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 هقذهة : 
ٌعد الوعً الصحً أداة لتعزٌز الصحة فهو أحد العوامل المهمة لمساعدة اإلنسان 

و ٌمثل حجر الزاوٌة فً التغٌٌر اإلٌجابً لسلوك األفراد و  علً التمتع بالصحة

المجتمعات ، خاصة و أن تحقٌق الصحة للجمٌع ٌرتكز علً التثقٌف الصحً قبل 

اعتماده علً اإلنجاز الطبً ، و بالتالً ٌزداد أهمٌة حدوث تغٌٌر فً األنماط 

سلوب الوقائً فً الحٌاتٌة و سلوك األفراد ، و ذلك بالتبعٌة  ٌزٌد من أهمٌة األ

بتوفٌر الخدمات الصحٌة العالجٌة لن ٌحقق الصحة  الرعاٌة الصحٌة ، ألن االكتفاء 

بل سوف تزداد األمراض الناتجة عن الخلل فً أنماط الحٌاة و عدم فً أي مجتمع 

تجنب مصادر األمراض بسبب جهل المصاب أو عدم إٌصال الرسالة الصحٌحة 

 السلٌمة .

نشر ملت وسائل اإلعالم بجمٌع أشكالها علً ضرورة و من هذا المنطلق ع

المعلومات اإلنسان بمسئولٌته إلً درجة قصوى ، و التخلص من عصر القلق  بتفهم 

الفرد بضرورة اإلجبار و االلتزام و المشاركة بعمق ، فتحقق التواصل الحضاري و 

التغٌٌر فً طبٌعة بقوة اإلعالمً ، كما ساعدت وسائل اإلعالم فً تحقٌق القناعة 

العالقات االجتماعٌة و الواقع االجتماعً و اإلدراك الحسً ، فكان لها تأثٌرات 

متنوعة علً تصرفاتهم ووضعهم فً مواقف معٌنة ، و مراقبة ردود أفعالهم و نمط 

 تفكٌرهم و تعاملهم مع هذه المواقف .

مختلفة التقلٌدٌة و فً ظل  التطور الهائل إلمكانٌات وسائل اإلعالم الو بالتالً ف

الجدٌدة ، تعاظم دور اإلعالم فً التعامل مع األزمات بشكل خاص ، و أصبح من 

فً المعالجات اإلعالمٌة لالزمات علً القواعد و األهمٌة بمكان االلتزام و االستناد 

األسس العلمٌة إلدارة األزمة ، أٌا كان مجالها ، من جانب القائمٌن باالتصال 

 سٌاسٌٌن أو مسئولٌن ( . )إعالمٌٌن  أو 

و من هنا سعت الدراسة إلً التعرف علً أثر مواقع التواصل االجتماعً فً توعٌة 

 .  الجمهور بضرورة التباعد االجتماعً بٌن الناس أثناء جائحة كورونا
 دور مواقع التواصل االجتماعي في التوعية الصحية : 

شٙذد اٌزٛػيخ اٌظؾيخ رطٛسا ِغزّشا ِٓ ؽيش اٌٛعبئً ٚ األشىبي ، فززغيش ثزغييش 

ٚعبئً االرظبي ٚ إٌظُ االعزّبػيخ فؤطجؾذ اٌزٛػيخ اٌظؾيخ رغزخذَ ٚعبئً 

ٚ اٌزي رّضً ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػي ٚ خبطخ ِٛلغ  اإللكترونًاإلػالَ 

اٌفيغجٛن.
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ؽيش رؼزجش اٌزٛػيخ اٌظؾيخ ِٛػٛػب ِٓ ِٛػٛػبد اإلػالَ اٌظؾي ٚ اٌٛلبئي ٚ 

٘ذفّٙب اٌّشزشن ٘ٛ خٍك ٚػي طؾي يّىٓ إٌبط ِٓ رغٕت األِشاع اٌخطيشح ، ٚ 

 رؾذد  ػاللخ اٌزٛػيخ اٌظؾيخ ثبإلػالَ في ِغزٛييٓ ّ٘ب : 

ٚ رٛظيف اإلػالَ ثغيخ رؾميك رّٕيخ اٌضمبفخ اٌظؾيخ ،  مستوي تعاوني :  -1

 اٌزؼشيف  ثجشاِظ اإلػالَ اٌظؾي ٚ اٌٛلبئي . 

تبنً سٌاسة إعالمٌة تواصلٌة تحترم عقٌدة المجتمع و ثقافته مستوي وظيفي : -2

فة الخبر الصادق و اإلحاطة بالقضاٌا الصحٌة ، و نشر القٌم رمن خالل مع

الصحٌة بٌن أفراد المجتمع 
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دٚسا ِّٙب في رؾميك اٌزفبػٍيخ ؽٛي رٍؼت ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػي 

٘زٖ اٌّٛالغ ، عٛاء ػجش  مستخدمواٌّٛاػيغ اٌظؾيخ اٌزي يزبثؼٙب ٚ يٙزُ ثٙب 

ٚ اٌؾغبثبد اٌخبطخ أٚ ػجش اٌظفؾبد ٚ اٌّغّٛػبد ِٓ خالي أعبٌيت 

إػبدح ٔشش ٘زٖ اٌّٛاػيغ ، ٚ ٘ٛ ِب ؽشق اٌزفبػً ِٓ ِغبّ٘بد ٚ ٔشش ٚ

ثبٌّٛاػيغ اٌظؾيخ ثّب يؼىظ ٚػيٗ  يظٙش ا٘زّبَ عّٙٛس ٘زٖ اٌّٛالغ

ثطجيؼزٙب . 
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ٚ اٌزٛػيخ اٌظؾيخ اٌزي ٔؼٕيٙب ٕ٘ب ِغّٛػخ اٌّؼٍِٛبد ٚ اٌخجشاد ٚ اٌّذسوبد 

ؽٛي اٌؾمبئك ٚ  الموثوق بها اٌزشاوّيخ اٌزي يؾظً ػٍيٙب اإلٔغبْ ِٓ اٌّظبدس 

اآلساء اٌظؾيخ ٚ اٌزي رشىً ػبِال ِّٙب في اٌٛلبيخ ِٓ اٌّشع ٚ سافذا ِٓ 

سٚافذ رؾغيٓ اٌظؾخ ٚ رشليزٙب .
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 أهمية التوعية الصحية : 

رّىيٓ األفشاد ِٓ اٌزّزغ ثٕظشح ػٍّيخ طؾيؾخ رغبػذٖ في رفغيش اٌظٛا٘ش  -1

اٌظؾيخ ٚرغؼٍٗ لبدسا ػٍي اٌجؾش ػٓ أعجبة األِشاع ٚ ػٍٍٙب ثّب يّىٕٙب 

 ِٓ رغٕجٙب ٚ اٌٛلبيخ ِٕٙب . 

خالي رٛظيفٗ ٌٙب ٚلذ اٌؾبعخ ٌٗ رىْٛ سطيذ ِؼشفي يغزفيذ ِٕٗ اإلٔغبْ ِٓ  -2

في ارخبر لشاساد طؾيؾخ طبئجخ إصاء ِب يؼزشػٗ ٚ يٛاعٙٗ ِٓ ِشىالد 

 طؾيخ .

