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اعتماد الشباب الكوييت على معلومات حساب وزارة الصحة 

 وتقيمهم ملدى مصداقيتها   أثناء أزمة كورونا
 *ثامر عزيز الديحانيد. 

 :مقدمة

 يعد جائحة كونه19) كوفيد(المستجد كورونا فيروس من كبير هلع البشرية تعيش

 الجهاز تصيبالتي  التاجية الفايروسات من سابقاتها عن انتشارها نمط يختلف

بل  فحسب، كبرى صحية أزمة تمثل ال 19 -كوفيد فيروس جائحة التنفسي. كما أن

 دول في كل سلبية آثار ستترك وسياسية واقتصادية اجتماعية أزمات تداعيتها ولدت

 .العالم

والشك أن وسائل التوعية بفيروس كورونا قد تطورت في ظل تطور االتصال 

األفكار والمعلومات التي تتضمن الكلمات والصور ودوره في التوعية وتبادل 

والرسوم والرموز المختلفة يستطيع األفراد االتصال في كل األوقات، فالتكنولوجيا 

تسمح بتزويدنا بالعديد من المعارف اإلنسانية من خالل إمكانيات غير محدودة في 

خاصة في  التعامل مع المعلومات وتوظيف إمكانيات التكنولوجيا لخدمة البشر،

التواصل بين األفراد على اختالف األماكن والثقافات، والتعبير عن اآلراء، وذلك في 

 نفس اللحظة، وسرعة نقل الخبر والمعلومة سواء كانت كلمة أو صورة أو فيديو.

 COVID" التواصل االجتماعي  فيروس كورونا المستجد مواقعتناولت  

ي في كثير من األحيان، بديالً عن حيث أصبحت تطبيقات التواصل االجتماع"19

شاشات التلفزيون والراديو وغيرهما من الوسائل اإلعالمية. لذلك، قامت كبرى 

وسائل اإلعالم المحلية والعالمية بالتعويل كثيراً على هذه المنصات إليصال المحتوى 

الذي تقدمه لجمهور أوسع، خاصة في ما يتعلق بأخبار فيروس كورونا وعدد 

 وكيفية االنتشار. اإلصابات

كما أثبتت مواقع التواصل االجتماعي، وخصوصا )تويتر(، انتشارها في السااحة 

السياسااية واالجتماعيااة واإلعالميااة الكويتيااة، فشااهدت الساااحة السياسااية واالجتماعيااة 

واإلعالمية الكويتية نشاطا بارزا وضخما حول القضايا االجتماعية في ميادين شابكات 

عي؛ فأصابحت الصافحات الخاصاة بالشخصايات االجتماعياة الفاعلاة التواصل االجتماا

واإلعالميين على مواقع التواصل االجتماعي منبرا للتواصل المباشار باين )الجمهاور( 

                                                           
 الكويتدولة  –عالم بوزارة اإل ذاعةبقطاع اإل عداد برامجإخصائي أ *
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خرى؛ إذ إن هذه الصافحات تعادب بمثاباة أمن جهة، والسياسيين وصناع القرار من جهة 

 فيها القضايا االجتماعية.ا للمعلومات حول قضايا الرأي العام بما ا مهمً مصدرً 

 : مشكلة الدراسة:ولا أ

 تاريخهاا، وعملياة فاي حادة األكثار هي صحية أزمة وقع على البشرية تعيش

 تساتهدف عملياة عان وأنهاا عبااره البعض يتصورها كما سهلة ليست الصحية التوعية

 كوروناا فاايروس انتشاار اإلعالم. أدى وسائل خالل من الصحية المعلومات نشر فقط

 لمواجهة عالج أي يوجد ال أنه مكافحته، وحيث على بالعمل قيامها إلى العالم دول في

 الاوعي بنااء فاي اإلساهام فانن الصاحية التوعياة إال اآلن حتاى كوروناا فاروس جائحاة

 كورونا. حول فروس األفراد لدى الصحي

في ظل عصر األزمات الذي يعيشه العالم اآلن، تضاعفت مسؤولية اإلعالم 

وأصبح أهم األطراف الفاعلة والمؤثرة في إدارة هذه األزمات، مهما كانت طبيعتها 

وخطورتها، فاإلعالم الجاد والمسؤول يسهم في دعم اإلدارة الحكومية والمؤسسية 

ا قد يؤدي تقاعس اإلعالم عن القيام ألي أزمة، واحتواء اآلثار الناجمة عنها، بينم

( 19 -كوفيد)بدوره إلى تعثر الجهود الحكومية، ولعل أزمة انتشار فيروس كورونا 

  .كانت كاشفة لهذا األمر

أن اإلعالم بات أهم أدوات إدارة األزمات في عالمنا المعاصر، وليس  كما

كل أولوية متقدمة بخاف على أحد أن مسؤولية اإلعالم في مواجهة األزمات باتت تش

في دائرة اهتمامات الجهات والمؤسسات المعنية، خاصة في وقتنا الراهن الذي ال 

يقتصر فيه تأثير األزمات على دولة أو منطقة بعينها، وإنما يشمل العالم أجمع كما هو 

 .الحال في فيروس كورونا المتجدد الذي لم تعد دولة في العالم بمأمن منه

 العالم أنحاء جميع في الناس من مدعومة آنية علوماتم شبكة تويتر ويمثل

 : السؤال واجهته في الموقع يطرح حيث "اآلن ماذا يحدث" واكتشاف بمشاركة تسمح

 الماليين إلى تنتشر اإلجابة ويجعل What’s happening nowاآلن  يحدث ماذا

 .الفور على العالم عبر

(Jeffrey,2012,P:331) 

 االجتماعي لإلعالم الجديدة التكنولوجيات بين من "تويتر موقع ولقد أصبح

 رسمية وغير رسمية مصادر من األنترنت على من المعلومات عدد بنشر تسمح التي

 األحداث حول وتنظيم المعلومات نشر في برز مصغر تدوين موقع تويتر"" ويعتبر

العام  نفس في األمريكية الرئاسية واالنتخابات 2008 كاليفورنيا حرائق مثل الكبرى

 .2009عام  اإليرانية االنتخابات واحتجاجات

 (Alfred, 2010, PP. 297-308) 
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كما يأتي تويتر ضمن أكثر المواقع شعبية بدول مجلس التعاون الخليجي وفق 

بين  11. ففيما يحتل المركز الـ2016ديسمبر  30مؤشرات موقع ألكسا العالمي في 

بقطر،  20بالسعودية، و 12يأتي في المرتبة  أكثر المواقع التي يزورها الكويتيون،

 .بالبحرين 27بعُمان، و 26باإلمارات، و 24و

تزداد أهمية مصداقية وسائل اإلعالم المختلفة، خاصة في وقت حدوث 

ً أو  األزمات والتي تساهم في حاجتها إلى أداء من نوع خاص، سواء كان ذلك مهنيا

ً أو حتى وطنياً  مانة والوضوح والمسؤولية والثقة والجدية ، يتسم بالدقة واألأخالقيا

 والموضوعية.

وتتحدد مشكلة الدراسة في التعرف على مدى اعتماد الشباب الكويتي على 

 حساب وزارة الصحة في التوعية بفيروس كورونا وتقييمه لمصداقية هذا الحساب.

 ا: أهداف الدراسة :نيا ثا

الحكومية في الكويت أثناء  التعرف على مصداقية الحساباتإلى الدراسة  تهدف

 أزمة كورونا.

 آلتي: وتتمثل األهداف الفرعية في ا

 بفيروس التوعية في الصحة وزارة قدمتها اإلعالمية التي الرسائل اسهام مدى .1

 كورونا

في الكويت عن  أزمة الصحة  وزارةتحليل النقاشات التي تدور في حساب  .2

  .التغريداتكورونا من خالل تحليل شكل ومضمون عينة من 

) تويتر( الصحة  حساب وزارةالكشف عن مدى اعتماد الجمهور الكويتي على  .3

 كمصدر للمعلومات المتعلقة عن  أزمة كورونا.

 على حساب وزارة تقييم مدى مصداقية المضامين المتعلقة بأزمة كورونا .4

 خالل فترة الدراسة من قبل المبحوثين. الصحة ) تويتر( 

بالتعامل وضع تصور يساعد على االستفادة اإليجابية من هذه المواقع فيما يتعلق  .5

 .مع األزمات

 ثالثاا: تساؤلت الدراسة:

ما استخدامات وتفضيالت الشباب لموقع وزارة الصحة الكويتية )تويتر( في  (1

 متابعة وباء كورونا؟

فاااي التوعياااة ماااا اآلثاااار المعرفياااة والوجدانياااة السااالوكية لحسااااب وزارة الصاااحة  (2

 بفيروس كورونا؟
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 ما مدى مصداقية معلومات حساب وزارة الصحة أثناء أزمة كورونا؟ (3

 ما أساليب تفعيل االستفادة اإليجابية من هذه المواقع تجاه وباء كورونا؟ (4

ا: مفاهيــم الـــدراســة :رابع  ا

 مواقع التواصـل الجتماعي: (1

منظوماااة مااان الشااابكات  يشاااير مفهاااوم مواقاااع التواصااال االجتمااااعي إلاااى 

االلكترونية التي تسمح للمشترك فيها بننشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه من خالل 

نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخارين لاديهم الهواياات أو االهتماماات نفساها أو 

 (23، ص 2003جمعه مع أصدقاء المدرسة أو الجامعة. )راضي زاهر، 

لتقي األفراد ذوو االهتمامات المشاتركة، للقياام وتعرف بأنها مواقع إلكترونية ي

بالدردشة واالتصال ونشر األخبار والمعلومات واألفكاار ذات االهتماام المشاترك، أو 

 ( 100، ص2008التي تهتم المجتمع وتتفق مع طبيعته الدينية أو الطائفية. )صادق ، 

يتعااونوا مان تتمثل وسائل التواصل االجتماعي بأنها تنطاوي علاى مساتخدمين 

خاالل المشاااركة وعارف ملفاااتهم الشخصاية كأصاادقاء أو جهاات اتصااال عبار شاابكة 

الوياااب العالمياااة، وقااادرة المساااتخدمين علاااى االطاااالع علاااى ملفاااات األصااادقاء وماااا 

يعرضاااونه علاااى صااافحاتهم، ومشااااهدة تعليقاااات اآلخااارين علاااى هاااذه الصااافحات. 

(Eikenberry, 2012,p450   ) 

بأنها" مجموعة من المواقع  ئل التواصل الجتماعيويعرف الباحث وسا     

تسمح بننشاء وتبادل المحتوى الذي يتم اإللكترونية المتاحة شبكة اإلنترنت العالمية 

وتتيح التواصل بين األفراد والجماعات الرسمية وغير  إنشاءه بواسطة األفراد

ر عن اآلراء وتوفر لهم فرصة التعبي الرسمية بين أفراد من جميع أنحاء العالم

 . واألفكار

 : الوعي (2

ً ووعاه  جاء في لسان العرب أن كلمة وعي حفظ القلب الشيء ووعيه وعيا

حفظه وفهمه وقبله فهو واعٍ وفالن أوعي من فالن أي أحفظ وأفهم والواعي أي 

 (. 396، ص 1990الحافظ الكيس والفقيه )ابن منظور، 

الناس للطرق الطبيعية بأنه: " طريقة تصور  Cowan كما يعرفه كوان

والعادية للقيام باألشياء، وأنماط كالمهم وتصرفهم االعتيادية، وفهمهم البديهي أو 

 المنطقي للعالم"

 (  (Cowan, Dave,  2004. Pp.931 
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وآخرون أن " النظرة إلى العالم هى أحد جوانب الوعى  Schlitz يرى شليتز

ف والقيم واألفكار التى تشكل نموذجاً وهى تشمل المعتقدات واالفتراضات والمواق ...

