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يعتــر فــروس كــوروان )كوفيــدا 19-( والــذي بــدأ انتشــاره يف العــامل منــذ 
اكتشــافه يف مدينــة )ووهــان( مبقاطعــة )هــويب( الصينيــة يف 31 ديســمر 
مــن عــام 2019م مــن األمــراض املعديــة واخلطــرة، وقــد بــدأ هــذا املــرض 
املســتجد ابالنتشــار يف دول العــامل األمــر الــذي دعــا منظمــة الصحــة العامليــة 
يف 11 مــارس 2020م إىل تصنيــف مــرض فــروس كــوروان 2019 )كوفيــدا 
19-( كجائحــة، وقــد بــدأت دول العــامل منــذ ذلــك التاريــخ ابلعمــل علــى 
احلــد مــن انتشــار فــروس كــوروان، وذلــك للســرعة الفائقــة الــي ينتشــر فيهــا 
هــذا الفــروس، فأعــداد املصابــن بــه تتزايــد يوميــًا إذ ليــس هنــاك 
ــه  ــروس حــى اآلن، وال يوجــد توقــع بنهايت دواء أو لقــاح هلــذا الفاي
كمــا تذكــر منظمــة الصحــة العامليــة فهــذا الفــروس مــا يــزال حــى 
ضــد  احلــرب  يف  الوحيــدة  الدفــاع  فوســيلة  الدراســة،  حتــت  اآلن 
هــذا الفايــروس هــو التوعيــة الصحيــة فالوعــي الصحــي ابألمــراض 
يف  تســاعده  صحيحــة  علميــة  بنظــرة  التمتــع  مــن  األفــراد  ميكــن 
تفســر الظواهــر الصحيــة، وجتعلــه قــادرًا علــى البحــث عــن أســباب 
األمــراض وعللهــا مبــا ميكنــه مــن جتنبهــا والوقايــة منهــا، إضافــة إىل 
مــن خــال توظيفــه هلــا  أهنــا رصيــد معــريف يســتفيد منــه اإلنســان 
ــة إزاء مــا يعرتضــه  ــة صائب ــه يف اختــاذ قــرارات صحي وقــت احلاجــة ل

ويواجهــه مــن مشــكات صحيــة. 

ممارسات االتصال الفعال في إدارة أزمة جائحة كورونا 
وبناء الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع السعودي
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ومــع ذلــك فــإن عمليــة التوعيــة الصحيــة ليســت ســهلة كمــا يتصورهــا البعــض وأهنــا 
عبــاره عــن عمليــة تســتهدف فقــط نشــر املعلومــات الصحيــة مــن خــال وســائل اإلعــام 
املختلفــة، بــل إن التوعيــة الصحيــة تعــد أصعــب مــن ذلــك بكثــر فهــي تســتهدف تغيــر 
ســلوك األفــراد الصحيــة والتأثــر فيهــم مــن خــال مســاعدهتم علــى حتســن ســلوكهم مبــا 
حيفــظ صحتهــم مــن خــال الســعي لتعزيــز صحــة الفــرد واجملتمــع وحماولــة منــع أو التقليــل 
مــن حــدوث األمــراض مــن خــال التأثــر علــى املعتقــدات واالجتاهــات والســلوك فــردايً 
وجمتمعيــاً،)1( ولذلــك ولكــي تصــل الرســالة الصحيــة ومــا تشــتمل عليــه مــن معلومــات 
للجمهــور املســتهدف وتكــون ذات فاعليــة لتحقيــق التأثــر املرغــوب فيــه، فــا بــد مــن 
صياغــة هــذه الرســالة وإعدادهــا اإلعــداد الدقيــق حبيــث تكــون الرســالة واضحــة وســهلة 
الفهــم وخمتصــرة، ومتضمنــه الهتمامــات املتلقــي ومصاحلــة، كمــا ينبغــي إضافــة إىل ذلــك 
تضمــن الرســائل الصحيــة التوعويــة عــدداً مــن االســتماالت واألســاليب اإلقناعيــة واملتمثلــة 
يف االســتماالت العاطفيــة والــي تســتهدف التأثــر يف وجــدان املتلقــي وانفعاالتــه وإاثرة 
حاجاتــه النفســية واالجتماعيــة وخماطبــة حواســة مبــا حيقــق أهــداف القائــم ابالتصــال، 
واالســتماالت العقانيــة والــي تعتمــد علــى خماطبــة عقــل املتلقــي وتقــدمي احلجــج والشــواهد 
املنطقيــة وتســتخدم يف ذلــك االستشــهاد ابملعلومــات واألحــداث الواقعيــة، وتقــدمي األرقــام 
واإلحصــاءات، وتفنيــد وجهــة النظــر األخــرى، وأخــراً اســتخدام اســتماالت التخويــف 
والــي تعــي تضمــن الرســالة النتائــج غــر املرغوبــة والــي ترتتــب علــى عــدم اعتنــاق املتلقــي 
لتوصيــات القائــم ابالتصــال، وهــي تعمــل علــى تنشــيط اإلاثرة العاطفيــة لــدى املتلقــي،)2( 
ومــا ســبق يــؤدي مــن وجهــة نظــر الباحــث إىل حتقيــق الرســائل الصحيــة املتعلقــة جبائحــة 
كــوروان للتأثــر املرغــوب يف معــارف واجتاهــات وســلوك املتلقــي الصحــي نتيجــة تعرضــه 

للرســالة اإلعاميــة.  
هــذا وقــد أدى انتشــار فايــروس كــوروان يف دول العــامل إىل قيامهــا ابلعمــل علــى مكافحتــه، 
وحيــث أنــه ال يوجــد أي عــاج أو لقــاح ملواجهــة جائحــة فــروس كــوروان حــى اآلن كمــا 
ذكــران ســابقاً إال التوعيــة الصحيــة فــإن اإلســهام يف بنــاء الوعــي الصحــي لــدى األفــراد حــول 
فــروس كــوروان )كوفيــدا-19( يعــد مــن املوضوعــات املهمــة، فالصحــة أحــد أهــم أولــوايت 
األفــراد، حيــث يشــكل الوعــي الصحــي لــدى األفــراد حجــر األســاس يف أمنــاط ســلوكياهتم 
اليوميــة الــي هلــا أثــر كبــر يف حالتهــم الصحيــة بشــكل عــام، وتعتــر وســائل اإلعــام املصــدر 
الرئيســي للمعلومــات الصحيــة وتــؤدي دوراً كبــراً ومهمــاً يف بنــاء الفــرد وتكوينــه املعــريف 
والوجــداين والســلوكي، مــن خــال عملهــا علــى زايدة رصيــده مــن املعلومــات واخلــرات الــي 

تنســج مواقفــه وآرائــه وســلوكياته الصحيــة حــول فايــروس كــوروان.)3( 
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وعطفــاً علــى مــا ســبق فــإن محــات التوعيــة الصحيــة بفايــروس كــوروان علــى جانــب كبــر 
مــن األمهيــة وعليــه فيمكــن حتديــد األدوار اإلعاميــة الــي ينبغــي علــى وســائل اإلعــام 

واجلهــات املعنيــة القيــام هبــا للتوعيــة هبــذا الفايــروس يف التــايل:
فــروس كــوروان وأعراضــه، وأســبابه، وطــرق . 1 إحاطــة األفــراد مبعلومــات شــاملة عــن 

انتقالــه.
فــروس كــوروان، . 2 مــن  للوقايــة  املتخــذة  توعيــة األفــراد إبتبــاع اإلجــراءات االحرتازيــة 

وابلتدابــر واالحتياطــات الــي جيــب إتباعهــا للحمايــة مــن انتشــار فــروس كــوروان وجتنــب 
اإلصابــة بــه.

