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 نشريف  اجلديد اإلعالموسائل دور حنو  ياجتاهات اجلمهور السعود

 الصحية األزمةدراسة ميدانية بالتطبيق على  لديهمالوعي الصحي 

 (19لفريوس كورونا املستجد )كوفيد 
 *ىالمساوطالل عباس محمد  .د

 :الملخص

م اتجاهات الجمهور السعودي نحو دور وسائل اإلعالتستهدف الدراسة رصد وتوصيف 

واستخدمت  (".19الجديد في نشر الوعي الصحي لديهم تجاه فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

الدراسة نظرية الغرس الثقافي ونظرية االعتماد على وسائل اإلعالم. كما قامت بتوظيف منهج 

مفردة.  400بلغ عددها  السعودي،المسح وأداة االستبيان بالتطبيق على عينة ممثلة للجمهور 

 من أهمها: النتائج،ت الدراسة إلى مجموعة من وتوصل

  تتنوع المصادر التي يعتمد عليها المبحوثون في متابعة أخبار مستجدات انتشار وباء

 (, ثم "المواقع والصفحات الرسمية للدولة"%89كورونا؛ يتصدرها "تويتر" بنسبة )

( فـ"الصحف %52,8(, يلي ذلك "المواقع اإلخبارية العربية" بنسبة )%61,3بنسبة )

(, ثم "القنوات التلفزيونية على اإلنترنت" بنسبة %29,8اإللكترونية" بنسبة )

 (.%15,8(, وأخيًرا "الفيس بوك" بنسبة )22,5%)

  يختلف تقييم المبحوثين لنجاح حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد كوفيد

( أن "الحمالت %69,3)عبر هذه الوسائل في المملكة؛ فذكر أغلبيتهم بنسبة  19

(, وأخيًرا %4,5(, فـ "مقبولة" بنسبة )%25,5ممتازة", ثم اعتبروها "جيدة" بنسبة )

 (.%0,5"ضعيفة جدًا" بنسبة )

  عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين دوافع المبحوثين لمتابعة حمالت التوعية

ل اإلعالمية التي تقدم الصحية لفيروس كورونا المستجد ومدى ثقة المبحوثين في الوسائ

 هذه الحمالت التوعوية. 

  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مدى اهتمام المبحوثين بحمالت التوعية

الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر وسائل اإلعالم وقوة دوافعهم لمتابعة هذه 

 الحمالت التوعوية.

 رجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين د

التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه الوسائل ومدى ثقتهم في هذه 

 الوسائل لمتابعة مستجدات انتشار وباء كورونا.

  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت

جد عبر هذه الوسائل وتقييمهم لنجاح حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المست

 .التوعية الصحية عبر هذه الوسائل

 19كوفيد  –الوعي الصحي  –الجمهور السعودي  الكلمات المفتاحية:

                                                           
 .السعودية العربية المملكة -جدة -العزيز عبد الملك واإلعالم, جامعة االتصال بكلية مساعد أستاذ *
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Saudi audience attitudes towards new media role in 

health awareness-raising: a field study on the healthy 

crisis of covid 19 

The study aims to examine the Saudi audience attitudes towards the new media 

role in health awareness-raising applying to the healthy crisis of Covid 19. The study 

has used the cultivation theory and the dependence on media theory. The survey 

method and the questionnaire tool have been used applying to a sample of 400 items. 

The main results: 

 There are many sources on which the respondents rely to know 

information about Covid 19 virus. "Twitter" has come in the first place 

by (89%), then "The state sites and pages" by (61,3%), followed by 

"The Arab news sites" (52,8%), then "The electronic newspapers" 

(29,8%), and finally "The Facebook" (15,8%). 

 The respondents have diverged in evaluating the role of new media in 

health awareness-raising. They have considered this role "excellent" by 

(69.3%), then "good" by (25,5%), followed by "acceptable" (4,5%), and 

finally "very weak" by (0,5%) 

 There has been a significant correlation between the respondents' 

motivations to follow the healthy media campaigns on the new media 

and their confidence in this media.  

 There has been a significant correlation between the respondents' 

interest in the healthy media campaigns on the new media and their 

motivations to follow this media.  

 There has been a significant correlation between the respondents' 

satisfaction with the role of healthy media campaigns on the new media 

and their confidence of this media.  

 There has been a significant correlation between the respondents' 

satisfaction with the role of healthy media campaigns on the new media 

and their evaluation of these campaigns.  

Key words: Saudi audience – Healthy awareness – Covid 19 
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 مقدمة:

تطبيق في  هميتهاأالجديد  اإلعالممعالم الثورة التكنولوجية ووسائل  كدتأ

 أهميةلتوضح  الصحية األزماتت جاء, وجمعأمفهوم التواصل المجتمعي للعالم 

التواصل بين في  ساسيةصبح الركيزة األأحيث  ,الجديد على المستوى العالمي عالماإل

اتجهت جميع  ,(19انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد  وعند .شعوب العالم

خبار المستجدة لهذا الفيروس اإلعالم الجديد للبحث عن األوسائل نحو العالم شعوب 

توفير  نجاحها في اإلخبارية لمواقعا عديد من. وقد أكدت بشكل سريع ومباشر

, كما (19يد فمستجدات الفيروس المستجد كورونا )كوالمعلومات الالزمة عن 

منحت متصفحيها  شتى مجاالت الحياة، حيثفي  إثراء المستخدمينفي أسهمت 

 المختلفة.ة يمجاالت الصحالفي  تبادل المعلوماتفي  اًت واسعةً ومستخدميها إمكان

التوعية م الجديد يتمتع بدور كبير في إدارة األزمات الصحية ونشر فقد أصبح اإلعال

الصحية لدى أفراد الجمهور, وذلك من خالل مجموع األنشطة التواصلية واإلعالمية والتربوية 

إلى خلق وعي صحي الطالع الجمهور بشكل عام على واقع األزمات الصحية المحيطة  الهادفة

ة فئات المجتمع على القيم الصحية واألمراض من أجل تربيبه، وتحذيره من مخاطر األوبئة 

 .(1)والوقائية المنبثقة من عقيدة المجتمع ومن ثقافته"

مع زيادة وسرعة استخدام المؤسسات الصحية داخل المملكة العربية السعودية 

لوسائل اإلعالم الجديد, ظهر جليًا حرصها على عدم إخفاء أي معلومات عن هذا 

باره وباًء عالميًا, فاتجهت نحو نشر جميع المعلومات الصحيحة المتعلقة الفيروس باعت

به, مع البعد عن نشر الشائعات واألكاذيب التي قد تضر بالصالح العام للمملكة 

 العربية السعودية وأفراد المجتمع.

وسائل اإلعالم الجديد في المملكة العربية السعودية بخطف األضواء عن  قامت

التقليدية, ونجحت في توصيل المعلومات الصحية بشكل مباشر  وسائل اإلعالم

وسريع, كما اتجه المسئولون بالهيئات الصحية إلى االهتمام بنشر الخدمات الصحية 

عبر تلك الوسائل اإلعالمية، من أجل رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى 

السعودية إحدى الدول  المواطنين داخل المملكة لحظة بلحظة. وتعد المملكة العربية

التي تولى اهتماًما بالغًا بالقطاع الصحي في إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا 

(. وتسعى أيًضا إلى تقديم جميع الخدمات الصحية ذات الجودةٍ 19المستجد )كوفيد 

العاليٍة لكل المواطنين, مع إدارة األزمة بشكل تكنولوجي متطور يواكب أزمة 

زل والبحث عن المعلومات والعمل اإللكتروني لجميع المؤسسات االستمرار بالمنا

بالدولة، خاصة ً في ظل انتشار هذا الوباء بالعالم أجمع، وزيادة عدد حاالت اإلصابة 

به في مدن المملكة؛ األمر الذي تطلب إجراء هذه الدراسة, والبحث في اتجاهات أفراد 

ل اإلعالم الجديد في نشر الوعي الجمهور السعودي نحو الدور الذي تقوم به وسائ

 (.19الصحي لديهم تطبيقًا على األزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد )كوفيد 
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 مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على اتجاهات الجمهور السعودي نحو دور 

وسائل اإلعالم الجديد في نشر الوعي الصحي لديهم تجاه فيروس كورونا المستجد 

(, حيث ارتفع اهتمام مسئولي الهيئات الصحية السعودية باستخدام وسائل 19)كوفيد 

اإلعالم الجديد في أثناء هذه األزمة الصحية على نحو يفوق استخدامهم لوسائل 

اإلعالم التقليدية. كما اتجهت جميع المؤسسات اإلعالمية إلى االعتماد على وسائل 

مباشر وسريع، خاصة مع قدرة هذه الوسائل  اإلعالم الجديد لبث المعلومات بشكل

على تقديم المعلومات التوعوية بسرعة وسهولة فائقة، وارتفاع معدالت استخدام 

الجمهور لها. وقد استدل الباحث على مشكلة دراسته من خالل المالحظة الدقيقة لهذه 

ن بوزارة الظاهرة، األمر الذي أكد له جانبين رئيسيين يتمثالن في اهتمام المسئولي

الصحة السعودية باستخدام وسائل اإلعالم الجديد من أجل تقديم التوعية الصحية 

بشكل مستمر طوال اليوم خالل فترة انتشار المرض, وارتفاع جماهيرية وسائل 

اإلعالم الجديد لدى الجمهور السعودي في الوقت الحالي، باعتبارها أهم وسائل للبحث 

 ة بفيروس كورونا المستجد.عن المعلومات الصحية المرتبط

رصد قام الباحث بتحديد مشكلة الدراسة على النحو التالي: "انطالقًا مما سبق,  

اتجاهات الجمهور السعودي نحو دور وسائل اإلعالم الجديد في نشر وتوصيف 

 (".19الوعي الصحي لديهم تجاه فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

 أهمية الدراسة:

 ة كما يلي:تتحدد أهمية الدراس

 أوالً: األهمية النظرية

  ،محدودية الدراسات األكاديمية المرتبطة بالتوعية الصحية بشكل عام

والتوعية الصحية بفيروس كورونا المستجد بشكٍل خاص باعتباره 

 أزمة صحية عالمية.

  أهمية دراسة تأثيرات وسائل اإلعالم الجديد في حجم التوعية الصحية

 .بفيروس كورونا المستجد

  تقدم الدراسة مجاالً بحثيًا جديدًا في دراسات التوعية الصحية، حيث

ركزت الدراسات السابقة على دراسة التوعية الصحية بوسائل اإلعالم 

التقليدي فقط دون وسائل اإلعالم الجديد بشكل مباشر ووسائل اإلعالم 

للمؤسسات الصحية الحكومية بشكل خاص، في حين تتميز هذه 

حث في التوعية الصحية عبر جميع وسائل اإلعالم الدراسة بالب

 الجديد.



 السعودي نحو دور وسائل اإلعالم الجديد في نشر الوعي الصحي لديهم  اتجاهات الجمهور

 145  2020 ديسمبر/  يوليو – العشرينالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

 ثانيًا: األهمية المجتمعية

  أهمية الظاهرة محل الدراسة، حيث أخذ انتشار فيروس كورونا المستجد على

 مستوى العالم أجمع حيًزا كبيًرا من اهتمام المجتمعات بشكل عام.

  المواقع اإلخبارية أهمية وسائل اإلعالم الجديد كوسائل تكنولوجية حديثة(

والمواقع اإلعالمية للمؤسات الصحية(، واتجاه جمهورها نحو البحث عن 

 المعلومات الصحية المستجدة لهذا الفيروس.

  رصد درجة الوعي واالهتمام الصحي بفيروس كورونا المستجد، وأهمية

 التصدى له، خاصةً مع زيادة حاالت اإلصابة به في المجتمع السعودي.

 راسة: أهداف الد

يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة في التعرف على اتجاهات الجمهور السعودي   

نحو دور وسائل اإلعالم الجديد في نشر الوعي الصحي لديهم تجاه فيروس كورونا 

 (، وتنبثق عن هذا الهدف الرئيسى عدة أهداف فرعية تتمثل في:  19المستجد )كوفيد 

 ور السعودي لوسائل اإلعالم الجديد في التعرف على مدى متابعة أفراد الجمه

 متابعة مستجدات انتشار وباء كورونا.

  رصد المصادر التي يعتمد عليها المبحوثون في متابعتهم ألخبار مستجدات

 انتشار وباء كورونا ومدى اعتمادهم عليها.

 هذه المصادر في متابعة انتشار  ىرصد وتوصيف أسباب اعتماد المبحوثين عل

 الوباء.

  مدى اهتمام المبحوثين بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد رصد

 عبر وسائل االعالم. 

  رصد وتوصيف أهم جوانب االهتمام بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا

 المستجد من وجهة نظر مبحوثي الدراسة.

  تأثر المبحوثين بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا  أساليبتوصيف

 جد عبر وسائل اإلعالم.المست

 درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية لفيروس  التعرف على

 كورونا المستجد عبر هذه الوسائل.

  رصد دوافع متابعة المبحوثين لحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا

 المستجد.

 نتشار التعرف على درجة ثقة المبحوثين في وسائل اإلعالم لمتابعة مستجدات ا

 وباء كورونا.

  التعرف على اتجاه المبحوثين نحو دور الدولة في إدارة الدولة ألزمة انتشار

 وباء كورونا.

 .توصيف تقييم المبحوثين تغطية وسائل اإلعالم الجديد النتشار وباء كورونا 
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  التعرف على مقترحات المبحوثين المتعلقة بزيادة فعالية حمالت التوعية الصحية

 في المملكة السعودية. 19ونا المستجد كوفيد لفيروس كور

 الدراسات السابقة:

تناولت الدراسات السابقة األدوار الصحية المختلفة لوسائل اإلعالم الجديد، 

وقام الباحث بترتيب هذه الدراسات حسب التسلسل الزمني لها من األحدث إلى األقدم، 

 ويستعرض الباحث هذه الدراسات على النحو التالي:

 (2)(2019 ,اسة )سوسن عفيفي خالد أبو زيددر

استتتهدفت الدراستتة البحتتث فتتي فضتتائيات الطفتتل العربيتتة المتخصصتتة لكونهتتا متتن 

وسائل االتصال الجماهيري المهمة في العصر الحاضر، ولهتا دورهتا المهتم والرئيستي فتي 

التتي  تشكيل الثقافة والوعي لدى الطفل العربي والتذي يقتع علتى عتاتق المؤسستات المعنيتة،

متن بينهتتا فضتائيات الطفتتل العربيتة المتخصصتتة، التتتي اتختذت متتن الطفتل محتتوراً الرتكتتاز 

رستتالتها اإلعالميتتة. وقتتد توصتتلت الدراستتة إلتتى ضتترورة تطتتوير مضتتامين وأشتتكال المتتادة 

اإلعالميتتة المقدمتتة للطفتتل بمتتا يتناستتب متتع مختلتتف جوانتتب وأبعتتاد احتياجاتتته للمعتتارف 

اد المعتتارف الصتتحية متخصصتتون لتقتتديم معلومتتات دقيقتتة الصتتحية. ويجتتب ان يقتتوم ب عتتد

ومفيدة، متع عتدم اقتصتار مضتمون بترامج فضتائيات الطفتل علتى تقتديم المعتارف الصتحية 

من خالل الكارتون أو برامج عامة ولكتن تخصتيب بترامج كاملتة للتوعي الصتحي يشتارك 

 فيها األطفال وتناول المشكالت الصحية لديهم.

  (3) (2019الخوالدة دراسة )ريم ابراهيم   

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دور وسائل اإلعالم المرئية فى زيادة 

المعرفة بالقضايا الصحية لدى المواطنين األردنيين. واعتمدت الدراسة على منهج 

من خالل إجراء مسح على عينة من المتابعين للبرامج الصحية فى  االجتماعيالمسح 

( شخب من سكان مدينة 350وبلغت ) السبعة(،برنامج األطباء التليفزيون األردني )

عمان اختبرت بطريقة العينة المتاحة. وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى ضعف نسبة 

متابعة البرامج الصحية التي يقدمها التليفزيون األردني بشكل عام وبرنامج األطباء 

دني يتابع البرامج الصحية السبعة بشكل خاص. كما أظهرت الدراسة أن الجمهور األر

وأن الجمهور يستفيد من المعلومات الصحية التي تبث  المنزل،مع األسرة وداخل 

 عبر البرامج الصحي.

 (4)(2019 ,دراسة )تقوى آدم حسن ادم ومعاوية مصطفى بابكر      

استتتهدفت الدراستتة معرفتتة التتدور االتصتتالي للعالقتتات العامتتة فتتي تعزيتتز بتترامج       

ة الصتتحية للتعتترف علتتى التتدور التتذي تؤديتته إدارة تعزيتتز الصتتحة فتتى التوعيتتة التوعيتت

كمتتتا  التحليلتتتي،الصتتتحية بواليتتتة القضتتتارف. واستتتتخدمت الدراستتتة المتتتنهج الوصتتتفي 

استتتتخدمت الدراستتتة االستتتتبيان كتتتأداة رئيستتتية باإلضتتتافة التتتى المقابلتتتة والمالحظتتتة. 
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حية أستهمت فتي تغييتر نمتط وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى أن برامج التوعيتة الصت

سلوط المتلقي إلى سلوك صحي سليم، وأن المحطات اإلذاعيتة متن أكثتر الوستائل التتي 

. وأن اكثتتتر %96تستتتتخدمها العالقتتتات العامتتتة لتنفيتتتذ البتتترامج الصتتتحية بنستتتبة بلغتتتت 

 الرسائل الصحية التي يستقبلها المجتمع هي الرسائل الصحية المتعلقة بصحة البيئة.

 (5)(2018 ,الجيارحسين وسلوى علي إبراهيم  لمحسنعبد ادراسة )إيمان فتحي     

استتتتهدفت الدراستتتة البحتتتث فتتتي المعالجتتتة اإلعالميتتتة للقضتتتايا الصتتتحية والبيئيتتتة      

متن ختالل  المدرستة،بالحمالت المقدمة بتالقنوات الفضتائية المتخصصتة لطفتل متا قبتل 

 الدراستة،محتل  رصد أهم القضايا الصتحية والبيئيتة التتي تناولتهتا الحمتالت اإلعالميتة

والتعتترف علتتى األهتتداف التتتي تستتعى إلتتى تحقيقهتتا رستتائل الحمتتالت اإلعالميتتة محتتل 

الدراستتتة. واعتمتتتدت الدراستتتة علتتتى متتتنهج المستتتح بالعينتتتة وأداة تحليتتتل المضتتتمون. 

وتوصلت في نتائجها إلى تنوع القضايا الصحية التتي ناقشتتها الحمتالت اإلعالميتة فقتد 

أكثتتر متتن قضتتية متتن القضتتايا، حيتتث احتلتتت قضتتايا اشتتتملت كتتل حملتتة علتتى معالجتتة 

وآثاره السلبية على صحة الطفل مقدمة القضتايا الصتحية لطفتل متا قبتل  السلبيالتدخين 

المدرسة التي وردت في الحمتالت اإلعالميتة عينتة الدراستة، يليهتا فتي الترتيتب الثتاني 

تتأثيره علتى صتحة قضيتا الوزن الزائد وقلة النشاط البتدني واإلفتراط فتي النتوم ومتدى 

الطفل، وخطورة تناول الوجبات الجتاهزة متن أمتاكن غيتر صتحية ألنهتا تضتر الجهتاز 

 المناعي للجسم.