والحاضر والمستقبل.  الماضيشامالً للواقع، وهى تشمل أيضاً صياغات وتفسيرات 

(Chlitz, 2010. P.18-21.) 

أن " الوعى هو استيعاب أو االنتباه إلى الظواهر  Scott ويرى سكوت

ل توسط المتصورة أو التى يتم تجربتها. ويرتبط وعى الشخص بالعالم من خال

 .الحواس باعتبارها الوسيلة التى يتم من خاللها بناء التوجهات ودورات العمل

(Scott, John, 2011. P.219) 

بأنه تصور ومعرفة أعضاء هيئة التدريس  ويمكن تعريف الوعي إجرائيا

بدور مواقع التواصل االجتماعي في نشر المعرفة اإليجابية والسلبية والتأثيرات 

 .ا يتعلق بفيروس كورونا المستجداالجتماعية فيم

 (19كوفيد(المستجد كورونا فيروس (3

فيروساات كوروناا هاي سااللة واساعة مان الفيروساات التاي قاد تسابب المارف 

للحيوان واإلنسان. ومن المعاروف أن عادداً مان فيروساات كوروناا تسابب لادى البشار 

األشاد وخاماة أمراف تنفسية تتراوح حدتها مان نازالت البارد الشاائعة إلاى األماراف 

مثل متالزماة الشارق األوساط التنفساية )ميارس( والمتالزماة التنفساية الحاادة الوخيماة 

 .19)سارس(. ويسبب فيروس كورونا الُمكتشف مؤخراً مرف كوفيد

هااو مارف معااد يسااببه آخار فيااروس تاام اكتشاافه ماان ساااللة  19-مارف كوفيااد

س الجدياد ومرضاه قبال فيروسات كورونا. ولم يكن هنااك أي علام بوجاود هاذا الفيارو

ل 2019باادء تفشاايه فااي مدينااة ووهااان الصااينية فااي كااانون األول  ديساامبر  . وقااد تحااوب

)موقاع منظماة الصاحة  .اآلن إلى جائحة تاؤثر علاى العدياد مان بلادان العاالم 19-كوفيد

 ( 2020أكتوبر  ، العالمية

 مفهوم المصداقية:(4

ناه يعارف أعرفت المصداقية بأنها )المادى الاذي ياتم فياه راياة المصادر علاى  

الجاواب الصااحيح كخبيار والماادى الاذي فيااه يااتم الحكام عليااه بنااء علااى اناه يتصاال مااع 

واحاادة ماان ثااالث عوامل)المصااداقية ،الجاذبيااة كاالخاارين باادون تحيااز كموضااع ثقااة 

هااور حيااث تااؤدي مصااداقية فااي اقناااع الجم ا،الساالطة(تجعل المصاادر   المتصاال مااؤثرً 

المصدر الى تفاعلنا الداخلي مع االفكار الجديدة وتاؤدي جاذبياة المصادر الاى الاتقمص 

 (227.ص2006) صالح ،.ذعانإلوتؤدي القوة)السلطة النفوذ(الى ا

يحدد الباحثون ميريل وبالك وبريانت العوامل التي أدت الى تناقص مصداقية     

 (146، ص2007)صالح ،  : وسائل االعالم وهي مايلي
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 . احيانً أ السيءعدم حساسية الصحفيين وغرورهم وسلوكهم  (1

 . عدم الدقة وعدم الشمول في تغطيتهم لألحداث والممارسات المهنية السيئة (2

 . المجهولة ،غير المحدد  اعتماد الصحفيين بشكل مكثف على المصادر (3

 .في الخصوصية نالمواطنيعدم رضاء الجمهور عن انتهاك وسائل االعالم لحق  (4

 . الجمهور وشكاواهم آلراءعدم حساسية وسائل االعالم  (5

 . حساس الجمهور بأن الصحفيين اصبحوا جزءا من طبقة النخبة الليبراليةإ (6

إجرائيا بأنه يتمثل في؛ الدقة والشمول فاي تغطياة  مصداقية اإلعالمويمكن تعريف  

دون اعتماااد الصااحفيين علااى عاارف المعلومااات والبيانااات بدقااة وأمانااة األحااداث، و

واألماناة والوضاوح والمساؤولية والثقاة والجدياة الرسامية والبياناات الدقيقاة   المصادر

 .والموضوعية

 : تويتر ونماذج من حساب وزارة الصحةومصداقية استخدامات  ا:خامسا 

من طارف الشااب  2006تويتر هو أحد مواقع الشبكات االجتماعية  تم تأسيسه عام     

جاك دورسي ، والاذي يقادم خدماة التادوين المصاغر والتاي تسامح لمساتخدميه بنرساال 

 140( عان حاالتهم بحاد أقصاى Tweetsجماع تغريادة –تحديثات ) ويسمونا تغريادات 

ياق موقاع تاويتر أو عان طرياق رساالة حرفاً  للرساالة الواحادة .وذلاك مباشارة عان طر

( أو باااارامم المحادثااااة الفوريااااة أو التطبيقااااات التااااي يقاااادمها SMSنصااااية قصاااايرة )

 (. 145،ص 2013إطميزي ،ج.أ.المطورون مثل الفيسبوك)

مليااون مسااتخدم، بنساابة  4.1يبلااع عاادد مسااتخدمي اإلنترناات فااي الكوياات حااوالي 

نتشاار فاي العاالم، كماا تعاد الكويات تقريبا، وهي مان أعلاى نساب اال %98انتشار تبلع 

من أكثر الدول استخداما لمواقع التواصل االجتماعي، ويأتي موقع فيسبوك علاى رأس 

المواقع التي تحظاى بشاعبية كبيارة فاي الابالد حياث يبلاع عادد مشاتركي موقاع فيسابوك 

ماليااين مشااترك، ويااأتي تطبيااق انسااتجرام فااي الترتيااب الثاااني ماان حيااث عاادد  3نحااو 

مليااون، بينمااا بائاات  1.8دمين فااي الكوياات حيااث يبلااع عاادد المشااتركين نحااو المسااتخ

 2020عااام  المالحقااة العنيفااة للمغااردين إلااى تراجااع عاادد المشااتركين فااي موقااع تااويتر

 .مليون مستخدم 1.7ليصل إلى نحو 

ا لألغراض التالية  :(Jane Kinninmont ,2013) يستخدم تويتر عموما

حيااث نجااد أن نساابة كبياارة ممااا ينشاار عبااره هااي  الحددديث عددن الحيدداة الخاصددة : (1

عبارة عن يومياات للمساتخدمين بكال تفاصايلها فاالكثيرون يساتخدمون كماذكرات 

 يومية.
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ة الهااددتا :  (2 أو عالمااات التصاانيف  (hashtag) يَسااتخدم تااويتر الهاشااتا قددو 

لفهرسة الكلمات الرئيسية والمواضيع مما يسهل العثور على المواضيع التاي تُهام 

 فرد.كل 

يُساااعد التواجااد علااى تااويتر علااى نشاار العالمااة التجاريبااة نشددر العةمددة التجاري ددة:  (3

ة بالُمستخدم وجذب الجمهور لها.   الخاصب

يُعدب تويتر أداة للتعبيار عان الارأي والُمسااهمة بالمناقشاات حاول التعبير عن الرأي:  (4

 (Usluel, & Mazman, 2011, 133-139مواضيع ُمعيبنة)

الذين  Influencers وهم من يسمون بالمستخدمين المؤثرين :نشطاء التغريد (5

تحظى حساباتهم بأعداد كبيرة من المتابعين ومعدل نشط من التفاعل عبر التعليق 

واإلعجاب وإعادة النشر، سواء كان هؤالء "المؤثرون" من الشخصيات العامة 

ال الدين المعروفة بالفعل والتي تستخدم الموقع للتواصل مع الجمهور مثل رج

 والفنانين والسياسيين، أو ممن وجدوا ذلك الذيوع واالنتشار عبر تويتر.

وذلااك باسااتخدامه كخدمااة لإلرسااال بااين األعضاااء تحاات   التواصددل مددع انخددرين: (6

 أنظار الجميع ودون سرية.

: وذلااك بتشااغيل خدمااة اإلخطااار اآللااي عباار مجانيددة SMSإرسددار رسددائل قصدديرة  (7

يرسل أحد المستخدمين رسالة لموقع يحولها الموقاع  الرسائل القصيرة، بمجرد ما

للهاااتف المحمااول للشااخص المعنااي برسااالة مجاناااً، غياار أن الخدمااة غياار متاحااة 

 حالياً إال لبعض الدول.

:  مااع تطااور التاادوين وانتشااار المتابعددة المبااددرة للمتلقيددات وااحددداف المختلفددة (8

غطية المتلقيات والمعارف شبكات الواي فاي أصبح الكثيرون يستغلون الموقع لت

وبعااااض األحااااداث األخاااارى عاااان طريااااق التاااادوين المصااااغر خاصااااة األخبااااار 

 والمعلومات التي التحتاج الكثير من التفاصيل.

:  يستخدم هنا كنضاافة علاى المادونات الشخصاية )فاي استخدامه كملحق للمدونات (9

( وذلااك لكتابااة مواضاايع سااريعة أو Widgestحالااة اسااتخدامه تطبيقااات مضااافة 

 .Scoopsأخبار عاجلة وحصرية 

: حياث يضاع المساتخدمون عاادة عنوانااً لماا يحادث عناه استخدامه لنشر الروابط (10

حرفااً( 140الرابط الذي غالباً ما يتم تقليص طوله حتاى يتساع لاه حجام التحاديث )

لطريقااة هااذه ا bit.ly tinyurl.comوذلااك عباار تطبيقااات تتقاادمها مواقااع مثاال 

تسااتخدمها أيضاااً كبريااات القنااوات والوسااائل اإلعالميااة العالميااة لعاارف آخاار 

 أخبارها حيث تضع العنوان ورابطاً نحو الخبر الكامل على موقعها.
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:  حيث يُستخدم الموقع كأداة سريعة لطارح األسائلة استجواب ومناقشة ااصدقاء (11

بح باإلمكاان إضاافة والحصول على اإلجاباات والمناقشاات بطريقاة أنياة كماا أصا

 .Twitpicالصور لتويتر عن طريق خدمات مضافة أبزها خدمة 

في ظل هذه النوعية من األزمات يشارك اإلعالم الجهات الحكومية والمعنية بدور 

 رئيسي في إدارتها من خالل عدة مهام رئيسية، تتمثل في:

األزمة وبين  بندارةحلقة الوصل: القيام بدور حلقة الوصل بين الجهات المعنية  (1

أفراد المجتمع،  حيث يقوم اإلعالم في هذا السياق بنشر المعلومات الخاصة بأية 

أزمة أو كارثة بكل شفافية ودقة، ونقلها إلى أفراد المجتمع في رسالة واضحة 

وبسيطة ومفهومة، تمكنهم من معرفة األزمة بأبعادها المختلفة، وإدراك ما تشكله 

 التعامل معها.من مخاطر وتحديات وكيفية 

الدور التوعوي: قيام مؤسسات اإلعالم بدورها في توعية أفراد المجتمع ينطوي  (2

على أهمية كبيرة، ال تقتصر فقط على تثقيفهم بأساليب مواجهة األزمات وكيفية 

العمل على احتواء آثارها وتداعياتها المختلفة، وإنما أيضاً، وربما األهم، 

  ات.إشراكهم في عملية إدارة األزم

الدور الوقائي: لم تعد فاعلية دور اإلعالم تقاس بدوره التوعوي والتنويري  (3

ً بما يقوم به من مبادرات وحمالت تستهدف تعزيز وقاية  فحسب، وإنما أيضا

المجتمع في أوقات األزمات، فاإلعالم، بما يتيحه من منصات وفعاليات متنوعة، 

تسليط الضوء على خبرات كالبرامم التي تستضيف الخبراء والمتخصصين، و

 الدول في التعامل مع األزمات، يسهم في وقاية أفراد المجتمع.