توعيــة األفــراد أبمهيــة إجــراء الفحوصــات الطبيــة الازمــة يف حــال الشــعور أبعــراض . 3
فــروس كــوروان.

تقــدمي املعلومــات الصحيــة الــي تســتهدف تصحيــح التصــورات واملفاهيــم اخلاطئــة عــن . 4
فــروس كــوروان.

توعية األفراد ابإلقاع عن العادات االجتماعية السيئة الي تسبب فروس كوروان. 5
التصدي للشائعات واملعلومات املغلوطة عن فروس كوروان.. 6
تعريف األفراد آبخر املستجدات العلمية حول فروس كوروان. 7
توعيــة األفــراد ابلتدابــر غــر الفعالــة الــي جيــب جتنبهــا يف مواجهــة فــروس كــوروان . 8

)مثــل التدخــن، وتعاطــي العاجــات العشــبية التقليديــة، واســتخدام كمامــات متعــددة، 
والتطبيــب الــذايت مثــل تعاطــي املضــادات احليويــة(.

وتعــد اململكــة العربيــة الســعودية مــن أوائــل الــدول الــي استشــعرت خطــورة فــروس كــوروان 
وقامــت ابعتمــاد عــدد مــن اإلجــراءات االحرتازيــة واملتسلســلة منــذ وقــت مبكــر وحتديــداً يف 
27فرايــر2020م، واختــاذ العديــد مــن التدابــر الوقائيــة الفاعلــة، ســبقت هبــا الكثــر مــن 
دول العــامل، للوقايــة مــن هــذا الفــروس، وللحــد مــن انتشــاره بــن أفــراد اجملتمــع الســعودي 
حرصــاً علــى صحتهــم وســامتهم، وقــد جــاء خطــاب خــادم احلرمــن الشــريفن امللــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود يف 19مــارس 2020م ليؤكــد علــى حــرص اململكــة 
العربيــة الســعودية واســتمرارها يف اختــاذ كل اإلجــراءات االحرتازيــة ملواجهــة هــذه اجلائحــة، 
واحلــد مــن آاثرهــا، مث مبــا لديهــا مــن إمــكاانت، ومــن هنــا كان اهتمــام الباحــث بدراســة 
اجلهود التوعوية لوزارة الصحة الســعودية يف ممارســاهتا االتصالية واإلعامية يف إدارة أزمة 

جائحــة كــوروان وبنــاء الوعــي الصحــي لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي.
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أمهية الدراسة:
تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من خال اآليت: 

1-األمهيــة الــي يكتســبها موضــوع جائحــة كــوروان، فهــذا الفــروس يعــد مــن األمــراض 
املعديــة واخلطــرة؛ للســرعة الفائقــة الــي ينتشــر هبــا هــذا الفــروس، فأعــداد املصابــن بــه يف 
العــامل تتزايــد يومــاً بعــد يــوم، إذ ليــس هنــاك حــى اآلن دواء أو لقــاح هلــذا الفــروس فوســيلة 

الدفــاع الوحيــدة يف احلــرب ضــد هــذا الفــروس هــو التوعيــة. 
2-كون هذه الدراســة -حســب إطاع الباحث -من الدراســات األولية-يف اململكة 
العربيــة الســعودية الــي اســتهدفت دراســة املمارســات االتصاليــة واإلعاميــة الــي تقــوم هبــا 
وزارة الصحــة الســعودية يف إدارة أزمــة جائحــة كــوروان وبنــاء الوعــي الصحــي لــدى أفــراد 

اجملتمــع الســعودي. 
3-مــن أمهيــة الفــرتة احلاليــة الــي يتــم فيهــا إجــراء هــذه الدراســة فهــي مواكبــة لتعــرض دول 
العــامل بشــكل عــام واململكــة العربيــة الســعودية خاصــة لفــروس كــوروان، وانتشــاره الســريع، 
ومــا حيدثــه مــن أتثــرات صحيــة واقتصاديــة، األمــر الــذي يعــزز مــن أمهيــة هــذه الدراســة 
وقيمتهــا مــن حيــث التعــرف علــى دور وزارة الصحــة يف التوعيــة الصحيــة ألفــراد اجملتمــع 
الســعودي بفــروس كــوروان، ومــدى إســهام الرســائل اإلعاميــة الــي قدمتهــا الــوزارة يف 

التوعيــة بفــروس كــوروان. 
4-مــن الــدور الــذي جيــب أن تقــوم بــه وزارة الصحــة الســعودي بتوعيــة أفــراد اجملتمــع 
الســعودي بفــروس كــوروان وأعراضــه وطــرق انتقالــه ومضاعفاتــه، وأبمهيــة إتبــاع اإلجــراءات 
االحرتازيــة املتخــذة للوقايــة منــه، والتدابــر واالحتياطــات الــي جيــب إتباعهــا للحمايــة مــن 

انتشــار فــروس كــوروان وجتنــب اإلصابــة بــه.
5-أن هذه الدراســة تســعى إىل حتديد مســتوى األداء اإلعامي لوزارة الصحة يف بناء 
الوعــي الصحــي بفــروس كــوروان لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي، وأتثــر هــذا األداء علــى 

مــدى اســتفادهتم مــن املعلومــات الــي قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان.
الســعودية  الصحــة  وزارة  يف  القــرار  ملتخــذي  بيــاانت  ســتقدم  الدراســة  هــذه  6-أن 
الــي مت  االتصاليــة واإلعاميــة  املمارســة  عــن طبيعــة  الصحيــة  التوعيــة  علــى  والقائمــن 
اســتخدامها يف التوعيــة بفــروس كــوروان، وهــل كانــت هــذا املمارســات الــي متــت علــى 

أم ال.  احلــدث  مســتوى 

الدراسات السابقة: 
قــام الباحــث مبراجعــة الدراســات الســابقة املتعلقــة مبوضــوع دراســته ومــن خــال مراجعــة 



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
110 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

هذه الدراسات ميكن تقسيمها إىل قسمن دراسات تناولت مصادر املعلومات الصحية 
التوعيــة والتثقيــف الصحــي، ودراســات تناولــت احلمــات  وأدوار وســائل اإلعــام يف 
اإلعاميــة الصحيــة اخلاصــة ابألوبئــة واألمــراض الطبيــة ودور املؤسســات الصحيــة، وفيمــا 

يلــي عــرض هلــذه الدراســات:  

أواًل: الدراســات الــي تناولــت مصــادر املعلومــات الصحيــة وأدوار وســائل اإلعــام 
يف التوعيــة والتثقيــف الصحــي