 خٍك سٚػ االػزضاص ٚ اٌزمذيش ٚ اٌضمخ ثبٌؼٍُ ٚ اٌؼٍّبء . -3

وٛٔٙب ٔشبؽ غيش عبِذ يزغُ ثبٌزطٛس اٌّزغبسع . -4
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 تنمية الوعي الصحي عبر وسائل اإلعالم الجديد : 

اإلػالَ اٌغذيذ في صيبدح لذساد اٌزٛاطً ٚ رجبدي اٌّؼٍِٛبد ثيٓ أعّٙذ ٚعبئً 

اٌّؤعغبد اٌظؾيخ ٚ اٌغّٙٛس ، ِّب يؼضص اٌفؼً اٌزٛػٛي ِٓ خالي إٔشبء اٌّؾزٛي 

دِظ ػٕبطش اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح في  ٚ ٔشش اٌزٛػيخ ٚ اٌزضميف اٌظؾي ػجش

د في ارغب٘يٓ أٚ االعزشاريغيخ اٌؼبِخ ٌٍزٛػيخ ، ٚ رؼضيض دافؼيخ عشيبْ اٌّؼٍِٛب

االرظبي ِزؼذد االرغب٘بد ثيٓ اٌّؤعغبد اٌظؾيخ ٚ اٌغّٙٛس ، إر أطجؾذ 



اٌغيبعبد اٌزٛػٛيخ اٌظؾيخ اٌؾذيضخ رؼزّذ ػٍي دِظ إٌّظبد اإلٌيىزشٚٔيخ ِغ 

ثؼؼٙب اٌجؼغ ، ِضً اٌيٛريٛة ٚ اٌفيغجٛن ، ِّب يغًٙ ٌٍّٕظّبد اٌظؾيخ إداسح 

ثٙب ، ٚ وزٌه اٌزفبػً  الخاصةٛد ٚ اٌفيذيٛ٘بد اٌّٛاد أٚ اٌظٛس أٚ اٌشعبئً أٚ اٌظ

ِغ ِغزخذِي اإلػالَ اٌغذيذ ، ٚ ِغبػذرُٙ في اٌؼضٛس ػٍي اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ في 

أشىبي ِخزٍفخ ، وّب أْ اعزخذاَ اٌمٕٛاد اإلػالِيخ ٚ اٌشجىبد االعزّبػيخ يخٍك 

فشطخ وجيشح ٌزغٙيً رذفك اٌّؼٍِٛبد اٌظؾيخ ثؾىُ اٌجيئخ اٌذيٕبِيىيخ ٚ اٌّزطٛسح 

ي ِخزٍف ِٕظبد شجىبد اٌزٛاطً االعزّبػي ، ِّب يشفغ اٌّغبّ٘خ في ٌٍشجىبد ػٍ

صيبدح ٚػي اٌغّٙٛس ٚ اٌخذِبد راد اٌظٍخ ِٓ خالي عشػخ رجبدي اٌّؼٍِٛبد ، وّب 

اٌؾذيضخ ٌٍّٕظّبد اٌظؾيخ في ثشاِغٙب اٌزٛػٛيخ ، وّب أْ ٘زٖ  جاهاتتاالأْ 

ذ رشرجؾ اسرجبؽب ٚصيمب االعزشاريغيبد اٌؾذيضخ في اعزخذاَ شجىبد اإلػالَ اٌغذي

ثّفَٙٛ اإلداسح اٌؾذيضخ ٚ ثٕبء طٛسح رٕ٘يخ إيغبثيخ ٌٍّؤعغبد اٌظؾيخ ٌذي اٌّغزّغ 

اٌّؾٍي ، ؽيش رٍؼت ٚعبئً اإلػالَ اٌغذيذ في اٌٛلذ اٌشا٘ٓ دٚسا وجيشا في 

إدارة االنطباع و السمعة علً شبكات االنترنت ، مما ٌعزز الخدمات اعزشاريغيبد 

ت الصحٌة ، و تحسٌن مصداقٌتها ، و زٌادة الوعً حٌال األمراض الصحٌة للمنظما

و البرامج الوقائٌة ، و تولٌد انطباعات وسائل اإلعالم الجدٌدة و كسب المزٌد من 

اهتمام المستخدمٌن ، و بالتالً تحقٌق األهداف التوعوٌة للمنظمات الصحٌة ، كما 

لقطاعات الصحة البرامج  أصبحت وسائل اإلعالم الجدٌدة أكثر جاذبٌة و أهمٌة

التوعوٌة و استراتٌجٌات محو األمٌة الصحٌة ، مما ٌمكن تكنولوجٌات االتصال 

الجدٌدة من نطاق الفرص التوعوٌة لمساعدة الناس علً زٌادة المعرفة الصحٌة و 

تطوٌر مهارات البحث عن المعلومات المناسبة  و سد الفجوة الصحٌة التً تعد 

التواصل الصحً و تحقٌق األهداف التوعوٌة للمنظمات موضوعا كبٌرا فً حقل 

الصحٌة مما ٌستدعً من المؤسسات الصحٌة توظٌف الخصائص التفاعلٌة 

فٌسبوك ( ، و تفعٌل برامج  –توٌتر  –للمنصات اإللٌكترونٌة الجماهٌرٌة )ٌوتٌوب 

التوعٌة الصحٌة و الوصول إلً عدد أكبر من المستخدمٌن علً شبكة اإلنترنت و 

عزٌز البرامج الصحٌة الوقائٌة . ت  

أدٚاس ِٛالغ اٌرٛاصً االجرّاػي في ػٍّيح اٌرٛػيح ٚ ٔشش اٌٛػي اٌصذي 

 تجائذح وٛسٚٔا : 

وٛسٚٔب في ِظش ، ػٓ  ٔشش األخجبس ٚ اٌّؼٍِٛبد اٌظؾيخ اٌخبطخ ثغبئؾخ  -1

ؽشيك ٔشش اٌشعبئً اٌزٛػٛيخ اٌّؼزّذح ِٓ ٚصاسح اٌظؾخ ٚ ِٕظّخ اٌظؾخ 

اٌؼبٌّيخ ، ٚ رمذيُ اإلؽظبئيبد اٌخبطخ ثٕغت اإلطبثخ ٚ اٌٛفبح ٚ اٌشفبء ِٓ 

 فيشٚط وٛسٚٔب . 

اٌميبَ ثبألٔشطخ اٌزي رٙذف إٌي سفغ اٌٛػي اٌظؾي ٚ غشط اٌغٍٛويبد  -2

اد ِٓ خالي ٚ ثش اٌفيذيٛ٘بد اٌمظيشح ٚ اٌظٛس اٌغٍيّخ ٌذي األفش الصحٌة

 اٌزي رزؼٍك ثّٛاد اٌزطٙيش ٚ اٌزؼميُ .اٌغزاثخ 



إعشاء اٌجؾٛس ٚ اٌذساعبد فيّب يخض إيغبد ٌمبػ ٌفيشٚط وٛسٚٔب  ٚ إيغبد  -3

ػالط ٌٙزا اٌفيشٚط ٌٍزؼشف ػٍي اٌزؾذيبد ٚ اٌؼٛائك ٚ ؽشػ اٌؾٍٛي ٚ 

 اٌزٛطيبد .