التصدي للشائعات: والتي تستهدف إثارة الفوضى في الداخل وتهديد التماسك  (4

المجتمعي، أن الشائعات تشهد رواجاً وانتشاراً سريعين في أوقات األزمات، 

يكون مصدر هذه الشائعات منصات ويلجأ الناس إلى تصديقها، وفي الغالب 

  ووسائل التواصل االجتماعي.

م(2020 4 2) الحداد ،  

 :مصداقية اإلعةم 

إن اإلعالم مهنة أساسها تحري الصدق في نقل األخبار وكشف الحقائق، وإال 

فقد مصداقيته، لذلك يعمل جاهدا على كسب ثقة الناس من خالل تقريب الواقع منهم 

  .دون زيادة أو نقصانونقله إليهم كما هو 

  :ضوابط مصداقية اإلعةم في إدارة اازمات

الفورية: ويقصد بها الفورية في نقل األزمات وضرورة التعريف بها، كذلك  (1

 إمداد الجمهور بكافة الحقائق التفصيلية عن األزمة أول بأول
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العمق والشمول في تغطية األزمات: مع أهمية التركيز على ضبط النفس  (2

 والتعامل بموضوعية مع كافة أجهزة الرأي العام

ضرورة وجود قانون المعلومات: حيث يرتب الحصول عليها وتبادلها  (3

بتحقيق إعالم يواجه األزمات وليس إعالماً يقوم باختالق أزمات أو التهويل 

 .بها

 :بفيروس كورونا من خةر تويتر وزارة الصحة الكويتية ومن نماذج تناور توعية        

" إن تفشي األمراف التنفسية المعدية  أكتوبر ١٨،  الكويت -وزارة الصحة  

لن يؤدي إلى زيادة أعباء  19-خالل فترة الشتاء مع تفشي وباء كوفيد

المنظومة الصحية في البالد خالل فصلي الخريف والشتاء فحسب، بل قد 

 ."يؤثر على صحة الفرد الذي قد يصاب بكليهما في وقت واحد

وزارة الصحة الكويتية تدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر خارج   

رغم  كوروناوى بفيروس البالد في الوقت الحالي مع استمرار انتقال العد

 .التدابير واإلرشادات الوقائية الصارمة المتبعة في مختلف دول العالم

 الدراسات السابقة:سادساا: 

يمثل عرف الدراسات أهمية حياث توضاح مااتم دراساته، وكياف تام، والمنااهم 

استخدامها، وطبيعة المجتمعاات التاي درسات ، واألبعااد التاي لام ياتم دراساتها، التي تم 

 وذلك باعتبار العلم تراكمي.

 :الوعيتنمية وسائل التواصل الجتماعي واستخدامات دراسات تناولت  (أ

تروني في المملكة ( استدامة نظام التعلم اإللك2020)الجار هللا، سليمان بن ناصر  (1

العربية السعودية من خةر تحليل آراء المستفيدين في منصة تويتر في ظل 

  19-جائحة كورونا كوفيد

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة األبعاد االجتماعية والتعليمية الستدامة التعلم 

اإللكتروني في المملكة العربية السعودية، إذ تمثل جائحة كورونا فرصة لفهم هذه 

ألبعاد من خالل تحليل تغريدات المستفيدين من التعلم اإللكتروني في منصة تويتر. ا

( تغريدة، وفرزها وتصنيفها باستخدام بعض الحزم 13975قامت الدراسة أوال بجمع )

ومن ثم تحليل المحتوى النصي لها كميا عن طريق  (R) البرمجية الخاصة بلغة آر

من وخالل تحليل  (MAXQDA) كودا ونوعيا عن طريق برنامم ماكس (R) لغة

المحتوى النصي، تم تحديد تسعة أبعاد فرعية للبعد االجتماعي، وستة أبعاد فرعية 

األبعاد  .للبعد التعليمي الستدامة نظم التعلم اإللكتروني في المملكة العربية السعودية

روني، االجتماعية هي: التعلم الذاتي، والثقة المجتمعية بمخرجات التعلم اإللكت

والتكيف المجتمعي، والعدالة االجتماعية، والحالة والظروف األسرية، والتعليم 

https://twitter.com/KUWAIT_MOH
https://twitter.com/KUWAIT_MOH
https://twitter.com/KUWAIT_MOH/status/1317767418467569664
https://twitter.com/hashtag/كورونا?src=hashtag_click
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مسؤولية البيت، وإعاقة التفاعل االجتماعي، والفجوة الرقمية، والعادات والتقاليد 

االجتماعية. أما األبعاد التعليمية فتشمل التشريعات التنظيمية القانونية للتعليم 

حتياجات المجتمع التعليمي، وإدارة التعلم اإللكتروني، اإللكتروني، واستيعاب ا

ومفهوم التعلم اإللكتروني وآلياته وتطبيقاته، وجودة التعلم اإللكتروني، وجاهزية البنية 

الرقمية التعليمية. ومن المؤمل أن تساعد نتائم هذه الدراسة المسؤولين عن السياسات 

رها من الدول في معرفة الفرص الممكنة التعليمية في المملكة العربية السعودية وغي

لتطوير استدامة نظام التعلم اإللكتروني بما يعود بالفائدة على القطاع التعليمي بشكل 

 .خاص، والمجتمع بشكل عام

ابكات التواصل الجتماعي وتنمية  )2020السيد، نجةء رجب أحمد منشور: ) (2

 التخطيط إلدارة اازمة وعي المرأة بأزمة فيروس كورونا المستجد كمتغير في 

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على إسهامات شبكات التواصل االجتماعي في 

. وتوصلت إلى أن 19تنمية وعي المرأة بأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 

الشبكات االجتماعية بصفة عامة والفيس بوك بصفة خاصة هي البديل األمثل لوسائل 

التي تعتمد عليها المرأة بدرجة كبيرة للحصول على معلومات حول اإلعالم التقليدية 

الفيروس، كما توصلت إلى أن لشبكات التواصل االجتماعي ساهمت بشكل قوي في 

تشكيل وعي المرأة بفيروس كورونا المستجد معرفيا ووجدانيا وسلوكيا. وأوصت 

التخطيط  الدراسة بضرورة وضع شبكات التواصل االجتماعي في االعتبار عند

 .إلدارة أزمة فيروس كورونا المستجد

( دور الحسابات الوهمية لتطبيق تويتر 2020) الجزاف، أنور عبدالوهاب مساعد (3

 .في عملية تشكيل الرأي العام في المجتمع الكويتي: دراسة ميدانية

تعرف دور الحسابات الوهمية لتطبيق "تويتر" في عملية تشكيل الرأي العام في 

المجتمع الكويتي فيه، ومدى ثقة المجتمع الكويتي، والقضايا التي تحظى باهتمام أفراد 

المواطن الكويتي بالمعلومات التي تقدمها الحسابات الوهمية في هذا التطبيق "تويتر"، 

وسلبيات الحسابات الوهمية وإيجابياتها، وتعرف داللة إحصائية لدور الحسابات 

ع الوهمية في تشكيل الرأي العام في المجتمع الكويتي، تعزى لمتغيرات )الجنس، قطا

العمل، العمر، المستوى التعليمي(. منهجية الدراسة: استخدمت الدراسة منهم المسح. 

( مفردة من الجمهور الكويتي 300بيانات الدراسة وعينتها: تكونت عينة الدراسة من )

( من العاملين بالقطاع 57( من العاملين بالقطاع الحكومي و)243موزعين على )

لنتائم أن دور الحسابات الوهمية في تشكيل الرأي الخاص. نتائم الدراسة: أظهرت ا

تويتر" جاء بدرجة متوسطة، وأن أكثر دور للحسابات "العام الكويتي في تطبيق 

الوهمية أنها تعزز المطالب بالحقوق والواجبات والمساواة بين أفراد المجتمع، ثم 

ة موافقة عينة جرأة النقد والطرح للقضايا الداخلية. وتظهر النتائم أيضاً، أن نسب

الدراسة على دعم الحكومات لحسابات وهمية؛ ذلك لتسويق األجندة السياسية حيث 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%81%D8%8C+%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF
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(. الخاتمة: أوضحت الدراسة أنه البد من تفعيل دور الناطق الرسمي %38.6بلغت )

لدولة الكويت؛ لمواجهة الشائعات المتعلقة باألمن القومي. كذلك تنمية دور اإلعالم 

 .هات الرأي العام، ثم دعم المطالبات الشعبية المستحقةالحقيقي في تبني توج

( اإلعةم الجديد والوعي السياسي: 2020)الجاسر، اعاع عبد الرحمن محمد (4

دور حسابات الشبكات اإلخبارية على وسيلة التواصل الجتماعي تويتر في 

 .تشكيل الوعي السياسي للطلبة السعوديين في المرحلة الجامعية 

اسة إلى تعرف دور وسائل اإلعالم الجديد وتحديدا وسيلة تهدف هذه الدر

التواصل االجتماعي تويتر في تشكيل وعي الشباب السعودي الجامعي تجاه القضايا 

السياسية، وتعد هذه الدراسة إحدى الدراسات الوصفية التي استخدمت المنهم 

المرحلة  من طالب 497المسحي، وذلك بتطبيق االستبانات على عينة بلع قوامها 

الجامعية وطالباتها، وكان من أهم نتائجها: أن أهم المميزات التي دفعتهم لالعتماد 

هي سرعة الحصول على األخبار وسهولته، في حين كانت تنمية على هذه الحسابات 

الثقافة السياسية وفهم األحداث هي أهم األهداف التي من أجلها يعتمد أفراد العينة على 

اإلخبارية على تويتر، وكان من أهم نتائم متابعة هذه الحسابات على تشكيل الحسابات 

الوعي السياسي لديهم، وأتاحت لهم حرية التعبير عن هذه اآلراء، كما أظهرت 

الدراسة الحالية وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين كل من درجة 

بات اإلخبارية وتشكيل الوعي السياسي وأهداف اعتماد أفراد العينة على هذه الحسا

لديهم، في حين وجدت فروق ذات داللة إحصائية في الدور الذي تؤديه الحسابات 

اإلخبارية في تشكيل الوعي السياسي لدى أفراد العينة وفقا الختالف بعض متغيراتهم 

 .الديموغرافية

( أسباب سوء استخدام وسائل التواصل 2018)بخاري، ماجد عبدالفتاح محمد (5

ا    .الجتماعي: تويتر أنموذجا

التعااارف علاااى أساااباب ساااوء اساااتخدام وساااائل التواصااال هااادفت الدراساااة إلاااى 

االجتماعي مان خاالل تاويتر كاأنموذج حاديث لوساائل التواصال االجتمااعي، ولتحقياق 

ماان مجتمااع  %40( طالااب ممثلااين 160ذلااك اختياارت عينااة عشااوائية مكونااة ماان )

البحث، ومن أجل اإلجابة عن أسائلة الدراساة تام تصاميم اساتبيان لمعرفاة أساباب ساوء 

أنموذجاا( ومعوقاات االساتخدام  Twitter دام وسائل التواصل االجتماعي )تاويتراستخ

األمثل، ومقترحات الحد من سوء استخدام تلك الوسيلة، ثم اساتخدم الباحاث المعالجاات 

، وأسافرت SPSS v.23 اإلحصائية بعد تحليل االستمارات عبار البرناامم اإلحصاائي

سااباب سااوء اسااتخدام وسااائل التواصاال نتااائم التحلياال اإلحصااائي عاان: معرفااة أهاام أ