  (6) (2018 مي عبد الواحد الخاجة)دراسة 

الدراسة البحث في دور اإلعالم الصحي في زيادة وعي الجمهور استهدفت 

وذلك من خالل  الخاطئة، بالمسألة الصحية، والتأثير في سلوكياته، ودحض المفاهيم

التعرف على المالمح الرئيسة لإلعالم الصحي الجيد باإلمارات من وجهة نظر 

األكاديميين واألطباء. وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى وجود اتفاق بين المبحوثين 

على وجوب التركيز على أمراض منتشرة في اإلمارات، وأهمية الوقاية منها بنشر 

فراد إلى اتخاذ السلوك الصحي الجيد باالستعانة بوسائل االتصال الوعي، ودفع األ

المختلفة، وأن تنبع موضوعات البرامج الصحية والحمالت اإلعالمية من المجتمع 

 .اإلماراتي

  (7) (2018 ,مريم عدنان علىو عزام علي عنانزة)دراسة 

رأة استهدفت الدراسة معرفة دور تلفزيون أبو ظبي في التثقيف الصحي للم

اإلماراتية، والكشف عن األدوار اإليجابية والسلبية لبرامج التثقيف الصحي التي 

يقدمها تلفزيون أبو ظبي، وتحديد اآلثار المعرفية والوجدانية والسلوكية المتحققة لدى 

عينة الدراسة نتيجة متابعة هذه البرامج، وذلك من خالل إجراء دراسة ميدانية على 

ردة من النساء في اإلمارات العربية. وتوصلت الدراسة في ( مف400عينة قوامها )

( من عينة الدراسة يشاهدن البرامج الصحية في تلفزيون أبو 91نتائجها إلى أن )%
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ظبي، حيث تصدر تلفزيون أبو ظبي المرتبة األولى بوصفه مصدًرا للتثقيف الصحي 

كبر من مفردات العينة، بين القنوات الفضائية ووسائل اإلعالم األخرى لدى النسبة األ

( من مفردات العينة يفضلن موضوع صحة األم والطفل على 19كما أن )%

الموضوعات الصحية األخرى، وقد احتلت التأثيرات السلوكية المرتبة األولى بين 

التأثيرات المتحققة لدى العينة نتيجة االعتماد على تلفزيون أبو ظبي في التثقيف 

( من العينة أن تلفزيون أبو ظبي يتمتع بدور إيجابي 77)%نسبة الصحي، واعتبرت 

 في عملية التثقيف الصحي للمرأة اإلماراتية. 

  (8) (2018 ,بلبليدية فتيحة نور الهدى)دراسة 

استهدفت الدراسة البحث في دور وسائل اإلعالم المحلية في التثقيف والوعي 

ذاعي في نشر التثقيف الصحي نظًرا ألهمية وجدوى مشاركة اإلعالم المحلي اإل

الصحي وإرساء دعائمه للمستمع. وأكدت في نتائجها تزايد دور وسائل اإلعالم في 

حيث تتمتع أنواعها المتعددة بدور واضح وملموس في  كبيًرا،العصر الحديث تزايدًا 

خاصة اإلذاعة المحلية من خالل تنمية مستوى الوعي لديهم وزيادة  األفراد،حياة 

لعاتهم سواء كان هذا التأثير سلبًا أو إيجابًا، وهذا يعين أننا نتوقع منها معلوماتهم وتط

دوًرا ملموًسا في مجال التوعية والتثقيف واالرتقاء بفكر الجمهور ووعيه الثقافي 

 والصحي.  االجتماعيو

 (9) (2018 ,لدمية عابدي)دراسة 

قيف الصحي هدفت الدراسة إلى التعرف على دور إذاعة تبسة الجهوية في التث

ألهم شريحة في المجتمع وهي المرأة من خالل التعرف على عادات وأنماط استخدام 

المرأة إلذاعة تبسة ومعرفة دوافعها من هذا االستخدام والوقوف عند أهم المضامين 

اإلعالمية التي تقدمها اإلذاعة بهدف التثقيف الصحي. وقد اعتمدت الدراسة على 

ستمارة االستبيان على عينة من النساء المستمعات إلذاعة المنهج الوصفي، مستخدمة ا

تبسة الجهوية باالعتماد على نظرية االستخدامات وإشباع الرغبات. وتوصلت 

الدراسة في نتائجها إلى أن إذاعة تبسة الجهوية تسهم في تثقيف المرأة صحيًا لكن 

 في هذا المجال. نوعا ما، ألن مضامينها الصحية غير كافية وال تشبع حاجة المرأة

 10(2017 ,دراسة )خالد فيصل الفرم     

الدراسة تقييم الدور االتصالي للمؤسسات الصحية في التوعية حيتال مترض  استهدفت    

كتتأداة توعويتة فتتي ظتل وجتتود  االجتمتاعيكورونتا، متتن ختالل استتتخدام وستائل التواصتتل 

وى استتتخدام خطتتر وبتتائي متمثتتل فتتي فيتتروس كورونتتا، متتن ختتالل التعتترف علتتى مستتت

وتوظيتتتف المتتتدن الطبيتتتة بمدينتتتة الريتتتاض ومستشتتتفياتها الحكوميتتتة لشتتتبكات التواصتتتل 

تتتويتر( فتتي إستتتراتيجيات التوعيتتة الصتتحية لمتترض  -فيستتبوك  – )يوتيتتوب االجتمتتاعي

كورونا وتقييم درجة مشاركة المتدن الطبيتة ومستشتفياتها الحكوميتة بالريتاض فتي بترامج 

عبتتتر شتتتبكات التواصتتتل الجماهيريتتتة بالمملكتتتة. وقتتتد التوعيتتتة الصتتتحية لمتتترض كورونتتتا 
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متتن المتتدن الطبيتتة بمدينتتة الريتتاض  %٧٣توصتتلت الدراستتة فتتي أبتترز نتائجهتتا إلتتى أن 

 –)يوتيتوب  االجتمتاعيومستشفياتها الحكومية ال تمتلك منصتات علتى شتبكات التواصتل 

ات متتن المتتدن الطبيتتة بمدينتتة الريتتاض لتتم تستتتخدم شتتبك %60 تتتويتر(، وأن –فيستتبوك 

فتتي التوعيتتة حيتتال متترض كورونتتا، متتا يعنتتي غيتتاب إستتتراتيجية  االجتمتتاعيالتواصتتل 

صحية وطنية تسهم من خاللهتا كافتة المتدن الطبيتة ومستشتفياتها الحكوميتة فتي االنختراط 

فتتتي الجهتتتد التتتوطني الصتتتحي. كمتتتا أكتتتدت الدراستتتة ضتتتعف استتتتخدام المتتتدن الطبيتتتة 

تصتتالية الحديثتتة للتوعيتتة والتواصتتل متتع ومستشتتفياتها الحكوميتتة الستتتخدام المنظومتتة اال

المجتمع المحلي، وتعزيتز الثقافتة الصتحية والطتب الوقتائي، ممتا يعنتي التفتريط بتوظيتف 

الشتتبكات االتصتتالية الفاعلتتة ختتالل األمتتراض واألوبئتتة، ممتتا يعتتزز متتن حجتتم الخستتائر 

 الوطنية. 

 (11) (2017دعاء محمد جودة )دراسة 

اإلعالم اإللكتروني على النمو الجسدي استهدفت الدراسة معرفة تأثير 

والسلوكي لألطفا، لتحسين دوره في مجتمعنا من أجل  االجتماعيواإلدراكي و

طالب من  500االستفاده من مزاياه والحد من سلبياته. وقد أجريت هذه الدراسة على 

سنة من كال الجنسين من مستويات اقتصادية واجتماعية مختلفة من  16- 10عمر 

يت غمر محافظة الدقهلية باستخدام أداة االستبيان. وتوصلت الدراسة في أهم مداس م

نتائجها إلى زيادة استخدام األطفال لوسائل اإلعالم اإللكترونية ولساعات طويلة، مما 

والسلوكي لهم، وجاءت السمنة وصعوبة  االجتماعييعوق النمو الجسدي واإلدراكي و

صحية السلبية الناتجة عن استخدام األطفال التحصيل الدراسي أحد أهم اآلثار ال

 لوسائل اإلعالم اإللكترونية الحديثة. 

 ( 12)(2016، الفرم لفيص بن خالددراسة )

في التوعية  االجتماعيهدفت الدراسة إلى الكشف عن استخدام وسائل التواصل 

الصحية لمرض "كورونا" من خالل "دراسة تطبيقية" على المدن الطبية 

ومستشفياتها الحكومية بمدينة "الرياض" السعودية. واعتمدت الدراسة على منهج 

مدن طبية ومستشفياتها الكبرى المعروفة في  المسح. وتكونت عينة الدراسة من خمس

مدينة "الرياض"، والتي تناولت الرسائل التوعوية حول فيروس "كورونا". وتمثلت 

أداة الدراسة في تحليل مضمون الرسائل التوعوية المنشورة عبر الحسابات الرسمية 

لثالث ة ااالجتماعيللمدن الطبية الخمس ومستشفياتها محل الدراسة، في الشبكات 

)يوتيوب، فيسبوك، تويتر(. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه رغم انتشار شبكات 

( من المدن الطبية %73في المملكة العربية السعودية، ف ن ) االجتماعيالتواصل 

بمدينة الرياض ومستشفياتها الحكومية ال تمتلك منصات على شبكات التواصل 

( %60الصحية. كما أوضحت النتائج أن )الستخدامها في برامج التوعية  االجتماعي

المتاحة في  االجتماعيمن المدن الطبية بمدينة الرياض لم تستخدم شبكات التواصل 
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التوعية حيال مرض "كورونا"، ما يعني عدم وجود إستراتيجية صحية وطنية 

متماسكة، تسهم من خاللها كافة المدن الطبية ومستشفياتها الحكومية في االنخراط في 

جهد الوطني الصحي. وأوصت الدراسة بضرورة تصميم إستراتيجية توعوية ال

صحية وطنية، تسهم فيها كافة مكونات المنظومة الصحية، من القطاعات الحكومية 

 المختلفة وكذلك القطاع الصحي الخاص.

 ( 13)(2016دراسة )عبد الخالق ابراهيم، 

حف المصرية التعرف على كيفية معالجة مواقع الص الدراسةاستهدفت 

اإللكترونية ألزمة فيروس سي من حيث الشكل والمضمون في إطار نظرية تحليل 

األطر اإلعالمية، وأهم مراحل إدارة األزمة صحفيًا، وعناصر اإلبراز والمصادر 

 التي اعتمدت عليها صحف الدراسة في معالجة الصحف. وأكدت 

ية جاءت في الترتيب األول الدراسة في أهم نتائجها أن الصحف المصرية اإللكترون

في أهداف المعالجة للموضوعات المثارة المقدمة ألزمة فيروس سى، إذ جاءت بنسبة 

(. كما حرصت تلك %12,60(، تليها الصحف المصرية الورقية بنسبة )87,40%)

المواقع على مساعدة القارئ ب مداده بالمعلومات لتشكيل الخلفية المالئمة ألي قرار، 

وع وتعدد األطر اإلعالمية التي قدمت من خاللها صحف الدراسة ألزمة فضالً عن تن

 فيروس سي. 

  (14) (2015، أبو سنة محمد حمدي نورة)دراسة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين مستوى المعرفة بمرض كورونا 

لدى الجمهور السعودي وتعرضه للصحف الورقية واإللكترونية، ودرجة االختالفات 

ة المعرفية لدى فئات هذا الجمهور طبقًا للمتغيرات الديموغرافية المختلفة، وهي دراس

ميدانية في ضوء نظرية فجوة المعرفة تمت بالتطبيق على عينة عشوائية غير منتظمة 

من اإلناث من الجمهور السعودي  100من الذكور و 100مفردة  200بواقع 

المراجعين للمراكز الصحية بمدينتي الطائف والباحة بالسعودية في أثناء شهري 

نتائجها إلى قوة العالقة بين  م. وتوصلت الدراسة في أهم2015سبتمبر  –أغسطس 

مستوى المعرفة بمرض كورونا لدى الجمهور السعودي وتعرضه للصحف الورقية 

 واإللكترونية.

 (15)(2015دراسة )جيان، ماك، 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مواقع  التوعية الصحية الوقائية اإللكترونية 

رات متضمنة السجائر والكحول األكثر تاثيًرا في اتجاهات الشباب نحو إدمان المخد

والكوكايين والماريجونا. وتم إختيار اإلنترنت كوسيلة لتوعية الشباب لجذب أكبر عدد 

ممكن منهم، حيث أنه أكثر الوسائل اإلعالمية تأثيًرا في الشباب. واعتمدت الدراسة 

صفحة إلكترونية تهتم بتوعية الشباب  94على أداة تحليل المضمون لتحليل مضمون 
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بمخاطر الصحية إلدمان المخدرات على أربعة محركات إلكترونية في الواليات 

المتحدة األمريكية وهي )جوجل، ياهو، بينج، إم إس إن(. وتوصلت الدراسة في أهم 

نتائجها إلى أن أكثر األدوات التي تسهم في جذب انتباه الجمهور وتفاعلهم مع المواقع 

الوقائية تتمثل في  ترتيب الموقع وعدد الزوار  اإللكترونية لحمالت التوعية الصحية

التي تدخل إلى هذه المواقع كل يوم، باإلضافة الى عدد المواقع الخارجية التي تدخل 

ذات داللة إحصائية بين تفاعل ودخول  هذه المواقع، فضالً عن وجود عالقةالى 

اهاتهم اإليجابية الشباب لمواقع التوعية الصحية اإللكترونية بمخاطر المخدرات  واتج

 نحو تلك المواقع ونواياهم لزيارة هذه المواقع مرة أخرى. 

 ( 16)(2012دراسة )عبدالجواد، 

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة التي تربط بين تعرض الطالبات 

الجامعيات السعوديات للتليفزيون واإلنترنت ودرجة الوعي بمرض السمنة في إطار 

وسائل اإلعالم. وقد استخدم الباحث منهجى المسح اإلعالمى نظرية االعتماد على 

مفردة من الطالبات الجامعيات في جامعة طيبة  300والمقارن، وبلغت عينة الدراسة 

بالمدينة المنورة. وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى دور تليفزيون اإلنترنت في زيادة 

الوجدانية أهم اآلثار الناتجة  مستوى الوعي الصحي بين أفراد العينة، وجاءت اآلثار

 عن استخدام اإلنترنت في رفع المستوى الصحي بمرض السمنة.

 (17)(2012وآخرون، دراسة ) تومسون 

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية وآثار استخدام الطب التكميلى والبديل 

كان في أستراليا، وتحديد وتحليل مواقع مستخدمي الطب التكميلي والبديل بين الس

البالغين في أستراليا، وآراء المستخدمين السابقين لهذا النوع من العالج، والتحقق من 

والسلوكيات الصحية مع مستخدمي الطب التكميلى والبديل.  الديموغرافيةالخصائب 

واستخدمت الدراسة منهج المسح بالعينة، وُطبقت على عينة عشوائية مكونة من 

باستخدام أداة المقابلة. وتوصلت الدراسة في نتائجها  من البالغين في إستراليا 1261

، وأن هناك %61.7إلى أن استخدام أفراد العينة للطب التكميلي والبديل جاء بنسبة 

مجموعة من المتغيرات التي تؤثر على اتجاهات األفراد نحو استخدام الطب التكميلى 

عمر، والبحث عن النصيحة الخاصة بالنوع وال الديموغرافيةوالبديل منها المتغيرات 

من األطباء. وكان عنصر تجنب األفراد لآلثار الضارة لألدوية والعقاقير هو أبرز 

 دوافع استخدام األفراد لمنتجات الطب التكميلى والبديل. 

  (18)(2012دراسة )وانموهد هيروانس،

هدفت الدراسة إلى التعرف على مزايا استخدام المؤسسات الطبية لمواقع 

ل اإلجتماعى في مجال الخدمات الطبية بماليزيا. واستخدمت الدراسة منهج التواص

المسح، وتمت بتطبيق أداة المقابلة المتعمقة على المسئولين والعاملين بالمؤسسات 

لنشر خدماتها  االجتماعيالطبية في ماليزيا التي لديها صفحات عبر مواقع التواصل 
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ائجها إلى أن أبرز مزايا استخدام وأنشطتها الطبية. وتوصلت الدراسة في نت

المؤسسات الطبية لمواقع التواصل اإلجتماعى تتمثل في تسهيل عملية االتصال 

بالمرضى، حيث تستخدمها كبديل لطرق االتصال التقليدية التي تساعد في تقوية 

العالقات بالمرضى، باإلضافة إلى كثرة استخدام العاملين في المؤسسات الطبية 

 . االجتماعياصل لمواقع التو

 ( 19) (2010 ,بارك، وربير) دراسة

استهدفت الدراسة البحث في استخدام العالقات العامة للترويج الصحي من 

خالل إجراء دراسة تحليلية إلستراتيجية العالقات العامة في الجمعيات الصحية. 

اهتمام جمعية مرض السكر األمريكية وأثبتت الدراسة في نتائجها ارتفاع 

ة والتعليم، بينما اهتمت جمعية القلب االجتماعيوضوعات ذات العالقة بالمساندة بالم

 األمريكية وجمعية مجتمع السرطان األمريكية باألبحاث الطبية واألخبار العلمية.

  (20)(2010دراسة )آمنة حسن عبد الرحيم طه،

ائل هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير البرنامج المقترح باستخدام إحدى وس

التقنية الحديثة, وهي وسيلة شاشة العرض اإللكترونية على نشر الثقافة الصحية لدى 

الرياضيين واستخدام وسيلة الندوات من خالل العروض التقديمية ووسيلة المطويات 

على نشر الثقافة الصحية لدى الرياضيين. واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي 

الدراسة في نتائجها إلى افتقار الالعبين للثقافة  لتناسبه مع طبيعة البحث. وتوصلت

الصحية, وخاصة الشخصية والصحة الوقائية، فضالً عن فعالية وسيلة شاشة العرض 

اإللكترونية في نشر الثقافة الصحية، ألنها تعمل على جذب اإلنتباه والتشويق 

 للممارسين. 

 (21)(2010 وآخرون، دراسة )شوماكر

رنة بين حمالت التوعية الصحية بالتطبيق على حمالت استهدفت الدراسة المقا

نقب المناعة البشرية )اإليدز( من خالل دراسة القيم الثقافية وأوجه التشابه 

واالختالف بين وسائل اإلعالم الجديد األمريكي والفرنسي. وتوصلت الدراسة في 

ي أمريكا عنه نتائجها إلى أن وباء فيروس نقب المناعة البشرية أكثر مدعاة للقلق ف

في فرنسا، وأن كل من حمالت التوعية الفرنسية واألمريكية استخدمت إسترايجية 

الخوف. هذا إلى جانب ندرة حمالت التوعية بفيروس نقب المناعة بالواليات المتحدة 

 خالل الخمس سنوات السابقة عن وقت إعداد الدراسة. 

 (22)(2009دراسة )لورا ويكز، 

عرف على كيفية تمثيل استخدام الطب البديل والتكميلي هدفت الدراسة إلى الت

الجديدة في عالج مرض السرطان، وذلك بغرض إتاحة   في وسائل اإلعالم الكندية

الرؤى العميقة في إطار السياق الذي يمكن من خالله المرضى اتخاذ القرارات المعنية 
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عتبار أن وسائل باستخدام الطب البديل والتكميلي في عالج هذا المرض، وذلك با

اإلعالم هى مصدر المعلومات المعنية باالختيارات العالجية الخاصة بالطب البديل. 

واستخدمت الدراسة منهج المسح، واعتمدت على تحليل المضمون الخاص بالمقاالت 

 المنشورة في 

وسائل اإلعالم الكندية. وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى شيوع انتشار الطب 

لبديل في تغطية وسائل اإلعالم الكندية، وتركيز وسائل اإلعالم على التكميلي وا

المعلومات الخاصة بأخطار استخدام األدوية والعقاقير، والتركيز على فوائد الطب 

التكميلي والبديل وتكاليف منتجاته. مع عدم جدواها في اتخاذ قرارات األفراد بشأن 

 الطب البديل والتكميلي.