ٜ ٚ اٌّؤعغبد ِظبدس اإلػالَ األخشرؼضيض اٌششاوخ ٚ اٌزٛاطً ِغ  -4

اٌّخزٍفخ ٚ االعزفبدح ِٓ رغبسثُٙ في رمذيُ اٌّؼٍِٛبد اٌظؾيؾخ ٚ اٌزؾزيش ِٓ 

اٌشبئؼبد ٚ اٌّؼٍِٛبد اٌخبؽئخ ، ؽيش لبِذ ٚصاسح اٌظؾخ ٚ اٌغىبْ 

اٌّظشيخ ثبٌزؼبْٚ ِغ ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼبٌّيخ ثئِذاد اٌفيغجٛن ثبٌّؾزٛي 

ٌفيغجٛن ثذٚسٖ ثئيظبٌٗ إٌي أوجش ػذد ِٓ اٌؼٍّي اٌزٛػٛي ، ٚ يمَٛ ا

اٌّظشييٓ ٚ غيش اٌّظشييٓ داخً ِظش ، وّب رؼبٍِذ ِٛالغ اٌزٛاطً 

االعزّبػي ِغ اٌّؼٍِٛبد اٌّغٍٛؽخ ؽٛي عبئؾخ وٛسٚٔب ، ؽيش لبَ اٌيٛريٛة 

ثئصاٌخ  أي ِؾزٛي أٚ فيذيٛ٘بد ِغٍٛؽخ ػٓ فيشٚط وٛسٚٔب ، ٚ يمَٛ اٌّٛلغ 

ٚ اٌزي ٚ  بها  دسح ِٓ اٌغٙبد اٌشعّيخ ٚ اٌّٛصٛقثزششيؼ اٌفيذيٛ٘بد اٌظب

اٌزي يؤري ػٍي سأعٙب ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼبٌّيخ ٚ ٚصاساد ، وّب لبَ ِٛلغ 

رؼييك أزشبس رٛيزش ثٕفظ اإلعشاءاد ِٓ ؽزف اٌّؾزٛي اٌّغٍٛؽ ٚ 

وٛسٚٔب ِغ رٛعيٗ اٌضٚاس إٌي ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼبٌّيخ، اٌٙبشزبعبد اٌخبطخ 

ن لبِذ ثّغؼ اٌزؼٍيمبد اٌزي رؾزٛي ػٍي رفغيش رآِشي وّب أْ ششوخ اٌفيغجٛ

أٚ ِؼٍِٛبد ِغٍٛؽخ ، ِغ إػبفخ صس عذيذ خبص ثبٌّؼٍِٛبد اٌّضبسح ؽٛي 

حتى ٌدرك الزوار أن   fact checkوٛسٚٔب ٚ ِشىٛن في طؾزٙب ٚ ٘ٛ 

المعلومات  هذه
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 ِشىٍح اٌذساعح : 

أدي انتشار فٌروس كورونا و تطور األزمة إلً قٌام المؤسسات الصحٌة و الهٌئات 

الحكومٌة فً كل دولة باستخدام منصاتها اإلعالمٌة علً مواقع التواصل االجتماعً 

، لتكون مصدرا  لنشر البٌانات الرسمٌة عن حاالت اإلصابة ، و كذلك للقٌام بالدور 

 .رة علً الفٌروس التوعوي لمواطنٌها لمحاولة السٌط

و بالتالً تتمثل مشكلة الدراسة فً التعرف علً دور مواقع التواصل 

االجتماعً فً توعٌة الجمهور بضرورة التباعد االجتماعً و اتخاذ 

 إجراءات الوقاٌة الالزمة أثناء جائحة كورونا . 

 

 أّ٘يح اٌذساعح :

وسائل اإلعالم الحدٌثة و التقلٌدٌة فً قلة  الدراسات التً تناولت دور  -1

 توعٌة الجمهور بجائحة كورونا . 



بخطورة فٌروس تأتً أهمٌة الدراسة مع ضرورة زٌادة الوعً الصحً  -2

كورونا و ذلك عن طرٌق نشر المعلومات و الحقائق الصحٌحة عن هذ 

 الفٌروس .

 

 أ٘ذاف اٌذساعح :      

االجتماعً فً التوعٌة الصحٌة التعرف علً أهمٌة مواقع التواصل  -1

 بفٌروس كورونا .

مواقع التواصل االجتماعً فً زٌادة إلقاء الضوء علً مدي مساهمة  -2

 الوعً الصحً من وجهة نظر أفراد العٌنة  . 

تقٌٌم الجمهور )أفراد العٌنة ( للدور الذي لعبته مواقع التواصل االجتماعً  -3

 فً التوعٌة بفٌروس كورونا .

 

 ساعح :ذغاؤالخ اٌذ     

ما  أهمٌة مواقع التواصل االجتماعً فً التوعٌة الصحٌة بفٌروس  -1

 كورونا؟ .

كٌف تساهم مواقع التواصل االجتماعً فً زٌادة الوعً الصحً من وجهة  -2

 نظر أفراد العٌنة  ؟

ما تقٌٌم الجمهور )أفراد العٌنة ( للدور الذي لعبته مواقع التواصل  -3

 بفٌروس كورونا ؟.االجتماعً فً التوعٌة 

 

 

 :اإلطاس إٌظشي ٌٍذساعح 

 : ٔظشيح االػرّاد ػٍي ٚعائً اإلػالَ 

إن فكرة االعتماد علً وسائل األعالم ارتبطت بقدرتها علً تحقٌق التأثٌر و 

االنتشار الواسع فً العدٌد من المجتمعات مما أدي إلً جعلها محركا أساسٌا 

، و عنصر مهما من العناصر التً تؤثر علً آراء األفراد داخل المجتمع 

فراد و النهوض الواحد ، لذلك أسهمت وسائل اإلعالم فً تغٌٌر سلوك األ

بثقافتهم اإلعالمٌة ، و خصوصا مع التطورات التكنولوجٌة المرتبطة بدور 

شبكة اإلنترنت ، و مواقع التواصل االجتماعً فً نقل األخبار ، و توصٌلها 

لألفراد فً وقت قصٌر ، مما أسهم فً تعزٌز فكرة االعتماد علً وسائل 

.اإلعالم فً العدٌد من المجاالت اإلخبارٌة 
7

 

 :اٌفشظياخ اٌري ذمَٛ ػٍيٙا إٌظشيح 



تفترض النظرٌة أنه كلما زاد اعتماد الفرد علً إشباع حاجاته من خالل 

استخدام الوسائل اإلعالمٌة ، ستزٌد أهمٌة الدور الذي تؤدٌه الوسائل فً 

حٌاة الفرد ، و لذلك سٌزٌد تأثٌر هذه الوسائل علً الفرد ، و من منظور 

ل ـ فإن مجتمعً واسع ، إذا كان هناك أفراد أكثر ٌعتمدون علً الوسائ

التأثٌر الكلً للوسائل ٌرتفع و سٌصبح دور الوسائل فً المجتمع أساسٌا 

.بشكل كبٌر 
8

 

و قدمت النظرٌة مجموعة من االفتراضات العلمٌة التً سعت دراسات الحقة    

 : الختبارها فً بٌئات مختلفة ، و من تلك االفتراضات

ماعً و الجمهور ، و قد وجود عالقة اعتماد بٌن وسائل اإلعالم و النظام االجت -

 . تكون هذه العالقات مع نظم وسائل اإلعالم  جمٌعها أو مع أحد أجزائها 

كلما زاد اعتماد األفراد علً وسائل اإلعالم فً استفتاء المعلومات زادت  -

.التأثٌرات المعرفٌة و الوجدانٌة و السلوكٌة لتلك الوسائل 
9

 

 : االػرّاد اٌّرثادي تيٓ األفشاد ٚٔظُ  ٚعائً اإلػالَ  -

أن األفراد مثل النظم االجتماعٌة ، ٌقٌمون عالقات اعتماد علً وسائل اإلعالم ،  -

ألن األفراد توجههم األفراد ، و بعض أهدافهم تتطلب الوصول إلً مصادر 

تسٌطر علٌها وسائل اإلعالم ، و ٌعتمد األفراد علً وسائل اإلعالم لتحقٌق 

 األهداف التالٌة : 

خالل التعلم و الحصول علً الخبرات ،  الفهم الفهم مثل معرفة الذات من -1 -

 .االجتماعً من خالل معرفة األشٌاء عن العالم أو الجماعة 

التوجٌه: و ٌشتمل علً توجه العمل مثل :أن تقرر ماذا تشتري و كٌف ترتدي -2 -

ثٌابك ، و توجٌه تفاعلً مثل : الحصول علً دالالت عن كٌفٌة التعامل مع 

مواقف جدٌدة أو صعبة .
10
  

التسلٌة : و تشتمل علً التسلٌة المنعزلة مثل : الراحة و االسترخاء و -3 -

االستثارة و التسلٌة االجتماعٌة مثل الذهاب إلً السٌنما أو االستماع إلً 

الموسٌقً مع األصدقاء ، أو مشاهدة التلٌفزٌون مع األسرة .
11

 