، عاادم وجاود فااروق ذات داللااة إحصاائية عنااد مسااتوى )Twitter االجتمااعي )تااويتر

( في وجهاة نظار الطاالب تجااه أساباب ساوء اساتخدام وساائل التواصال 0.05معنوية )

أنثى(، أيضا عدم وجود فروق  –من حيث الجنس )ذكر  ) Twitterاالجتماعي )تويتر
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( في وجهة نظار الطاالب تجااه أساباب 0.05ئية عند مستوى معنوية )ذات داللة إحصا

مان حياث العمار، معرفاة )Twitter سوء استخدام وسائل التواصل االجتمااعي )تاويتر

، معرفاة )Twitter أهم معوقات االستخدام األمثل لوسائل التواصل االجتماعي )تويتر

التواصاال االجتماااعي  أهاام المقترحااات المساااهمة فااي الحااد ماان سااوء اسااتخدام وسااائل

وقااد خاارج الباحااث بمجموعااة ماان التوصاايات منهااا: ربااط حسااابات )Twitter )تااويتر

بأرقااام السااجل الماادني أو الهويااة دون كشااف المعلومااات لغياار  )Twitter )تااويتر

(عبار مكاتاب التربياة Twitterالعاملين في المنظومة الرقابية، وضرورة تفعيل )تويتر

د والجامعاات وجمياع المؤسساات اإلدارياة، وأهمياة إنشااء والتعليم والمادارس والمعاها

 .لجان إلكترونية متخصصة دينية وعلمية ونفسية وقانونية للتوعية في كافة المجاالت

( استخدام وسائل التواصل الجتماعي في التوعية 2016)الفرم، خالد بن فيصل (6

الصحية لمرض كورونا: دراسة تطبيقية على المدن الطبية ومستشفياتها 

 .الحكومية بمدينة الرياض السعودية 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التوعية 

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

ومستشفياتها الحكومية بمدينة "الرياف" السعودية. واعتمدت الدراسة على منهم 

ا الكبرى المعروفة في ( مدن طبية ومستشفياته5المسح. وتكونت عينة الدراسة من )

مدينة "الرياف"، والتي تمثل قطاعات كبرى في المنظومة اإلدارية  الصحية، والتي 

تناولت الرسائل التوعوية حول فيروس "كورونا". وتمثلت أداة الدراسة في تحليل 

مضمون الرسائل التوعوية المنشورة عبر الحسابات الرسمية للمدن الطبية الخمس 

الدراسة، في الشبكات االجتماعية الثالث )يوتيوب، فيسبوك،  ومستشفياتها محل

تويتر(. وتوصلت نتائم الدراسة إلى أنه برغم انتشار شبكات التواصل االجتماعي في 

الرياف" "( من المدن الطبية بمدينة %73المملكة العربية السعودية، فنن )

جتماعي )يوتيوب ومستشفياتها الحكومية ال تمتلك منصات على شبكات التواصل اال

تويتر( الستخدامها في برامم التوعية الصحية. كما أوضحت النتائم أن -فيسبوك –

( من المدن الطبية بمدينة "الرياف" لم تستخدم شبكات التواصل االجتماعي 60%)

المتاحة في التوعية حيال مرف "كورونا"، ما يعني عدم وجود استراتيجية صحية 

اللها كافة المدن الطبية ومستشفياتها الحكومية في وطنية متماسكة، تسهم من خ

 .االنخراط في الجهد الوطني الصحي

( بعنوان: "الستخدامات السياسية لموقع التواصل 2013دراسة حسن قطيم ) (7

 الجتماعي تويتر من قبل الشباب الكويتي ".

ا، هدفت الدراسة للكشف عان طبيعاة االساتخدامات السياساية لموقاع تاويتر، وأغراضاه

ومضامينها المختلفة من قبل الشباب الكاويتي  واساتخدم المانهم الوصافي المساحي فاي 

( أفااراد، وجاارى اختيااارهم 404الدراساة وأداة االسااتبانة  التااي طبقاات علااى عيناة ماان )
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بطريقة عشوائية بسيطة من شرائح متنوعة من الشباب الكويتي  واستخلصت الدراساة 

 عددا من النتائم؛ أهمها ما يلي :

( %39.1من أفراد العينة يستخدمون  تاويتر بادرجات متفاوتاة،  إذ إن ) %90أن  -

( اساااتخداما غالباااا  أي أن %31.2مااانهم يساااتخدمون تاااويتر اساااتخداما دائماااا  و)

قون ( من أفراد العينة يستخدمون تويتر اساتخداما مكثفاا، بينماا يساتخدم الباا70%)

 (.%28تويتر أحيانا بنسبة )

المتنوعاااة لتاااويتر  تباااين أن االساااتخدامات التاااي تتعلاااق  فاااي محاااور االساااتخدامات -

بطبيعة العمل الذي أقوم به حلات فاي المرتباة األولاى  وجااءت فاي المرتباة الثانياة 

االستخدامات التي تتعلق بصداقات جديدة من الجنسين  بينماا جااء )االساتخدام مان 

 االستخدامات. أجل الترفيه والتسلية وقضاء الوقت( في المرتبة األخيرة من تلك 

في محور تأثير استخدام موقع التواصل االجتماعي تويتر نحو استخدامات وساائل  -

إعالم أخرى  أظهرت النتائم متوسطات حسابية منخفضة؛ مماا يادل علاى ضاعف 

فرضااية اسااتخدامات تااويتر كبااديل لوسااائل اإلعااالم التقليديااة ماان مطبااوع ومرئااي 

 ومسموع وإلكتروني.

 (AI- Khalifa, 2012) دراسة (8

استهدفت التعرف على طبيعة المناقشات التي تتم بين السعوديين في تويتر حاول 

الموضااااااوعات السياسااااااية ، واسااااااتخدمت الدراسااااااة مقاااااااييس تحلياااااال الشاااااابكات 

لتحلياال التغرياادات الصااادرة  social network analysis (SNA)االجتماعيااة

المستخدم في دراساات علام  NodeXL ممن خالل برنامـم 2012خالل شهر يونيو 

 المعلومات والشبكات.

وأوضحت النتائم وجود اختالفات واضحة فاي أسااليب التواصال وفاي مساتوى  

كثافااة النقاااال واالرتباااط بااين الموضااوعات السياسااية المختلفااة ، ماان خااالل تحلياال 

 :التغريدات الواردة ضمن ثالثة أوسام هي

 وفاة_ األمير_ نايف_ بن_ عبدالعزيز 

 األمير_ سلمان_ بن _ عبدالعزيز 

 اعتقال 

ر تبعنوان: " إلى أي مدى يحدف توي Jane Kinninmont (2013)دراسة:  (9

بينت الدراسة أن قطاع الشباب في دول الخليم تحولت في المجتمعات الخليجية" 

العربي من أكثر المستخدمين شغفا بمواقع التواصل االجتماعي في العالم وان 

والهاتف المحمول سيؤثر بشكل كبير على مجتمعات  لإلنترنتايد االستخدام المتز

الخليم وال سيما في ضوء صعوبة التحكم التقليدي للدول في مواقع اإلعالم، وهو 
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األمر الذي سبق وحدث من خالل المحطات الفضائية مثل الجزيرة والعربية 

لتواصل وغيرها، إال أن مواقع التواصل االجتماعي تقدم للحكومات الفرص ل

 االجتماعي مع المواطنين.

 دراسات تناولت مصداقية اإلعةم:ب(

مصداقية اإلعةم الكويتي الرسمي ( 2020)فاطمة سعود عبد العزيز السالم   (1

ا( ١٩-أثناء اازمات: جائحة كورونا )كوفيد  .نموذجا

ناقشت هذه الدراسة مصداقية وسائل اإلعالم في الكويت من خالل تطبيق "نموذج 

فعلى الرغم من االستخدام المتزايد لوسائل اإلعالم خالل األزمات  "مصداقية اإلعالم

من  ٦٧٦غير معروف. اشتملت عينة الدراسة على  أدائهاإال أن مصداقيتها وتقييم 

من اإلناث( و أشارت النتائم  ٪٥٦.٤من الذكور و ٪٤٣.٦المواطنين الكويتيين )

قبول الفرف األول القائل: أن متغير "العمر" مرتبط بشكل عكسي مع معدل استخدام 

مواقع مواقع التواصل االجتماعي وقبول الفرف الثاني القائل: أن "معدل استخدام 

التواصل االجتماعي" يؤثر على درجة الرضا عن أدائها. كما أشارت النتائم قبول 

الفرف الثالث بأن "مقياس تقييم وسائل اإلعالم" مرتبط بمعدل تصور المصداقية، إذ 

تبين أن بعض مقاييس تقييم وسائل اإلعالم مثل السلوك العام والوعي مرتبطة بشكل 

ة االختبار الرابع لم تكن المتغيرات الديموغرافية مؤثرة قوي مع المصداقية. وفي نتيج

في تصور المصداقية. وأظهرت النتائم أن معدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

قد ارتفع خالل أزمة كورونا وأن اإلعالم الرسمي حصل على أعلى معدل رضا عن 

صحافة على أعلى األداء العام خالل األزمة بين وسائل اإلعالم األخرى وحصول ال

 .معدل مصداقية

( اعتماد المغردين اإلعةميين على 2016) دالسويد، محمد بن على بن محم (2

معلومات تويتر وتقيمهم لمدى مصداقيتها : دراسة ميدانية على عينة من 

 اإلعةميين السعوديين المغردين فى تويتر.

تركزت اهتمامات الدراسة في التعرف على تعامل المغردين اإلعالميين 

مهم لمصداقيتها، وشارك فيها السعوديين مع تويتر، ومدى وثوقهم بمعلوماته، وتقيي

ً ممن لهم تعامل معروف مع تويتر، ولهم في ساحته حضور، يمثلون 429) (إعالميا

التخصصات اإلعالمية المختلفة: اإلذاعية والتلفزيونية والصحفية بنوعيها الورقي 

، واإلعالميات %81واإللكتروني والعالقات العامة، شكل فيها اإلعالميون الذكور 

يتولون وظائف تنفيذية وإشرافية، ويرتبطون بالعمل اإلعالمي بصفة ، ممن 19%

متفرغين أو متعاونين بتوازن نسبي بينهما مقبول. ومن أهم مالمح نتائم الدراسة 

المرتبطة باستخدامات المغردين اإلعالميين لتويتر واعتمادهم عليه، ما يلي: كثافة 

( ساعات فأكثر، 4-2معدل يتراوح بين )استخدام المغردين اإلعالميين لتويتر يومياً، ب

وجود حالة من تفاعل المبحوثين مع تويتر، فمن متوسط  .من العينة %75لدى حوالي 
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من  %75( تغريدة، يشمل حوالي 41وأكثر من -30تغريداتهم األسبوعية بمعدل )

( تغريدة 5000إجمالي عدد تغريدات أفراد العينة بين من تقل عن ) .اإلعالميين

( 5000إجمالي عدد من يتبعهم أقل من )%57ما من يفوقون ذلك فهم يمثلون ، أ43%

. كما تضمنت %45، ومن لديهم ما يفوق ذلك من التابعين فنسبتهم %55متابع بحدود

 نتائم الدراسة اإلجابة عن تسااالت الدراسة العامة كما تعبر عنها المحاور التالية:

مصادر  ،التعامل مع عموم المصادر ويتر،تعامل المغردين اإلعالميين مع معلومات ت

رأي المغردين اإلعالميين في  -مميزات معلومات تويتر  ، )حسابات( معلومات تويتر

 .مصداقية معلومات تويتر

( مصداقية تويتر لدى طةب وطالبات الجامعات 2015الغامدي، سعيد بن صالح) (3

 الحكومية في مدينة الرياض: دراسة مسحية.