وســائل  وأدوار  الصحيــة  املعلومــات  مصــادر  تناولــت  الــي  للدراســات  مراجعــة  ويف 
اإلعــام يف التوعيــة والتثقيــف الصحــي ســعت مهــا حســن )2018( إىل  الكشــف عــن 
عاقــة التمــاس اجلمهــور للمعلومــات الصحيــة مــن شــبكة اإلنرتنــت بتشــكيل مــدى وعــي 
اجلمهــور الصحــي ودرجــة رضاهــم عــن صحتهــم النفســية واجلســدية مــن خــال رصــد 
وحتليــل وتفســر التأثــرات اإلجيابيــة هلــذه العمليــة عــن طريــق دراســة وحتليــل دوافــع وأمنــاط 
واســرتاتيجيات التمــاس اجلمهــور للمعلومــات الصحيــة مــن هــذه املواقــع،)4( واســتخدمت 
الباحثــة يف دراســتها الوصفيــة املنهــج املســحي، واســتخدمت االســتبانة جلمــع بيــاانت 
املواقــع  مــن  املعلومــات  ملتمســي  مــن  عمديــة  عينيــة  علــى  وطبقتهــا  امليدانيــة  الدراســة 
الصحيــة قوامهــا )28( مفــردة مــن ســكان مدينــة القاهــرة، كمــا اســتخدمت الباحثــة أداة 
حتليــل املضمــون لتحليــل املواقــع الصحيــة علــى شــبكة اإلنرتنــت، وبينــت نتائــج الدراســة 
التحليليــة، أن املواقــع األكثــر مشــاهدة وتفاعــل مــن اجلمهــور هــي املواقــع العربيــة ابللغــة 
العربيــة، وأن هــذه املواقــع تتنــاول العديــد مــن األمــراض وهــي أمــراض التغذيــة والصحــة 
العامــة، وأهنــا اســتخدمت الصــور التوضيحيــة والروابــط والفيديوهــات العلميــة الــي توضــح 
األمــراض وكيفيــة عاجهــا،  كمــا بينــت نتائــج الدراســة امليدانيــة أن أهــم دوافــع التمــاس 
املبحوثــن للمعلومــات هــو زايدة املعرفــة الصحيــة بشــكل عــام، مث دافــع التعــرف علــى 
كيفيــة جتنــب األمــراض املختلفــة والوقايــة منهــا، وأن أهــم املصــادر الــي اعتمــد عليهــا 

املبحوثــن كانــوا األطبــاء املصريــن مث األطبــاء األجانــب يف املواقــع الصحيــة. 
ويف ذات اإلطــار ســعى عقيــل عبداحلســن، وحممــد عــراك، وجاســم حممــد )2018( 
إىل التعــرف علــى واقــع الوعــي الصحــي لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة الرايضيــة جبامعــة املثــى 
العراقيــة، وإىل بنــاء مقيــاس للوعــي الصحــي لديهــم، وإىل حتديــد جمــاالت مقيــاس الوعــي 
الصحــي لــدى الطلبــة،)5( واســتخدم الباحثــون لدراســتهم املنهــج الوصفــي، واالســتبانة 
جلمــع بيــاانت الدراســة امليدانيــة، وطبــق الباحثــون دراســتهم علــى )161( مفــردة مــن 
طــاب وطالبــات كليــة الرتبيــة الرايضيــة يف جامعــة املثــى للســنة الدراســية )2010-
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2011(، وبينــت نتائــج الدراســة أنــه أمكــن بنــاء مقيــاس للوعــي الصحــي ميكــن مــن 
خالــه التعــرف علــى واقــع ومســتوى الوعــي الصحــي لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة الرايضيــة يف 
جامعــة املثــى، وأن مســتوى الوعــي الصحــي لديهــم مرتفــع نســبياً، وأنــه ال يوجــد اختــاف 
يف الوعــي الصحــي بــن هــؤالء الطــاب والطالبــات، وإنــه علــى الرغــم مــن إدراكهــم للتأثــر 
الســليب لبعــض العــادات الصحيــة اخلاطئــة، إال أهنــم يداومــون عليهــا، كقيــام بعــض الطلبــة 

ابلتدخــن علــى الرغــم مــن إدراكهــم للتأثــر الســليب هلــذه العــادة املضــرة ابلصحــة. 
 Cory Bash, Rachel Ann, Sarah( مــن  دراســة كل  واســتهدفت 
الــي  املــوارد  وتقييــم  حتديــد   )2018(  )McLean and Dana Ethan
يســتخدمها طــاب اجلامعــات عنــد ممارســة ســلوك البحــث عــن املعلومــات الصحيــة، 
اإلنرتنــت،  عــر  األدوات  ابعتمــاد  املتعلقــة  والســلوكيات  املفاهيــم  ودراســة  وحتديــد، 
واســتخدم الباحثــون االســتبانة ابلتطبيــق علــى عينــة مــن الطــاب يف تســع أقســام مــن 
الفصــول الصحيــة يف جامعــة نيوجرســي احلكوميــة، وبينــت نتائــج الدراســة أن الطــاب 
كانــوا أكثــر عرضــة الســتخدام اإلنرتنــت يف كثــر مــن األحيــان أو دائًمــا للحصــول علــى 
علــى  للحصــول  اإلنرتنــت  أكثــر عرضــة الســتخدام  اإلانث  وأن  الصحيــة،  املعلومــات 
املعلومــات الصحيــة واستشــارة أخصائــي صحــي أو طــيب وأتكيــد املعلومــات الصحيــة الــي 
جيدهنــا لــدى أخصائــي صحــي أو طــيب، وأن اإلانث يقضــون وقتــاً أطــول علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي مقارنــة ابلرجــال، وأن الطــاب غــر البيــض أكثــر عرضــه وبشــكل 
البيــض  الطــاب  بينمــا  الصحيــة،  املعلومــات  للعثــور علــى  كبــر الســتخدام اإلنرتنــت 

يقضــون وقــت أقــل بكثــر علــى اإلنرتنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي.)6(
 وتطرقــت دراســة كل مــن عــزام عنانــزه، ومــرمي علــي )2018( إىل معرفــة الــدور الــذي 
يقــوم بــه تلفزيــون أبوظــيب يف التثقيــف الصحــي للمــرأة اإلماراتيــة، وحتديــد األاثر املعرفيــة 
أبوظــيب،)7(  تلفزيــون  الصحيــة يف  الرامــج  متابعــة  مــن  املتحققــة  والســلوكية  والوجدانيــة 
واســتخدم الباحثــان املنهــج املســحي، واالســتبانة أداة جلمــع بيــاانت الدراســة امليدانيــة، 
ابلتطبيق على عينة قوامها )400( مفردة من النساء يف أبوظيب بطريقة العينة املتكاثرة، 
وكشــفت نتائــج الدراســة أن )%91( مــن عينــة الدراســة يشــاهدون الرامــج الصحيــة يف 
تلفزيــون أبوظــيب، وأن )%19( مــن العينــة يفضلــون موضــوع صحــة األم والطفــل، كمــا 
بينــت النتائــج أن التأثــرات الســلوكية احتلــت املرتبــة األوىل مــن بــن التأثــرات املتحققــة 
لــدى أفــراد العينــة، كمــا اعتــر )%77( مــن العينــة أن تلفزيــون أبوظــيب يتمتــع بــدور إجيــايب 