ب فً و فٌما ٌتعلق باالعتماد علً اإلنترنت ، هناك مجموعة من األسبا

: االتصال باآلخرٌن ، البحث عن العمل ، االسترخاء ، التعرف علً 

أصدقاء جدد ، التحدث مع أفراد لهم نفس االهتمامات ، مشاركة 

اآلخرٌن فً األفكار ، التسلٌة ، العمل ، الحصول علً معلومات جدٌدة 

، التدعٌم العاطفً ، الحصول علً معلومات شخصٌة .
12

 

ن إلً ضرورة دراسة كٌفٌة تشكٌل معلومات و أشار هٌندمان و آخرو

األفراد و عالقة ذلك بالبٌئة االجتماعٌة المحٌطة بهم ، فاألفراد و 

المجموعات تختلف فً طرٌقة حصولها علً المعلومات و تعاملها مع 

الوسائل التً ٌمكن الحصول منها علً هذه المعلومات ، و بالتالً فإن 



العوامل ، و بالتالً تكون العالقة تأثٌر وسائل اإلعالم ٌرتبط بهذه 

االرتباطٌه بٌن كل من المجتمع و وسائل اإلعالم و األفراد بٌن كل من 

المجتمع و وسائل اإلعالم و األفراد الذٌن ٌختلفون بدورهم فً سماتهم 

الدٌموجرافٌة و المعرفٌة.
13

 

 :  اٌغاتمح اٌذساعاخ 

 دساعاخ اػرّذخ ػٍي ٔظشيح االػرّاد ػٍي ٚعائً اإلػالَ :  -

(9119دساعح عّاح ِذّذ ِذّذي ) -1
14

،"اػرّاد اٌشثاب اٌّصشي 

ػٍي صفذاخ اٌّرذذشيٓ اٌشعّييٓ ٌٍّإعغاخ اٌذىِٛيح ػٍي ِٛالغ 

 :اٌرٛصً االجرّاػي اٌفيغثٛن : دساعح ِيذأيح "  

العالقة بٌن مستوي تتمثل مشكلة الدراسة فً رصد و قٌاس و تحلٌل 

اعتماد الشباب المصري علً صفحات المتحدثٌن الرسمٌٌن )كمتغٌر 

مستقل ( بالتطبٌق علً عدد من المؤسسات الحكومٌة و الموجودة علً 

موقع الفٌسبوك ن كما تسعً الدراسة إلً الكشف عن العوامل و 

المتغٌرات المؤثرة علً اعتماد الشباب علً هذه الصفحات من حٌث 

ي التعرض لها ، و تفضٌال تهم لهذه الصفحات ، و مدي التفاعل مستو

معها ، و طبٌعة االتجاه نحوها ، و درجة الثقة فٌها ، و اتجاهاتهم نحو 

 أداء المؤسسات الحكومٌة .

 ٚ ذٛصٍد اٌذساعح ئٌي ػذد ِٓ إٌرائج أّ٘ٙا :  -

ات وجود عالقة طردٌة متوسطة القوة بٌن متغٌري دوافع االعتماد علً صفح -

المتحدثٌن الرسمٌٌن للمؤسسات الحكومٌة علً موقع الفٌسبوك و التأثٌرات 

السلوكٌة ( ، بمعنً أنه كلما ارتفعت  –الوجدانٌة  –المختلفة لالعتماد )المعرفٌة 

دوافع التعرض لصفحات المتحدثٌن الرسمٌٌن لدي الشباب المصري ، زاد تحقق 

وجدانٌة و السلوكٌة ( ، و ثبت أٌضا أن ال –التأثٌرات الثالثة لالعتماد )المعرفٌة 

 متغٌر التأثٌرات المعرفٌة و هو األكثر تحققا . 

(9119دساعح عّاح ِذّذ ِذّذي ) -9  -
15

،"اػرّاد اٌشثاب اٌّصشي ػٍي 

صفذاخ اٌّرذذشيٓ اٌشعّييٓ ٌٍّإعغاخ اٌذىِٛيح ػٍي ِٛالغ اٌرٛصً 

 :االجرّاػي اٌفيغثٛن : دساعح ِيذأيح "  

لدراسة فً التعرف علً اتجاهات المرأة المصرٌة نحو استخدام تحددت مشكلة ا -

وسائل اإلعالم الرقمٌة فً المجال الصحً ، حٌث تم االعتماد علً أسلوب 

العٌنة العمدٌه المتاحة من السٌدات و الفتٌات المصرٌات من مستخدمً وسائل 

رقمً اإلعالم الرقمٌة الالتً ٌتعرضن للمضمون الصحً عبر وسائل اإلعالم ال

 مفردة . 226، حٌث بلغ إجمالً العٌنة 

 ٚ ذٛصٍد اٌذساعح ئٌي ػذد ِٓ إٌرائج أّ٘ٙا :   -

ٌتضح من مناقشة نتائج الدراسة ضرورة التأكٌد علً أهمٌة الوعً الصحً  -

باعتباره العنصر الرئٌس فً الخدمات الصحٌة و ال سبٌل لتحقٌق رفع الوعً 



اإلعالم الصحً ، و ٌتحقق ذلك من خالل الصحً إال بتحدٌث و تطوٌر وسائل 

العمل علً تكثٌف بث برامج توعٌة صحٌة  عبر وسائل اإلعالم الرقمً التً 

تساعد علً تغٌٌر نمط حٌاة أفراد المجتمع و تشجٌع المبادرات المجتمعٌة التً 

 تسعً لتحقٌق هذه األهداف .

(8911) ِٕح اهلل ِجذي ِذّذ تٙجد دساعح  -3
16

اب ،"اػرّاد اٌشث 

اإلخثاسيح في  ِٛالغ اٌرٛصً االجرّاػي  صفذاخاٌاٌّصشي ػٍي 

 :"   وّصذس ٌٍّؼٍِٛاخ دٛي األدذاز اٌجاسيح 

سعت الدراسة للتعرف علً مدي اعتماد الشباب المصري علً 

الصفحات اإلخبارٌة علً مواقع التواصل االجتماعً للحصول علً 

لدور الذي تؤدٌه المعلومات حول األحداث الجارٌة ، و الوقوف علً ا

هذه الصفحات فً إمداد الشباب بالمعلومات و خاصة السٌاسٌة ، و 

دراسة المتغٌرات التً تؤثر فً هذه العالقة لقٌاس مدي فاعلٌة هذه 

الصفحات فً المعرفة السٌاسٌة لدي الشباب ، باإلضافة إلً التعرف 

 علً مستوٌات التفاعلٌة فً هذه الصفحات و تأثٌرها علً اتجاهات

الشباب و آرائهم حول القضاٌا المختلفة ، و اعتمدت هذه الدراسة علً 

منهج المسح ، حٌث تم إجراء الدراسة علً عٌنة عمدٌه من مستخدمً 

مفردة  400مواقع التواصل االجتماعً من الشباب المصري و قوامها 

 . 