اكتسب تويتر شهرة واسعة كأحد أهم وسائل التواصل االجتماعي، وتشكل 

ما ينشره هذا الموقع من أخبار ومعلومات أهمية كبرى  (Credibility)مصداقية 

حاولت هذه الدارسة التوصل إلى معرفتها من خالل استقصاء آراء طلبة الجامعات 

لتي تمب دعمها من مركز السعودية في مدينة الرياف. وقد بينت نتائم الدراسة ا

البحوث بكلية اآلداب بجامعة الملك سعود أنب غالبية المبحوثين يرون أن مصداقية 

تويتر متدنية إلى حد ما، ولكنها ترتفع عندما يغرد أو يعيد التغريد بها أحد قادة الرأي 

قضايا المفضلين لديهم، وهذا يشير إلى المسئولية التي تقع على قادة الرأي في تناولهم ل

المجتمع السعودي كونها تتسم بالعقالنية وتبتعد عن اإلثارة والجدل خاصة، في تويتر 

والذي يعمب بالمعلومات الغزيرة والمتناقضة في أحيان كثيرة. كما أوضحت النتائم 

أيًضا أنب نسبة كبيرة من عينة الدراسة أعطت أهمية عالية لوجود المعارف 

من مصادر تلك المصداقية. وتوصلت الدراسة إلى واألصدقاء في تويتر كمصدر آخر 

أن مصداقية تويتر ترتفع بين مستخدميه متى ما تم تأكدهم مما يرد فيه من معلومات، 

من خالل بحثهم في وسائل اإلعالم التقليدية الرسمية من صحافة وإذاعة وتلفزيون. 

جماهيرية في وقت وهذه النتيجة تؤكد على الدور المحوري الذي تؤديه تلك الوسائل ال

قد يرى البعض أنب وسائل اإلعالم الجديد، وخاصة وسائل التواصل االجتماعي، قد 

 .زاحمت وبقوة تلك الوسائل التقليدية وأخرجتها من اهتمامات القراء أو المشاهدين

 أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: -

 أنها: تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في

نظريااة االساااتخدامات  تعتمااد الدراسااة الحالياااة علااى مااادخل نظااري يسااتند إلاااى -

 لتفسير قضايا الدراسة . ، نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم(واإلشباعات 

قضااايا كورونااا التااي يتناولهااا حساااب وزارة الصااحة تتناااول الدراسااة الحاليااة  -

وإسهامه في تشكيل وعي الجمهور الكويتي، وهو مالم يتم دراساته مان  الكويتية 

 قبل في حدود علم الباحث. 



 اعتماد الشباب الكويتي على معلومات حساب وزارة الصحة أثناء أزمة كورونا  وتقيمهم لمدى مصداقيتها 

 64  2021 يونية/  يناير – الواحد والعشرونالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

 المدخل النظري للدراسة:سابعاا: 

تعتماااد الدراساااة علاااى مااادخل نظاااري يساااتند إلاااى نظريتاااي؛ االساااتخدامات 

 واإلشباعات ، ونظرية االعتماد على وسائل اإلعالم.

 نظرية الستخدامات واإلاباعات: (1

واإلشاباعات هاي النظرياة التاي تهاتم بدراساة االتصاال  االساتخدامات نظرياة    

الجماهيري دراسة وظيفية منظمة وتنحصر رايتها للجماهير على أنها فعالة في انتقااء 

اآلثاار  نظرياة :مثل المبكرة أفرادها لرسائل ومضمون وسائل اإلعالم خالفا للنظريات

سالبية  كائناات عان عباارة الجمااهير رىتا التاي الساحرية الرصاصاة أو الموحادة

 أكثار اإلعاالم وساائل أماام األفراد فأسلوب واحد، نسق على بناءا ومنفصلة وتتصرف

 (584، ص2004حجاب ، والشخصية) والسكانية من المتغيرات االجتماعية قوة

تحاول نظرية "االستخدامات واإلشباعات" التعرف على اإلشباعات التي تتحقاق 

التعرف لوسائل اإلعالم بالنسبة للجمهور وبذلك تام تحويال اهتماام البااحثين من خالل 

اإلعالميين من االهتمام بما تفعله الرسالة بالجمهور إلى ما يفعله الجمهور في الرساالة 

وماان هنااا اختلااف هااذا الماادخل عاان المااداخل التااي ساابقته حيااث ركااز علااى المتلقااين 

 (Warren K.,1994,P. 36وخصائصهم ودوافعهم)

 اإلعاالم وساائل الجمهاور هاا يساتخدم التاي الطارق عان للبحاث المدخل هذا صمم وقد

 وساائل الساتخدام األفاراد دوافاع علاى بشادة المادخل ويركاز احتياجااتهم، لمواجهاة

 (Glenn G.Sparks, 2002,p.58)اإلعالم

تستند نظرية االستخدامات واإلشباعات على الطرق التي يختارها المساتهلكون 

 اختياارهم تلبية حاجاتهم الخاصة فهذه النظرية ترى المستخدمين مسئولون عنبنشاط ل

 (George Rodman, 2009,P.55يسااتخدمونه) وكيااف إعااالم يسااتخدمون ألي

يختاار  بال مضاامين مختلفاة مان اإلعاالم وساائل تبثاه لماا سالبيا فالجمهور لم يعد متلقيا

 (Kevin, 2012,P. 9حاجاته) تشبع المضامين التي

 ( دوافع التعرف فيما يلي: 1973وقد أحصى كاتز وزمــالاه )

تتعلق باكتساب معلومات، معرفة البيئة  cognitive needs حاجات معرفية-1

 وفهمها والسيطرة عليها وإشباع الفضول والميول االستكشافية.

وهى احتياجات لها صلة بتعزيز الخبرة  affective needs حاجات عاطفية-2

 الخبرات العاطفية، والسرور أو البهجة، والتسلية.الجمالية، و

وتتعلق بالهروب  personal integraive needs حاجات التكامل الشخصى-3

بتعزيز المصداقية، والثقة، واالستقرار، ووضع الفرد فهى تنبع من رغبة الفرد فى 

 تقدير الذات. 
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وتتصل بتعزيز  social integrative needs حاجات التكامل الجتماعى-4

العالقات مع األسرة واألصدقاء والعالم، أنها تقوم على رغبة الفرد فى االنتساب إلى 

 جماعة.

وتتعلق بالهروب والرغبة فى التخلص من  escapist needs حاجات هروبية -1

 (Hewitt, 1988, pp21-22التوتر ، والرغبة والتحول . )

 اعات وسائل اإلعالم إلى نوعين. من ناحية أخري قام بعض الباحثين بتقسيم إشب

 : وترتبط بالرسالة أكثر من ارتباطها بالوسيلة وتنقسم الى :  إاباعات المحتوى -1

وتتضمن الحصول على المعلومات أو المعارف أو  إاباعات توجيهية: -أ

 المهارات.

ويقصد بها الربط بين المعلومات التى يحصل عليها  إاباعات اجتماعية: -ب 

بكة عالقاته االجتماعية، مثل إدراك الواقع االجتماعى، والقدرة الفرد وش

 على حل المشكالت.

: وتتحقق نتيجة عملية االتصال واختيار الفرد للوسيلة، إاباعات عملية التصار-2

 وتنقسم إلى: 

وتتمثل فى الشعور بالراحة واالسترخاء والمتعاة، وتجادد  إاباعات ابه توجيهية: -أ

 النشاط.

: وتتمثل فى استخدام وسائل اإلعاالم للاتخلص مان العزلاة إاباعات ابه اجتماعية-ب   

 (2003دليو فضيل، واإلحساس بالملل والضيق، واإلحساس بالتحرر العاطفى )

 :نظرية العتماد على وسائل العةم(2)

التأثيرات المعرفية والوجدانية بنظرية االعتماد على وسائل االعالم تهتم 

  ديفلير، – ل ملفينوالسلوكية التي يحدثها اعتماد أفراد الجمهور على وسائل اإلعالم)

1993 ) 

وتاتلخص الفكارة الرئيسااة لنظرياة االعتماااد علاى وسااائل اإلعاالم فااي أناه كلمااا زاد 

اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم للتزود بالمعلومات، فنن أهمياة هاذه الوساائل تازداد 

وماان ثاام فاانن قاادرة وسااائل اإلعااالم علااى التااأثير تاازداد عناادما تقااوم هااذه  بالنساابة لهاام،

 ,Baranas, S, J &  Davis)الوسائل بوظيفة نقل المعلومات بشكل مساتمر ومكثاف

1995, P.226) ويعتمد األفراد على وسائل اإلعاالم باعتبارهاا مصادًرا مان مصاادر ،

المعرفااة التخاااذ القاارارات تحقيااق أهاادافهم، حيااث يهاادف الفاارد إلااى تأييااد حقااه فااي 

(، وتُعتبار درجاة اعتمااد 29، ص2004عباد الحمياد، الشخصية واالجتماعية المختلفة)

األفراد على معلومات وسائل اإلعالم األساس لفهم المتغيارات الخاصاة بزماان ومكاان 

 تأثير الوسائل اإلعالمية على المعتقدات والمشاعر والسلوك. 
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المحيطة، والخبرات  بين القوة والضعف تبعا للظروف يتراوح تأثير وسائل اإلعالمو

للمجتمع، ولهذا النظام  نظام وسائل اإلعالم جزء من النسق االجتماعيالسابقة، كما أن 

استخدام وسائل اإلعالم ال جماعات والنظم االجتماعية األخرى، وعالقة باألفراد وال

الجمهور ووسائل  هيحدث بمعزل عن تأثيرات النظام االجتماعي الذي يكون في

يتأثران بما يتعلمه  استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم وتفاعله معهااالتصال، كما أن 

نتيجة تعرضه لوسائل  الفرد من المجتمع ومن وسائل االتصال، وبما يحدث

 (.35، ص 1998القليني، االتصال)

من خالل ثالث الفرد على وسائل اإلعالم  تتعدد اآلثار المحتملة نتيجة اعتمادو     

 Defleurالوجدانية، واآلثار السلوكية) فئات أساسية هي: اآلثار المعرفية، واآلثار

M,1982) 

 تشتمل اآلثار المعرفية أربعة أمور هي: أولا: انثار المعرفية:

من خالل تقديم التفسير الواضح للحدث أو زيادة المعلومات في كشف الغموض:  .أ

  هذه الحادثة .

ن وسائل اإلعالم االتجاه لدى الجمهور.  التجاه:ب. تكوين   تكوب

تسليط الضوء على  نتيجةلجمهور لدى ايشكل أهمية و ج. ترتيب ااولويات:

 قضية دون أخرى.