 (23) (2008ى لست، دراسة )إليزابيث، ج

تأثير وسائل اإلعالم الحديثة في تشكيل الرأي العام استهدفت الدراسة البحث في 

تجاه قضية السياسة الصحية، ودورها في تشكيل المفاهيم العامة واألفضلية حول مرض 

السكري، ودورها في تشكيل المفاهيم العامة حول هذا المرض. وتوصلت الدراسة في 

ة تأثير وسائل اإلعالم الحديثة في تشكيل المفاهيم العامة حول مرض نتائجها إلى زياد

  .السكري، وزيادة درجة الوعي الصحي حول هذا المرض باستخدام هذه الوسائل

 (24) (2007دراسة )همت حسن، 

هدفت الدراسة إلى رصد معدل تعرض المراهقين لشبكة اإلنترنت، ومستوى 

تمدت على منهج المسح اإلعالمي ودراسة معرفتهم بمضمون المخاطر الصحية. واع

 239العالقات االرتباطية، وصحيفة االستبيان لعينة عمدية من المراهقين بلغ قوامها 

عاًما. وتوصلت  21 -15مفردة في محافظة الشرقية بمصر ممن تتراوح أعمارهم بين 

 الدراسة في نتائجها إلى تصدر عنصر الحصول على األخبار والمعرفة بالمخاطر

الصحية على اإلنترنت المصادر المفضلة لدى المبحوثين، تليها التليفزيون، ثم الراديو. 

كما زادت المعرفة لدى اإلناث عن الذكور، دون وجود فروق في المعرفة لباقى 

 .الديموغرافيةالمتغيرات 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

ات في جوانب أضافت أبعادًا استفاد الباحث من خالل االطالع على هذه الدراس

مهمة في وضع تصور عام للدراسة والتحديد الدقيق  لمشكلة الدراسة وأهدافها, حيث 

تطرقت مباشرة إلى دراسة الواقع التطبيقي الخاص باتجاهات الجمهور السعودي نحو 

في التوعية الصحية لديهم. كما أسهمت هذه  االجتماعيدور مواقع التواصل 

لمستوى اإلجرائي في صياغة تساؤالت الدراسة الحالية, فضال عن الدراسات على ا

تحديد أهمية الدراسة وأهدافها والعينة التي سوف تتناولها. وبالتالي ف ن هذه الدراسة 

في  االجتماعيباستهدافها اتجاهات الجمهور السعودي نحو دور مواقع التواصل 
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المستجد, تحاول أن تضيف التوعية الصحية لديهم بالتطبيق على فيروس كورونا 

جديدًا للدراسات السابقة وتلفت النظر إلى مجال قل التركيز عليه من قبل الباحثين 

بشكل عام وفي بيئة الدراسة بشكل خاص. ويمكن تحديد أوجه استفادة الباحث من 

 الدراسات السابقة على النحو التالي:

  ،حيث كانت الدراسات التأكد من عدم تناول موضوع الدراسة الحالية من قبل

اإلعالمية في مجال التوعية الصحية محدودة، خاصةً التي اهتمت بالبحث في 

؛ األمر الذي دفع الباحث إلى البحث في دور مواقع االجتماعيمواقع التواصل 

التواصل االجتماعى في تعزيز الوعي الصحي لدى الجمهور تجاه فيروس 

 كورونا.

 باحث في تحديد المعالجة البحثية لموضوع توفير بيانات ومعلومات ساعدت ال

 الدراسة.

  التوظيف المالئم لإلطار النظرى المتناسب مع موضوع الدراسة )نظرية الغرس

 الثقافى واالعتماد على وسائل اإلعالم(.

 .تحديد المشكلة البحثية وأهداف الدراسة وتساؤالتها 

 :اإلطار النظري للدراسة

كل من نظرية الغرس الثقافي ونظرية  يتحدد اإلطار النظري للدراسة في

 االعتماد على وسائل اإلعالم, ويوضح الباحث تفاصيل ذلك على النحو التالي:

 أوالً: نظرية الغرس الثقافي

يعتمد الباحث في دراسته على نظرية الغرس الثقافى باعتبارها أقرب النظريات 

اإلعالم الجديد في  العلمية في دراسة اتجاهات الجمهور السعودي نحو دور وسائل

تعزيز الوعي الصحي تجاه فيروس كورونا المستجد. وجاء اعتماد الباحث على هذه 

النظرية في دراسته للوسائل اإلعالمية التكنولوجية لما لها من تأثيٍر كبيٍر وسعة 

انتشاٍر، قد تؤثر بدرجٍة كبيرةٍ في رفع درجة الوعي الصحي للجمهور بشأن هذا 

 المرض.

 ة الغرس الثقافي:نشأة نظري

التي تعد  الثقافي،جربنر( األُب الروحي والمؤسس لنظرية الغرس  )جورجيعد 

أحد الطرق السوسيولوجية للدراسات الثقافية، والتي تبتعد عن حدود دراسات 

. وتعد نظرية الغرس تصويًرا تطبيقيًا لألفكار الخاصة بعمليات بناء (25)التأثير

ة، والتعلم من خالل المالحظة، واألدوار التي تقوم تماعياالجالمعنى، وتشكيل الحقائق 

بها وسائل اإلعالم في هذه المجاالت، وتربط النظرية بين كثافة التعرض واكتساب 

المعاني والمعتقدات واألفكار والصور الرمزية حول العالم الذي تقدمه وسائل اإلعالم 

 .)26) الحقيقيبعيدًا عن العالم الواقعي أو 
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ية الغرس الثقافي على فكرةٍ أساسيٍة ُمفادها أن إدراك كل ما تقدمه تُبنى نظر

وسائل اإلعالم من مواٍد ترفيهيٍة وغيرها يساعد المشاهدين على تكوين آراء حول 

. (27) الضخمةالعالم المحيط بهم، وتعتبر تلك اآلراء نتاج هذه المؤسسات اإلعالمية 

من التأثيرات من التليفزيون إلى جمهور  وال تعد عملية الغرس الثقافي تدفقًا موجًها

المتلقين، ولكنها جزء من عملية مستمرة وديناميكية للتفاعل بين الرسائل والسياقات، 

وترتبط مشاهدة التليفزيون بطرق عديدة بمختلف الجماعات والمواقف الحياتية 

 . (28) العالموصور 

 مفهوم نظرية الغرس الثقافي:

التعرض المكثف للنماذج المعروضة، وتشكل من عرف )جربنر( الغرس بأنه "

خاصة من خالل التليفزيون،  االجتماعيخاللها الصور الثقافية إدراك الفرد للواقع 

. ويمكن (29)وهو ما يؤدي إلى إدراك الجمهور للواقع المحرف على أنه حقيقي"

 أو المعرفةتعريف الغرس الثقافي على "أنه العملية التي يتم من خاللها اكتساب 

السلوك، من خالل الوسيط الثقافي الذي يعيش فيه اإلنسان. كما أن البيئة الثقافية 

بأدواتها هي التي تقوم بعملية اإلكساب والتشكيل والبناء للمفاهيم أو الرموز الثقافية 

في المجتمع، ومن هذه األدوات وسائل اإلعالم التي احتلت مكانًا بارًزا في عالمنا 

 .(30)بأدوارها وتأثيراتها"الثقافي المعاصر 

 فروض نظرية الغرس الثقافى:

 تعتمد نظرية الغرس الثقافى في بناءها على الفروض النظرية التالية:

   ٍكلما زاد الوقت الذي يقضيه الفرد في مشاهدة التليفزيون، أدرك الواقع بصورة

 أقرب إلى النماذج واألفكار التي يقدمها التليفزيون عن الواقع الحقيقي.

  يعد التليفزيون وسيلةً أساسيةً للغرس مقارنةً بوسائل االتصال الجماهيري

 األخرى.

  تشكل رسائل التليفزيون نظاًما ثقافيًا متماسًكا يعبر عن االتجاه السائد في الثقافات

 .(31) المختلفة

 متغيرات نظرية الغرس الثقافي:

 تتمثل متغيرات نظرية الغرس الثقافي فيما يلي:

: يُقصد به حجم التعرض لوسائل اإلعالم. ويتم قياس هذا مستقلالمتغير ال

المتغير بطرق مختلفة تشمل السؤال المباشر عن عدد ساعات التعرض لوسائل 

اإلعالم، أو توزيع قوائم بالمضامين اإلعالمية لتحديد المضمون الذي يتعرض له 

 بانتظام.

ظر واألفكار حول : يتمثل في الصورة الذهنية ووجهات النالمتغير التابع

 ويتمثل في استجابات المبحوثين حول موضوع الدراسة. الدراسة،موضوع 



 السعودي نحو دور وسائل اإلعالم الجديد في نشر الوعي الصحي لديهم  اتجاهات الجمهور

 156  2020 ديسمبر/  يوليو – العشرينالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

: يشمل العوامل المتداخلة التي يمكن أن تحدد تأثير وسائل المتغير الوسيط

 التابع،والمتغير  التعرض،وهو  المستقل،اإلعالم، وكذلك تفسير العالقة بين المتغير 

 يلي: وهو الغرس. وتشمل المتغيرات ما

  الجامعة  -االجتماعيالمستوى االقتصادي و –)النوع  الديموغرافيةالمتغيرات– 

 (السن

  إدراك واقعية المضمون: ويعني مدى إدراك الشباب لكون المضمون الذي يتابعه

 واقعيًا، وتزداد درجة إدراك واقعية المضمون لدى كثيفي المتابعة.

 استهالك الوقت بقدر أقل من  دافع المشاهدة: وتشمل الدوافع الطقوسية أو

االنتقائية في اختيار المضمون، ومستوى أقل من االنتباه للمضمون اإلنتقائي، 

بينما تتمثل الدوافع النفعية في متابعة الوسيلة ألسباب معرفية تتعلق بالحصول 

على المعلومات، وتتضمن قدًرا كبيًرا من االنتقائية في اختيار المضمون، 

االنتباه للمضمون التليفزيوني، مما يزيد من تأثير حدوث ومستوى أعلى من 

 عملية الغرس.

  ،المشاهدة النشطة: ويُقصد بها االنتباه للمضمون، وفهم وتحليل هذا المضمون

 كما تعني أيًضا استغراق المتابعة العاطفية مع الشخصيات والقصب اإلعالمية.

 ي القضايا التي تقل فيها الخبرة المباشرة: حيث يزداد تأثير وسائل اإلعالم ف

الخبرات المباشرة للجمهور، كما أن الخبرة الشخصية غالًبا ما تقلل من تأثير 

الصورة النمطية والمتحيزة الموجودة في وسائل اإلعالم عن جماعة من 

 الجماعات أو األشخاص.

  السمات الشخصية: حيث إن اختالف األفراد في سماتهم الشخصية يؤدي إلى

 .(32)ت مختلفة لعملية الغرس الثقافيحدوث تأثيرا

 مستويات الغرس:

 هما:  مستويين، ىيمكن قياس الغرس عل

 أو التقديرات ذات المستوى األول الديموغرافيةالمستوى األول: اإلجراءات 

للعالم الواقعي، ويشتمل على نتائج  الديموغرافيةيتعلق بتقديرات الخصائب 

لتي تعكس االتجاه السائد، ومقارنتها بتوقعات تحليل محتوى البرامج التليفزيونية ا

المبحوثين الكمية عن حدوث بعض الظواهر والمواقف في المجتمع، مثل العنف 

والجريمة والمهن واألدوار. ويتم قياس الفروق بين كثيفي وقليلي المشاهدة للتعرف 

كثافة على مدى الغرس التليفزيوني. وتشير الدراسات السابقة إلى وجود عالقة بين 

المشاهدة والثقة في المطلب األول، ولكن تفقد هذه العالقة أهميتها إذا لم تربطها 

 بالمعتقدات والسلوك. 
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 الثاني: المعتقدات واآلراء واالتجاهات المستوى

يشير هذا المستوى إلى التعرف على معتقدات وآراء ورد فعل المبحوثين عن 

واألحاسيس التي تتأثر بما شاهدوه  العالم الحقيقي، مثل المفاهيم واالتجاهات

تقوية أو تأكيد بعض التكوينات أو التركيبات، من  المستوىبالتليفزيون. ويشمل هذا 

خالل ارتباطها الجوهري باالعتقادات الشخصية، والفهم الضمني الالحق العتقادات 

 . (33) األشخاصالواقع االجتماعى لهؤالء 

 إجراءات بحوث الغرس:

 هما:  أساسيتين،خطوتين  رس علىتعتمد بحوث الغ

: تتمثل في وصف عالم وسائل اإلعالم، وذلك من خالل الخطوة األولي

التحليالت الدورية لمجموعة كبيرة من مضامين وسائل اإلعالم. وتهدف تلك 

التحليالت إلى التعرف على مدى تماثل رسائل عالم التليفزيون التي تكون في الغالب 

يتم وضع  التحليالت،في الحياة الواقعية. ومن خالل نتائج  مختلفةً مما تكون عليه

مجموعة من األسئلة المصممة الكتشاف تأثير الغرس، ويطرح كل سؤال خيارين أو 

في حين يكون الخيار اآلخر  التليفزيون،أكثر أحدهما يتسق مع العالم الذي نراه في 

 أكثر توافقًا مع العالم الواقعي. 

ل على القيام بدراسة مسحية للجماهير مع األخذ بعين : تشتمالخطوة الثانية

االعتبار التعرض للتليفزيون، حيث يتم تقسيم العينة وفقًا لحجم التعرض على 

مشاهدين كثيفي المشاهدة ومشاهدين قليلي المشاهدة، ومقارنة إجاباتهم عن األسئلة 

هناك  ذلك،ضافة إلى التي توضح اختالفات العالم التليفزيوني عن العالم الواقعي. باإل

بياناُت يتم جمعها حول متغيرات ضابطة محتملة مثل )النوع، والسن، والمكانة 

فيشتمل على التحليل  الرئيسي،ة واالقتصادية(. أما اإلجراء اإلحصائي االجتماعي

االرتباطي بين حجم المشاهدة التليفزيونية والدرجات المسجلة على المقياس التي 

التليفزيونية لألسئلة المقارنة، وهو ما يُعرف بفارق الغرس،  تعكس عدد اإلجابات

وهو الفارق بين النسبة المئوية لمنخفضي وكثيفي المشاهدة الذين يعطون اإلجابات 

  .(34) التليفزيونية

 االنتقادات التي وجهها الباحثون لنظرية الغرس الثقافي:

ء كان ذلك متعلق وجه الباحثون مجموعة من االنتقادات لنظرية الغرس، سوا

عرض لبعض  يليبالمفاهيم أو الطرق التي تتبعها النظرية في القياس. وفيما 

 االنتقادات التي ُوجهت للنظرية: 

  تعتبر نظرية الغرس الثقافي أكثر تعقيدًا من الفكرة األولية التي اعتمد عليها جربنر في

وع البرامج وشخصية ومنها ن بينها،ن هناك عدة عوامل تتداخل إبناء نظريته، حيث 

 .(35) آلخرومستوى ذكائه، وهي عوامل تختلف من فرد  المتلقى للرسالة،
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  تنظر نظرية الغرس إلى دور االتصال بشكٍل مبالغٍ فيه إلى حد ما، حيث تعتبر أن وسائل

 .(36) عليهاإلعالم هى األصل لكل تغيير، وأنها وحدها القادرة على كل ما يجب الحفاظ 

 (37) عملهة التي يعمل بها الغرس، أي كيفية عدم توضيح اآللي. 

  توجد مشكلة منهجية في النظرية تتعلق بتحديد أو التحقيق من إجابات التليفزيون بشكل

    .)38(صحيح

 االتجاهات الحديثة في نظرية الغرس الثقافي:

نتقادات التي تعرضت لها نظرية الغرس سببًا قويًا لتفادي نقاط تعتبر اال

سبت لها، وتتمثل االتجاهات الحديثة في نظرية الغرس الثقافي فيما الضعف التي نُ 

 يلي: 

  يعد نموذج تمثيل تأثيرات الغرس من أبرز االتجاهات الحديثة لنظرية الغرس

حيث يركز على استخدام النماذج التليفزيونية كمعلومات أساسية لبناء  الثقافي،

يل النماذج التليفزيونية، وهي األحكام، وتكون تأثيرات الغرس نتاًجا لعملية تمث

عملية تتطلب القليل من الجهد، واستخدام بعض المصادر المعرفية. كما أن 

المبحوثين في دراسات الغرس يوظفون إستراتيجية التمثيل المعرفى، وال 

يقوم  األحوال،يفكرون بدقٍة قبل صنع األحكام على ما يشاهدونه. وفى بعض 

ات خلف ما يشاهدونه على شاشات التليفزيون، المبحوثون بالبحث عن المعلوم

 .(39) متكاملةوفي تلك الحالة تكون تأثيرات الغرس التليفزيوني محدودة وغير 

  اتجه الباحثون إلى دراسة العالقة بين مشاهدة التليفزيون وبناء االتجاهات لدى

 .(40)ة االجتماعيوعالقة ذلك بسلوكياتهم  األفراد،

 ة من األشكال التليفزيونية على جمهور المشاهدين، دراسة تأثير نوعيات محدد

مما يؤثر عليهم، ويجعل لديهم حريةً أكثر في اختيارهم لنوعيات ومحتويات 

 .(41)معينة من البرامج 

الكابلي، أدى ظهور وسائل االتصال الحديثة من األقمار الصناعية والتليفزيون 

ر هذه الوسائل على عملية إلى طرح تساؤٍل مهٍم حول مدى تأثير ظهو واإلنترنت

الغرس الناتجة عن المشاهدة التليفزيونية، ومعرفة تأثيرات البيئة االتصالية الجديدة 

 . (42) المجتمععلى مفاهيم وقيم 

 توظيف نظرية الغرس الثقافي في الدراسة الحالية:

 خالل تحديدانطلق الباحث في دراسته من نظرية الغرس الثقافي، وذلك من 

عالمية الجديد التي يتجه إليها الجمهور بوسائل اإلعالم التكنولوجية، الوسائل اإل

ومعرفة األدوات التفاعلية المتاحة، واألبعاد الموضوعية للتوعية الصحية بفيروس 

والجديرة بالدراسة في  مهمةالواقعية ال ظواهركورونا، خاصة أن هذا الفيروس من ال

الغرس الثقافى هى أنسب النظريات التي جعل نظرية  المختلفة، مماوسائل اإلعالم 

 يستخدمها الباحث في دراسته.
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 ثانيًا: نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم

 Mass Media Dependencyيعد مدخل اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم 

Theory  ًة االجتماعيمن نظرية االعتماد المتبادل بين وسائل اإلعالم والنظم  اجزء

ة، االجتماعيوره عالقات الجمهور مع هذه الوسائل، فاألفراد مثل النظم الذي يشكل بد

حيث تقوم األهداف بتوجيه األفراد  اإلعالم،يقيمون عالقات اعتماد على وسائل 

 .(43) اإلعالموتتطلب بعض أهدافهم الوصول إلى مصادر تسيطر عليها وسائل 

الم في الحصول على تقوم فكرة النظرية على اعتماد األفراد على وسائل اإلع

 Melvin.Defeurالمعلومات إلشباع احتياجاتهم المختلفة. وقام دي فلور وروكيتش 

& Sandra Ball Rokeach  وتعتمد على وجود 1976بتأسيس هذه النظرية عام ,

عالقة بين وسائل اإلعالم والنظم المختلفة في المجتمع وهناك عالقة اعتمادية بين كل 

 من الطرفين. 

 دخل اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم على ركيزتين أساسيتين هما:يقوم م

: لكي يحقق األفراد والجماعات والمنظمات المختلفة أهدافهم الشخصية األهداف

ة، ف ن عليهم أن يعتمدوا على موارد يسيطر عليها أشخاص أو جماعات أو االجتماعيو

 منظمات أخرى والعكس صحيح.

والمنظمات إلى المصادر المختلفة التي تحقق أهدافهم : يسعى األفراد المصادر

وعليهم أن يعتمدوا على موارد يسيطر عليها أشخاص أو  واالجتماعية،الشخصية 

 .(44) صحيحجماعات أو منظمات أخرى، والعكس 

يتمثل االفتراض األساسي للنظرية في أنه كلما زاد اعتماد األفراد في    

زادت أهمية وسائل اإلعالم  المعلومات،اكتساب المجتمع على وسائل اإلعالم في 

لألفراد. ويزداد هذا الوضع في المجتمعات الحديثة إلمداد األفراد بما يحدث داخل 

. ومن هنا يُعد الهدف األساسي لهذه النظرية هو معرفة أسباب اعتماد (45) المجتمع

تجاهاتهم األفراد على وسائل اإلعالم وتأثيرات هذا التعرض على معلوماتهم وا

 (46) وسلوكياتهم.