 : ٚ ذٛصٍد اٌذساعح ئٌي ػذد ِٓ إٌرائج أّ٘ٙا -

إحصائٌا بٌن االعتماد علً الصفحات اإلخبارٌة علً وجود عالقة ارتباط دالة  - -

السلوكٌة (  –الوجدانٌة  –مواقع التواصل االجتماعً و التأثٌرات )المعرفٌة 

 المتحققة من االعتماد 

وجود عالقة ارتباط دالة إحصائٌا بٌن التعرض للصفحات اإلخبارٌة علً - -

علً المعلومات حول مواقع التواصل االجتماعً و االعتماد علٌها فً الحصول 

 .القضاٌا و األحداث

 

 

 

دساعاخ اػرّذخ ػٍي اٌؼاللح تيٓ  اٌرغطيح اإلػالِيح اٌرمٍيذيح ٚ اٌذذيصح  -2 -

 ٌٍٛػي اٌصذي :

(9191دساعح )-7 -
17

،ّٔزجح ديٕاِيىياخ أرماي األ ٔفٍٛٔضا ِٓ خالي تيأاخ 

  HINIفي وٛسيا 9119اٌرغطيح اإلػالِيح الٔرشاس فيشٚط ػاَ 



تفشً فٌروس األنفلونزا المتكرر ٌشكل تهدٌدا صحٌا خطٌرا فً جمٌع ال ٌزال  -

أنحاء العالم ، حٌث أصبح دور وسائل اإلعالم مهما بشكل متزاٌد  فً نمذجة 

دٌنامٌكٌات  انتقال األمراض المعدٌة ، ألنه ال ٌمكن أن ٌوفر معلومات الصحة 

بدافع من تفشً العامة التً تؤثر علً إدراك المخاطر و السلوكٌات الصحٌة 

فً كورٌا الجنوبٌة ، تم تطوٌر نموذج  2009جائحة أنفلونزا الخنازٌر عام 

رٌاضً فً هذا العمل  ، تم تعدٌل نموذج سابق النتقال األنفلونزا ، من خالل 

 دمج مصطلحٌن مختلفٌن لتأثٌر الوسائط كداللة لمعدل النقل .

  :ٚ ذٛصٍد اٌذساعح ئٌي ػذد ِٓ إٌرائج أّ٘ٙا - -

مصطلحات تأثٌر الوسائط المستندة إلً النظرٌة و البٌانات تستند إلً نفس - -

التأثٌر تقرٌبا علً دٌنامٌكٌات األنفلونزا تحت تأثٌر المعامالت اإلحصائٌة ، و 

التً تم الحصول علٌها فً هذه الدراسة ، تشٌر علً دٌنامٌكٌات األنفلونزا ، 

ل حجم الذروة و الحجم النهائً لوباء ٌؤدي المزٌد من التغطٌة اإلعالمٌة إلً تقلٌ

 األنفلونزا .

دساعح ِشذعي اٌثشيش ػصّاْ األِيٓ ، خاٌذ ػثذ اٌذفيظ  -8 

(9191)
18

،"ٚعائً اٌرٛاصً االجرّاػي ٚ ذؼضيض اٌٛػي اٌصذي 

ٌٍٛلايح ِٓ فيشٚط وٛسٚٔا :صفذح اٌفيغثٛن تاٌّٛلغ اٌشعّي ٌٛصاسج 

 اٌصذح اٌغٛدأيح أّٔٛرجا ": 

اسة للكشف عن إسهامات شبكات التواصل االجتماعً سعت هذه الدر

فً تعزٌز الوعً الصحً لدي المجتمع السودانً للوقاٌة من فٌروس 

كورونا ، اعتمدت الدراسة علً المنهج الكٌفً ، و ٌتكون مجتمع 

الدراسة من رسائل التوعٌة الخاصة بفٌروس كورونا المستجد فً 

لحصر الشامل لكل الرسائل صفحة الفٌسبوك ، أما العٌنة فهً عٌنة ا

علً صفحة الفٌسبوك بالموقع الرسمً لوزارة الصحة السودانٌة لمدة 

، و هً فترة تصاعد جائحة كورونا فً 8/4/2020سبعة أٌام تبدأ من 

 السودان .

 ٚ ذٛصٍد اٌذساعح ئٌي ػذد ِٓ إٌرائج أّ٘ٙا: - -

ر األخبار اهتمام صفحة الفٌسبوك بموقع الوزارة بتعزٌز الوعً الصحً بنش -

المستمرة عن فٌروس كورونا ، و كذلك نشر رسائل التوعٌة الصحٌة بمختلف 

أشكالها و باستخدام أسالٌب متنوعة و االعتماد علً مصادر مختلفة ، و أوصت 

الدراسة بالمحافظة علً استمرارٌة نشر األخبار عن الفٌروس و االستفادة من 

علً مشاركتها ، و البحث عن  التفاعل الجمهور مع هذه الرسائل و التشجٌع

 أسالٌب جدٌدة بدٌال لرسائل الصورة الثابتة لعدم فاعلٌتها فً التوعٌة الصحٌة .  

(9119دساعح ) -9 -
19

،"ذمييُ ِصذاليح اٌّؼٍِٛاخ اٌصذيح ػٍي ٚعائً 

 اٌرٛاصً االجرّاػي "



سعت هذه الدراسة للتعرف علً المعاٌٌر التً ٌستخدمها الناس للحكم علً  -

المعلومات الصحٌة علً وسائل التواصل االجتماعً من خالل إجراء  مصداقٌة

تحلٌل محتوي بشكل عشوائً علً معلومات صحٌة مختارة ، حٌث اكتشفت 

الدراسة مجموعة واسعة من عوامل المصداقٌة و تفعٌلها و التحقق من سلطاتها 

 التمٌٌزٌة فً التنبؤ بالمصداقٌة .

 ئج أّ٘ٙا: ٚ ذٛصٍد اٌذساعح ئٌي ػذد ِٓ إٌرا -

أظهرت نتائج هذه الدراسة إمكانٌة اختبار نموذج قائم علً النظرٌة باستخدام  -

نموذج لعلوم البٌانات ، و أخٌرا تقدم هذه الدراسة رؤٌة ذات مغزى للمرحلة 

التالٌة من المصداقٌة ، حٌث تحتاج  إلً نماذج  للمصداقٌة التكٌٌفٌة و 

 التشخٌصٌة. 

(9117،) دساعح خاٌذ فيصً اٌمشَ -11 -
91

،"اعرخذاَ ٚعائً اٌرٛاصً 

االجرّاػي في اٌرٛػيح اٌصذيح ٌّشض وٛسٚٔا :دساعح ذطثيميح ػٍي اٌّذْ 

 : اٌطثيح "

تحددت مشكلة الدراسة فً تقٌٌم الدور االتصالً للمؤسسات الصحٌة فً التوعٌة  -

حٌال مرض كورونا  من خالل استخدام وسائل التواصل االجتماعً كأداة 

وجود خطر وبائً متمثل فً فٌروس كورونا ، اعتمدت عٌنة توعوٌة فً ظل 

فٌسبوك  –توٌتر  –الدراسة علً الحصر الشامل للشبكات االجتماعٌة )ٌوتٌوب 

(لكافة المدن الطبٌة و مستشفٌاتها الكبرى المعروفة فً مدٌنة الرٌاض ، و تمثلت 

الرسمٌة العٌنة فً تحلٌل مضمون الرسائل التوعوٌة المنشورة عبر الحسابات 

 –للمدن الطبٌة الخمس و مستشفٌاتها فً الشبكات االجتماعٌة الثالث )الٌوتٌوب 

 توٌتر (  –فٌسبوك 

 ٚ ذٛصٍد اٌذساعح ئٌي ػذد ِٓ إٌرائج أّ٘ٙا:  -

%من المدن الطبٌة بمدٌنة الرٌاض لم تستخدم شبكات 60أوضحت الدراسة أن  -

ا ٌعنً غٌاب التواصل االجتماعً فً التوعٌة حول مرض كورونا ، مم

استراتٌجٌات صحٌة و وطنٌة ، تسهم من خاللها كافة المدن الطبٌة ، و 

مستشفٌاتها الحكومٌة فً االنخراط فً الجهد الوطنً الصحً ، كما توضح 

الدراسة أٌضا ضعف استخدام المدن الطبٌة و مستشفٌاتها الحكومٌة الستخدام 

ع المجتمع المحلً ، و تعزٌز المنظومة االتصالٌة الحدٌثة للتوعٌة و التواصل م

الثقافة الصحٌة و الطب و الطب الوقائً ، مما ٌعنً أٌضا التفرٌط بتوظٌف 

الشبكات االتصالٌة الفاعلة خالل األمراض و األوبئة مما ٌعزز من حجم 

 الخسائر الوطنٌة .