 تعلم الجمهور أشياء ومعارف ال يدركونها من قبل. الهتمامات: د. اتساع

 تشمل هذه األثار: ثانيا: انثار الوجدانية:

اإلعالم يؤدي بالفرد إلى الشعور بالفتور  العاطفي: كثرة التعرف لوسائلأ. الفتور 

 التبلد.و العاطفي

يصيب الفرد المتلقي  لبعض المشاهدوالقلق: يفترف أن التعرف  ب. الخوف

 والرعب من الوقوع في هذه األعمال، أو أن يكون ضحية لها. بالخوف، والقلق،

المعنوية  بأدوار اتصال رئيسة ترفع الروحوسائل اإلعالم المعنوي: تقوم  ج. الدعم

 .لدى الجمهور

 وتتمثل هذه الثار في: السلوكية: ثالثا: انثار

 بنشاط ما نتيجة التعرف لوسائل اإلعالم. ويعني به قيام الفرد التنشيط:-1

ويعني هذا العزوف عن العمل، ويحدث العزوف نتيجة التغطية المبالع  الخمور:-2

 .فيها
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تستند الدراسة الحالية إلى نظريتي) االستخدامات واإلشباعات، واالعتماد و

على وسائل اإلعالم( في تفسير قضية الدراسة، حيث تبرز أهمية ومدى استخدامات 

ومتابعة وسائل التواصل االجتماعي) تويتر( والتأثيرات المعرفية والوجدانية 

 والسلوكية لمواقع التواصل االجتماعي.  

 :للبحث الجراءات المنهجيةثامنا: 

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية  التي تستهدف معرفة دور  نوع الدراسة: -1

حساب ودرجة اعتماد الجمهور على  كورونابقضايا  الشباب) تويتر( في توعية 

ومدى تحقق االثار حول وباء كورونا، في فهم  القضايا المطروحة  وزارة الصحة

 والوجدانية والسلوكية.المعرفية 

حيث يتم  ، تستخدم هذه الدراسة على منهم المسح اإلعالمي منهج الدراسة: -2

التطبيق على عينة من الجمهور لقياس درجة اعتماد الجمهور على تويتر ومدى 

حساب وتقييم مدى مصداقية هذه  المطروحة حول وباء كوروناوعيهم بالقضايا 

 .ةعينة الدراسمن قبل وزارة الصحة 

 داة جمع البيانات:أ -3

 الشباباالستبانة بهدف الحصول على المعلومات والبيانات من تم االعتماد على 

 الكويتي.

 :مجتمع الدراسة -4

 .سنة 30-15من  والتي تقع أعمارهمالكويتي  الشبابيتمثل مجتمع الدراسة في 

 بطريقةكويتي  شاب 400: تم اختيار عينه مكونه من عينة الدراسة الميدانية -5

 غرضية.

 اجراءات الصدق والثبات : -6

يعدب الصدق والثبات من ضرورات تصميم المقاييس واألدوات المنهجية أن يتأكد 

الباحث من أن هذه المقاييس واألدوات صالحة لتحقيق األهداف التي أعدت من أجلها، 

وأنها ستنقل بدقة وموضوعية صورة الواقع البحثي والتجريبي أمام 

 (.417،ص2004عبدالحميد،الباحث)

اتفاق المحكمين على أن األداة صالحة فعال  حيث تمتم استخدام الصدق الظاهري،  

 .%78، حيث وصل االتفاق بين المحكمين إلى لتحقيق الهدف الذي أعدت من أجله

األداة هو الوصول إلى نفس النتائم بتكرار تطبيق  اختبار الثبات ألداة الدراسة:

 على نفس األفراد في نفس المواقف أو الظروف. 
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(1جدور )  

( 25ثبات المقاييس بطريقة إعادة التطبيق باستخدام مقياس سبيرمان )ن=   

مستوي   

 الدللة

معامل 

 الرتباط

 م المتغيرات

 1 استخدامات الشباب لموقع وزارة الصحة الكويتية )تويتر( 0.822 0.01

 2 أسباب استخدام حساب وزارة الصحة الكويتية  0.754 0.05

 3 مدى اعتمادك على حساب وزارة الصحة الكويتية في التوعية بكورونا 0.824 0.01

القضايا التي تناولتها التغريدات على حساب وزارة الصحة الكويتية في  0.804 0.01

 التوعية بكورونا 

4 

تطرحها التغريدات على  القضايا التي إزاء مضمون الدراسة عينة اتجاه 0.812 0.01

 حساب وزارة الصحة الكويتية في التوعية بفيروس كورونا

5 

 6 اآلثار المعرفية على الشباب الكويتي المعتمد على حساب وزارة الصحة  0.801 0.01

االثار الوجدانية على الشباب الكويتي المعتمد على حساب وزارة الصحة  0.814 0.01

 في التوعية بفيروس كورونا 

7 

األثار السلوكية على الشباب الكويتي المعتمد على حساب وزارة الصحة  0.756 0.05

 في التوعية بفيروس كورونا 

8 

 9 كورونا  مدى موضوعية معلومات حساب وزارة الصحة أثناء أزمة 0.821 0.01

 10 مدى دقة المعلومات حول كورونا بموقع وزارة الصحة  0.802 0.01

 11 مدى سرعة المعلومات حول كورونا بموقع وزارة الصحة  0.824 0.01

 12 مدى تنوع المعلومات حول كورونا بموقع وزارة الصحة  0.852 0.01

 13 مدى جودة المعلومات حول كورونا بموقع وزارة الصحة  0.788 0.01

 14 أساليب تفعيل االستفادة اإليجابية من هذه المواقع تجاه وباء كورونا 0.757 0.05

بين التطبيقين القبلي والبعدي على عينة واحدة بفاصل وقد بلع معامل االرتباط     

 يدل على ثبات قوى.( وهو معامل ثبات مرتفع مما 0.82) أسبوعين بلغت

  spssتااام إدخاااال البياناااات علاااى البرناااامم اإلحصاااائي المعالجدددة اإلحصدددائية : -7

 الستخراج:

 التكرارات، والنسب المئوية،. (أ

 اختبار درجة الثبات إليجاد معامل االتساق الداخلي. (ب

لمعرفة المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  ( T. testاختبار ) (ت

 .المعيارية
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 الدراسة الميدانية: نتائجتاسعاا: 

 )تويتر(:وزارة الصحة الكويتية  لموقعأولا: استخدامات وتفضيةت الشباب 

 

فيما يتعلق بمتابعة أخبار كورونا على حساب وزارة الصحة الكويتية تشير 

يليها المتابعة  %48.5البيانات إلى ارتفاع نسبة المتابعة بدرجة كبيرة لتصل إلى 

وهو ما . %21.75، والمتابعة بدرجة ضعيفة بنسبة %29.8بدرجة متوسطة بنسبة 

يؤكد على استخدام الشباب الكويتي لحساب وزارة الصحة في التعرف على أخبار 

 وقضايا كورونا.

 (2جدور)

 وزارة الصحة الكويتيةم حساب استخدا أسباب

ط المتوس لماذا تستخدم حساب وزارة الصحة ؟

يالحساب  

 االنحراف

 المعياري

الوزن 

يالنسب  

بالترتي  

 5 59 0.728 1.77 التثقيف

 3 85.7 0.896 2.57 زيادة المعلومات والمعارف

 1 99.3 0.756 2.98 التعرف على األخبار واألحداث الجارية

 4 62 0.719 1.86 النشر وسرعة االستخدام سهولة

 2 91 0.935 2.73 أكثر مصداقية

تشير التحليالت وزارة الصحة الكويتية فيما يتعلق بأسباب استخدام حساب 

 التعرف على األخبار واألحداث الجاريةهذه األسباب مابين؛  اإلحصائية إلى تنوع

وهو ما يؤكد على أهمية المصداقية في  2.73بمتوسط أكثر مصداقية ،2.98بمتوسط

 زيادة المعلومات والمعارف ،الثقة واالعتماد على حساب وزارة الصحة الكويتية

 االستخدام سهولة ،وهوما يساعد على تحقيق الحاجات المعرفية للشباب 2.57وسطبمت

 .1.77بمتوسط التثقيف، 1.86بمتوسط النشر وسرعة

بدرجة كبيرة
48%

بدرجة متوسطة
30%

بدرجة ضعيفة
22%

(تويتر)مدى متابعة أخبار كورونا على موقع وزارة الصحة ( 1)شكل
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فيما يتعلق بمدى اعتماد الباحثين على حساب وزارة الصحة في التوعية بكورونا 

عينة من  %46.8فقد ارتفعت نسبة من يرى انه يعتمد عليها بدرجة كبيرة بنسبة 

، ثم من يعتمد %31الدراسة يليها من يرى أنه يعتمد عليها بدرجة متوسطة بنسبة 

وهو ما يؤكد على أهمية اعتماد الشباب الكويتي  .%22.3عليها بدرجة ضعيفة بنسبة 

 على المعلومات واألخبار التي تعرف على حساب وزارة الصحة. 

 (3جدور)

في وزارة الصحة الكويتية ما القضايا التي تناولتها التغريدات على حساب 

 بكوروناالتوعية 

ط المتوس ما القضايا التي تناولتها التغريدات ؟

يالحساب  

 االنحراف

 المعياري

الوزن 

يالنسب  

بالترتي  

 2 92 1.146 2.76 التوعية بأساليب انتشار الفيروس

 3 91.3 0.757 2.74 التوعية بأساليب الوقاية

 5 65.7 0.743 1.97 عرف عدد المصابين والوفيات وحاالت الشفاء

 6 54.3 0.749 1.63 عرف الجهود المبذولة لمواجهة انتشار الفيروس

 1 98 0.814 2.94 عرف الجهود الحكومية لعالج المصابين

 4 85.3 0.555 2.56 التوعية بكيفية التعامل في حالة انتشار الفيروس

تتنوع القضايا التي تناولتها التغريدات على حساب وزارة الصحة في التوعية 

، 2.94بكورونا وتتمثل في؛ عرف الجهود الحكومية لعالج المصابين بمتوسط

، التوعية بأساليب الوقاية 2.76التوعية بأساليب انتشار الفيروس بمتوسط

، 2.56بمتوسط يروسالتوعية بكيفية التعامل في حالة انتشار الف ،2.74بمتوسط

عرف الجهود ، 1.97بمتوسطعرف عدد المصابين والوفيات وحاالت الشفاء 

وتكشف هذه التغريدات عن شمول  .1.63بمتوسطالمبذولة لمواجهة انتشار الفيروس 

 المتعلقة بكورونا.تناول حساب وزارة الصحة للقضايا واألخبار واإلجراءات 

بدرجة كبيرة
47%

بدرجة متوسطة
31%

بدرجة ضعيفة
22%

مدى اعتماد الشباب على حساب وزارة الصحة الكويتية في ( 2)شكل
التوعية بكورونا
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تطرحهاا التغريادات  القضاايا التاي إزاء مضامون الدراساة عيناة فيماا يتعلاق باتجااه

تؤكااد نتااائم الدراسااة علااى علااى حساااب وزارة الصااحة فااي التوعيااة بفيااروس كورونااا 

،  %29.5يليها من كانات راياتهم محايادة بنسابة  %70.5ارتفاع نسبة المؤيدين بنسبة 

هااذه القضااايا، وتأثيرهااا فااي حااين اليوجااد أحااد معااارف. وهااو مااا يؤكااد علااى أهميااة 

علاى تؤكد نظرية العتمداد علدى وسدائل اإلعدةم حيث يجابي على اتجاهات العينة.  اإل

 .االتجاه لدى الجمهورفي تكوين وسائل اإلعالم أهمية 

ا: انثددار المعرفيددة والوجدانيددة السددلوكيةنيددثا لحسدداب وزارة الصددحة فددي التوعيددة  ا

 :بفيروس كورونا

 (4جدور)

 على حساب وزارة الصحة الثار المعرفية على الشباب الكويتي المعتمد 

 في التوعية بفيروس كورونا

ساب ح على الشباب الكويتي المعتمد علىثار المعرفية آلما ا

؟وزارة الصحة في التوعية بفيروس كورونا   

ط المتوس

يالحساب  

 االنحراف

 المعياري

الوزن 

يالنسب  

بالترتي  

 6 76.3 0.677 2.29 الحصول على المعلومات والمعارف 

 2 93 0.778 2.79 إدراك ابعاد المشكلة.