يف عمليــة التثقيــف الصحــي للمــرأة اإلماراتيــة. 
واســتهدفت دراســة لدميــة عابــدي )2018( التعــرف علــى دور إذاعــة تبســة اجلهويــة 
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يف التثقيــف الصحــي للمــرأة اجلزائريــة، ومعرفــة مــدى مســامهة مضامــن إذاعــة تبســة يف 
ــاً،)8( واعتمــدت الباحــة يف دراســتها علــى املنهــج الوصفــي،  تثقيــف املــرأة اجلزائريــة صحي
واســتخدمت االســتبانة جلمــع بيــاانت الدراســة امليدانيــة والــي طبقتهــا علــى عينــة عمديــة 
قوامهــا )60( مفــردة مــن النســاء املســتمعات إلذاعــة تبســة اجلهويــة وذلــك يف حيــن مــن 
أحيــاء مدينــة تبســة يف اجلزائــر، وبينــت نتائــج الدراســة أن إذاعــة تبســة اجلهويــة تســاهم 
يف تثقيــف املــرأة اجلزائريــة نوعــاً مــا، وذلــك ألن مضامينهــا الصحيــة غــر كافيــة وال تشــبع 

حاجــة املــرأة يف اجملــال الصحــي.  
ويف اإلطــار ذاتــه اســتهدفت بلبليديــة فتيحــة )2018( يف دراســتها الكيفيــة التعــرف 
علــى مــدى أتديــة اإلعــام احمللــي املســموع للمهــام املنوطــة بــه يف تثقيــف وتنميــة الوعــي 
الصحــي )9(، وبينــت نتائــج الدراســة أمهيــة اســتغال كل مــا مــن شــأنه إرســاء قيــم الصحــة 
فاإلذاعة احمللية من أهم الوســائل الي هلا القدرة على ترســيخ ســلوكيات الصحة الســليمة 
جلمهورهــا املســتمع مــن خــال تلقيهــم مبــادئ الســامة الصحيــة والتأثــر علــى ســلوكهم، 
وأن نشــاط اإلذاعــة احملليــة وســعيها يف متريــر رســائل الثقافــة الصحيــة عمــل إعامــي قــادر 

علــى تقويــة الوعــي الصريــح للمســتمعن.

اثنيــاً: دراســات تناولــت احلمــات اإلعاميــة الصحيــة اخلاصــة ابألوبئــة واألمــراض 
ودور املؤسســات الصحيــة

ويف البعــد اخلــاص ابلدراســات املتعلقــة ابحلمــات اإلعاميــة الصحيــة اخلاصــة ابألوبئــة 
واألمــراض الطبيــة ودور املؤسســات الصحيــة يف ذلــك، ســعى تقــوي أدم، ومعاويــة اببكــر 
)2019( يف دراســتهما إىل معرفــة الــدور االتصــايل للعاقــات العامــة يف تعزيــز برامــج 
التوعيــة الصحيــة وحتقيــق الرتبيــة الصحيــة يف واليــة القضــارف الســودانية،)10( واســتخدم 
الباحثــان املنهــج الوصفــي التحليلــي، واالســتبانة أداة جلمــع بيــاانت الدراســة امليدانيــة والــي 
طبقاهــا علــى )87( مفــردة منهــا )59( اســتبانة للعاملــن يف إدارة تعزيــز الصحــة والرعايــة 
الصحيــة األساســية يف واليــة القضــارف، و)28( اســتبانة علــى عينــة عشــوائية منتظمــة 
مــن األحيــاء الطرفيــة لواليــة القضــارف ألهنــا أكثــر األحيــاء تعرضــاً للــوابء، وبينــت نتائــج 
الدراســة أن برامــج التوعيــة الصحيــة أســهمت يف تغيــر منــط ســلوكي املتلقــى إىل ســلوك 
صحــي ســليم، وأن احملطــات اإلذاعيــة مــن أكثــر الوســائل الــي اســتخدمتها العاقــات 
العامــة لتنفيــذ الرامــج الصحيــة، وأن أكثــر الرســائل الصحيــة الــي أســتقبلها اجملتمــع هــي 

الرســائل املتعلقــة بصحــة البيئــة.
ويف إطــار آخــر اســتهدف هاجــد العتيــيب )2019( التعــرف علــى حجــم انتشــار ظاهــرة 
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املخدرات يف مدينة الرايض يف اململكة العربية السعودية، وكذلك حتديد اآلاثر الصحية 
والنفســية املرتتبــة علــى تعاطــي وإدمــان طــاب اجلامعــة للمــواد املخــدرة، مث الوقــوف علــى 
دور اجلامعــة يف التوعيــة الوقائيــة أبخطــار املخــدرات وأضــراره،)11( واســتخدم الباحــث 
لدراســته املنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتخدم الباحــث أداة االســتبانة جلمــع بيــاانت 
دراســته، وطبقت الدراســة على )538( مفردة من طاب جامعة امللك ســعود، وبينت 
نتائــج الدراســة أن أكثــر وســيلة فعالــة يف هــذا اجملــال تطبيــق القوانــن الصارمــة ضــد ابئعــي 
املخــدرات، وأن أكــر نســبة مــن عينــة الدراســة يعتمــدون يف اســتخدامهم لإلنرتنــت علــى 
املواقــع احلواريــة والــي ميكــن أن تســهم يف تبــادل احلــوار والدردشــة والــي قــد تصــل إىل 

املخــدرات الرقميــة وآليــات اســتخدامه.
وســعت إميــان حســن وســلوى اجليــار )2018( إىل التعــرف علــى املعاجلــة اإلعاميــة 
للقضــااي الصحيــة والبيئيــة للحمــات اإلعاميــة املقدمــة ابلقنــوات الفضائيــة املتخصصــة 
لطفــل مــا قبــل املدرســة)12(، مــن خــال رصــد أهــم هــذه القضــااي، واألهــداف الــي تســعى 
إىل حتقيقهــا رســائل احلمــات اإلعاميــة عينــة الدراســة، واعتمــدت الدراســة علــى منهــج 
املســح، واســتخدما يف إطــاره اســتمارة حتليــل املضمــون أداة للدراســة لتحليــل )19( محلــة 
إعاميــة مت بثهــا عــر قنــوات )احليــاة، والفضائيــة األويل املصريــة، واحملــور( خــال الفــرتة مــن 
7/1 إىل 9/30 /2017م، وبينت نتائج الدراسة تنوع القضااي الصحية الي انقشتها 
احلمــات اإلعاميــة، إذ اشــتملت كل محلــة علــى معاجلــة أكثــر مــن قضيــة مــن القضــااي، 
حيــث احتلــت قضيــة التدخــن الســلىب وآاثره الســلبية علــى صحــة الطفــل مقدمــة القضــااي 
الصحيــة لطفــل مــا قبــل املدرســة، يليهــا قضيــي الــوزن الزائــد وقلــة النشــاط البــدين واإلفــراط 
يف النــوم، وخطــورة تنــاول الوجبــات اجلاهــزة مــن أماكــن غــر صحيــة، كمــا بينــت نتائــج 
الدراســة أن أهــم القضــااي البيئيــة الــي انقشــتها احلمــات اإلعاميــة قضيــة تلــوث امليــاه 
اخلــزاانت اخلاصــة ابلشــرب وكيفيــة تنظيفهــا وتعقيمهــا، وقضيــة ســوء اســتخدام املزارعــن 