 الذراسة :  نىع



ٌتم جمع  تنتمً هذه الدراسة إلً الدراسات الوصفٌة التً تصف ظاهرة معٌنة ، و

البٌانات حول هذه الظاهرة و تصنٌفها و تسجٌلها و تفسٌرها و تحلٌلها و استخالص 

 النتائج .

 هنهج الذراسة : 
تم استخدام منهج المسح كأحد المناهج التً ٌعتمد علٌها إلجراء الدراسات الوصفٌة ، 

حل لخطوات جمع البٌانات و المعلومات عن الظاهرة مباعتباره نموذجا معٌارٌا 

الدراسة و معرفة مختلف الجوانب ، و ٌعرف بأنه جهد علمً منظم للحصول علً 

 على معلومات أو أوصاف عن الظاهرة أو الظواهر محل الدراسة . 

 عينة  الذراسة : 
أجرٌت الدراسة عل عٌنة الدراسة عمدٌه من مستخدمً مواقع التواصل 

 . مفردة 250االجتماعً من الجمهور المصري ، و قوامها 

 أدوات  الذراسة :
إن االستبانة هً األداة المستخدمة فً هذه الدراسة من أجل جمع المعلومات و 

 البٌانات من أفراد العٌنة .

 األعاٌية اإلدصائيح اٌّغرخذِح : 

 التكرارات و النسب المئوٌة .  -1

 المتوسطات الحسابٌة و االنحرافات المعٌارٌة .  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِٕالشح إٌرائج ٚ ذذٍيٍٙا : 



ِذي اػرّادن ػٍي ِٛالغ اٌرٛاصً االجرّاػي وّصذس اٌّؼٍِٛاخ اٌصذيح  -1

 ػٓ جائذح وٛسٚٔا . 

 (1جول رقم )

مدي االعتماد علً مواقع التواصل االجتماعً كمصدر للمعلومات الصحٌة عن 

 جائحة كورونا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ٌتضح من بٌانات الجدول السابق أن نسبة من ٌعتمدون علً مواقع التواصل 

االجتماعً بشكل كبٌر فً التوعٌة الصحٌة بجائحة كورونا ، احتل "واتساب " 

المرتبة األولً عن طرٌق تبادل األخبار عبر تطبٌق واتساب ، و ٌلٌها فً المرتبة 

ن علً مشاهدة الفٌدٌوهات التوعوٌة الثانٌة  الٌوتٌوب ، حٌث كان أفراد العٌنة ٌقبلو

التً تبثها وزارة الصحة و منظمة الصحة العالمٌة بمصر ، و ٌلٌها فً المرتبة 

الثالثة "فٌسبوك " ، حٌث زادت نسبة اإلقبال علً صفحة وزارة الصحة علً 

الفٌسبوك و صفحة منظمة الصحة العالمٌة بمصر علً الفٌسبوك ، و ٌرجع نسبة 

نظرا لرغبة الجمهور فً التعرف علً تقارٌر أعداد  ،الصفحات  اإلقبال علً هذه

المصابٌن و أعداد الوفٌات و التعرف علً آخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا 

اٌّٛلغ 
 ِذي \

 االػرّاد 
 تشىً ِرٛعط تشىً وثيش

 لٍيًتشىً 
    

 
 ن      

 
% 

 
 ن     

 % ن %

 فيغثٛن 
117 

49.8
% 

47 18.8% 96 38.4% 

 ذٛيرش 
94 

37.6
% 

151 61.4% 5 9% 

 يٛذيٛب 
195 

51
% 

88 35.9% 37 14.8% 

 أغرغشاَ 
97 

38.8
% 

111 41 % 53 91.9% 

 - - - -  - ٌيٕىذ ئْ 

48.8 199 ٚاذغاب 
% 

99        39.6% 99 11.6% 

 -      -       - -     -          -    غيش رٌه 



، أحدث اإلحصائٌات و طرق الوقاٌة ، و التعرف أٌضا علً القرارات الهامة 

 . الصادرة من مجلس الوزراء بشأن إجراءات حظر التجوال
ِذي اػرّاد أفشاد اٌؼيٕح ػٍي اٌّؼٍِٛاخ اٌصذيح اٌّمذِح ػٓ جائذح  -9

 وٛسٚٔا  ػثش ِٛالغ اٌرٛاصً االجرّاػي : 

 ( 2جدول رقم )

المعلومات  لً علً مواقع التواصل االجتماعً عأفراد العٌنة  عتماد مدي ا

 الصحٌة الخاصة بجائحة كورونا 

 إٌغثح  اٌرىشاس  دسجح االػرّاد 

 %54     135 اعتمد بدرجة كبٌرة 

 %30     75 اعتمد  بدرجة متوسطة 

 %16     40 اعتمد بدرجة ضعٌفة 

 %111   951 اٌّجّٛع 

علً لخاص بمدي متابعة أفراد العٌنة توضح نتائج الجدول السابق  ا

مواقع التواصل االجتماعً ، و تبٌن أن النسبة األكبر من عٌنة الدراسة 

% ، بٌنما ٌتابع أفراد العٌنة 54الصفحات بدرجة كبٌرة بنسبة تتابع هذه 

% ، بٌنما ٌتابع أفراد العٌنة هذه 30بدرجة متوسطة بنسبة مواقع هذه ال

%، أي بدرجة اعتماد بسٌطة ، و عادة 16بدرجة ضعٌفة بنسبة المواقع 

جاء بالصدفة ، أو فً حالة وجود أمر  لمواقعما ٌكون متابعة هذه ا

 ٌتطلب ذلك .

 

 

 

 

 

 

 

 

في اٌرٛػيح أعثاب دٚافغ اػرّاد أفشاد اٌؼيٕح ِٛالغ اٌرٛاصً االجرّاػي  -3

 . اٌصذيح تأصِح وٛسٚٔا 

 (   3جذٚي سلُ )  



في اٌرٛػيح  دٚافغ اػرّاد أفشاد اٌؼيٕح ػٍي ِٛالغ اٌرٛاصً االجرّاػي

 . تأصِح وٛسٚٔا 

 االػرّادأعثاب 
 
 

 اإلجّاٌي  تشىً لٍيً  تشىً ِرٛعط  تشىً وثيش 

 % ن % ن % ن % ن

الِرياص٘ا تاٌغشػح في -1
ٔمً األخثاس ٚ اٌثيأاخ 

 اٌخاصح تجائذح وٛسٚٔا .

151 

 

 

61

% 

75 

 

 

31

% 
 

95 

 

 

11

% 

951 

 

111

% 

 ّٛالغذغاػذٔي ٘زٖ اٌ-9
ِٓ خالي اٌفيذيٛ٘اخ 
لصيشج ٚ صٛس جزاتح 
ذرؼٍك تّٛاد اٌرطٙيش ٚ 
اٌرؼميُ ٚ عثً اٌٛلايح ِٓ 
 اإلصاتح تفيشٚط وٛسٚٔا .

58 

 

93.

9% 

139 

 

 

59.8

% 

61 

 

 

94

% 

951 

 

 

111

% 

ّٛالغ ذغاػذٔي ٘زٖ اٌ-3
في اٌرؼشف ػٍي اٌثياْ 
اٌيِٛي ٌٛصاسج اٌصذح ٚ 
اٌغىاْ تأػذاد اٌّصاتيٓ 

 تفيشٚط وٛسٚٔا .

