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تقرير خاص من مبادرة معلومة بحثية
لمحة عن توجهات المجتمع السعودي في البحث عن معلومات عن
فيروس كورونا 19-على شبكة اإلنترنت
تقرير علمي

إعداد الباحثين
د .ناصر بن دهيم
أ .مدى بسيوني

مقدمة
يتم استخدام سلوك المستخدم أثناء البحث عن المعلومات على شبكة اإلنترنت كمؤشر لبدء الظواهر
السلوكية ومتابعتها والتنبؤ بانتهائها .هذا النوع من األبحاث الثانوية (لمعنى أبحاث ثانوية :اضغط هنا)
يستخدم أيضا في معرفة مدى تعمق المجتمع في البحث عن معلومات معينة.
يهدف هذا التقرير إلى:
 -1معرفة متى بدأ اهتمام المجتمع السعودي بفيروس الكورونا 19-ولماذا؟ وماهي الكلمات
المفتاحية األكثر استخداما
 -2ماهي المناطق األكثر بحثا عن معلومات متعلقة بفيروس الكورونا19-
 -3مقارنة اتجاهات البحث عن المعلومات مع بعض الدول العربية
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منهجية البحث

(لمعنى منهجية البحث :اضغط هنا)

هذا البحث استخدم بيانات ثانوية من شبكة ( )Googleجوجل عن الكلمات المفتاحية المستخدمة للبحث عن
فيروس كورونا 19-في الفترة ما بين  1يناير  2020وحتى  17مارس  .2020تم اختيار شبكة جوجل ألن محرك
البحث الخاص بـ (جوجل) هو الموقع اإللكتروني األعلى زيارة في المملكة حسب إحصائيات شبكة (أليكسا).
توضح البيانات الثانوية التي تقدمها جوجل مدى شهرة الكلمات المفتاحية على مؤشر من  100نقطة بحيث
أن  0تعني أن الكلمة لم تستخدم أبدا خالل الفترة الزمنية و  100تعني أن الكلمة وصلت ألعلى معدل
استخدام في المنطقة الجغرافية المحددة.
عند مقارنة أكثر من كلمة مفتاحية تظهر  100نقطة على سبيل المثال للكلمة المفتاحية (كورونا) مقارنة
مع الكلمة المفتاحية (تعقيم) التي حصلت على نقطة واحدة ,فذلك يعني أن الكلمة المفتاحية كورونا أكثر
شهرة بـ  100ضعف مقارنة بالكلمة المفتاحية تعقيم.
تمت تجربة ما يزيد على  50كلمة مفتاحية لها عالقة بكورونا 19-للوصول ألفضل كلمة مفتاحية ومعرفة
مدى عمق البحث عن الموضوع في المملكة.

النتائج
أول :متى بدأ اهتمام المجتمع السعودي بفيروس الكورونا19-؟
كانت كلمة (كورونا) هي الكلمة المفتاحية األكثر شيوعا للبحث في المملكة .وكما يظهر في الرسم
البياني األول فقد بدأ تيار البحث في  24يناير  2020حيث سجل نقطتين منها إلى  11نقطة في  25يناير.
وارتفع تيار البحث في المملكة عن الكلمة المفتاحية (كورونا) إلى أعلى مستوى له في يناير إلى  38نقطة
بعد اإلعالن عن أول حالة كورونا في دولة اإلمارات في يوم  29يناير  .2020وبدا المعدل ينخفض بشكل كبير
في شهر فبراير حيث وصل إلى  6نقاط في  18فبراير .2020
عاد المعدل يرتفع في نهاية فبراير ووصل أعلى معدل  41نقطة يوم  27فبراير  2020وذلك تبعا لنشر أخبار
في اليومين السابقة عن ظهور حالت في  4دول عربية والعديد من الدول األوروبية منها بريطانيا .وتالها
ارتفاع معدل البحث إلى  52نقطة في يوم  2مارس  2020بعد ظهور أول حالة في المملكة العربية
السعودية .وبلغ البحث أعلى معدل له " 100نقطة" يوم  8مارس عند إعالن إيقاف الدراسة في المملكة
وتشير إحصائيات جوجل أن عدد عمليات البحث في  8مارس تجاوز  50ألف عملية بحث عن كلمة كورونا في
المملكة.
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الرسم البياني األول :معدلت البحث عن الكلمة المفتاحية كورونا في المملكة من  1يناير  2020وحتى  17مارس 2020

ثانيا :ماهي المناطق األكثر بحثا عن معلومات متعلقة بفيروس الكورونا19-
يظهر الرســـــم البيـاني الثـاني ترتيـب المنـاطق حســـــب معـدل نســـ ـبـة البحـث في محرك جوجـل مقـارنـة بجميع
العمليـات البحثيـة عن الكلمـة المفتـاحيـة (كورونـا) خالل الفترة الزمنيـة من  1ينـاير وحتى  17مـارس .وقـد تكون
هذه المناطق هي المناطق األكثر حاجة لالستهداف التوعوي.
حيث كانت منطقة الباحة هي أعلى نســبة بحث في جميع مناطق المملكة وتأتي بعدها حائل التي حصــلت
على  88نقطة مقارنة بمنطقة الباحة ومن ثم عسير وتبوك والجوف.
بينمـا كـانـت المنـاطق األقـل بحثـا هي جـازان بــــــــــ معـدل  57نقطـة مقـارنـة بـالبـاحـة ويليهـا الريـا
المكرمة.
الرسم البياني الثاني

وثم م ـك ة
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ثالثا :مقارنة اتجاهات البحث عن المعلومات مع بعض الدول العربية
البي اني الثـالـث فقـد ســـــجلـت الجزائر أعلى معـدل بحـث " 100نقطـة" عن كلمـة كورونـا
كمـا يظهر في الرســـــم ـ
باللغـة العربيـة في محرك بحـث قوقل عن الفترة الزمنيـة من  1ينـاير وحتى  17مارس .بينمـا حلـت المملكـة في
المرتبة  15بمعدل  45نقطة وتسبقها الكويت بـ  50نقطة ومصر بـ  52نقطة.
وقد تفســــر هذه النتيجة على أن معدل القلق في المملكة بشــــكل عام أقل بكثير من الدول التي ســــجلت
نقاط أعلى .حيث أن القلق من المر قد يكون من أهم الدوافع للبحث عن الفيروس.

الرسم البياني الثالث :خريطة حرارية عن معدلت البحث عن كلمة (كورونا) باللغة العربية في محرك جوجل خالل الفترة ما بين  1يناير
وحتى  17مارس.

أخيرا:
لحظ الباحثون أنه لم يحدث تغيير على شهرة الكلمات المفتاحية المتعلقة بتوفر المنتجات الطبية
والغذائية في المملكة طيلة فترة المتابعة مما يعكس عدم وجود قلق عام حيال ذلك.

