 :  أخيرا 

لم يحدث تغيير على شهرة الكلمات المفتاحية المتعلقة بتوفر المنتجات الطبية  ثون أنه لحظ الباح
 . حيال ذلكمما يعكس عدم وجود قلق عام  والغذائية في المملكة طيلة فترة المتابعة  