 4 83 0.877 2.49 تساعد على تنمية افكاري حول وباء كورونا  

ن االتجاهات إزاء وباء كورونا  يتكو  2.64 0.786 88 3 

 5 80.7 0.795 2.42 تؤثر على قراراتي

تسمح بمتابعة مختلف اآلراءاكتساب مرونة ثقافية   2.94 .0.844  98 1 

حساب وزارة الصحة  من متابعةاآلثار المعرفية على الشباب الكويتي تتعدد 

-2.42وكانت كلها آثار قوية تراوحت بين متوسطات ) في التوعية بفيروس كورونا

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

مؤيد

محايد
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70.50%

29.50%

0

ها اتجاه عينة الدراسة إزاء مضمون القضايا التي تطرح(3)شكل
التغريدات على حساب وزارة الصحة 
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وجاء اكتساب مرونة ثقافية تسمح بمتابعة مختلف اآلراء في المرتبة األولى  (2.94

،ويأتي في المرتبة الثالثة  2.79، يليه إدراك أبعاد المشكلة بمتوسط  2.94بمتوسط 

، ثم مساعدة المعلومات التي 2.64تكوين االتجاهات إزاء وباء كورونا  بمتوسط 

ر الشباب حول فيروس كورونا يعرضها حساب وزارة الصحة على تنمية أفكا

، ويأتي في المرتبة األخيرة 2.42، والتأثير على القرارات بمتوسط 2.49بمتوسط 

وتؤكد نظرية العتماد على  .2.29الحصول على المعلومات والمعارف بمتوسط

من خالل تقديم التفسير  على دور وسائل اإلعالم في كشف الغموف وسائل اإلعةم

ويعتمد األفراد  ادة المعلومات في هذه الحادثة ) وباء كورونا(.الواضح للحدث أو زي

كما تؤكد نظرية  على وسائل اإلعالم باعتبارها مصدًرا من مصادر تحقيق أهدافهم.

اإلشباعات أهمية دور وسائل اإلعالم على تحقيق على  الستخدامات واإلاباعات

، إضافة إلى لمهاراتالتوجيهية وذلك للحصول على المعلومات أو المعارف أو ا

 .تحقيق حاجات معرفية

 (5جدور)

 على حساب وزارة الصحةالثار الوجدانية على الشباب الكويتي المعتمد 

 في التوعية بفيروس كورونا 

ساب المعتمد على حالكويتي  على الشبابما االثار الوجدانية 

 وزارة الصحة في التوعية بفيروس كورونا

ط المتوس

يالحساب  

 االنحراف

 المعياري

الوزن 

يالنسب  

بالترتي  

0.670. 2.34 الخبرات العاطفية تجاه تأثيرات كورونا  78 2 

 1 98 0.778 2.94 الحزن على المصابين والموتى نتيجة وباء كورونا

الخوف والقلق تجاه بعض األحداث التي تؤثر على صحة 

 االنسان
2.25 .0.642  75 

3 

مواجهة وباء كورونا الثقة بالنفس فيتنمية   2.29 .0.725  76.3 4 

 في التوعية بفيروس كورونا حساب وزارة الصحةلمتابعة الوجدانية  تعددت اآلثار

وتتمثل في؛ الحزن على المصابين والموتى نتيجة وباء على الشباب الكويتي 

، يليها الخبرات العاطفية تجاه تأثيرات كورونا بمتوسط 2.94كورونا بمتوسط 

، ثم الخوف 2.29ثم تنمية الثقة بالنفس في مواجهة وباء كورونا بمتوسط  ،2.34

وتؤكد  .2.25والقلق تجاه بعض األحداث التي تؤثر على صحة االنسان بمتوسط

على الخوف والقلق حيث يفترف أن التعرف  نظرية العتماد على وسائل اإلعةم

لبعض المشاهد ) مصابي كورونا أو طرق انتقل العدوى( يصيب الفرد المتلقي 

 والرعب من الوقوع في هذه األعمال، أو أن يكون ضحية لها. بالخوف، والقلق،
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 (6جدور)

 على حساب وزارة الصحةالثار السلوكية على الشباب الكويتي المعتمد 

 في التوعية بفيروس كورونا 

ساب على الشباب الكويتي المعتمد على حثار السلوكية ألما ا

 وزارة الصحة في التوعية بفيروس كورونا

ط المتوس

يالحساب  

 االنحراف

 المعياري

الوزن 

يالنسب  

بالترتي  

0.786. 2.94 القدرة على حل المشكالت  98 3 

 1 99.7 2.290 2.99 اتخاذ اإلجراءات االحترازية

0.709. 2.92 مناقشة القضايا بدرجة كبيرة من الحرية  97.3 4 

0.732. 2.95 تنمية السلوك بما يحمي من العدوى  98.3 2 

دون التعرف لإلصابة مساعدة المرضى والمصابين  2.85 .0.754  95 5 

األثاار السالوكية علاى الشاباب الكاويتي المعتماد علاى تشير نتائم الدراسة إلاى تعادد 

وجااءت العباارات قوياة تراوحات  حساب وزارة الصحة في التوعياة بفياروس كوروناا

 ( .2.99 -2.85بين متوسطي)

، يليها تنمية 2.99بمتوسط  في المرتبة األولى اإلجراءات االحترازية اتخاذويأتي 

، ويأتي في المرتبة الثالثة القدرة على 2.95السلوك بما يحمي من العدوى بمتوسط 

، ثم مناقشة القضايا بدرجة كبيرة من الحرية 2.94الصحية بمتوسط  حل المشكالت

، مساعدة المرضى والمصابين دون التعرف لإلصابة 2.92بمتوسط 

وتوضح هذه البيانات تأثير متابعة حساب وزارة الصحة خالل فترة  .2.85بمتوسط

ج وباء كورونا على سلوكيات الشباب، حيث يؤدي الوعي بأساليب الوقاية والعال

حيث تؤكد نظرية   وأساليب انتشار الوباء إلى التأثير على سلوكيات الشباب.

ويعني به قيام  السلوكية مثل التنشيط: التأثيراتالعتماد على وسائل اإلعةم على 

نتيجة مثل اتخاذ اإلجراءات االحترازية أو مساعدة المرضى بنشاط ما  الفرد

مثل العزل  هذا العزوف عن العمل ويعني الخمور:و التعرف لوسائل اإلعالم.

 الصحي، أو االبتعاد عن اماكن التجمعات.

 مدى مصداقية معلومات حساب وزارة الصحة أثناء أزمة كورونا:ثالثا: 

تمثل مصداقية وسائل اإلعاالم أهمياة حياث تاؤدي إلاى االعتمااد علاى هاذه الوساائل 

ي الحصاول علاى المعلوماات واألخباار، وتتمثال المصاداقية فاي؛ الموضاوعية، ودقاة ف

 وسرعة وتنوع وجودة المعلومات. 
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فيما يتعلق بموضوعية المعلومات المعروضة على حساب وزارة الصحة حول 

بة من يرى أن هذه المعلومات سوباء كورونا تشير البيانات الميدانية إلى ارتفاع ن

، %17، ومحايدة بنسبة%25.5وموضوعية جدا بنسبة  %27.8موضوعية بنسبة

وتعكس  . %14، وغير موضوعية جدا بنسبة %15.8وغير موضوعية بنسبة 

 حساب وزارة الصحة.الموضوعية في عرف الحقائق واألخبار مصداقية 

 (7جدور)

 ارة الصحةمدى دقة المعلومات حور كورونا بموقع وز

 % العدد مدى دقة المعلومات حول كورونا بموقع وزارة الصحة

 24.5 98 دقيقة جدا

 26.5 106 دقيقة

 31 124 دقيقة إلى حد ما

 18 72 غير دقيقة

 100 400 اإلجمالي

بمدى دقة المعلومات حول كورونا بموقع وزارة الصحة تشير فيما يتعلق 

، ثم من يرى أنها  %31البيانات إلى ارتفاع نسبة من يرى أنها دقيقة إلى حد ما بنسبة 

نها أ، ثم من يرى %24.5، يليها من يرى انها دقيقة جدا بنسبة %26.5دقيقة بنسبة 

أن مايزيد عن نصف العينة  . ويتضح من توزع هذه البيانات%18غير  دقيقة بنسبة 

وما يقرب من ثلثها يرى انها دقيقة إلى حد ما وهو ما  ،ايرى أنها دقيقة ودقيقة جدً 

 يؤكد على ثقة ومصداقية غالبية عينة البحث لهذه المعلومات. 
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مدى موضوعية معلومات حساب وزارة الصحة أثناء أزمة ( 4)شكل
كورونا
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 (8جدور)

 مدى سرعة المعلومات حور كورونا بموقع وزارة الصحة

وزارة الصحةمدى سرعة المعلومات حول كورونا بموقع   % العدد 

 32.3 129 سريعة جدًا

 36.3 145 سريعة

 16.8 67 سريعة إلى حد ما

 14.8 59 غير سريعة

 100 400 اإلجمالي

حوالي ثلثي  رىمدى سرعة المعلومات حول كورونا بموقع وزارة الصحة ويفما يتعلق ب

( وكان حوالي ثلث %32.3وسريعة جدا بنسبة  %36.3العينة في المستوى )سريعة بنسبة 

المعلومات )سريعة إلى حد ما ، غير سريعة(. وتكشف هذه البيانات عن سرعة  العينة في فئتي

   التي يعرضها حساب وزارة الصحة حول وباء كورونا.

 (9جدور)

 بموقع وزارة الصحة مدى تنوع المعلومات حور كورونا

 % العدد مدى تنوع المعلومات حول كورونا بموقع وزارة الصحة

 24.3 97 متنوعة جدا

 27 108 متنوعة

 40.5 162 متنوعة إلى حد ما

 8.3 33 غير متنوعة

 100 400 اإلجمالي

وتؤكد  فما يتعلق بمدى تنوع المعلومات حول كورونا بموقع وزارة الصحة

البيانات على أن مايزيد عن نصف العينة بقليل أكدوا على أن المعلومات حول 

متنوعة إلى حد كانت )كورونا ) متنوعة جدا ومتنوعة( كما ان حوالي نصف العينة 

 ، وغير متنوعة(. ما 

 

جيدة جدا
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جيدة
26%

متوسطة
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غير جيدة
7%

مدى جودة المعلومات حول كورونا بموقع وزارة الصحة( 5)شكل
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فيما يتعلق بمدى جودة المعلومات حول كورونا بموقع وزارة الصحة تشير 

وجيدة  ،%44.5لى ارتفاع نسبة من يرى انها جيدة جدا بنسبة البيانات الميدانية إ

، وانخفضت نسبة من يرى أنها مستوى الجودة متوسط بنسبة %25.5بنسبة 

والشك أن جودة المعلومات يبرز مصداقية  .%7.3، وغير جيدة بنسبة22.8%

 حساب وزارة الصحة، وتميز دورها في عرف المعلومات. 