رغم اختالف هذه األهداف أو االحتياجات لدى األفراد وتأثرها بعديد من    

 إال أنه يمكن حصرها في ثالثة أبعاد رئيسية هي: العوامل،

 االجتماعي: يشمل الحاجة لفهم الذات ومساعدة الفرد في الكشف عن قدراته والفهم الفهم

 .(47) األخرىعالم الفرد المحيط والمجتمع والثقافات  الذي يشير إلى معرفة أشياء عن

ويشمل  االجتماعية،: بمعنى تصرف الفرد بطريقة تتفق مع المعايير التوجه

وهو ما يتضمن سلوك الفرد نحو  بالتفاعل،التوجه الخاص بالفعل، والتوجه الخاص 

 . (48) المجتمعياآلخرين وفى اإلطار 
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 .(49) واالستثارةوتشمل المتعة واالسترخاء  جماعي،: تتم بشكل فردي أو التسلية

 يقوم المدخل على مجموعة من االفتراضات على النحو التالي: 

  وتلك التي تلبي لديه حاجات  للفرد،االعتماد على الوسيلة التي تقدم معلومات مهمة

 أخرىأكثر، وبالتالي يكون تأثير وسائل اإلعالم قويًا مقابل ضعف تأثير وسائل 

ا زاد اعتماد الفرد على وسائل اإلعالم في تحقيق أهدافه، زاد ذلك من , فكلم(50)

 أهمية الدور الذي تؤديه تلك الوسائل في حياة الفرد بل المجتمع ككل. 

  ففي حاالت الصراع واألزمات  السائد، االجتماعيدرجة االستقرار أو التغير

م مواقفهم واتخاذ يزداد اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم من أجل إعادة تقيي

 .(52) االجتماعي, ي حين يقل االعتماد في حاالت االستقرار (51) جديدةقرارات 

 :(53) هييقوم النموذج على عدة فروض فرعية أخري 

  على زيادة االعتماد أو قلته على مصادر  االجتماعيتؤثر درجة استقرار النظام

زاد  المجتمع،ر في معلومات وسائل اإلعالم، وكلما زادت درجة عدم االستقرا

 االعتماد لدى األفراد على وسائل اإلعالم.

  للمعلومات،تزداد درجة االعتماد على وسائل اإلعالم في حالة قلة القنوات البديلة 

أما في حالة وجود مصادر معلومات بديلة تقدمها شبكات خاصة أو رسمية أو 

 ائل اإلعالم. سيقل اعتماد الجمهور على وس المجتمع،مصادر إعالمية خارج 

  يختلف الجمهور في درجة اعتماده على وسائل اإلعالم نتيجة لوجود اختالف في

 األهداف الشخصية والمصالح والحاجات الفردية.

 تأثيرات اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم: 

 Deflure and Rockeachيرصد ملفين ديفليز وساندرابول روكيتش 

اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم من خالل ثالث  مجموعة من اآلثار التي تنتج عن

  (54)فئات رئيسية هي:

  Cognitive Effectالتأثيرات المعرفية: 

تتميز التأثيرات المعرفية عن تلك التأثيرات التي تؤثر على السلوك بشكل 

صريح وواضح، وتتمثل في مجاالت عديدة، هي: تجاوز مشكلة الغموض الناتجة عن 

ات التي يتعرض لها الفرد أو نقصها أو عدم قدرتها على تقديم تناقض المعلوم

التفسيرات الممكنة للظاهرة. كما أن هناك تأثيرات معرفية في تشكيل االتجاهات، وفي 

تحديد وترتيب اهتمامات المتلقين بالنسبة للموضوعات أو األفكار التي تنشرها وسائل 

ات األفراد عن طريق زيادتها، وكذلك اإلعالم، باإلضافة إلى التأثير على نظم معتقد

 .  (55) قيمهم
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تشتمل اآلثار المعرفية لوسائل اإلعالم وفقًا لنظرية االعتماد على كشف 

 واتساع المعتقدات والقيم. األولويات،وترتيب  االتجاهات،وتكوين  الغموض،

والغموض  اإلعالم،: ترتبط مشكلة الغموض باآلثار المعرفية لوسائل الغموض

 تناقض،أو معلومات بها صراع أو  المعلومات،عن مشكلة ناتجة إما عن نقب  عبارة

فالغموض يمكن أن يحدث ألن الناس يفتقدون إلى معلومات كافية لفهم معنى حدث أو 

يفتقدون إلى المعلومات التي تحدد التفسير الصحيح من بين تفسيرات عديدة تقدمها 

 وسائل اإلعالم.

ز اآلثار المعرفية لألفراد الذين يعتمدون على وسائل : تتحدد أبرتكوين االتجاه

اإلعالم في أنهم يستخدمون تلك الوسائل في تكوين االتجاهات نحو القضايا الجدلية 

 المثارة في المجتمع.

: تلعب وسائل اإلعالم دورها في ترتيب أولويات الجمهور ترتيب األولويات

ة من ــكالت الملحــايا البارزة والمشــرفة القضـالذي يعتمد على تلك الوسائل في مع

 ديد من القضايا والموضوعات المطروحة في المجتمع.ــبين ع

: تسهم وسائل اإلعالم في توسيع المعتقدات التي يدركها أفراد اتساع المعتقدات

 ويتم تنظيم هذه المعتقدات في فئات تنتمي إلى األسرة أو الدين أو السياسة. الجمهور،

وعة المعتقدات التي يشترك فيها أفراد جماعة ما ويرغبون في : هي مجمالقيم

مثل: األمانة ـوالحرية والمساواة. وتقوم وسائل اإلعالم بدور  عليها،ترويجها والحفاظ 

 كبير في توضيح أهمية هذه القيم والتأكيد عليها.

  Affective Effectثانيًا: التأثيرات الوجدانية 

لتي تشير للفئات المختلفة من المشاعر والعواطف هي تلك العمليات الوجدانية ا

والمكونات األساسية من الحب والكراهية وغيرها. ويظهر هذا التأثير عندما تقدم 

معلومات معينة من خالل الرسائل اإلعالمية تؤثر على مشاعر األفراد واستجاباتهم، 

ات األخالقية ومن أمثلة هذه التأثيرات الفتور العاطفي والقلق والخوف والتأثير

. حيث يحدد ديفلير وروكيتش هذه (56) واالغترابوالمعنوية أو تحقيق الدعم المعنوى 

اآلثار الوجدانية في الفتور العاطفي أو الالمباالة والخوف والقلق والدعم المعنوي 

 على النحو التالي: واالغتراب،

يؤدي إلى  : يُفترض أن كثرة التعرض للعنف في وسائل اإلعالمالفتور العاطفي

ون لآلخرين حيث تقع أحداث ـديم العـة في تقـدم الرغبـاالة وعـالشعور بالتبلد أو الالمب

 ي.ـعنيفة في الواقع الحقيق

: عندما تعرض وسائل اإلعالم أحداث العنف والرعب الخوف والقلق

ف نها تثير مشاعر الخوف لدى المتلقين والقلق من الوقوع  واالغتياالت،والكوارث 

 ا ألعمال العنف في الواقع.ضحاي

: من بين التأثيرات الوجدانية لوسائل اإلعالم رفع الدعم المعنوي واالغتراب

 الروح المعنوية لدى المواطنين أو تزايد الشعور باالغتراب.
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  Behavioral Effectثالثًا: التأثيرات السلوكية 

مًرا يهتم به إن التغير في االتجاهات أو المعتقدات أو الحاالت العاطفية أ

الجميع، حيث يؤثر في سلوكهم بشكل صريح وواضح. وقد حصر ميلفن ديفلير 

وركيتش اآلثار السلوكية العتماد الفرد على وسائل اإلعالم في سلوكين أساسين هما: 

 , وذلك على النحو التالي: (57)التنشيط والخمول 

 ،هلحقوقالفرد : يتمثل هذا التنشيط في اتخاذ مواقف مؤدية لمطالبة التنشيط

ويكون التنشيط في هذه الحالة مفيدًا اجتماعيًا. ولكن التنشيط الناتج عن التعرض 

 المجتمع،مثل التورط في أعمال ضد  اجتماعيًا،لوسائل اإلعالم قد يكون ضاًرا 

 ومحاكاة العنف والجرائم.

لسلوكية : يعني عدم النشاط وتجنب القيام بفعل معين. وهذا النوع من اآلثار االخمول

قد يتمثل في العزوف عن المشاركة السياسية وعدم اإلدالء بالتصويت االنتخابي وعدم 

 .(58) المشاركة في األنشطة التي تفيد المجتمع

تتمتع نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم بالكثير من المزايا من أهمها أنها تقدم 

لمحدودة لوسائل اإلعالم على مدى أوسع من التأثيرات المحتملة، وتتحاشى التأثيرات ا

الجمهور أو المجتمع، حيث تعتمد تأثيراتها على مجموعة من المتغيرات التي تسبب 

حدوث ظاهرة ما، وقد يختفي التأثير باختفاء هذه المتغيرات. ولهذه النظرية بعض نقاط 

الضعف تتشكل في كونها تعطي إيحاًء بأن وسائل اإلعالم هي المصدر الذي يوفر جميع 

االحتياجات بما قد يعني أن نظم وسائل اإلعالم تعد بمثابة مؤسسات مهيمنة على 

  .(59)المجتمع

 توظيف نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم في الدراسة الحالية:

تعتمد الدراسة الحالية على نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم لمعرفة 

وقدرته  ي لدى الجمهور السعوديتأثيرات الرسائل اإلعالمية في تشكيل الوعي الصح

ة داخل النسق االجتماعيعلى تشكيل أفكاره عن هويته وعن تفاعالت المنظمات 

طبقًا لهذه النظرية, تُعد وسائل اإلعالم من أهم المصادر التي يحصل . واالجتماعي

منها األفراد على المعلومات المتعلقة بالوعي الصحي، بل تُعد وسائل اإلعالم هي 

األول الذي يحصل منه األفراد على المعلومات. وتفترض هذه النظرية أن المصدر 

تأثيرات الرسائل اإلعالمية على الجمهور تتوقف على مدى اعتماد األفراد على 

. وتقوم النظم اإلعالمية بعديد من الخدمات لنقل (60) أهدافهموسائل اإلعالم لتحقيق 

عليها،  يت زاد االعتماد الجماهيرالمعلومات، وكلما زاد عدد وكثافة هذه الخدما

خاصة في فترات عدم االستقرار والتغير المجتمعي. ونظًرا الختالف الجمهور في 

فهم يختلفون أيًضا في درجة اعتمادهم على وسائل اإلعالم لتحقيق هذه  أهدافهم،

 .(61) األهداف
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الجمهور السعودي على تساعد نظرية االعتماد على اختبار مدى اعتماد 

مدادهم إ الذكية فيلكترونية والتطبيقات الصحية بالهواتف واقع الصحية اإلالم

هذه المواقع والتطبيقات لتزويدهم بالمعرفة  ىبالمعرفة الصحية، واعتمادهم عل

تعمل على توضيح اآلثار كما  الصحية كوسيلة ومصدر من مصادر المعرفة الصحية.

من حيث مدى إلمامهم بالمعارف ي أفراد الجمهور السعودالمعرفية والوجدانية لدى 

والقضايا الصحية، ومدى وجود اختالفات بينهم وبين الذين ال يتعرضون للمواقع 

دوافع وتوقيتات التعرض على التعرف على  أيًضاتساعد و التطبيقات الصحية.

 والتأثيرات الناتجة عنه.

التي ماد لية اختبار فروض نظرية االعتتحاول الدراسة الحا سبق،إلى جانب ما 

ية التي تعزز فكرة األمن اإلعالمتتناول درجة اعتماد المجتمع السعودي على الرسائل 

، حيث سيتم الكشف عن اآلثار المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن هذا الصحي

 االعتماد.

 تساؤالت الدراسة:

 :هو رئيسي،ن تساؤل تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة ع

الوعي  نشرفي  الجديد اإلعالمدور وسائل ور السعودي نحو اتجاهات الجمهما 

نبثق ت؟ ومن هذا التساؤل الرئيسى (19المستجد )كوفيد  تجاه فيروس كوروناالصحي 

 :يه فرعية، عدة تساؤالت

  ما مدى متابعة أفراد الجمهور السعودي لوسائل اإلعالم الجديد في متابعة

 مستجدات انتشار وباء كورونا؟

 التي يعتمد عليها المبحوثون في متابعتهم ألخبار مستجدات انتشار  ما المصادر

  وباء كورونا ومدى اعتمادهم عليها؟ 

 هذه المصادر في متابعة انتشار الوباءغ؟  ما أسباب اعتماد المبحوثين على 

  ما مدى اهتمام المبحوثين بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر وسائل

 االعالم؟ 

 أهم جوانب االهتمام بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد لديكم؟  ما 

  كيف تأثر المبحوثين بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه

 الوسائل؟

  ما  درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه

 الوسائل؟

 ؟ستجدعة المبحوثين لحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المما دوافع متاب  

 ؟ابعة مستجدات انتشار وباء كوروناما درجة ثقة المبحوثين في وسائل اإلعالم لمت 

 ما اتجاه المبحوثين نحو دور الدولة في إدارة الدولة ألزمة انتشار وباء كورونا؟ 
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  النتشار وباء كورونا؟كيف يقيم المبحوثون تغطية وسائل اإلعالم الجديد 

  ما مقترحات المبحوثين المتعلقة بزيادة فعالية حمالت التوعية الصحية لفيروس

 في المملكة السعودية؟ 19كورونا المستجد كوفيد 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 نوع الدراسة ومنهجها:

الوصفية، حيث يسعى الباحث من والبحوث تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات 

لدور الذي تقوم به وسائل اتجاهات الجمهور السعودي نحو الها إلى معرفة خال

معرفة المعلومات المستحدثة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في  الجديد اإلعالم

لدى الوعي الصحي  نشرفي  الجديد اإلعالموسائل  وذلك لبحث دور (،19)كوفيد 

 رض.وانتشار الم األزمةتجاه هذه  السعوديالجمهور 

 مجتمع وعينة الدراسة: 

يتمثل مجتمع الدراسة في عينة عشوائية من الجمهور السعودي مستخدمي 

البحث عن المعلومات عن انتشار فيروس كورونا عبر وسائل في  الجديد اإلعالم

جميع اختيار العينة تمثيل في  وقد روعى. مفردة 400, بلغ عددها الجديد اإلعالم

 –متوسط  –)مرتفع  االجتماعيمستوى االقتصادي والجمهور من حيث الأفراد 

 ويمكن تحديد الخصائب الديموغرافية ألفراد العينة في الجدول التالي: منخفض(.

 (1جدول رقم )

 الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة

 البيانات الشخصية
 اإلجمالي

 % ك

 النوع

 59.5 238 ذكور

 40.5 162 ناثإ

 100.0 400 اإلجمالي

 السن

 29.3 117 29إلى  18من 

 27.8 111 39إلى  30من 

 23.5 94 49إلى  40من 

 16.5 66 59إلى  50من 

 3.0 12 فأكثر 60من 

 100.0 400 اإلجمالي

 المستوى التعليمي

 9.0 36 متوسط

 64.0 256 جامعي

 27.0 108 من الجامعي أعلى

 100.0 400 اإلجمالي

 الدخل الشهري لألسرة

 30.3 121 لاير 5000أقل من 

 20.8 83 لاير 10000لاير إلى  5000من 

 49.0 196 لاير 10000أكثر من 

 100.0 400 اإلجمالي
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 ةاالجتماعيالحالة 

 28.5 114 أعزب

 66.3 265 متزوج

 1.0 4 أرمل

 4.3 17 مطلق

 100.0 400 اإلجمالي

 62.7 251 نعم هل لديك أبناء؟

 37.3 149 ال

 100.0 400 اإلجمالي

هل تعرف شخب في محيطك اصيب بمرض 

  كورونا؟

 35.5 142 نعم

 64.5 258 ال

 100.0 400 اإلجمالي

 ما محيط الشخب الذي اصيب بمرض كورونا

 1.4 2 انا

 38.7 55 من افراد االسرة

 44.4 63 صديق

 35.9 51 زميل

 19.7 28 الجيران

 142 اإلجمالي

 19.8 79 نعم من مرض مزمن؟هل تعاني 

 80.3 321 ال

 100.0 400 اإلجمالي

هل تضطر للنزول يوميا من المنزل أو التعامل مع 

 الحالية؟غرباء بشكل يومي خالل الفترة 

 19.0 76 نعم

 81.0 324 ال

 100.0 400 اإلجمالي

 54 216 ضعيف مستوى التهديد

 33.8 135 متوسط

 12.3 49 قوي

 100 400 لياإلجما

تشير بيانات الجدول السابق عرضه إلى الخصائب الديموغرافية لمبحوثي الدراسة؛ 

( لإلناث. وحول المرحلة %40,5(, في مقابل )%59,5بلغت نسبة الذكور ) النوع،حول 

(, ومن يتراوح عمرهم %29,3عاًما" ) 29و 18بلغت نسبة من يتراوح عمرهم بين " العمرية،

(. أما فيما %3عاًما" ) 60(, وأخيًرا من تزيد أعمارهم عن "%27,8ا" )عامً  39و 30بين "

(, ثم "حاصلين %64فكان أغلبيتهم "جامعيين" بنسبة ) العينة،يتصل بالمستوى التعليمي ألفراد 

(. %9(, وأخيًرا "حاصلين على تعليم متوسط" بنسبة )%27على مؤهل فوق الجامعي" بنسبة )

لاير"  10000و 5000بلغت نسبة من يتراوح دخلخم بين " لألسرة،وحول الدخل الشهري 

 10000(, ومن يزيد دخلهم عن "%30,3لاير" ) 5000(, ومن يقل دخلهم عن "20,8%)

(, ثم %66,3كان األغلب "متزوجين" بنسبة ) االجتماعية،(. وفيما يتعلق بالحالة %49لاير" )

(. وحول مدى معرفة %1ة )(, وأخيًرا "مطلقين" بنسب%28,5"غير متزوجين" بنسبة )

ال", في مقابل “بـ ( %64,5أجاب أغلبهم ) كورونا،المبحوثين بشخب أصيب بمرض 

(, %44,4نعم". وكان هذا الشخب الُمصاب "صديقُا" بنسبة )“بـ ( منهم أجابوا 35,5%)

(, و"أحد الجيران" بنسبة %38,7(, و"من أفراد األسرة" بنسبة )%35,9و"زميالً" بنسبة )
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أجاب منهم  المزمنة،(. وفيما يتعلق بمدى معاناة مبحوثي الدراسة من أحد األمراض 19,7%)

نعم". أما حول مدى ا ضطرارهم للنزوا “بـ ( أجابوا %19,8ال", في مقابل )“بـ ( 80,3%)

نعم", في مقابل “بـ ( %19أجاب منهم ) الحالية،يوميًا للعمل او التعامل مع غرباء خالل الفترة 

ذكر أغلبهم أن التهديد  نظرهم،ال". وحول مستوى التهديد من وجهة “بـ وا ( أجاب81%)

 (.%12,3(, وأخيًرا "قوي" بنسبة )%33(, و"متوسط" بنسبة )%54"ضعيف" بنسبة )

 مبررات اختيار عينة الدراسة:

إلى طبيعة األزمة الجمهور السعودي بشكل عام  تحديد العينة في أفراديرجع 

جتمع يًا لجميع أفراد الممعرف اانتشار المرض طلبً  حيث يمثل الدراسة،الصحية محل 

خبار األ لكلالمعرفة السريعة والدائمة في  والكل يرغب الفترة،السعودي في هذه 

هذا إلى جانب انتشار استخدام أفراد الجمهور ، المرتبطة بالفيروس المستجدالمستحدثة 

ت الصحية ومواقع المؤسسات لإلنترنت والمواقع االلكترونية والتطبيقا السعودي

  .الصحية

 أداوات جمع البيانات:

فى استمارة  البحث،التى اعتمدت عليها الدراسة محل  البيانات،تتحدد أدوات جمع    

حيث قامت الباحثة بتصميم استمارة استبيان حرصت من خاللها على تحقيق كافة  االستبيان،

وذلك من خالل مجموعة  فروضها،قق من واإلجابة عن تساؤالتها، والتح الدراسة،أهداف 

 متنوعة من األسئلة المفتوحة والمغلقة والمقاييس المختلفة.