للمبيــدات احلشــرية الســامة.
ويف إطــار آخــر ســعى خالــد الفــرم )2017( إىل التعــرف علــى مســتوى اســتخدام 
التواصــل  لشــبكات  احلكوميــة  ومستشــفياهتا  الــرايض  مبدينــة  الطبيــة  املــدن  وتوظيــف 
ملــرض  الصحيــة  التوعيــة  اســرتاتيجيات  فيســبوك -تويــرت( يف  )يوتيــوب –  االجتماعــي 
كــوروان وتقييــم درجــة مشــاركة املــدن الطبيــة ومستشــفياهتا احلكوميــة ابلــرايض يف برامــج 
العربيــة  ابململكــة  اجلماهريــة  التواصــل  شــبكات  عــر  ملــرض كــوروان  الصحيــة  التوعيــة 
الســعودية،)13( واســتخدم الباحث لدراســته املنهج املســح، واســتخدم يف إطارة أداة حتليل 
املضمــون لتحليــل مضمــون الرســائل التوعويــة املنشــورة عــر احلســاابت الرمسيــة للمــدن 
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الطبيــة عينــة الدراســة يف مدينــة الــرايض وهــي مدينــة امللــك عبدالعزيــز الطبيــة، ومستشــفى 
امللــك فهــد، ومدينــة األمــر ســلطان الطبيــة، ومدينــة امللــك ســعود الطبيــة، ومستشــفى 
قــوى األمــن  يف الشــبكات االجتماعيــة )يتيــوب، وفيســبوك، وتويــرت( للفــرتة مــن 1 إىل 
30 شــعبان 1435ه، وبينــت نتائــج الدراســة أن )73%( مــن املــدن الطبيــة مبدينــة 
الــرايض ومستشــفياهتا احلكوميــة ال متتلــك منصــات علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، 
وأن )%60( من املدن الطبية مبدينة الرايض مل تستخدم شبكات التواصل االجتماعي 
يف التوعيــة مبــرض كــوروان، كمــا كشــفت الدراســة أيضــا ضعــف اســتخدام املــدن الطبيــة 
ومستشــفياهتا احلكومية للمنظومة االتصالية احلديثة للتوعية والتواصل مع اجملتمع احمللي، 

وتعزيــز الثقافــة الصحيــة والطــب الوقائــي.
ويف بعد خمتلف سعت كل من وفاء عبدالرزاق، وبنية الرشيد، وحنان سليم )2017( 
إىل الكشــف عــن مــدى وعــي منســوابت جامعــة امللــك ســعود مبــرض ســرطان الثــدي، 
والتحقــق مــن مــدى كفايــة محــات اإلعــام يف دورهــا يف التوعيــة مبــرض ســرطان الثــدي، 
ومــدى وجــود فــروق بــن عضــوات هيئــة التدريــس واإلدارايت يف وعيهــن مبــرض ســرطان 
الثــدي،)14( واســتخدمت الباحثــات يف دراســتهن املنهــج الوصفــي املقــارن، واعتمــدت 
الدراســة لتحقيــق أهدافهــا علــى تصميــم مقيــاس لقيــاس مصــادر ومظاهــر الوعــي الصحــي 
مبــرض ســرطان الثــدي ومســتوايته، وطبقــت الدراســة علــى )211( مفــردة مــن منســوابت 
جامعــة امللــك ســعود مــن عضــوات هيئــة التدريــس، واإلدارايت، وبينــت نتائــج الدراســة 
أن مســتوى الوعــي لــدى منســوابت جامعــة امللــك ســعود مــن عضــوات هيئــة التدريــس 
واإلدارايت متوســط، وأنــه يوجــد قصــور يف القيــام حبمــات توعيــة هبــذا املــرض، وكذلــك 

قلــة الوعــي ابآلاثر الســلبية الناجتــة عــن اإلصابــة هبــذا املــرض.
 Kristian Bjørkdahl and Benedicte( دراســة  واســتهدفت 
اإلعاميــة  والتأثــرات  األنفلونــزا  مــن  اخلــوف  علــى  التعــرف   )2017(  )Carlsen
يف جائحــة انفلونــزا اخلنازيــر 2009،)15( وقــام الباحثــان يف دراســتهما النوعيــة بدراســة 
التغطيــة اإلخباريــة املطبوعــة النروجييــة لــوابء انفلونــزا اخلنازيــر حيــث مت دراســة كل أنــواع 
القصــص اإلخباريــة املطبوعــة ومقــاالت الــرأي، واالفتتاحيــات خــال الفــرتة مــن 24إبريــل 
إىل 11مايــو 2009م، والــي تناولــت انفلونــزا الطيــور، وكان اهلــدف الرئيســي للدراســة 
هــو فهــم العاقــات والديناميكيــات بــن اجلهــات املركزيــة - العلمــاء والســلطات ووســائل 
اإلعــام واجلمهــور - املشــاركة يف العلــوم اجلــدل حــول االتصــاالت، ابســتخدام وابء 
)H1N1( كمثــال مفصــل، وقــد وجــدت الدراســة ان اخلــوف لــه جانــب ملحــوظ مــن 
التغطيــة اإلخباريــة، وأنــه علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أســاس ســليم ميكــن التوصــل فيــه 
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إىل اســتنتاجات حــول مــا هــي اآلاثر الــي كانــت للتغطيــة علــى اجلمهــور، فــإن خمتلــف 
اجلهــات الفاعلــة مبــا يف ذلــك وســائل اإلعــام نفســها جــاءت علــى الســاحة الــي مت 
التوســط فيهــا للتعبــر عــن خماوفهــا مــن أن ذلــك ســيخلق اخلــوف والذعــر، وأن الباحثــن 
يــرون  أن الوســاطة يف اجلائحــة ميكــن أن ينظــر إليهــا علــى أهنــا حالــة غريبــة مــن » أتثــر 
الشــخص الثالــث«، أي الظاهــرة الــي مييــل النــاس إىل االعتقــاد أبن النــاس مييلــون إىل 
االعتقــاد أبن اآلخريــن يتأثــرون بشــدة مــن وســائل اإلعــام أكثــر ممــا يعتقــدون أبنفســهم، 
وأن هلــذا بعــض اآلاثر علــى كيفيــة تفكــران يف التواصــل يف األوبئــة واألزمــات األخــرى يف 