 (10جدور)

 الستفادة اإليجابية من هذه المواقع تجاه وباء كوروناأساليب تفعيل 

اه وباء ما أساليب تفعيل االستفادة اإليجابية من هذه المواقع تج

 كورونا

ط المتوس

يالحساب  

 االنحراف

 المعياري

الوزن 

يالنسب  

بالترتي  

المعلومات الحصول علىفي  معتمدةاالعتماد على مواقع   2.24 .0.944  74.7 5 

البيانات والتصريحات الرسميةعرف   2.45 .0.814  81.7 4 

0.794. 2.86 االستفادة من الحسابات الرسمية  95.3 2 

0.863. 2.87 االستعانة بصور حية للقضايا االجتماعية  95.7 1 

0.731. 2.47 االستعانة بفيديوهات تتوضح القضايا االجتماعية  82.3 3 

اإليجابية من هذه المواقع تجاه وباء كورونا وتتمثل تتعدد أساليب تفعيل االستفادة 

االستفادة من الحسابات  ،2.87بمتوسط في؛ االستعانة بصور حية للقضايا االجتماعية

االستعانة بفيديوهات تتوضح القضايا االجتماعية ، 2.86بمتوسط الرسمية

على االعتماد ، 2.45بمتوسطعرف البيانات والتصريحات الرسمية ، 2.47بمتوسط

وتساعد هذه األساليب  .2.24مواقع معتمدة في الحصول على المعلومات بمتوسط

على زيادة المصداقية والتأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية للمعلومات التي 

 تعرف على حساب وزارة الصحة.

ا:   النتائج العامة للدراسة:عاارا

الشباب لموقع وزارة الصحة  فيما يتعلق بالتساؤر ااور: ما استخدامات وتفضيةت

 متابعة وباء كورونا؟الكويتية )تويتر( في 

وتؤكد   ارتفاع نسبة المتابعة أخبار كورونا على حساب وزارة الصحة الكويتية. 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي قد ( أن معدل 2020)نتائم دراسة السالم 

من أفراد  %90( أن 2013ارتفع خالل أزمة كورونا. كما اكدت دراسة قطيم )

 العينة يستخدمون تويتر بدرجات متفاوتة.

التعرف على األخبار مابين؛ أسباب استخدام حساب وزارة الصحة الكويتية  تنوع 

 سهولة ،ات والمعارفزيادة المعلوم ،أكثر مصداقية ،واألحداث الجارية

 .التثقيف، النشر وسرعة االستخدام

https://www.jprr.epra.org.eg/AuthorDetails.aspx?lang=ar&Id=1249
https://www.jprr.epra.org.eg/AuthorDetails.aspx?lang=ar&Id=1249
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ارتفعت نسبة من يرى انه يعتمد على حساب وزارة الصحة في التوعية بكورونا  

 . %77.8بدرجة كبيرة ثم بدرجة متوسطة بما يصل إلى 

تتنوع القضايا التي تناولتها التغريدات على حساب وزارة الصحة في التوعية  

عرف الجهود الحكومية لعالج المصابين، التوعية  بكورونا وتتمثل في؛

بأساليب انتشار الفيروس، التوعية بأساليب الوقاية ، التوعية بكيفية التعامل في 

حالة انتشار الفيروس،  عرف عدد المصابين والوفيات وحاالت الشفاء ، 

 عرف الجهود المبذولة لمواجهة انتشار الفيروس.

تطرحها التغريدات على حساب  القضايا التي المؤيدين مضمون نسبةارتفاع  

 وزارة الصحة في التوعية بفيروس كورونا . 

انثار المعرفيدة والوجدانيدة السدلوكية لحسداب وزارة فيما يتعلق بالتساؤر الثاني: ما 

 ؟الصحة في التوعية بفيروس كورونا

الصحة في تتعدد اآلثار المعرفية على الشباب الكويتي من متابعة حساب وزارة  

-2.42التوعية بفيروس كورونا وكانت كلها آثار قوية تراوحت بين متوسطات )

( وجاء اكتساب مرونة ثقافية تسمح بمتابعة مختلف اآلراء في المرتبة 2.94

األولى ، يليه إدراك أبعاد المشكلة ،ويأتي في المرتبة الثالثة  تكوين االتجاهات 

مات التي يعرضها حساب وزارة الصحة إزاء وباء كورونا، ثم مساعدة المعلو

 على تنمية أفكار الشباب حول فيروس كورونا.

تعددت اآلثار الوجدانية لمتابعة حساب وزارة الصحة في التوعية بفيروس  

كورونا على الشباب الكويتي وتتمثل في؛ الحزن على المصابين والموتى نتيجة 

رات كورونا ، ثم تنمية الثقة وباء كورونا ، يليها الخبرات العاطفية تجاه تأثي

بالنفس في مواجهة وباء كورونا ، ثم الخوف والقلق تجاه بعض األحداث التي 

 تؤثر على صحة االنسان.

تعدد األثار السلوكية على الشباب الكويتي المعتمد على حساب وزارة الصحة  

في التوعية بفيروس كورونا وجاءت العبارات قوية تراوحت بين 

( .ويأتي اتخاذ اإلجراءات االحترازية في المرتبة األولى 2.99 -2.85متوسطي)

، يليها تنمية السلوك بما يحمي من العدوى ، ويأتي في المرتبة الثالثة القدرة على 

حل المشكالت الصحية ، ثم مناقشة القضايا بدرجة كبيرة من الحرية ، مساعدة 

 المرضى والمصابين دون التعرف لإلصابة.

أن لشبكات التواصل االجتماعي ساهمت بشكل )2020سة السيد )وأكدت درا    

 قوي في تشكيل وعي المرأة بفيروس كورونا المستجد معرفيا ووجدانيا وسلوكيا.
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مدى مصداقية معلومات حساب وزارة الصحة أثناء فيما يتعلق بالتساؤر الثالث: ما 

 ؟أزمة كورونا

حساب وزارة الصحة حول  المعروضة علىمن يرى أن المعلومات ارتفاع نسبة  

 وباء كورونا موضوعية وموضوعية جدا، ومحايدة .

أن مايزيد عن نصف العينة يرى أن المعلومات حول كورونا بموقع وزارة  

 الصحة دقيقة ودقيقة جدًا، وما يقرب من ثلثها يرى انها دقيقة إلى حد ما. 

ة )سريعة  يرى ثلثي العينة أن المعلومات حول كورونا بموقع وزارة الصح 

 وسريعة جدا (.  

أن مايزيد عن نصف العينة بقليل أكدوا على أن المعلومات حول كورونا )  

متنوعة جدا ومتنوعة( كما ان حوالي نصف العينة كانت )متنوعة إلى حد ما ، 

 وغير متنوعة(. 

ارتفاع نسبة من يرى أن المعلومات حول كورونا بموقع وزارة الصحة جيدة  

 جدا ، وجيدة.

( أن مصداقية تويتر ترتفع بين مستخدميه متى ما تم 2015تؤكد دراسة الغامدي )و

 تأكدهم مما يرد فيه من معلومات.

 توصيات الدراسة:حادي عشر: 

التساؤر الرابع وهو ما أساليب تفعيل واإلجابة على من خالل الدراسة الميدانية 

يمكن صيغة عدة توصيات الستفادة اإليجابية من هذه المواقع تجاه وباء كورونا؟ 

 هى:

، خاصة لتأثير وباء كورونا على االستعانة بصور حية للقضايا االجتماعية (1

  األفراد، والمعاناة الصحية التي تحدث للمصابين. 

في عرف الحقائق ، سواء فيما يتعلق بعدد  االستفادة من الحسابات الرسمية  (2

  المرضى أومدى وجود لقاح أوعالج.

، وهو ما يساعد على تنمية المعرفة التصريحات الرسميةعرف البيانات و  (3

بكل ما يتعلق بالوباء ، وتكوين االتجاهات وترشيد السلوك بناء على المعرفة 

  بالمعلومات والبيانات.

في الحصول على المعلومات، وهو ما يدعم  االعتماد على مواقع معتمدة  (4

ر ذلك إيجابيا على صدق المعلومات وتنوعها وجودتها، وموضوعياتها، ويؤث

 االعتماد على حساب وزارة الصحة في الحصول على المعلومات واألفكار. 

وضع شبكات التواصل االجتماعي في االعتبار عند التخطيط إلدارة أزمة  (5

 .فيروس كورونا المستجد
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 ثاني عشر: مراجع الدراسة:

 لسان العرب، )بيروت: دار صادر، المجلد الخامس عشر(. (1990)ابن منظور (1

  .نظم التعليم اإللكتروني وأدواته .الدمام: مكتبة المتنبي(2013جميل) إطميزي، (2

ئل التواصل االجتماعي : ( أسباب سوء استخدام وسا2018)بخاري، ماجد عبدالفتاح محمد (3

المجلة الدولية للدراسات التربوية تويتر أنموذجا، األردن ، مركز رفاد للدراسات واألبحاث، 

 .74-57، أغسطس، ص ص 1  ع4،مموالنفسية

لم اإللكتروني في المملكة العربية ( استدامة نظام التع2020الجار هللا، سليمان بن ناصر) (4

 19-السعودية من خالل تحليل آراء المستفيدين في منصة تويتر في ظل جائحة كورونا كوفيد

( اإلعالم الجديد والوعي السياسي: دور حسابات 2020)الجاسر، شعاع عبدالرحمن محمد (5

الشبكات اإلخبارية على وسيلة التواصل االجتماعي تويتر في تشكيل الوعي السياسي للطلبة 

  38جامعة الكويت مم المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، السعوديين في المرحلة الجامعية 

 .184-141 ، ص 151ع

( دور الحسابات الوهمية لتطبيق تويتر في عملية 2020) الجزاف، أنور عبدالوهاب مساعد (6

مجلة دراسات الخليم والجزيرة كويتي: دراسة ميدانية، تشكيل الرأي العام في المجتمع ال

 177  ع46،سالعربية

( اعتماد المغردين اإلعالميين على معلومات تويتر 2016) السويد، محمد بن على بن محمد (7

من اإلعالميين السعوديين المغردين فى وتقيمهم لمدى مصداقيتها : دراسة ميدانية على عينة 

، ص 16، الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال، عالمجلة العربية لإلعالم واالتصالتويتر ،

 .142-71ص 

شبكات التواصل االجتماعي وتنمية وعي المرأة  )2020رجب أحمد منشور: ) السيد، نجالء (8

 بأزمة فيروس كورونا المستجد كمتغير في التخطيط إلدارة األزمة 

( مصداقية تويتر لدى طالب وطالبات الجامعات الحكومية في 2015الغامدي، سعيد بن صالح) (9

، 1، ع27كلية اآلداب، مم -لك سعود مدينة الرياف: دراسة مسحية ، مجلة اآلداب، جامعة الم

 .384-361ص ص 

( استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التوعية الصحية 2016)خالد بن فيصلالفرم،  (10

لمرف كورونا: دراسة تطبيقية على المدن الطبية ومستشفياتها الحكومية بمدينة الرياف 

، جامعة األهرام الكندية، ديسمبر، المجلة العربية لبحوث اإلعالم واالتصال السعودية ،

 15 14ع

( مدى اعتماد الصفوة المصرية على التليفزيون في 1998القليني، سوزان يوسف )ديسمبر  (11

لة المصرية لبحوث اإلعالم. كلية وقت األزمات: دراسة حالة على حادث األقصر، المج

 اإلعالم، جامعة القاهرة.

 قبل من تويتر االجتماعي التواصل لموقع السياسية االستخدامات" . (2013) قطيم حسن (12

 .عمان ,األوسط الشرق جامعة ,ماجستير رسالة ،"الكويتي الشباب

والتوزيع، القاهرة، االتصال مفاهيمه نظرياته وسائله، دار الفجر للنشر ( 2003)دليو فضيل (13

 .1ط

"استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي"، مجلة التربية،  (2003)زاهر راضي (14

 .، جامعة عمان األهلية، عمان15ع

(االتصال واالعالم في المجتمعات المعاصرة، عمان ، دار 2006صالح ،خليل أبو أصبع) (15

 . 5المجدالوي لنشر والتوزيع ، ط

 .ثورة االتصال وحرية االعالم ، عمان ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع (2007)صالح، سلمان  (16
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اإلعالم الجديد: المفاهيم والوسائل والتطبيقات، )األردن:  (2008)عباس مصطفى صادق (17
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