 اختبارا الصدق والثبات:

تم اختبار صالحية استمارة االستبيان فى جمع البيانات من خالل إجراء    

 وذلك على النحو التالى:  لها،اختباري الصدق والثبات 

  :(Validity)اختبار الصدق 

يعني الصدق الظاهري صدق المقياس المستخدم ودقته فى قياس المتغير    

 البحث،وللتحقق من صدق المقياس المستخدم فى  قياسه،النظري أو المفهوم المراد 

تم القيام بعرض البيانات )صحيفة االستبيان( على مجموعة من الخبراء 

 . *والمتخصصين فى مناهج البحث واإلعالم واإلحصاء

 

                                                           
 السادة األستاذة المحكمين: *

 أ.د.أمين سعيد عبد الغني, أستاذ ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب جامعة الزقازيق.-1

 ت, أستاذ اإلعالم بقسم اإلعالم واالتصال جامعة الملك خالد.أ.د.سيد عز -2

 دعاء فتحي سالم, أستاذ اإلعالم المشارك بكلية االتصال واإلعالم جامعة الملك عبد العزيز.-3

 أ.د.بنعيسى عسلوان أستاذ اإلعالم بالمعهد العالي لإلعالم االتصال بالمملكة المغربية.-4
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 :(Reliability)بار الثبات اخت

يُقصد به الوصول إلى اتفاق متوازن فى النتائج بين الباحثين عند استخدامهم    

لنفس األسس واألساليب بالتطبيق على نفس المادة اإلعالمية، أي محاولة الباحث 

تخفيض نسب التباين ألقل حد ممكن من خالل السيطرة على العوامل التي تؤدي 

 رحلة من مراحل البحث، وهو ما تم على النحو التالي:لظهوره فى كل م

من العينة  %10قامت الباحث بتطبيق اختبار الثبات على عينة تمثل     

ثم أعاد تطبيق االختبار مرة ثانية على عينة  االستبيان،األصلية بعد تحكيم صحيفة 

لى الذي وصلت نتيجته إ األول، من االختبارمن المبحوثين بعد إسبوعين  5%

 , مما يؤكد ثبات االستمارة وصالحياتها للتطبيق وتعميم النتائج.94.4%

 التحليل اإلحصائي للبيانات:

، لتحليل بيانات (SPSS)قام الباحث باالستعانة ببرنامج التحليل اإلحصائي  

الدراسة التحليلية والميدانية، ويتمثل مستوى الداللة المعتمدة فى الدراسة الحالية فى 

بارات الفروض والعالقات االرتباطية ومعامل االنحدار فى قبول نتائج كافة اخت

 0.05فأكثر، أي عند مستوى معنوية  %95االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة 

 فأقل. 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 أوالً: المقاييس الوصفية 

 .التكرارات البسيطة والنسب المئوية 

  .المتوسط الحسابي 

 الذي يحدد مدى تباعد أو تقارب القراءات عن  المعياري، االنحراف

 وسطها الحسابي.

 :الوزن النسبي الذي يحسب من المعادلة 

 الدرجة العظمى للعبارة.( ÷ x 100)المتوسط الحسابي  

 ثانيًا: االختبارات اإلحصائية

 ( للمجموعات المستقلة )اختبار )تIndependent-Samples T-

Test.) 

 2ك ا (Chi square اختبار استقاللية )،ويُستخدم لدراسة  العبارة

 معنوية الفروق بين مجموعات المتغيرات االسمية.

 ( تحليل التباين ذو البعد الواحدOneway Analysis of 

Variance المعروف اختصاراً باسم )ANOVA . 
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   Correlationثالثاً: معامالت االرتباط 

 ( معامل ارتباط بيرسونPearson Correlation Coefficient) 

 نتائج الدراسة الميدانية:

 أوالً: اإلجابة عن تساؤالت الدراسة

 خرج الباحث بمجموعة من النتائج التي أجابت عن تساؤالت الدراسة على النحو التالي:

مدى متابعة المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديد في متابعة مستجدات انتشار  

 وباء كورونا:

 (2جدول رقم )

 ابعة المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديد في متابعة مستجدات انتشار وباء كورونامدى مت

 مدى متابعة المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديد في متابعة مستجدات انتشار وباء كورونا
 اإلجمالي

 % ك

 52.3 209 اتابعها بانتظام

 40.5 162 اتابعها إلى حد ما

 7.2 29 اتابعها نادرا

 100.0 400 اإلجمالي

 دال 0.000مستوى المعنوية :                         2الحرية: درجة                          130.745: 2ك ا

توضح بيانات الجدول السابق مدى متابعة المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديد في 

", ثم ام( "اتابعها بانتظ%52,3بنسبة ) متابعة مستجدات انتشار وباء كورونا؛ فذكروا

 (.%7,2(, وأخيًرا "اتابعها نادًرا" بنسبة )%40,5)" بنسبة "اتابعها إلى حد ما

 2ك احيث تبلغ قيمة  الجدول،تتسق هذه النتائج مع المؤشرات المبينة أسفل 

(؛ األمر الذي يعني وجود فروق دالة 0.000( عند مستوى معنوية )130.745)

لوسائل اإلعالم الجديد في متابعة مستجدات  إحصائيًا بين المبحوثين في مدى متابعتهم

 انتشار وباء كورونا.

      

اتابعها بانت ام   اتابعها الي حد ما اتابعها نادرا

 (1شكل رقم )

 مدى متابعة المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديد في متابعة مستجدات انتشار وباء كورونا



 السعودي نحو دور وسائل اإلعالم الجديد في نشر الوعي الصحي لديهم  اتجاهات الجمهور

 169  2020 ديسمبر/  يوليو – العشرينالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

المصادر التي يعتمد عليها المبحوثون في متابعة أخبار مستجدات انتشار  

 نا:وباء كورو

 (3جدول رقم )

 المصادر التي يعتمد عليها المبحوثون في متابعة أخبار مستجدات انتشار وباء كورونا

 المصادر التي يعتمد عليها المبحوثون في متابعة أخبار مستجدات انتشار وباء كورونا
 اإلجمالي

 % ك

 89.0 356 تويتر

 61.3 245 المواقع والصفحات الرسمية للدولة

 52.8 211 المواقع اإلخبارية العربية

 29.8 119 الصحف االلكترونية

 22.5 90 القنوات التلفزيونية على االنترنت

 20.3 81 االنستقرام

 15.8 63 المواقع اإلخبارية األجنبية

 6.8 27 الفيس بوك

 400 اإلجمالي

بحوثون تكشف بيانات الجدول السابق عن تنوع المصادر التي يعتمد عليها الم

(, %89في متابعة أخبار مستجدات انتشار وباء كورونا؛ يتصدرها "تويتر" بنسبة )

(, يلي ذلك "المواقع %61,3)" بنسبة ثم "المواقع والصفحات الرسمية للدولة

(, ثم %29,8)" بنسبة "الصحف االلكترونية( فـ%52,8بارية العربية" بنسبة )اإلخ

(, وأخيًرا "الفيس بوك" بنسبة %22,5)بنسبة  ""القنوات التلفزيونية على االنترنت

(15,8%.) 

التي استهدفت البحث  (62) (2008يتفق ذلك مع دراسة )إليزابيث، جى لست، 

تأثير وسائل اإلعالم الحديثة في تشكيل الرأي العام تجاه قضية السياسة الصحية، في 

رها في ودورها في تشكيل المفاهيم العامة واألفضلية حول مرض السكري، ودو

تشكيل المفاهيم العامة حول هذا المرض. وتوصلت في نتائجها إلى زيادة تأثير وسائل 

اإلعالم الحديثة في تشكيل المفاهيم العامة حول مرض السكري، وزيادة درجة الوعي 

 . الصحي حول هذا المرض باستخدام هذه الوسائل

تعرض التي هدفت إلى رصد معدل  (63) (2007كذلك دراسة )همت حسن، 

. وتوصلت معرفتهم بمضمون المخاطر الصحية المراهقين لشبكة اإلنترنت، ومستوى

في نتائجها إلى تصدر عنصر الحصول على األخبار والمعرفة بالمخاطر الصحية 

على اإلنترنت المصادر المفضلة لدى المبحوثين، تليها التليفزيون، ثم الراديو. كما 

، دون وجود فروق في المعرفة لباقى زادت المعرفة لدى اإلناث عن الذكور

 رافية.غالمتغيرات الديمو
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 (2شكل رقم )

 المصادر التي يعتمد عليها المبحوثون في متابعة أخبار مستجدات انتشار وباء كورونا

مستجدات  ىمدى اعتماد المبحوثين على هذه الوسائل في الحصول عل 

 :كوروناانتشار وباء 

 (4دول رقم )ج

 ناومستجدات انتشار وباء كور ىمدى اعتماد المبحوثين على هذه الوسائل في الحصول عل

 كورونامستجدات انتشار وباء  ىمدى اعتماد المبحوثين على هذه الوسائل في الحصول عل
 اإلجمالي

 % ك

 63.5 254 اعتمد عليها بشكل كبير

 33.7 135 اعتمد عليها إلى حد ما

 2.8 11 يها نادرااعتمد عل

 100.0 400 اإلجمالي

 دال  0.000مستوى المعنوية :                         2درجة الحرية:                             221.465:   2كا

على هذه الوسائل في  المبحوثينتوضح بيانات الجدول السابق مدى اعتماد 

( "اعتمد عليها %63,5) وا بنسبة؛ فذكركورونامستجدات انتشار وباء  ىالحصول عل

(, وأخيًرا "اعتمد عليها %33,7)" بنسبة ", ثم "اعتمد عليها إلى حد مابشكل كبير

 (.%2,8نادًرا" بنسبة )

 2حيث تبلغ قيمة كا الجدول،تتسق هذه النتائج مع المؤشرات المبينة أسفل 

دالة  (؛ األمر الذي يعني وجود فروق0.000( عند مستوى معنوية )221.465)

 ىإحصائيًا بين المبحوثين في مدى اعتمادهم على هذه الوسائل في الحصول عل

 .كورونامستجدات انتشار وباء 
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اعتمد عليها بشكل كبير اعتمد عليها الي حد ما

 

 (3شكل رقم )

 كورونامستجدات انتشار وباء  ىمدى اعتماد المبحوثين على هذه الوسائل في الحصول عل

صادر بالتحديد في متابعة انتشار أسباب اعتماد المبحوثين على هذه الم 

 الوباء:

 (5جدول رقم )

 أسباب اعتماد المبحوثين على هذه المصادر بالتحديد في متابعة انتشار الوباء

 اإلجمالي أسباب اعتماد المبحوثين على هذه المصادر بالتحديد في متابعة انتشار الوباء

 % ك

 74.0 296 لثقتي بها كمصدر للمعلومات

 63.8 255 كل جديد عن انتشار الوباء لتقديمها

 52.8 211 عتماد علي هذه الوسائلتعودت على اال

 28.8 115 ألنها الوسائل المتاحة لي في ظل الظروف الحالية

 400 اإلجمالي

تكشف بيانات الجدول السابق عن تنوع أسباب اعتماد المبحوثين على هذه المصادر 

(, ثم %74)" بنسبة ؛ يتصدرها "لثقتي بها كمصدر للمعلوماتبالتحديد في متابعة انتشار الوباء

(, وأخيًرا "ألنها الوسائل المتاحة لي في %63,8)" بنسبة "لتقديمها كل جديد عن انتشار الوباء

 (.%28,8)" بنسبة ظل الظروف الحالية

التي استهدفت البحث في ( 64) (2018يتسق ذلك مع دراسة )بلبليدية فتيحة نور الهدى 

وسائل اإلعالم المحلية في التثقيف والوعي الصحي نظًرا ألهمية وجدوى مشاركة دور 

اإلعالم المحلي اإلذاعي في نشر التثقيف الصحي وإرساء دعائمه للمستمع. وأكدت في 

نتائجها دور اإلذاعة المحلية في تنمية مستوى الوعي لدى المبحوثين وزيادة معلوماتهم 

ير سلبًا أو إيجابًا، وهذا يعين أننا نتوقع منها دوًرا ملموًسا في وتطلعاتهم سواء كان هذا التأث

 والصحي.  االجتماعيمجال التوعية والتثقيف واالرتقاء بفكر الجمهور ووعيه الثقافي و
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 (4شكل رقم )

 أسباب اعتماد المبحوثين على هذه المصادر بالتحديد في متابعة انتشار الوباء

 

 :مدى اهتمام المبحوثين بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر وسائل اإلعالم 

 (6جدول رقم )

مدى اهتمام المبحوثين بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر 

 وسائل اإلعالم

مدى اهتمام المبحوثين بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر وسائل 

 إلعالما

 اإلجمالي

 % ك

 55.5 222 اهتم بها بشكل مرتفع

 39.5 158 اهتم بها إلى حد ما

 5.0 20 اهتم بها نادرا

 100.0 400 اإلجمالي

 دال  0.000مستوى المعنوية :                         2درجة الحرية:                             159.860:   2كا

ابق مدى اهتمام المبحوثين بحمالت التوعية الصحية توضح بيانات الجدول الس

( "اهتم بها %55,5لفيروس كورونا المستجد عبر وسائل اإلعالم؛ فذكروا بنسبة )

, وأخيًرا "اهتم بها نادًرا" %39,5)" بنسبة بشكل مرتفع ", ثم "اهتم بها إلى حد ما

 (.%5بنسبة )

 2حيث تبلغ قيمة كا ل،الجدوتتسق هذه النتائج مع المؤشرات المبينة أسفل 

(؛ األمر الذي يعني وجود فروق دالة 0.000( عند مستوى معنوية )159.860)

إحصائيًا بين المبحوثين في مدى اهتمامهم بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا 

 المستجد عبر وسائل اإلعالم.
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 (5شكل رقم )

ت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر مدى اهتمام المبحوثين بحمال

 وسائل اإلعالم

أهم جوانب اهتمام المبحوثين بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا  

 المستجد:

 (7جدول رقم )

 أهم جوانب اهتمام المبحوثين بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد

 الصحية لفيروس كورونا المستجدأهم جوانب اهتمام المبحوثين بحمالت التوعية 
 اإلجمالي

 % ك

 76.3 305 االهتمام بالجانب التوعوي والوقاية من الفيروس

 75.5 302 الجانب األمني واالجراءات النظامية للحظر والبقاء في المنازل

 74.3 297 االهتمام بالجانب اإلرشادي واتباع سلوكيات معينة لمواجهة الفيروس

 61.3 245 نب المعلوماتي وتقديم تفصيالت عن الفيروساالهتمام بالجا

 46.0 184 الجانب االقتصادي وآثارة المدمرة على االقتصاد وتوقف عجلة اإلنتاج

 45.0 180 الجانب اإلخباري عن أعداد الوفاة والمصابين

 44.3 177 الجانب الديني وضرورة القرب من هللا تعالى

 44.0 176 لعالجانب النفسي وعدم الخوف واله

 400 اإلجمالي

 

تكشف بيانات الجدول السابق عن تنوع جوانب اهتمام المبحوثين بحمالت 

التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد؛ يتصدرها "االهتمام بالجانب التوعوي 

(, ثم "الجانب األمني واالجراءات النظامية %76,3)" بنسبة والوقاية من الفيروس

(, يلي ذلك "االهتمام بالجانب اإلرشادي %75,5)" بنسبة لمنازلللحظر والبقاء في ا

( فـ "االهتمام بالجانب %74,3)" بنسبة واتباع سلوكيات معينة لمواجهة الفيروس

(, وأخيًرا "الجانب %61,3)" بنسبة المعلوماتي وتقديم تفصيالت عن الفيروس

 (.%44النفسي وعدم الخوف والهلع" بنسبة )

التي استهدفت البحث في ( 65) (2010)بارك، وربير,  يتفق ذلك مع دراسة

استخدام العالقات العامة للترويج الصحي من خالل إجراء دراسة تحليلية إلستراتيجية 

العالقات العامة في الجمعيات الصحية. وأثبتت في نتائجها ارتفاع اهتمام جمعية 
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ة والتعليم، تماعياالجمرض السكر األمريكية بالموضوعات ذات العالقة بالمساندة 

بينما اهتمت جمعية القلب األمريكية وجمعية مجتمع السرطان األمريكية باألبحاث 

 الطبية واألخبار العلمية.

التي  (66) (2019كذلك دراسة )تقوى آدم حسن ادم ومعاوية مصطفى بابكر 

استهدفت معرفة الدور االتصالي للعالقات العامة في تعزيز برامج التوعية الصحية 

لتعرف على الدور الذي تؤديه إدارة تعزيز الصحة فى التوعية الصحية بوالية ل

القضارف. وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى أن برامج التوعية الصحية أسهمت في 

تغيير نمط سلوط المتلقي إلى سلوك صحي سليم، وأن المحطات اإلذاعية من أكثر 

. %96ذ البرامج الصحية بنسبة بلغت الوسائل التي تستخدمها العالقات العامة لتنفي

الرسائل الصحية التي يستقبلها المجتمع هي الرسائل الصحية المتعلقة  أكثروأن 

 بصحة البيئة.
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 (6شكل رقم )

 أهم جوانب اهتمام المبحوثين بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد
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 التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه الوسائل: بحمالت المبحوثينمدى تأثر  

 (8جدول رقم )

 بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه الوسائل المبحوثينمدى تأثر 

 بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه الوسائل المبحوثينمدى تأثر 
 اإلجمالي

 % ك

 90.5 362 نعم

 9.5 38 ال

 100.0 400 اإلجمالي

 دال  0.000مستوى المعنوية :                           1درجة الحرية:                              262.440:  2كا

توضح بيانات الجدول السابق مدى تأثر المبحوثين بحمالت التوعية الصحية 

في  تأثروا،( أنهم %90,5نسبة )لفيروس كورونا المستجد عبر هذه الوسائل؛ فذكروا ب

 ( لم يتأثروا.%9,5مقابل )

 2حيث تبلغ قيمة كا الجدول،تتسق هذه النتائج مع المؤشرات المبينة أسفل 

(؛ األمر الذي يعني وجود فروق دالة 0.000( عند مستوى معنوية )262.440)

ورونا إحصائيًا بين المبحوثين في مدى تأثرهم بحمالت التوعية الصحية لفيروس ك

 المستجد عبر هذه الوسائل.

   

نعم    ال

 
 (7شكل رقم )

بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر  المبحوثينمدى تأثر 

 هذه الوسائل

كيفية تأثر المبحوثين بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر  

 هذه الوسائل:

 (9جدول رقم )

 المبحوثين بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه الوسائل كيفية تأثر

 كيفية تأثر المبحوثين بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه الوسائل
 اإلجمالي

 % ك

 80.1 290 قمت بااللتزام بطرق الوقاية التي ظهرت في الحمالت

 2.8 10 ولكن لم افعل بذلكأرغب في االلتزام بطرق الوقاية 

 17.1 62 التزم وفقا للظروف

 100 362 اإلجمالي

 دال  0.000مستوى المعنوية :                         2درجة الحرية:                             494.880:   2كا

توضح بيانات الجدول السابق كيفية تأثر المبحوثين بحمالت التوعية الصحية 

كورونا المستجد عبر هذه الوسائل؛ فذكروا في المرتبة األولى "قمت لفيروس 
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(, ثم "التزم وفقا %80,1)" بنسبة بااللتزام بطرق الوقاية التي ظهرت في الحمالت

(, وأخيًرا "أرغب في االلتزام بطرق الوقاية ولكن لم افعل %17,1)" بنسبة للظروف

 (.%2,8)" بنسبة بذلك

 2حيث تبلغ قيمة كا الجدول،شرات المبينة أسفل تتسق هذه النتائج مع المؤ

(؛ األمر الذي يعني وجود فروق دالة 0.000( عند مستوى معنوية )494.880)

إحصائيًا بين المبحوثين في تأثرهم بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا 

 المستجد عبر هذه الوسائل.