املســتقبل.
 Leesa, Rachel F. McCloud1, Cabral A.( مــن  وســعى كل 
بــن  العاقــة  فحــص  إىل   )Bigman, Kasisomayajula Viswanath
التواصــل الوابئــي والوعــي يف معرفــة فــروس متازمــة الشــرق األوســط التنفســية )كــوروان( 
)MERS( يف الوالايت املتحدة األمريكية،)16( واســتخدم الباحثون لدراســتهم املنهج 
املســحي ابلتطبيــق علــى عينــة بلغــت )627( مفــردة مــن البالغــن يف الــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة مــن العمــر 18 عامــاً فأكثــر لقيــاس وعــي النــاس ابألوبئــة الســابقة ووعيهــم 
ومعرفتهــم مبتازمــة الشــرق األوســط التنفســية )كــوروان(، وقــد مت مجــع البيــاانت اخلاصــة 
هبــذه الدراســة يف الفــرتة مــن 17 إىل 31 ديســمر 2013م، وبينــت نتائــج الدراســة 
ارتبــاط الوعــي ابألوبئــة الســابقة بشــكل ملحــوظ بوعــي ومعرفــة اإلصابــة بفــروس كــوروان، 
واملصــادر األكثــر شــيوعا مــن الــذي مســع النــاس ألول مــرة عــن متازمــة الشــرق األوســط 
التنفســية، كمــا بينــت النتائــج أن شــبكات التلفزيــون الوطنيــة واحملليــة كانــت هــي األكثــر 
شــيوعاً يف االســتخدام كمصــادر للمعلومــات الــي مســع النــاس منهــا ألول مــرة عــن فــروس 
متازمــة الشــرق األوســط )كــوروان(، كمــا لوحــظ يف النتائــج عــدم تكافــؤ االتصــاالت بــن 
املواقــف العرقيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة، ممــا يشــر إىل احلاجــة إىل املزيــد مــن التواصــل 

الوابئــي الفعــال.
وهدفــت دراســة عثمــان قــزاز )2015( إىل التعــرف علــى دور محــات التوعيــة الصحيــة 
ابملعلومــات  احلــرام  بيــت هللا  حجــاج  امــداد  يف  الســعودية  الصحــة  وزارة  مــن  املقدمــة 
الصحية، وكيفية االستفادة من هذه احلمات يف نشر الوعي الصحي، ودوافع وأسباب 
تعــرض احلجــاج هلــذه احلمــات ومــدى إســهامها يف تنميــة الوعــي الصحــي لديهــم،)17( 
واســتخدم الباحث لدراســته املنهج املســحي، واســتخدم االســتبانة جلمع بياانت دراســته، 
ابلتطبيــق علــى عينــة غــر احتماليــة متثلــت يف عينــة الصدفــة بلغــت )1977( مفــردة مــن 
جنســيات العــامل اإلســامي املختلفــة الناطقــن ابللغــة العربيــة واإلجنليزيــة، وبينــت نتائــج 
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الدراســة عــن وجــود عاقــة طرديــة متوســطة بــن حجــم التعــرض حلمــات التوعيــة الصحيــة 
ومســتوى املعرفــة ابملوضوعــات والقضــااي الصحيــة حلجــاج بيــت هللا احلــرام، ووجــود عاقــة 
طرديــة متوســطة بــن درجــة االعتمــاد وأســاليب التســويق للحمــات الصحيــة كمصــدر 
للمعلومــات الصحيــة ودرجــة املعرفــة ابلقضــااي الصحيــة للحجــاج، كمــا أوضحــت النتائــج 
أن )%42.4( مــن أفــراد العينــة يتابعــون محــات التوعيــة الصحيــة املقدمــة مــن وزارة 
الصحــة الســعودية، وأن )%12.9( منهــم يعتمــدون علــى محــات التوعيــة الصحيــة 
بشــكل كبــر، وأن )%33.5( منهــم يعتمــدون عليهــا إىل حــد مــا، وأن )53.6%( 

منهــم يعتمــدوا عليهــا قليــا.
ويف اإلطــار ذاتــه ســعى حممــد غريــب، و إميــان حســن )2014( إىل تقييــم محــات 
التوعيــة الصحيــة املقدمــة مــن وزارة الصحــة الســعودية إىل حجــاج بيــت هللا احلــرام،)18( 
املضمــون  اســتمارة حتليــل  إطــاره  واســتخدما يف  املســح،  منهــج  الدراســة  واســتخدمت 
أداة للدراســة، ومتثلــت عينــة الدراســة يف محــات التوعيــة الصحيــة الــي تقدمهــا وزارة 
الصحــة الســعودية حلجــاج بيــت هللا احلــرام وانقســمت إىل حتليــل العــروض املرئيــة، وحتليــل 
املطبوعــات، وحتليــل املواقــع اإللكرتونيــة، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن مجيــع احلمــات 
اإلعاميــة حمــل الدراســة جــاء موقــع ترديــد وذكــر شــعار احلملــة يف أول الرســالة بنســبة 
)%100(، وأن اللغــة املســتخدمة يف مجيــع احلمــات اإلعاميــة كانــت ابللغــة العربيــة 
الفصحــى ابلدرجــة األوىل،  مث يف املرتبــة الثانيــة اللغــات اإلجنليزيــة، والفرنســية، واألردو، 
الــي  القضــااي  أهــم  أن  النتائــج إىل  واإلندونيســي، والرتكــي، والفارســي، كمــا توصلــت 
انقشــتها احلمــات اإلعاميــة متثلــت يف القضــااي الصحيــة مث القضــااي الدينيــة واالجتماعيــة 

والبيئيــة.

التعليق على الدراسات السابقة:
ومــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة جنــد أهنــا أكــدت علــى أن جمــال دراســة 
مــن  الصحــي  والتثقيــف  التوعيــة  يف  املختلفــة  اإلعــام  وســائل  ودور  الصحــي  الوعــي 
اجملــاالت الدراســية املهمــة، إذ إن إرســاء قيــم الصحــة ونشــاط وســائل اإلعــام يف ذلــك 
قــادر علــى متريــر رســائل التوعيــة الصحيــة لــدى املتلقــن؛ فهــذه الرســائل تشــكل عامــًا 
مهمــاً يف الوقايــة مــن األمــراض ورافــداً مهمــاً مــن روافــد حتســن الصحــة وترقيتهــا، وعمومــاً 
فإنــه مــن خــال اســتعراض الباحــث للدراســات الســابقة فــإن أقــرب الدراســات لدراســة 
الباحــث دراســة الفــرم، ودراســة قــزاز، ودراســة حممــد غريــب، وإميــان حســن،   ودراســة 
)Leesa, Rachel F( وآخريــن، حيــث ركــز الفــرم يف دراســته علــى حتليــل مضامــن 
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الطبيــة احلكوميــة  املــدن  مــدى توظيــف  للتعــرف علــى  التواصــل االجتماعــي  شــبكات 
مبدينــة الــرايض هلــذه الشــبكات يف التوعيــة الصحيــة بفايــروس كــوروان لعــام 2014م، 
ولكــن هــذه الدراســة رغــم أهنــا ضمــن بيئــة دراســة الباحــث إال أهنــا تتنــاول التوعيــة بفــروس 
كــوروان خــال فــرتة زمنيــة بعيــدة إىل حــد مــا ومل يكــن وضــع هــذا الــوابء يف ذلــك الوقــت 
كمــا هــو وضعــه اآلن مــن حيــث خطورتــه وســرعة انتشــاره، كمــا أن هــذه الدراســة حتليليــة 
وليســت ميدانيــة، أمــا دراســة الباحــث احلاليــة فإهنــا تُعــى بدراســة املمارســات الصحيــة 
لــوزارة الصحــة الســعودية واجلهــود الــي تقــوم هبــا الــوزارة يف إدارة أزمــة جائحــة كــوروان وبنــاء 
الوعــي الصحــي لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان، أمــا دراســة قــزاز فبالرغــم 
مــن أهنــا مــن الدراســات القريبــة إال أن هــذه الدراســة اهتمــت ابحلمــات اإلعاميــة الــي 
تقــوم هبــا وزارة الصحــة الســعودية خــال موســم احلــج وقيــاس درجــة اعتمــاد احلجــاج مــن 
العــامل اإلســامي علــى رســائل التوعيــة الصحيــة اخلاصــة ابحلــج مــن حيــث التعليمــات 
واألمــراض املومسيــة، وهــذا جانــب خمتلــف عــن دراســة الباحــث، أمــا دراســة حممــد غريــب، 
وإميان حســن فإهنا من الدراســات القريبة كما ذكران ســابقاً لدراســة الباحث، لكن هذه 
الدراســة ركــزت املضامــن الصحيــة الــي تقدمهــا وزارة الصحــة الســعودية لتوعيــة حجــاج 
بيــت هللا احلــرام، وهــذا جانــب خمتلــف عــن دراســة الباحــث، يف حــن أن الدراســة احلاليــة 
تركــز ابإلضافــة إىل املمارســات االتصاليــة لــوزارة الصحــة علــى مــدى إســهام الرســائل 
 Leesa,( اإلعاميــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان، أمــا دراســة
Rachel F( وآخريــن فقــد تناولــت وابء كــوروان الــذي انتشــر يف الســنوات الســابقة، 
حيــث ركــزت هــذه الدراســة علــى العاقــة بــن التواصــل الوابئــي والوعــي يف معرفــة وابء 
كــوروان بيئــة الدراســة بيئــة خمتلفــة عــن دراســة الباحــث فهــي تركــز علــى اجملتمــع األمريكــي، 