78 

 

 

31.

9% 

198 

 

 

51.9

% 

44 

 

 

17.6

% 

951 

 

111

% 

 

 

ِٓ ّٛالغ ذّىٕٕي ٘زٖ اٌ-4
ِراتؼح اٌمشاساخ ٚ اٌثيأاخ 
اٌري ذصذس٘ا اٌذىِٛاخ 

 ٌّجاتٙح جائذح وٛسٚٔا .

84 

 

 

33.

6%  

 

 

98 

 

 

39.9

% 
 

68 

 

 

97.9

% 

951 

 

 

111

% 

ِراتؼح اٌرذذيصاخ ٚ -5
اٌرؼٍيماخ تذصا ػٓ 
ِؼٍِٛاخ تشأْ فيشٚط 

 وٛسٚٔا .

155 

 

 

69

% 

 

 

79 

 

31.6

% 
 

16 

 

 

6.4

% 

 

 

951 

 

 

111

% 

 ّٛالغعؼد ٘زٖ اٌ-6
ٌّذاستح اٌشائؼاخ ٚ 
اٌمعاء ػٍي ذذاٚي 
اٌّؼٍِٛاخ اٌصذيح غيش 
اٌذليمح تشأْ اإلصاتح 

 تفيشٚط وٛسٚٔا .

138 

 

 

55.

9%  

 

 

91 

 

 

36.4

% 
 

91 
 
 

8.4

% 

 

 

951 

 

 

111

% 

 

اٌثذس ػٓ   -7
االٔفٛجشاف اٌري ذٕشش٘ا 

ٌٍرٛػيح تخطش  ّٛالغ٘زٖ اٌ

13
1 
 

59

% 

 

111 

 

 

41.4

% 

 

19 

 

 

6.7

% 

 

951 

 

 

111

% 

 



      اإلصاتح تفيشٚط وٛسٚٔا .

ٌّصذاليح اٌّذرٛي  -8
اإلػالِي اٌخاص تجائذح 

 .فش ػٍيٙا وٛسٚٔا اٌّرٛ

134 

 

 

53.

6%  

 

 

113 

 

41.9

% 

 

 

13 

 

 

5.9

% 

 

 

951 

 

 

111

% 

 

ّٛالغ ذغاػذٔي ٘زٖ اٌ-9
في اٌمعاء ػٍي اٌرٛذش ٚ 

 اٌمٍك. 

151 

 

 

61.

4%  

 

 

79 

 

 

98.8

% 

 

97 

 

 

11.8

% 

951 

 

 

 

111

% 

 

 

ٌتضح من بٌانات الجدول السابق أن أهم أسباب دوافع اعتماد أفراد العٌنة علً 

 مواقع التواصل االجتماعً فً التوعٌة الصحٌة بجائحة كورونا جاءت كالتالً :

" اٌرؼٍيماخ تذصا ػٓ ِؼٍِٛاخ تشأْ فيشٚط وٛسٚٔاِراتؼح اٌرذذيصاخ ٚ  احتل "

، بنسبة الترتٌب األول فً االعتماد علً مواقع التواصل االجتماعً بشكل كبٌر 

%، و ٌلٌها فً الترتٌب الثانً من أسباب االعتماد علً مواقع التواصل 62

 الترتٌباٌرٛذش ٚ اٌمٍك" في اٌمعاء ػٍي  ٌّٛالغذغاػذٔي ٘زٖ ا االجتماعً هً "

 "%، و ٌلٌها فً الترتٌب الثالث 60.4الثانً فً االعتماد علٌها بشكل كبٌر بنسبة 

و ٌلٌها " ، الِرياص٘ا تاٌغشػح في ٔمً األخثاس ٚ اٌثيأاخ اٌخاصح تجائذح وٛسٚٔا

ٌّذاستح اٌشائؼاخ ٚ اٌمعاء ػٍي ذذاٚي  ّٛالغ عؼد ٘زٖ اٌ "فً الترتٌب الرابع 

ثم جاءت بعد "، شأْ اإلصاتح تفيشٚط وٛسٚٔااٌّؼٍِٛاخ اٌصذيح غيش اٌذليمح ت

أسباب دوافع االعتماد علً مواقع التواصل االجتماعً فً التوعٌة الصحٌة ذلك 

فش ٌّصذاليح اٌّذرٛي اإلػالِي اٌخاص تجائذح وٛسٚٔا اٌّرٛ -بأزمة كورونا "

ٌٍرٛػيح تخطش  ّٛالغ اٌثذس ػٓ االٔفٛجشاف اٌري ذٕشش٘ا ٘زٖ اٌ ػٍيٙا "،"

ِٓ ِراتؼح اٌمشاساخ ٚ  ّٛالغذّىٕٕي ٘زٖ اٌ " ، "اإلصاتح تفيشٚط وٛسٚٔا

.اٌثيأاخ اٌري ذصذس٘ا اٌذىِٛاخ ٌّجاتٙح جائذح وٛسٚٔا  

 

 

 

 

 

 



 

 ِذي اٌصمح في ػيٕح اٌذساعح في اٌّؼٍِٛاخ اٌصذيح تشأْ فيشٚط وٛسٚٔا :

 (  4جذٚي سلُ )  

  اٌّؼٍِٛاخ اٌصذيح تشأْ فيشٚط وٛسٚٔاِذي اٌصمح في ػيٕح اٌذساعح في 

 % اٌرىشاس  ِذي اٌصمح

 %46.4 116 أشك فيٙا تذسجح وثيشج  -1

 %39 81 أشك فيٙا تذسجح ِرٛعطح  -9

 91.6 54 ال أشك فيٙا ػٍي اإلطالق  -3

 

 %111 951 اإلجّاٌي

 

%من أفراد العٌنة ٌثقوا 46.6ٌتضح من بٌانات الجدول السابق أن نسبة 

المعلومات الصحٌة المقدمة بشأن فٌروس كورونا التً بدرجة كبٌرة فً 

%من أفراد العٌنة ٌثقوا فٌها  32تقدمها مواقع التواصل االجتماعً ، و نسبة 

%من أفراد العٌنة ال ٌثقوا مطلقا فً 21.6بدرجة متوسطة ، و نسبة 

 المعلومات الصحٌة التً تقدمها مواقع التواصل االجتماعً  .

عظم أفراد العٌنة فً المعلومات الخاصة بجائحة و من أهم أسباب ثقة م

 كورونا عبر مواقع التواصل االجتماعً : 

 تساعدنً فً تصحٌح المعلومات الخاطئة المتعلقة بفٌروس كورونا . -

 ٌساعدنً فً تصحٌح السلوك الوقائً . -

 نشر المفاهٌم و المعارف الصحٌحة السلٌمة  -

 تساعدنً هذه المواقع  فً ترسٌخ السلوك الصحً السلٌم .  -

و من أهم أسباب ثقة معظم أفراد العٌنة فً المعلومات الخاصة بجائحة 

 كورونا عبر مواقع التواصل االجتماعً : 

تناولت هذه الصفحات الموضوعات الصحٌة الخاصة بفٌروس كورونا بشكل  -

 سطحً.

 لغة هذه المواقع معقدة . -

 من األدوٌة دون التأكد من صحته تروج عدٌد -

اٌرأشيشاخ اٌّرشذثح ػٍي ِراتؼح أفشاد اٌؼيٕح ػٍي ِٛالغ اٌرٛاصً االجرّاػي في 

 ِجاتٙح فيشٚط وٛسٚٔا.