روس كورونا درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية لفي 

 المستجد عبر هذه الوسائل:

 (10جدول رقم )

درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد 

 عبر هذه الوسائل
درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر 

 هذه الوسائل

 اإلجمالي

 % ك

 69.7 279 را ي تماما

 28.0 112 را ي إلى حد ما

 2.3 9 غير را ي

 100.0 400  اإلجمالي

 دال  0.000مستوى المعنوية :                         2درجة الحرية:                             278.495:   2كا

توضح بيانات الجدول السابق درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية 

ورونا المستجد عبر هذه الوسائل؛ فكانوا "راضين تماًما" بنسبة الصحية لفيروس ك

 (.%2,3(, وأخيًرا "غير راضين" بنسبة )%28(, ثم "إلى حد ما" بنسبة )69,7%)

 2حيث تبلغ قيمة كا الجدول،تتسق هذه النتائج مع المؤشرات المبينة أسفل 

روق دالة (؛ األمر الذي يعني وجود ف0.000( عند مستوى معنوية )278.495)

إحصائيًا بين المبحوثين في درجة رضاهم عن أداء حمالت التوعية الصحية لفيروس 

 كورونا المستجد عبر هذه الوسائل.

   

   
  

را ي تماما را ي إلى حد ما غير را ي

 

 (9شكل رقم )

 درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه الوسائل
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 :لمتابعة حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد دوافع المبحوثين 

 (11جدول )

 دوافع المبحوثين لمتابعة حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد

 ال أوافق إلى حد ما موافق العبارة
 المتوسط

 االنحراف

 المعياري

الوزن                

 النسبي
 الترتيب

 % ك % ك % ك

صحتي  للمحافظة على

 وأفراد أسرتي
356 89.0 41 10.3 3 .8 2.88 .345 96.0 1 

للقدرة على التعامل 

والتعايش بحذر مع 

فيروس كورونا 

 المستجد

329 82.3 65 16.3 6 1.5 2.81 .431 93.7 2 

ألنها مشكلة تهم 

 الجميع
323 80.8 67 16.8 10 2.5 2.78 .470 92.7 3 

للحصول على 

المعلومات عن 

نا فيروس كورو

 المستجد

316 79.0 76 19.0 8 2.0 2.77 .467 92.3 4 

مشكلة يعانى منها 

 جميع دول العالم
319 79.8 68 17.0 13 3.3 2.76 .495 92.0 5 

لإلفادة وتوعية من 

 حولي
300 75.0 97 24.3 3 .8 2.74 .455 91.3 6 

النها تقدم حمالت 

التوعية الصحية 

معلومات كافية عن 

 الفيروس

262 65.5 123 30.8 15 3.8 2.62 .559 87.3 7 

ألنها حمالت مكثفة 

 بكل وسائل اإلعالم
208 52.0 158 39.5 34 8.5 2.43 .646 81.0 8 

يشير الجدول السابق إلى تعدد دوافع المبحوثين لمتابعة حمالت التوعية  

الصحية لفيروس كورونا المستجد؛ يتصدرها الدافع الخاص بـ "المحافظة على 

(, ثم "القدرة على التعامل والتعايش بحذر %96راد أسرتي "بوزن نسبي )صحتي وأف

(, ثم "ألنها مشكلة تهم الجميع %93,7مع فيروس كورونا المستجد "بوزن نسبي )

(, يلي ذلك "للحصول على المعلومات عن فيروس كورونا %92,7"بوزن نسبي )

بكل وسائل اإلعالم  (, وأخيًرا "ألنها حمالت مكثفة%92,3المستجد "بوزن نسبي )

 (.%81"بوزن نسبي )

التي هدفت إلى التعرف  (67) (2012يتفق ذلك مع دراسة )وانموهد هيروانس،

على مزايا استخدام المؤسسات الطبية لمواقع التواصل اإلجتماعى في مجال الخدمات 

الطبية بماليزيا. وأكدت أن أبرز مزايا استخدام المؤسسات الطبية لمواقع التواصل 

جتماعى تتمثل في تسهيل عملية االتصال بالمرضى، حيث تستخدمها كبديل لطرق اإل

االتصال التقليدية التي تساعد في تقوية العالقات بالمرضى، باإلضافة إلى كثرة 

 . االجتماعياستخدام العاملين في المؤسسات الطبية لمواقع التواصل 
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 (12جدول رقم )

متابعة حمالت التوعية الصحية المقياس العام حول دوافع المبحوثين ل

 لفيروس كورونا المستجد

المقياس العام حول دوافع المبحوثين لمتابعة حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا 

 المستجد

 اإلجمالي

 % ك

 0.5 2 ضعيف

 13.3 53 متوسط

 86.2 345 قوي

 100 400 اإلجمالي

 دال  0.000مستوى المعنوية :                          2ية:   درجة الحر                       513.785:   2كا

يتضح من الجدول السابق المقياس العام حول دوافع المبحوثين لمتابعة حمالت 

التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد؛ فكانت دوافعهم "متوسطة" بنسبة 

 (.%0,5(, وأخيًرا "ضعيفة" بنسبة )%86,2(, و"قوية" بنسبة )13,3%)

 2حيث تبلغ قيمة كا الجدول،تتسق هذه النتائج مع المؤشرات المبينة أسفل 

(؛ األمر الذي يعني وجود فروق دالة 0.000( عند مستوى معنوية )513.785)

إحصائيًا بين المبحوثين في دوافعهم لمتابعة حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا 

 المستجد.

عالمية لمتابعة مستجدات انتشار وباء مدى ثقة المبحوثين في الوسائل اإل 

 :كورونا

 (13جدول رقم )

 مدى ثقة المبحوثين في الوسائل اإلعالمية لمتابعة مستجدات انتشار وباء كورونا

 أثق نادرا أثق إلى حد ما أثق دائما العبارة

 المتوسط

 االنحراف

 

 المعياري

الوزن                

 النسبي
 الترتيب

 % ك % ك % ك

المواقع والصفحات 

 الرسمية للدولة
341 85.3 45 11.3 14 3.5 2.82 .469 94.0 1 

 2 79.7 699. 2.39 12.5 50 36.0 144 51.5 206 التويتر

المواقع اإلخبارية 

 العربية
204 51.0 148 37.0 48 12.0 2.39 .692 79.7 2 

الصحف 

 االلكترونية
127 31.8 181 45.3 92 23.0 2.09 .736 69.7 3 

القنوات التلفزيونية 

 االنترنت ىعل
123 30.8 188 47.0 89 22.3 2.08 .724 69.3 4 

المواقع اإلخبارية 

 األجنبية
87 21.8 200 50.0 113 28.2 1.93 .705 64.3 5 

 6 54.7 719. 1.64 50.5 202 35.3 141 14.2 57 االنستقرام

 7 42.7 573. 1.28 78.0 312 15.8 63 6.3 25 الفيس بوك
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 (14جدول رقم )

المقياس العام حول مدى ثقة المبحوثين في الوسائل اإلعالمية لمتابعة مستجدات 

 انتشار وباء كورونا
المقياس العام حول مدى ثقة المبحوثين في الوسائل اإلعالمية لمتابعة مستجدات انتشار 

 وباء كورونا

 

 اإلجمالي

 % ك

 14.5 58 ضعيف

 28.3 233 متوسط

 27.2 109 قوي

 100 400 اإلجمالي

 دال 0.000مستوى المعنوية :                         2الحرية: درجة                               121.505: 2كا

يتضح من الجدول السابق المقياس العام حول مدى ثقة المبحوثين في الوسائل اإلعالمية 

(, و"قوية" بنسبة %28,3"متوسطة" بنسبة ) لمتابعة مستجدات انتشار وباء كورونا؛ فكانت ثقتهم

 (.%14,5(, وأخيًرا "ضعيفة" بنسبة )27,2%)

( 121.505) 2حيث تبلغ قيمة كا الجدول،تتسق هذه النتائج مع المؤشرات المبينة أسفل 

(؛ األمر الذي يعني وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثين في 0.000عند مستوى معنوية )

 اإلعالمية لمتابعة مستجدات انتشار وباء كورونا. ثقتهم في الوسائل

 :اتجاهات المبحوثين نحو المملكة في إدارتها ألزمة انتشار وباء كورونا 

 (15جدول )

 اتجاهات المبحوثين نحو المملكة في إدارتها ألزمة انتشار وباء كورونا

 العبارة

 ال أوافق إلى حد ما موافق

 المتوسط

 االنحراف

 

 المعياري

               الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 % ك % ك % ك

توفر المملكة كل المعلومات 

الممكنة للحد من زيادة انتشار 

 الوباء

359 89.8 40 10.0 1 .3 2.89 .315 96.3 1 

تستخدم المملكة وسائل اإلعالم 

الجديدة إلعالم المواطنين عن 

 متسجدات المرض

354 88.5 40 10.0 6 1.5 2.87 .379 95.7 2 

يختلف أداء المملكة في األزمة 

الحالية عن أزمات مضت بشكل 

 إيجابي

344 86.0 53 13.3 3 .8 2.85 .376 95.0 3 

توفر المملكة مستجدات وضع 

 انتشار وباء كورونا
341 85.3 55 13.8 4 1.0 2.84 .391 94.7 4 

توفر المملكة في إعالمنا عن 

أعداد المصابين وتطورات انتشار 

 ءالوبا

332 83.0 61 15.3 7 1.8 2.81 .433 93.7 5 

تستخدم المملكة وسائل اإلعالم 

التقليدية العالم المواطنين عن 

 متسجدات المرض

264 66.0 83 20.8 53 13.3 2.53 .718 84.3 6 

تشير بيانات الجدول السابق إلى اتجاهات المبحوثين نحو المملكة في إدارتها ألزمة 

فذكروا في المقدمة "توفر المملكة كل المعلومات الممكنة للحد من زيادة انتشار وباء كورونا؛ 
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(, ثم "تستخدم المملكة وسائل اإلعالم الجديدة إلعالم %96,3انتشار الوباء "بوزن نسبي )

(, فـ" يختلف أداء المملكة في األزمة %95,7المواطنين عن متسجدات المرض "بوزن نسبي )

(, يلي ذلك "توفر المملكة %95يجابي "بوزن نسبي )الحالية عن أزمات مضت بشكل إ

(, وأخيًرا "تستخدم المملكة وسائل %94,7مستجدات وضع انتشار وباء كورونا "بوزن نسبي )

 (.%84,3اإلعالم التقليدية العالم المواطنين عن متسجدات المرض "بوزن نسبي )

 (16جدول رقم )

 ملكة في إدارتها ألزمة انتشار وباء كوروناالمقياس العام حول اتجاهات المبحوثين نحو الم

 المقياس العام حول اتجاهات المبحوثين نحو المملكة في إدارتها ألزمة انتشار وباء كورونا
 اإلجمالي

 % ك

 12 48 محايد

 88 352 ايجابي

 100 400 اإلجمالي

 دال  0.000مستوى المعنوية :                          1درجة الحرية:                          231.040:   2كا

يتضح من الجدول السابق المقياس العام حول اتجاهات المبحوثين نحو المملكة 

(, %88في إدارتها ألزمة انتشار وباء كورونا؛ فكانت اتجاهاتهم "إيجابية" بنسبة )

 (.%12و"محايدة" بنسبة )

( 231.040) 2حيث تبلغ قيمة كا الجدول،تتسق هذه النتائج مع المؤشرات المبينة أسفل 

(؛ األمر الذي يعني وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثين في 0.000عند مستوى معنوية )

 اتجاهاتهم نحو المملكة في إدارتها ألزمة انتشار وباء كورونا.

 :آراء المبحوثين حول تغطية وسائل اإلعالم الجديد النتشار وباء كورونا 

 (17جدول )

 بحوثين حول تغطية وسائل اإلعالم الجديد النتشار وباء كوروناآراء الم
 ال أوافق إلى حد ما موافق العبارة

 المتوسط
 االنحراف
 المعياري

الوزن                
 النسبي

 الترتيب
 % ك % ك % ك

تساعدني وسائل اإلعالم 

الجديد في معرفة كل جديد 
 عن انتشار وباء كورونا

315 78.8 78 19.5 7 1.8 2.77 .461 92.3 1 

أجد بالصفحات والمواقع 

الرسمية للدولة ة كل 

المعلومات الجديدة عن انتشار 
 وباء كورونا

293 73.3 101 25.3 6 1.5 2.72 .483 90.7 2 

توفر مواقع التواصل 

لي المعلومات عن  االجتماعي

 تطورات انتشار وباء كورونا

288 72.0 104 26.0 8 2.0 2.70 .501 90.0 3 

تقدم وسائل اإلعالم 

اإلرشادات التي تساعدني في 
الوقاية من اإلصابة بفيروس 

 كورونا

284 71.0 109 27.3 7 1.8 2.69 .499 89.7 4 

استطيع من خالل مواقع 
معرفة  االجتماعيالتواصل 

 التعليمات التي تساعدني على

 عدم اإلصابة بالفيروس

246 61.5 133 33.3 21 5.3 2.56 .593 85.3 5 
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يساعدني ما ينشر علي مواقع 
من تقليل  االجتماعيالتواصل 

قلقي نحو إمكانية اإلصابة 

 بالمرض

148 37.0 201 50.2 51 12.8 2.24 .663 74.7 6 

حصلت علي العديد من 

اإلرشادات للحد من خطر 
اإلصابة بالمرض من خالل 

 واتس أب

143 35.8 162 40.5 95 23.8 2.12 .763 70.7 7 

وسائل اإلعالم االجنبية توفر 

اإلرشادات التي تساعدني في 
الوقاية من اإلصابة بفيروس 

 كورونا

122 30.5 176 44.0 102 25.5 2.05 .748 68.3 8 

توجد عديد من المعلومات 

التي احتاج معرفتها عن وباء 
كورونا وال أجدها علي مواقع 

 االجتماعيالتواصل 

109 27.3 180 45.0 111 27.8 2.00 .743 66.7 9 

تبالغ وسائل اإلعالم في تناول 

خطورة انتشار الوباء بدول 

 العالم

116 29.0 166 41.5 118 29.5 1.99 .766 66.3 10 

تزيد وسائل اإلعالم الجديد 
من شعوري بالخوف من 

 إمكانية إصابتي بوباء كورونا

113 28.2 165 41.3 122 30.5 1.98 .767 66.0 11 

ولة عبر توفر الرسائل المتدا

واتس اب المعلومات الجديدة 

 عن انتشار وباء كورونا

106 26.5 176 44.0 118 29.5 1.97 .749 65.7 12 

تصيبني الرسائل المتداولة 
عبر تطبيق واتس أب 

 بالخوف من انتشار الوباء

115 28.7 148 37.0 137 34.3 1.94 .793 64.7 13 

لجديد تفتقر وسائل اإلعالم ا

يجب أن  مهمة لمعلومات

 نعرفها عن وباء كورونا

108 27.0 151 37.8 141 35.3 1.92 .786 64.0 14 

تكشف بيانات الجدول السابق عن آراء المبحوثين حول تغطية وسائل اإلعالم 

الجديد النتشار وباء كورونا؛ فذكروا في المقدمة "تساعدني وسائل اإلعالم الجديد في 

(, ثم "أجد %92,3ا "بوزن نسبي )معرفة كل جديد عن انتشار وباء كورون

بالصفحات والمواقع الرسمية للدولة ة كل المعلومات الجديدة عن انتشار وباء كورونا 

لي المعلومات  االجتماعي(, يلي ذلك "توفر مواقع التواصل %90,7"بوزن نسبي )

(, وفي المرتبة السابعة ذكروا %90عن تطورات انتشار وباء كورونا" بنسبة )

ي العديد من اإلرشادات للحد من خطر اإلصابة بالمرض من خالل واتس "حصلت عل

(, يلي ذلك "توفر وسائل %68,3(, ثم "" بوزن نسبي )%70,7أب "بوزن نسبي )

اإلعالم االجنبية اإلرشادات التي تساعدني في الوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا 

ي احتاج معرفتها عن وباء (, فـ "توجد عديد من المعلومات الت%66,7"بوزن نسبي )

(, وأخيًرا %66,7"بوزن نسبي )  االجتماعيمواقع التواصل  ىكورونا وال أجدها عل

يجب أن نعرفها عن وباء كورونا  مهمة لجديد لمعلومات"تفتقر وسائل اإلعالم ا

 (.%64"بوزن نسبي )
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عالقة التي التي هدفت إلى التعرف على ال( 68) (2012، عبد الجواديتسق ذلك مع دراسة )

تربط بين تعرض الطالبات الجامعيات السعوديات للتليفزيون واإلنترنت ودرجة الوعي بمرض 

السمنة في إطار نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم. وتوصلت في نتائجها إلى دور تليفزيون 

 اإلنترنت في زيادة مستوى الوعي الصحي بين أفراد العينة، 

 (18جدول رقم )

 ام حول آراء المبحوثين حول تغطية وسائل اإلعالم الجديد النتشار وباء كوروناالمقياس الع

المقياس العام حول آراء المبحوثين حول تغطية وسائل اإلعالم الجديد النتشار وباء 

 كورونا

 اإلجمالي

 % ك

 1 4 ضعيف

 63.3 253 متوسط

 35.8 143 قوي

 100 400 اإلجمالي

 دال  0.000مستوى المعنوية :                          2درجة الحرية:                          233.555:   2كا

يتضح من الجدول السابق المقياس العام حول آراء المبحوثين حول تغطية 

وسائل اإلعالم الجديد النتشار وباء كورونا: فكانت اآلراء "متوسطة" بنسبة 

 (%1ا "ضعيفة" بنسبة )(, وأخيرً %35,8(, ثم "قوية" بنسبة )63,3%)

( 233.555) 2حيث تبلغ قيمة كا الجدول،تتسق هذه النتائج مع المؤشرات المبينة أسفل 

(؛ األمر الذي يعني وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثين في 0.000عند مستوى معنوية )

 آرائهم حول تغطية وسائل اإلعالم الجديد النتشار وباء كورونا.