يف حــن أن الدراســة احلاليــة تتنــاول جمتمــع خمتلــف وتركــز علــى اجملتمــع الســعودي.
بــن  العاقــة  اختبــار  علــى  بعضهــا  الســابقة ركــز  الدراســات  فــإن  تفصيلــي  وبشــكل 
 Cory( التمــاس املعلومــات مــن شــبكة اإلنرتنــت بتشــكيل الوعــي الصحــي كدراســة
الــي يقــوم  Bash( وآخريــن ودراســة مهــا حســن، ودراســات اقتصــرت علــى األدوار 
هبــا اإلعــام يف إمــداد وتثقيــف املــرأة صحيــاً كدراســات عنانــزه وعلــي وعابــدي وفتيحــه، 
ودراســات اهتمــت ابحلمــات اإلعاميــة الصحيــة املتخصصــة ومــدى فعاليتهــا يف التوعيــة 
ببعــض األمــراض كدراســة عبدالــرازق وآخــرون، ودراســات اهتمــت ابلتأثــرات اإلعاميــة 
يف جائحــة انفلونــزا اخلنازيــر كدراســة)Kristian and Benedicte( ، كمــا أن 
بعــض الدراســات ركــزت علــى موضــوع حمــدد وهــو اإلدمــان علــى املخــدرات ودور وســائل 

اإلعــام يف ذلــك كدراســة العتيــيب.
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وعلــى ضــوء مــا ســبق فــإن الدراســات الســابقة تبــن أن دراســة ممارســات االتصــال 
الفعــال يف إدارة أزمــة جائحــة كــوروان، وقيــاس جهــود وزارة الصحــة الســعودية يف التوعيــة 
هبــذا الفــروس، ومــدى إســهام الرســائل اإلعاميــة املقدمــة مــن وزارة الصحــة يف التوعيــة 
هبــذا الفــروس جديــدة مــن حيــث موضوعهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية، وابلــذات يف 
هــذا التوقيــت فهــي مواكبــة لتعــرض دول العــامل بشــكل عــام واململكــة العربيــة الســعودية 
خاصــة لفــروس كــوروان، وانتشــاره الســريع، ومــا حيدثــه مــن أتثــرات صحيــة واقتصاديــة، 
التوافــق الوحيــد للدراســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة يكمــن يف تناوهلــا  وأن جمــال 
للمجــال العــام للدراســة احلاليــة وهــو جمــال بنــاء الوعــي والتثقيــف والتوعيــة الصحيــة، وال 
شــك فــإن مــا قدمتــه هــذه الدراســات مــن تراكــم معــريف ســاعد الباحــث كثــراً يف حتديــد 
وصياغــة اإلطــار املرجعــي للدراســة ويف بنــاء منهجيتهــا، ويف صياغــة تســاؤالهتا وبنــاء أداة 

الدراســة وتفســر نتائجهــا ومقارنتهــا ابلدراســات الســابقة.

اإلطار املرجعي للدراسة:
تســتند هــذه الدراســة يف إطارهــا النظــري علــى نظريــة التمــاس املعلومــات؛ وجمــال ســلوك 
البحــث عــن املعلومــات هــو اجملــال املختــص يف حتديــد احتياجــات املســتخدمن مــن 
املعلومات، وسلوكهم املتبع يف عمليات البحث املختلفة، إىل جانب حماولة فهم الكيفية 
الــي يقــدم عليهــا األفــراد يف عمليــات البحــث، والقنــوات املســتخدمة، والعوامــل الــي تقــود 
إىل اســتخدام أو جتاهــل بعــض املعلومــات،)19( فالتمــاس املعلومــات وفقــاً )لكريكيــاس( 
»أي نشــاط للفــرد يقــوم بــه لتحديــد الرســالة الــي ميكــن أن ترضــي احتياجــات معينــة لديــه 

وابلتــايل فــإن نشــاط االلتمــاس خيتلــف مــن فــرد آلخــر.«)20( 
وتعد هذه النظرية من النظرايت الي حترص بشكل أساسي على دراسة سلوك األفراد 
عنــد البحــث عــن املعلومــات، وطــرق الوصــول هلــذه املعلومــات، واملصــادر املســتخدمة يف 
احلصــول عليهــا، إضافــة إىل دراســة العوامــل الــي تؤثــر يف ســلوك األفــراد أثنــاء عمليــات 
البحــث عــن املعلومــات املختلفــة )21(، فهــذه النظريــة وفقــاً ملــا ســبق تركــز علــى متلقــي 
الرســالة اإلعاميــة، وســلوكه يف احلصــول علــى املعلومــات ومعرفــة العوامــل الــي حتــدد ذلــك 

الســلوك.)22( 
وعطفــاً علــى مــا ســبق فهنــاك مــن يــرى أبن نظريــة التمــاس املعلومــات ترتكــز علــى 
اعتبــار االتصــال مبثابــة عمليــة أحاديــة  الضــوء علــى  منظوريــن رئيســن، األول يســلط 
االجتاه، يتم من خاهلا نقل املعلومات أو نشرها من مرسل إىل جمموعة من املستقبلن، 
أمــا املنظــور الثــاين فــرى عمليــة مشــاركة املعلومــات ابعتبارهــا عمليــة اتصــال ثنائيــة االجتــاه 
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مــن حيــث تبــادل املعلومــات، وهــو االتصــال الــذي حيــدث داخــل جمموعــات صغــرة أو 
عــر جمتمعــات افرتاضيــة حتكمهــا شــبكة االنرتنــت. )23( 