 ( 5جذٚي سلُ )   

اٌرأشيشاخ اٌّؼشفيح ٚ اٌٛجذأيح ٚ اٌغٍٛويح إٌاذجح ػٓ اػرّاد أفشاد اٌؼيٕح 

 ػٍي ِٛالغ اٌرٛاصً االجرّاػي أشٕاء جائذح وٛسٚٔا . 

 اإلجّاٌي  تشىً لٍيً  تشىً ِرٛعط  تشىً وثيش  اٌؼثاساخ 

 % ن % ن % ن % ن

يح
شف

ّؼ
 اٌ

اس
آلش

ا
 

صيادج ِؼشفري  -1
تأػشاض اإلصاتح 
ٚ اٌٛلايح ِٓ 
 فيشٚط وٛسٚٔا .

183  

         

73.9% 58 

 

93.9

% 

9 

 

3.6

% 

 

951 

 

111

% 

ِؼشفح طشق  -9
اٌٛلايح ِٓ 

 فيشٚط وٛسٚٔا 

147 

 

58.8% 95 

 

38% 8 

 

3.9

% 

 

951 

 

111

% 

ذضٚيذي تّادج  -3
اعرفيذ ِٕٙا في 
ِٕالشري ِغ 
صِالئي ٚ 

 أصذلائي .

84 

 

33.6% 143 

 

57.9

% 

93 

 

9.9

% 

 

951 

 

111

% 

 ذضٚيذ ِؼٍِٛاذي -4
ػٓ فيشٚط 

 وٛسٚٔا .

61 

 

94.4% 138 

 

55.9

% 

51 

 

91.4

% 

951 

 

111

% 

يح
أ
جذ

ٌٛ
 ا
اس

آلش
ا

 

ذشىيً اذجا٘اذي  -5
ٚ لٕاػاذي ػٓ 
اإلصاتح تفيشٚط 

 وٛسٚٔا .

118 

 

43.9% 73 

 

99.9

% 

69 

 

97.6

% 

951 

 

111

% 

صيادج ِخاٚفي  -6
ِٓ اإلصاتح 
 تفيشٚط وٛسٚٔا 

78 

 

31.9% 81 

 

 

39% 

99 

 

36.8

% 

951 

 

111

% 

ذجٕة اإلصاتح  -7
تفيشٚط وٛسٚٔا 

. 

        

يح
ٛو

غٍ
 اٌ

اس
آلش

ا
 

ذغييش تؼط  -8
عٍٛوياذي غيش 

 اٌّفيذج صذيا .

69 

 

97.6% 143 

 

57.9

% 

38 

 

15.9

% 

951 

 

111

% 

أصاترٕي ِراتؼري -11
ٌٍصفذاخ اٌشعّيح 
ٌٍّإعغاخ اٌذىِٛيح 

61 

 

94.4% 138 

 

55.9

% 

51 

 

91.4

% 

951 

 

111

% 



ػٍي ِٛالغ اٌرٛاصً 
االجرّاػي تاٌخّٛي 
اٌغٍٛوي اذجاٖ أصِح 

 وٛسٚٔا .

 

ذٛظخ ٔرائج اٌجذٚي اٌغاتك دسجح ِٛافمح اٌّثذٛشيٓ ػٍي اٌؼثاساخ اٌري ذميظ 

، ٚ ِٓ أُ٘ اٌرأشيشاخ اٌرأشيشاخ اٌّؼشفيح ٚ اٌٛجذأيح ٚ اٌغٍٛويح إٌاذجح 

 اٌّؼشفيح: 

صيادج ِؼشفري تأػشاض اإلصاتح ٚ اٌٛلايح ِٓ فيشٚط وٛسٚٔا.  -  

طشق اٌٛلايح ِٓ فيشٚط وٛسٚٔا. ِؼشفح -  

ذضٚيذي تّادج اعرفيذ ِٕٙا في ِٕالشري ِغ صِالئي ٚ أصذلائي. -  

 ذضٚيذ ِؼٍِٛاذي ػٓ فيشٚط وٛسٚٔا . -

 ٚ ِٓ أُ٘ اٌرأشيشاخ اٌٛجذأيح : 

 ذشىيً اذجا٘اذي ٚ لٕاػاذي ػٓ اإلصاتح تفيشٚط وٛسٚٔا . -

 .صيادج ِخاٚفي ِٓ اإلصاتح تفيشٚط وٛسٚٔا -

 ٚ ِٓ أُ٘ اٌرأشيشاخ اٌٛجذأيح :  

 ذغييش تؼط عٍٛوياذي غيش اٌّفيذج صذيا . -

أصاترٕي ِراتؼري ٌّٛالغ اٌرٛاصً االجرّاػي تاٌخّٛي اٌغٍٛوي اذجاٖ أصِح  -

 وٛسٚٔا .

 هلخص نتائج الذراسة : 
أْ غبٌجيخ أفشاد اٌؼيٕخ اػزّذٚا ػٍي ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػي أظٙشد إٌزبئظ  -

 في ِزبثؼخ عبئؾخ وٛسٚٔب . 

ِٛالغ وٛسٚٔب ػجش ِٓ أُ٘ أعجبة ِزبثؼخ أفشاد اٌؼيٕخ ٌغبئؾخ أْ أٚػؾذ إٌزبئظ  -

"الِزيبص٘ب ثبٌغشػخ في ٔمً األخجبس ٚ اٌجيبٔبد اٌخبطخ اٌزٛاطً االعزّبػي 

ٖ اٌّٛالغ ِٓ خالي اٌفيذيٛ٘بد لظيشح ٚ طٛس ثغبئؾخ وٛسٚٔب "،"رغبػذٔي ٘ز

عزاثخ رزؼٍك ثّٛاد اٌزطٙيش ٚ اٌزؼميُ ٚ عجً اٌٛلبيخ ِٓ اإلطبثخ ثفيشٚط وٛسٚٔب 

" ، "رّىٕٕي ٘زٖ اٌّٛالغ ِٓ ِزبثؼخ اٌمشاساد ٚ اٌجيبٔبد اٌزي رظذس٘ب اٌؾىِٛبد 

 ٌّغبثٙخ أصِخ وٛسٚٔب " 



في اٌّؼٍِٛبد اٌظؾيخ اٌخبطخ خ أشبسد إٌزبئظ إٌي صمخ غبٌجيخ أفشاد اٌؼيٕ - -

ثغبئؾخ وٛسٚٔب ٚ اٌّمذِخ ػٍي ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػي ٚ وبٔذ ٕ٘بن ٔغجخ 

 .%(ال ٌثقون فً المعلومات المقدمة عن أزمة كورونا 2116)

أْ ٕ٘بن ػذدا ِٓ اٌزؤصيشاد عٛاء وبٔذ رؤصيشاد ِؼشفيخ أٚعذأيخ أوذد إٌزبئظ  -

 أٚ عٍٛويخ.   

 

 توصيات الدراسة : 

ٚ بػي صيبدح اال٘زّبَ  ِٓ عبٔت  ٚصاسح اٌظؾخ اٌّظشيخ  ثشجىبد اٌزٛاطً االعزّ -1

 ثش اٌشعبئً اٌزٛػٛيخ ِٓ خالٌٙب .
إجراء دراسة مستقبلٌة حول دور شبكات التواصل االجتماعً فً تشكٌل معارف  -2

 الجمهور أثناء األزمات . 

الحدٌثة بإجراء حمالت منظمة و ندوات ضرورة اهتمام وسائل اإلعالم التقلٌدٌة و  -3

 مع لبٌان خطورة ثقافٌة ألفراد المجت
 األنماط الصحٌة الخاطئة و التً تؤدي النتشار الفٌروس . 

الغٌر صحٌة و اإلشاعات التً تسبب ضرورة تفعٌل قانون ٌعاقب علً نشر األخبار  -4

 بلبلة الرأي العام و خاصة وقت األزمات.
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