ن لنجاح حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد تقييم المبحوثي 

 :عبر هذه الوسائل في المملكة 19كوفيد 

 (19جدول )

تقييم المبحوثين لنجاح حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد 

 عبر هذه الوسائل في المملكة 19كوفيد 
عبر  19المستجد كوفيد تقييم المبحوثين لنجاح حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا 

 هذه الوسائل في المملكة

 اإلجمالي

 % ك

 69.3 277 حمالت ممتازة

 25.5 102 حمالت جيدة

 4.5 18 حمالت مقبولة

 3. 1 حمالت ضعيفة

 5. 2 حمالت ضعيفة جدا

 100.0 400 اإلجمالي

 دال  0.000مستوى المعنوية :                         4درجة الحرية:                          693.275:   2كا

توضح بيانات الجدول السابق تقييم المبحوثين لنجاح حمالت التوعية الصحية 

عبر هذه الوسائل في المملكة؛ فذكر أغلبيتهم بنسبة  19لفيروس كورونا المستجد كوفيد 

" (, فـ "مقبولة%25,5( أن "الحمالت ممتازة", ثم اعتبروها "جيدة" بنسبة )69,3%)

 (.%0,5(, وأخيًرا "ضعيفة جدًا" بنسبة )%4,5بنسبة )
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 2حيث تبلغ قيمة كا الجدول،تتسق هذه النتائج مع المؤشرات المبينة أسفل 

(؛ األمر الذي يعني وجود فروق دالة 0.000( عند مستوى معنوية )693.275)

رونا إحصائيًا بين المبحوثين في تقييمهم لنجاح حمالت التوعية الصحية لفيروس كو

 عبر هذه الوسائل في المملكة. 19المستجد كوفيد 

 (10شكل )

تقييم المبحوثين لنجاح حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد 

 عبر هذه الوسائل في المملكة 19كوفيد 

مقترحات المبحوثين زيادة فعالية حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا  

 :سعوديةفي المملكة ال 19المستجد كوفيد 

 (20جدول رقم )

مقترحات المبحوثين زيادة فعالية حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا 

 في المملكة السعودية 19المستجد كوفيد 
مقترحات المبحوثين زيادة فعالية حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 

 في المملكة السعودية 19

 اإلجمالي

 % ك

 96.8 387 ارمة لمروجي اإلشاعات عن فيروس كورونا المستجدو   قوانين ص

 93.0 372 المصارحة في عرض المعلومات عن فيروس كورونا

 81.0 324 تشجي  الجهات البح ية والعلمية في اجراء الدراسات حول ال يروس

 65.5 262 درا  رقم ساخن للجهات المختصة عن فيروس كورونا المستجدإ

 59.5 238 والمتابعة للحمالت اإلعالميةوجود جهة للرصد 

 57.3 229 االلتزام بال وابط األخالقية وعدم كش  أسماء المصابين

 54.8 219 عدم المبالغة والتهويل من أ رار فيروس كورونا المستجد

 53.5 214 تخصيص برامج توعوية محددة باإلعالم الرسمي للدول

 400 اإلجمالي

بق إلى مقترحات المبحوثين زيادة فعالية حمالت تشير بيانات الجدول السا

في المملكة السعودية؛ يتصدرها  19التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 

وضع قوانين صارمة لمروجي اإلشاعات عن فيروس كورونا  المقترح الخاص بـ"

المصارحة في عرض المعلومات عن فيروس (, ثم "%96,8)" بنسبة المستجد

تشجيع الجهات البحثية والعلمية في اجراء (, يلي ذلك "%93)بنسبة  "كورونا

إدراج رقم ساخن للجهات المختصة (, فـ "%81)" بنسبة الدراسات حول الفيروس

تخصيب برامج توعوية (, وأخيًرا "%65,5)" بنسبة عن فيروس كورونا المستجد

 (.%53,5)" بنسبة محددة باإلعالم الرسمي للدول

التي هدفت إلى  (69) (2010راسة )آمنة حسن عبد الرحيم طه،يتسق ذلك مع د

وهي  الحديثة،التعرف على تأثير البرنامج المقترح باستخدام إحدى وسائل التقنية 

وسيلة شاشة العرض اإللكترونية على نشر الثقافة الصحية لدى الرياضيين واستخدام 

ت على نشر الثقافة وسيلة الندوات من خالل العروض التقديمية ووسيلة المطويا

الصحية لدى الرياضيين. وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى افتقار الالعبين للثقافة 

وخاصة الشخصية والصحة الوقائية، فضالً عن فعالية وسيلة شاشة العرض  الصحية،
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اإللكترونية في نشر الثقافة الصحية، ألنها تعمل على جذب اإلنتباه والتشويق 

 للممارسين. 

 : فروض الدراسةثانيًا

خرج الباحث بمجموعة من النتائج التي أدت إلى التحقق من صحة فروض 

 وذلك على النحو التالي: الدراسة،

الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مدى متابعة 

المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديد في متابعة مستجدات انتشار وباء كورونا ومدى 

 بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه الوسائل تأثرهم 

 (21جدول رقم )

العالقة بين مدى متابعة المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديد في متابعة 

مستجدات انتشار وباء كورونا ومدى تأثرهم بحمالت التوعية الصحية لفيروس 

 كورونا المستجد عبر هذه الوسائل

ثين لوسائل اإلعالم الجديد في متابعة مدى متابعة المبحو

  مستجدات انتشار وباء كورونا

 

 مدى تأثرهم بحمالت التوعية الصحية لفيروس

 كورونا المستجد عبر هذه الوسائل 

معامل ارتباط 

 بيرسون

مستوى 

 المعنوية
 الداللة

 دال 0.000 **0.479

 400 حجم العينة

ة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين وجود عالقتشير بيانات الجدول السابق إلى 

مدى متابعة المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديد في متابعة مستجدات انتشار وباء 

كورونا ومدى تأثرهم بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه 

عند مستوى معنوية  ( ,**0.479إذ تبلغ قيمة معامل ارتباط بيرسون ) ،الوسائل

متابعة المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديد األمر الذي يعني أنه كلما زادت  (؛0.000)

في متابعة مستجدات انتشار وباء كورونا, زاد تأثرهم بحمالت التوعية الصحية 

 .لفيروس كورونا المستجد عبر هذه الوسائل

التي استهدفت البحث  (70) (2008يتسق ذلك مع دراسة )إليزابيث، جى لست، 

سائل اإلعالم الحديثة في تشكيل الرأي العام تجاه قضية السياسة الصحية، تأثير وفي 

ودورها في تشكيل المفاهيم العامة واألفضلية حول مرض السكري، ودورها في 

تشكيل المفاهيم العامة حول هذا المرض. وتوصلت في نتائجها إلى زيادة تأثير وسائل 

ل مرض السكري، وزيادة درجة الوعي اإلعالم الحديثة في تشكيل المفاهيم العامة حو

 . الصحي حول هذا المرض باستخدام هذه الوسائل

التي هدفت إلى التعرف على  (71) (2015، أبو سنة محمد حمدي نورةكذلك دراسة )

العالقة بين مستوى المعرفة بمرض كورونا لدى الجمهور السعودي وتعرضه للصحف 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B3%D9%86%D8%A9%D8%8C+%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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الورقية واإللكترونية، ودرجة االختالفات المعرفية لدى فئات هذا الجمهور طبًقا 

في أهم نتائجها إلى قوة العالقة بين مستوى  للمتغيرات الديموغرافية المختلفة. وتوصلت

 المعرفة بمرض كورونا لدى الجمهور السعودي وتعرضه للصحف الورقية واإللكترونية.

الفرض الثاني: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة رضا 

المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه 

 ئل وآرائهم حول تغطية وسائل اإلعالم الجديد النتشار وباء كورونا الوسا

 (22جدول رقم )

العالقة بين درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية لفيروس 

كورونا المستجد عبر هذه الوسائل وآرائهم حول تغطية وسائل اإلعالم الجديد 

 النتشار وباء كورونا

أداء حمالت التوعية الصحية درجة رضا المبحوثين عن 

  لفيروس كورونا المستجد

 

 

 آرائهم حول تغطية وسائل اإلعالم الجديد النتشار وباء كورونا

معامل ارتباط 

 بيرسون

مستوى 

 المعنوية
 الداللة

 دال 0.000 **0.791

 400 حجم العينة

درجة  توضح بيانات الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين

رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه الوسائل 

حيث تبلغ قيمة معامل ارتباط  كورونا،وآرائهم حول تغطية وسائل اإلعالم الجديد النتشار وباء 

(؛ األمر الذي يعني أنه كلما ارتفعت درجة 0.000عند مستوى معنوية ) *(،*0.791بيرسون )

ضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه الوسائل, ر

 ارتفعت آرائهم اإليجابية حول تغطية وسائل اإلعالم الجديد النتشار وباء كورونا.

الفرض الثالث: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة رضا 

صحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه المبحوثين عن أداء حمالت التوعية ال

 الوسائل وتقييمهم لنجاح حمالت التوعية الصحية عبر هذه الوسائل 

 (23جدول رقم )

العالقة بين درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية لفيروس 

كورونا المستجد عبر هذه الوسائل وتقييمهم لنجاح حمالت التوعية الصحية عبر 

 ائلهذه الوس

درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية 

  لفيروس كورونا المستجد

 

 

 تقييمهم لنجاح حمالت التوعية الصحية عبر هذه الوسائل

معامل ارتباط 

 بيرسون

مستوى 

 المعنوية
 الداللة

 دال 0.000 **0.582

 400 حجم العينة
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ت داللة إحصائية بين درجة توضح بيانات الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية ذا

رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه 

حيث تبلغ قيمة معامل  الوسائل،الوسائل وتقييمهم لنجاح حمالت التوعية الصحية عبر هذه 

(؛ األمر الذي يعني أنه كلما 0.000عند مستوى معنوية ) *(،*0.582ارتباط بيرسون )

رتفعت درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد ا

 عبر هذه الوسائل, ارتفع تقييمهم لنجاح حمالت التوعية الصحية عبر هذه الوسائل.

 

الفرض الرابع: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة رضا 

لفيروس كورونا المستجد عبر الوسائل المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية 

 اإلعالمية ومدى ثقتهم في هذه الوسائل لمتابعة مستجدات انتشار وباء كورونا 

 (24جدول رقم )

العالقة بين درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية لفيروس 

ة كورونا المستجد عبر الوسائل اإلعالمية ومدى ثقتهم في هذه الوسائل لمتابع

 مستجدات انتشار وباء كورونا

درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية 

  لفيروس كورونا المستجد

 

مدى ثقتهم في هذه الوسائل لمتابعة مستجدات انتشار وباء 

 كورونا

معامل ارتباط 

 بيرسون

مستوى 

 المعنوية
 الداللة

 دال 0.000 **0.703

 400 حجم العينة

دول السابق وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين توضح بيانات الج

درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد 

 كورونا،عبر هذه الوسائل ومدى ثقتهم في هذه الوسائل لمتابعة مستجدات انتشار وباء 

(؛ 0.000معنوية )**(, عند مستوى 0.703حيث تبلغ قيمة معامل ارتباط بيرسون )

األمر الذي يعني أنه كلما ارتفعت درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية 

الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه الوسائل, ارتفعت ثقتهم في هذه الوسائل 

 لمتابعة مستجدات انتشار وباء كورونا.

دى اهتمام الفرض الخامس: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين م

المبحوثين بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر وسائل اإلعالم وقوة 

 دوافعهم لمتابعة هذه الحمالت التوعوية 
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 (25جدول رقم )

العالقة بين مدى اهتمام المبحوثين بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا 

 ة هذه الحمالت التوعويةالمستجد عبر وسائل اإلعالم وقوة دوافعهم لمتابع

ة مدى اهتمام المبحوثين بحمالت التوعي

ر الصحية لفيروس كورونا المستجد عب

  وسائل اإلعالم

 

 قوة دوافعهم لمتابعة هذه الحمالت التوعوية

معامل 

ارتباط 

 بيرسون

مستوى 

 المعنوية
 الداللة

 دال 0.000 **0.358

 400 حجم العينة

جود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين توضح بيانات الجدول السابق و

مدى اهتمام المبحوثين بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر 

حيث تبلغ قيمة معامل  التوعوية،وسائل اإلعالم وقوة دوافعهم لمتابعة هذه الحمالت 

ه (؛ األمر الذي يعني أن0.000عند مستوى معنوية ) *(،*0.358ارتباط بيرسون )

كلما ارتفع اهتمام المبحوثين بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر 

 ارتفعت قوة دوافعهم لمتابعة هذه الحمالت التوعوية.  اإلعالم،وسائل 

الفرض السادس: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين دوافع 

ا المستجد ومدى ثقة المبحوثين لمتابعة حمالت التوعية الصحية لفيروس كورون

 المبحوثين في الوسائل اإلعالمية التي تقدم هذه الحمالت التوعوية 

 (26جدول رقم )

العالقة بين دوافع المبحوثين لمتابعة حمالت التوعية الصحية لفيروس 

كورونا المستجد ومدى ثقة المبحوثين في الوسائل اإلعالمية التي تقدم هذه 

 الحمالت التوعوية

حوثين لمتابعة حمالت التوعية الصحية لفيروس دوافع المب

  كورونا المستجد

 

 مدى ثقة المبحوثين في الوسائل اإلعالمية التي تقدم

 هذه الحمالت التوعوية

معامل ارتباط 

 بيرسون

مستوى 

 المعنوية
 الداللة

 دال 0.000 **0.698

 400 حجم العينة

ات داللة إحصائية بين توضح بيانات الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية ذ

دوافع المبحوثين لمتابعة حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد ومدى ثقة 

حيث تبلغ قيمة  التوعوية،المبحوثين في الوسائل اإلعالمية التي تقدم هذه الحمالت 

(؛ األمر الذي 0.000عند مستوى معنوية ) *(،*0.698معامل ارتباط بيرسون )
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ارتفعت دوافع المبحوثين لمتابعة حمالت التوعية الصحية لفيروس يعني أنه كلما 

زادت ثقتهم في الوسائل اإلعالمية التي تقدم هذه الحمالت  المستجد،كورونا 

 التوعوية. 

الفرض السابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين في مدى 

ار وباء كورونا وفقًا متابعتهم لوسائل اإلعالم الجديد في متابعة مستجدات انتش

الدخل  –المستوى التعليمي  -السن -المتمثلة في )النوع الديموغرافيةللمتغيرات 

 مستوى التهديد( –الشهري لألسرة 

 (27جدول رقم )

الفروق بين المبحوثين في مدى متابعتهم لوسائل اإلعالم الجديد في متابعة 

 -المتمثلة في )النوع موغرافيةالديللمتغيرات  كورونا وفقًامستجدات انتشار وباء 

 مستوى التهديد( –الدخل الشهري لألسرة  –المستوى التعليمي  -السن

 المتوسط العدد المتغيرات الديموغرافية
االنحراف 

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

 االختبار

درجة 

الحر

 ية

مستوى 

المعنو

 ية

 

 النوع

 

 599. 1.46 238 ذكور
ت= 

3.609 
398 

0.000 

 645. 1.69 162 ناثإ دال

 العمر

 

 

 614. 1.62 117 29إلى  18من 

ف= 

1.415 

4 

395 

0.228 

غير 

 دال

 586. 1.51 111 39إلى  30من 

 634. 1.54 94 49إلى  40من 

 637. 1.45 66 59إلى  50من 

 937. 1.83 12 فأكثر 60من 

 627. 1.55 400 االجمالي

 

 المستوى التعليمي

 

 

 604. 1.58 36 متوسط

ف= 

0.210 

2 

397 

0.811 

غير 

 دال

 617. 1.56 256 جامعي

 662. 1.52 108 اعلي من الجامعي

 627. 1.55 400 اإلجمالي

 الدخل الشهري

 577. 1.64 121 لاير 5000اقل من 

ف= 

1.696 

2 

397 

0.185 

غير 

 دال

لاير إلى  5000من 

 لاير 10000

83 1.53 .612 

 660. 1.51 196 لاير 10000اكثر من 

 627. 1.55 400 اإلجمالي

 مستوى التهديد

 623. 1.64 216 ضعيف

ف= 

5.423 

2 

397 

0.005 

 دال

 643. 1.45 135 متوسط

 537. 1.41 49 قوي

 627. 1.55 400 اإلجمالي

ة إحصائية بين تشير بيانات الجدول السابق إلى مدى وجود فروق ذات دالل

المبحوثين في مدى متابعتهم لوسائل اإلعالم الجديد في متابعة مستجدات انتشار وباء 
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 –المستوى التعليمي  -السن -المتمثلة في )النوع الديموغرافيةكورونا وفقًا للمتغيرات 

ثبت وجود فروق بين  النوع،مستوى التهديد(؛ وحول  –الدخل الشهري لألسرة 

لنوعهم في مدى متابعتهم لوسائل اإلعالم الجديد في متابعة مستجدات  المبحوثين وفقًا

 (،0.000( عند مستوى معنوية )3.609حيث تبلغ قيمة ت ) كورونا،انتشار وباء 

فقد ثبت عدو  العمرية،وكانت الفروق لصالح اإلناث ثم الذكور. وفيما يتعلق بالمرحلة 

متابعتهم لوسائل اإلعالم الجديد في  وجود فروق بين المبحوثين وفقًا لعمرهم في مدى

عند مستوى  (،1.415حيث تبلغ قيمة ف ) كورونا،متابعة مستجدات انتشار وباء 

ثبت عدم وجود فروق بين المبحوثين  التعليمي،(.  وحول المستوى 0.228معنوية )

في مدى متابعتهم لوسائل اإلعالم الجديد في متابعة مستجدات انتشار وباء كورونا 

(. 0.811عند مستوى معنوية ) (،0.210حيث تبلغ قيمة ف ) تعليمهم،ا لمستوى وفقً 

كما ثبت عدم وجود فروق بين المبحوثين في مدى متابعتهم لوسائل اإلعالم الجديد في 

متابعة مستجدات انتشار وباء كورونا وفقًا لمستوى دخلهم حيث تبلغ قيمة ف 

ي المبحوثين في مستوى التهديد (. أما رأ0.185عند مستوى معنوية ) (،1.696)

فقد ثبت وجود فروق بين المبحوثين وفقًا لذلك  للمبحوثين،الذي يمثله الفيروس بالنسبة 

في مدى متابعتهم لوسائل اإلعالم الجديد في متابعة مستجدات انتشار وباء كورونا 

(, وكانت الفروق لصالح 0.005عند مستوى معنوية ) ( ,5.423حيث تبلغ قيمة ف )

 من يرون التهديد ضعيفًا ثم متوسًطا ثم قويًا.

التي هدفت إلى رصد معدل  (72) (2007يتسق ذلك مع دراسة )همت حسن، 

تعرض المراهقين لشبكة اإلنترنت، ومستوى معرفتهم بمضمون المخاطر الصحية. 

وتوصلت في نتائجها إلى أنه كما زادت المعرفة لدى اإلناث عن الذكور، دون وجود 

 .الديموغرافيةالمعرفة لباقى المتغيرات فروق في 

 :الدراسة أهم نتائج

تتمثل  النتائج،خرجت الدراسة من خالل تطبيق أداة االستبيان بمجموعة من 

 أهمها فيما يلي:

  تتنوع المصادر التي يعتمد عليها المبحوثون في متابعة أخبار مستجدات انتشار

م "المواقع والصفحات الرسمية (, ث%89وباء كورونا؛ يتصدرها "تويتر" بنسبة )

( %52,8(, يلي ذلك "المواقع اإلخبارية العربية" بنسبة )%61,3للدولة"بنسبة )

(, ثم "القنوات التلفزيونية على %29,8فـ"الصحف اإللكترونية" بنسبة )

 (.%15,8(, وأخيًرا "الفيس بوك" بنسبة )%22,5اإلنترنت" بنسبة )

 ى هذه المصادر بالتحديد في متابعة انتشار تتنوع أسباب اعتماد المبحوثين عل

(, ثم "لتقديمها كل %74الوباء؛ يتصدرها "لثقتي بها كمصدر للمعلومات"بنسبة )

(, وأخيًرا "ألنها الوسائل المتاحة لي في %63,8جديد عن انتشار الوباء"بنسبة )

 (.%28,8ظل الظروف الحالية" بنسبة )
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  الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر يختلف تأثر المبحوثين بحمالت التوعية

هذه الوسائل؛ فذكروا في المرتبة األولى "قمت بااللتزام بطرق الوقاية التي 

(, ثم "التزم وفقا للظروف" بنسبة %80,1ظهرت في الحمالت" بنسبة )

(, وأخيًرا "أرغب في االلتزام بطرق الوقاية ولكن لم افعل بذلك" بنسبة 17,1%)

(2,8%.) 

 رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا  تتنوع درجة

(, ثم "إلى حد %69,7المستجد عبر هذه الوسائل؛ فكانوا "راضين تماًما" بنسبة )

 (.%2,3(, وأخيًرا "غير راضين" بنسبة )%28ما" بنسبة )

  تتعدد دوافع المبحوثين لمتابعة حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد؛

يتصدرها الدافع الخاص بـ "المحافظة على صحتي وأفراد أسرتي "بوزن نسبي 

(, ثم "القدرة على التعامل والتعايش بحذر مع فيروس كورونا المستجد 96%)

(, %92,7(, ثم "ألنها مشكلة تهم الجميع "بوزن نسبي )%93,7"بوزن نسبي )

"بوزن نسبي يلي ذلك "للحصول على المعلومات عن فيروس كورونا المستجد 

(, وأخيًرا "ألنها حمالت مكثفة بكل وسائل اإلعالم "بوزن نسبي 92,3%)

(81%.) 

  تتعدد اتجاهات المبحوثين نحو المملكة في إدارتها ألزمة انتشار وباء كورونا؛

فذكروا في المقدمة "توفر المملكة كل المعلومات الممكنة للحد من زيادة انتشار 

ثم "تستخدم المملكة وسائل اإلعالم الجديدة  (,%96,3الوباء "بوزن نسبي )

(, فـ" يختلف %95,7إلعالم المواطنين عن متسجدات المرض "بوزن نسبي )

أداء المملكة في األزمة الحالية عن أزمات مضت بشكل إيجابي "بوزن نسبي 

(, يلي ذلك "توفر المملكة مستجدات وضع انتشار وباء كورونا "بوزن 95%)

يًرا "تستخدم المملكة وسائل اإلعالم التقليدية العالم (, وأخ%94,7نسبي )

 (.%84,3المواطنين عن متسجدات المرض "بوزن نسبي )

  تتنوع آراء المبحوثين حول تغطية وسائل اإلعالم الجديد النتشار وباء كورونا؛

فذكروا في المقدمة "تساعدني وسائل اإلعالم الجديد في معرفة كل جديد عن 

(, ثم "أجد بالصفحات والمواقع %92,3نا "بوزن نسبي )انتشار وباء كورو

الرسمية للدولة ة كل المعلومات الجديدة عن انتشار وباء كورونا "بوزن نسبي 

(, يلي ذلك "توفر مواقع التواصل االجتماعي لي المعلومات عن 90,7%)

(, وفي المرتبة السابعة ذكروا %90تطورات انتشار وباء كورونا" بنسبة )

عديد من اإلرشادات للحد من خطر اإلصابة بالمرض من خالل ى ل"حصلت ع

(, يلي ذلك "توفر %68,3(, ثم "" بوزن نسبي )%70,7واتس أب "بوزن نسبي )

وسائل اإلعالم االجنبية اإلرشادات التي تساعدني في الوقاية من اإلصابة بفيروس 

احتاج  (, فـ "توجد عديد من المعلومات التي%66,7كورونا "بوزن نسبي )
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مواقع التواصل االجتماعي "بوزن  ىمعرفتها عن وباء كورونا وال أجدها عل

يجب أن  مهمةلمعلومات  (, وأخيًرا "تفتقر وسائل اإلعالم الجديد%66,7نسبي ) 

 (.%64نعرفها عن وباء كورونا "بوزن نسبي )

 يختلف تقييم المبحوثين لنجاح حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد 

( أن %69,3عبر هذه الوسائل في المملكة؛ فذكر أغلبيتهم بنسبة ) 19كوفيد 

(, فـ "مقبولة" بنسبة %25,5"الحمالت ممتازة", ثم اعتبروها "جيدة" بنسبة )

 (.%0,5(, وأخيًرا "ضعيفة جدًا" بنسبة )4,5%)

  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين دوافع المبحوثين لمتابعة حمالت

توعية الصحية لفيروس كورونا المستجد ومدى ثقة المبحوثين في الوسائل ال

حيث تبلغ قيمة معامل ارتباط  التوعوية،اإلعالمية التي تقدم هذه الحمالت 

(؛ األمر الذي يعني أنه كلما 0.000عند مستوى معنوية ) *(،*0.698بيرسون )

فيروس كورونا ارتفعت دوافع المبحوثين لمتابعة حمالت التوعية الصحية ل

 زادت ثقتهم في الوسائل اإلعالمية التي تقدم هذه الحمالت التوعوية.  المستجد،

  عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مدى اهتمام المبحوثين بحمالت توجد

التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر وسائل اإلعالم وقوة دوافعهم 

يث تبلغ قيمة معامل ارتباط بيرسون ح التوعوية،لمتابعة هذه الحمالت 

(؛ األمر الذي يعني أنه كلما ارتفع 0.000عند مستوى معنوية ) *(،*0.358)

اهتمام المبحوثين بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر 

 ارتفعت قوة دوافعهم لمتابعة هذه الحمالت التوعوية. اإلعالم،وسائل 

 لة إحصائية بين درجة رضا المبحوثين عن أداء توجد عالقة ارتباطية ذات دال

حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه الوسائل ومدى ثقتهم 

حيث تبلغ قيمة معامل  كورونا،في هذه الوسائل لمتابعة مستجدات انتشار وباء 

(؛ األمر الذي يعني 0.000عند مستوى معنوية ) *(،*0.703ارتباط بيرسون )

لما ارتفعت درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية أنه ك

ارتفعت ثقتهم في هذه الوسائل  الوسائل،لفيروس كورونا المستجد عبر هذه 

 لمتابعة مستجدات انتشار وباء كورونا.

  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة رضا المبحوثين عن أداء

وس كورونا المستجد عبر هذه الوسائل وتقييمهم حمالت التوعية الصحية لفير

حيث تبلغ قيمة معامل ارتباط  الوسائل،لنجاح حمالت التوعية الصحية عبر هذه 

(؛ األمر الذي يعني أنه كلما 0.000عند مستوى معنوية ) *(،*0.582بيرسون )

ارتفعت درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية لفيروس 

ارتفع تقييمهم لنجاح حمالت التوعية  الوسائل،تجد عبر هذه كورونا المس

 الصحية عبر هذه الوسائل.
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  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة رضا المبحوثين عن أداء

حمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه الوسائل وآرائهم 

حيث تبلغ قيمة معامل  كورونا،اء حول تغطية وسائل اإلعالم الجديد النتشار وب

(؛ األمر الذي يعني 0.000عند مستوى معنوية ) *(،*0.791ارتباط بيرسون )

أنه كلما ارتفعت درجة رضا المبحوثين عن أداء حمالت التوعية الصحية 

ارتفعت آرائهم اإليجابية حول  الوسائل،لفيروس كورونا المستجد عبر هذه 

 النتشار وباء كورونا.تغطية وسائل اإلعالم الجديد 

  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مدى متابعة المبحوثين لوسائل

اإلعالم الجديد في متابعة مستجدات انتشار وباء كورونا ومدى تأثرهم بحمالت 

إذ تبلغ قيمة معامل  ،الوسائلالتوعية الصحية لفيروس كورونا المستجد عبر هذه 

(؛ األمر الذي يعني 0.000عند مستوى معنوية ) (،**0.479ارتباط بيرسون )

متابعة المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديد في متابعة مستجدات أنه كلما زادت 

زاد تأثرهم بحمالت التوعية الصحية لفيروس كورونا  كورونا،انتشار وباء 

 المستجد عبر هذه الوسائل.

 مقترحات الدراسة:

  على التوسع في إجراء الدراسات حول عالقة تشجيع الجهات البحثية والعلمية

كورونا  اإلعالم بالتوعية الصحية للجمهور وخاصة فيما يتعلق بفيروس

 المستجد. 

  تخصيب برامج توعوية محددة باإلعالم الرسمي للدول لتناول القضايا

 .الصحية وزيادة وعي أفراد الجمهور بها

 تي تتناول القضايا الصحية.وجود جهة للرصد والمتابعة للحمالت اإلعالمية ال 
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 مراجع الدراسة:

                                                           
، الرياض، مطابع الرعاية الصحية األولية، تاريخ وانجازات ومستقبل( توفيق أحمد خوجة، 1)

 .57, ص2001الفرزدق،

سوسن عفيفي خالد أبتو زيتد، اعتمتاد األطفتال علتى قنتوات الطفتل المتخصصتة فتى تنميتة التوعي  2))

، 2، الجتزء 53االداب، جامعة ستوهاج، كليتة االداب، العتدد  ، مجلة كلية2019الصحى لديهم، 

 322 - 299، ص ص 2019اكتوبر 

ريم ابراهيم الخوالدة، دور التليفزيون االردني في زيادة المعرفة الصحية لدى المشاهدين،   (3)

 – 1، كلية االعالم، جامعة الشرق االوسط، االردن، ص ص رسالة ماجستير غير منشورة

79. 

وى آدم حسن ادم ومعاوية مصطفى بابكر، بحث مشترك توظيف وسائل االتصتال فتي التوعيتة تق 4))

دراسة وصفية تحليلية بالتطبيق على ادارة تعزيز الصحة والية القضارف في الفترة  –الصحية 

، 20، مجلد مجلة العلوم االنسانية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 2019 – 2018من 

 .140 – 123، ص ص 2019بر ، ديسم2العدد

المعالجتة االعالميتة الجيار، بحتث مشتترك "حسين وسلوى علي إبراهيم  إيمان فتحي عبدالمحسن 5))

للقضايا الصحية والبيئية بالحمالت االعالمية المقدمة بالقنوات الفضتائية المتخصصتة لطفتل متا 

الجمعيتتة المصتترية للعالقتتات  ،مجلةةة بحةةوث العالقةةات العامةةة الشةةرق األوسةةطقبتتل المدرستتة، 

 166 - 123، مصر ، ص ص 2018، يونيو 19العامة، العدد 

رات من المنظورين األكاديمي والطبي: الخاجة، اإلعالم الصحي في دولة اإلما عبد الواحدمي ( 6)

، جامعة مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعيةدراسة استطالعية ميدانية، 

 .133 - 98ص ص  2018، اإلمارات، ديسمبر 2, ع15الشارقة، العدد مج

 ( عزام علي عنانزة، مريم عدنان علي، دور تلفزيون أبو ظبي في التثقيف الصحي للمرأة7)

مجلس النشر  الكويت،، جامعة حوليات اآلداب والعلوم االجتماعيةاإلماراتية: دراسة ميدانية، 

 118 - 9، ص ص 2018، الكويت، ديسمبر  509, الرسالة39الحول يةالعلمي، العدد: 

( بلبليدية فتيحة نور الهدى، اإلعالم المحلي المسموع ودوره في تثقيف وتنمية الوعي الصحي 8)

، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر ، مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمية واالتصاليةلمستمعللجمهور ا

 149 - 135ص ص  ،2018، الجزائر، 13والتوزيع، العدد ع

( لدمية عابدي، دور اإلعالم المحلي في التثقيف الصحي للمرأة الجزائرية: دراسة ميدانية على 9)

مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمية ئرية، عينة من النساء المستمعات إلذاعة تبسة الجزا

ص ص  ،2018، الجزائر، 14العدد: ع، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، واالتصالية

47 - 63 

خالد فيصل الفرم، إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي في التوعية الصتحية لمترض كورونتا :  10))

ة مجتتليتتة بمدينتتة الريتتاض الستتعودية ، دراستتة تطبيقيتتة علتتى المتتدن الطبيتتة ومستشتتفياتها الحكوم

، متارس 14د ، الجمعية المصرية للعالقات العامتة، العتدبحوث العالقات العامة الشرق األوسط

 225 - 205، مصر ، ص ص 2017

اإلعالم اإللكترونى على النمو الجسدى واإلدراكى واإلجتماعى  ( دعاء محمد جودة، تأثير11)

 .2017كلية الطب،  بنها،، جامعة رسالة ماجستير غير منشورةوالسلوكى لألطفال، 

استخدام وسائل التواصل االجتماعى في التوعية الصحية لمرض ، الفرم فيصل بن خالد( 12)

 سعودية،كورونا: دراسة تطبيقية على المدن الطبية ومستشفياتها الحكومية بمدينة الرياض ال

، مصر، ص 15، 14العدد جامعة األهرام الكندية، ، واالتصال اإلعالم لبحوث العربية المجلة

 .2016، 175 – 164ص 

http://0810gvt3y.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://0810gvt3y.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1645&page=1&from=
http://0810gvt3y.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1645&page=1&from=
http://0810gvt3y.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1645&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1833&page=1&from=
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ألزمة فيروس سى  اإللكترونيةالق, أطر معالجة الصحف الورقية و( عبد الخالق ابراهيم عبد الخ13)

المجلة العلمية م دراسة تحليلية مقارنة, 2016إلى يناير  2014بمصر خالل الفترة من يناير 

 .2016يونيو  –العدد السادس ابريل لبحوث الصحافة، 

عالقة التعرض للصحف السعودية الورقية واإلليكترونية بمستوى ، أبو سنة محمد حمدي نورة( 14 (

جامعة األزهر, كلية اإلعالم بالقاهرة، العدد ، اإلعالمية البحوث مجلة المعرفة بمرض كورونا،

 .166 – 85، مصر ، ص ص  2015، يناير 43

(15)  Jeeyun,O.Make, It Interactive and thy will come :correlating interactive 

in Antidurg Websites with site Traffic. paper presented at the annual 

meeting of the international communication association 65th Annual 

Conference,Caribe Hilton, san juan,Puerto RICO, 2015. 

عى الطالبات الجامعيات ( عبدالجواد محمد، تأثير التليفزيون واإلنترنت على مستوى و(16

  .2012، 1، المجلد 2العدد المجلة الدولية للتنمية، السعوديات حول مرض السمنة، 

(17)  Thomson, P, et. Al, Factors Influencing The Use of Complementary 

and Alternative Medicine, Complementary Therapies in Medicine, 

2012.  

(18) Wan Mohd Hirwans, Wan Kamal Mujani, Internet Marketing Strategy 

for Malaysia Mediccal Practitioners, Journal of Medical Marketing, 

Vol 12, No1, 2012  

(19) Hyojung Park a, Bryan H. Reber b. Using Public Relations to Promote 

Health: A Framing Analysis of Public Relations Strategies among 

Health Associations, Journal of Health Communication Vol 15, N. 

1(Washington: Center for Global Health, January 2010). 

امنة حسن عبد الرحيم طة، تأثير برنامج تثقيفى ب ستخدام إحدى وسائل التقنية الحديثة على ( 20)

، رسالة ماجستير غير منشورةبمراكز الشباب بمحافظة المنيا, الثقافة الصحية لدى الرياضيين 

 .2010جامعة المنيا, كلية التربية الرياضية, قسم علوم الصحة الرياضية, 

(21)  Shoemaker, Sarah, Protect Yourself Every Nine And A Half Minutes: 

Across – Cultural  Comparison Of French And U.S . HIV – AIDS 

Prevention Ads, Paper Presented At The Annual Meeting Of The 

NCA 96 th Annual Convention, Hilton San Francisco. CA, Nov13, 

2010. 

(22) Laura Christine Weeks, Representations of Complementary and 

Alternative Medicine for  New Canadian Media, PHD, Dissertation 

Calgary of University Canada, 2009.  

(23) Gllust,sarah Elizabeth,  the impact of News Media Fromes of tybezDia 

bêtes on The Public Health Poiicy opinions, PHD, Micligan 

Department mass communication ,university of Micligan ,2008. 

اإلنترنت وعالقته ب دراك المراهقين للمخاطر الصحية في إطار نظرية ( همت حسن عبدالمجيد، 24(

 . 2007ديسمبر -، أكتوبر28، العدد المجلة المصرية لبحوث اإلعالمتأثير الشخب الثالث، 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B3%D9%86%D8%A9%D8%8C+%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2025&page=1&from=
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( عبدالرحيم أحمد سليمان، معالجة األفالم السينمائية المصرية التي يعرضها التليفزيون للقضايا 25)

، جامعة القاهرة : كلية اإلعالم، غير منشورة رسالة دكتوراةلى الشباب. اإلجتماعية وأثرها ع

 .130، ص2002

 ,2004، القاهرة، عالم الكتب، 3، طالتأثير نظريات اإلعالم واتجاهاتمحمد عبدالحميد .  )26) 

 .362ص

 (27) Joseph, t. Media Today: Introduction to Mass Communication, 

Boston: Houghton Mifflin Company,2003, p156.  

 .332ص, مرجع سابق, محمد عبدالحميد, نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير   (28)

( علياء عبدالفتاح رمضان، القيم الثقافية التي تعكسها الدراما العربية واألجنبية بالتليفزيون (29

الدراسات العليا  جامعة عين شمس, كلية رسالة دكتوراة غير منشورة، المصرى للمراهقين،

 .77، ص2003للطفولة، 

 .332صمرجع سابق, ( محمد عبدالحميد, نظريات اإلعالم وإتجاهات التأثير، (30

(31) Elizabeth M. Perse. Douglasو A Ferglas M. Mclead Cultivation In The 

Newer Media Environment Journal Of Communication Research, 

Vol.21, No.1, 2000, p102.  

(32) Alice Hall. Reading Reaslim, Audiences, Evaluation of The Reality of 

Media Texts, Journal of Communication, Vol, 53, No,4, 2003, pp 

624-641.  

 .266, ص, مرجع سابقمحمد عبدالحميد (33)

34) ) Roger D .wimmer, joseph R .Dominick, Mass Media Research An 

introduction, 6th Ed  Wadsworth Publishing company, 2000, 

P.397,398.       

، دار الكتاب إتجاهات نظرية ومنهجية –اإلتصال الجماهيرى ( فاطمة القلينى، محمد شومان, 35)

 .160-159(، ص ص 2003العربى، 

، منشورات ذات 2ط المدخل إلى علم اإلتصال،( حسن إبراهيم مكن، بركات عبدالعزيز, 36)

 .102، ص2003السالسل، 

 (37)www.Aber-Ac. Uk.Media- Documents, Short, Cultiv.html, Date of 

Access, May15, 2014, p.37. 

(38) Mierlo, J. and Bulck, J.Bench Marking The Cultivation Approach to 

Video Game Effects: A Comparison of The Correlates of TV Viewing 

and Game Play, Journal of Adolscence,Vol.27, 2004, pp97-111.  

(39) Zhang, Yuanyuan And Krcmar, Marina, Effects Of Television Viewing 

Of Sexual Content On Behavioral Intentions In Priming And No-

PRIMING Conditions: A Cultivation Analysis From A Theory Of 

Reasoned Action Perspective, Paper Presented At The Annual 

Meeting Of The International Communication Association, New 

Orleans Sheraton. New Orleans la.may, 27, 2004 

في الدراما المدبلجة بالعربية وعالقتها ب دراك  ( مروة مخيمر عبدالوهاب, صورة األسرة التركية40(

، كلية اآلداب, جامعة غير منشورة رسالة ماجستيرجتماعى لدى الشباب المصرى، hالواقع ال

 .43-42، ص ص2016المنيا، 

http://www.aber-ac/
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( وجدى فتحى، معالجة الدراما العربية التي يعرضها التليفزيون المصرى لقضايا الفساد في 41)

، كلية رسالة دكتوراة غير منشورةدراك الجمهور وإتجاهاته نحوها، المجتمع وعالقتها ب 

 . 69، ص2009اإلعالم, جامعة القاهرة ، 

 .175، ص2018، مركز األهرام، اإلعالم ومعركة الوعىمحمد عمارة تقى الدين.  )42)

, 2014, دار اليازوري العلمية للطباعة والنشر،1علي عبد الفتاح كنعان, نظريات اإلعالم، ط)43)

 .167-165ص ص 

 .200, ص2009حسن عماد مكاوي, نظريات اإلعالم, الدار العربية للنشر والتوزيع،  (44)

 (45)Tai, Z. and Sun, T., Media Dependencies in the Cyber Age: The Case of 

the 2003 SARS Epidemic in China, Paper presented at the annual 

meeting of the International Communication Association, Sheraton 

New York, New York City, NY Online  2009-05-25 from 

http://www.allacademic.com/meta/p14476_index.html  

(46)Baranas ,S.J & Davis , D.R., Mass Communication Theory , 
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