التعــرض  وهــي »أن  أساســية  فرضيــة  اختبــار  إىل  املعلومــات  التمــاس  نظريــة  وتســعى 
وأنــه  الراهنــة«)24(  اجتاهاهتــم  تؤيــد  الــي  املعلومــات  خيتــارون  لألفــراد جيعلهــم  االنتقائــي 
توجــد وفقــاً لــــ )Nifadkar(حوافــز تدفــع الفــرد صــوب البحــث عــن معلومــات مــا 
واحلصــول عليهــا، حبيــث ميكــن حتديــد هــذه احلوافــز مبشــكات يســعى الفــرد إىل إجيــاد 
احللــول املناســبة هلــا، أو احلــرص علــى مقارنــة هــذه املعلومــات اجلديــدة مبعلومــات وقيــم 
ســابقة يتمتــع هبــا)25(، كمــا يفــرتض هــذا النمــوذج أيضــًأ أن األفــراد يســتعملون مــا يســمى 
ابســرتاتيجية البحــث اجملــازف الــي تتــم ابالعتمــاد إمــا علــى مصــدر معلومــات واحــد أو 
عــدة مصــادر أساســية، وإمــا ابتبــاع أســلوب كل مــا يســتطيع الفــرد مجعــه مــن معلومــات، 
مث يتــم بعــد ذلــك تصنيــف هــذه املعلومــات وحتليلهــا وربطهــا ابخلــرة الســابقة للفــرد، )26( 
وأنــه كلمــا »زادت مهــارة الفــرد يف مجــع املعلومــات كان أكثــر نشــاطاً يف ســلوك التمــاس 
املعلومات وكلما كان الفرد سيئاً يف مجعه للمعلومات كان أقل نشاطاً يف سلوك التماس 
املعلومــات، وأن عــدم إدراك الفــرد لوجــود مصــدر املعلومــات يــؤدي إىل عــدم اســتخدام 
هــذا املصــدر كوســيلة اللتمــاس املعلومــات، وأن األفــراد يســتخدمون مصــادر املعلومــات 
اإلليكرتونيــة املباشــرة ألهــداف خمتلفــة ألن عمليــة التصفــح ابلنســبة هلــذه الوســائل جتمــع 

مــا بــن كوهنــا وســيلة اللتمــاس املعلومــات وأســلوب حبــث مرئــي مســلي« .)27( 
وعطفــاً علــى مــا ســبق فــإن رحلــة احلصــول علــى املعلومــات جيــب أن تشــتمل علــى أربعــة 
مراحــل أوهلــا التعــرف علــى احلاجــة مــن املعلومــات، والثــاين احلصــول أو العثــور علــى هــذه 
املعلومــات، والثالــث التحقــق مــن صحــة هــذه املعلومــات وتفســرها، والرابــع اســتخدام 

هــذا التفســر يف دعــم األنشــطة اخلاصــة الــي يقــوم هبــا الفــرد. )28( 
وقــد ال حــظ )دوهنيــو وتبتــون( أن عوامــل عــدة مــن مثــل: إمكانيــة توظيــف املعلومــات 
خلدمــة أهــداف حمــددة، أو إشــباع حاجــات أساســية يف موضــوع معــن، أو البحــث عــن 
املعلومات جملرد الرتفيه والتســلية، أو بســبب احلاجة للتنويع، أو بســبب مسات شــخصية، 
مــن املمكــن أن تؤثــر علــى اختيــار الفــرد للرســائل االتصاليــة الــي يتعــرض إليهــا، وكذلــك 

يف اســتخدامه للمعلومــات يف تدعيــم االجتاهــات احلاليــة. )29(
وعلــى ضــوء مــا ســبق فــإن أهــم العوامــل الــي تؤثــر يف ســلوك األفــراد يف التماســهم 
للمعلومــات مخســة عوامــل، العامــل األول هــو اختيــار املعلومــات التدعيميــة الــي تعــزز 
إشــباع  واســتخدامها يف  املعلومــات  توظيــف  الثــاين  والعامــل  احلاليــة،  املتلقــن  مواقــف 
علــى  احلصــول  إىل  األفــراد  ســعي  خــال  مــن  مصلحتهــم  وحتقيــق  املتلقــن  حاجــات 
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املعلومــات ومــن مث القيــام بتوظيفهــا بشــكل فــوري أو آجــل؛ فالفــرد علــى ســبيل املثــال 
يســعى ملعرفــة مــن هــو أفضــل طبيــب خمتــص يف جراحــة القلــب ألنــه حمتــاج إليــه اآلن أو 
قــد حيتــاج إليــه فيمــا بعــد، والعامــل الثالــث فهــو ســعى الفــرد إىل احلصــول علــى املعلومــات 
للرتفيــه فهــو قــد يشــرتي كتــاابً جــاداً ومــن خالــه يقضــي معــه وقتــاً ممتعــاً يســتمتع بــه، أمــا 
العامــل الرابــع فهــو اختــاف اخلصائــص الشــخصية للمتلقــن فبنــاء علــى هــذه اخلصائــص 
فــإن كل فــرد يتوجــه لطلــب املعلومــات ويســعى للحصــول عليهــا بطريقــة ختتلــف عــن الفــرد 
اآلخــر ويســتخدم يف ذلــك وســيلة إعاميــة غــر تلــك الــي يســتخدمها اآلخــر بنــاء علــى 
اختــاف اخلصائــص الشــخصية، والعامــل اخلامــس ويتمثــل يف قيــام بنيــة اجملتمــع ابلتأثــر 
علــى أســلوب اســتماالت املواطنــن الســتعمال وســائل االتصــال املختلفــة، فبنيــة اجملتمــع 
هلــا ســيطرهتا علــى املعلومــات وتــؤدي إىل تشــكيل طريقــة اســتخدام اجلمهــور لوســائل 

اإلعــام وتفضيلهــم لوســيلة معينــة كمصــادر لألخبــار عــن وســيلة أخــرى.)30(
التمــاس املعلومــات خيتلــف مــن شــخص  لطرابيشــي والســيد أن  القــول وفقــاً  وميكــن 
ألخــر، وهــي تتحــدد غالبــاً يف املعرفــة ويف التســلية والرتفيــه، وأنــه وفقــاً لطبيعــة املعلومــات 
الــي حيتاجهــا األفــراد ونشــاطهم يتحــدد نــوع مصــدر التمــاس املعلومــات، وأن التمــاس 
املعلومــات مــن مصــدر معــن يتوقــف علــى ثاثــة أمــور هــي: ســهولة الوصــول إىل مصــدر 
املعلومــات، وإىل درجــة الثقــة يف مصــدر املعلومــات، وإىل ســهولة التعامــل مــع مصــدر 
املعلومــات، وأن حتديــد ســلوك االلتمــاس يف مواقــف متعــددة لألفــراد مثــل أتثــر التمــاس 
أو ســلوك  لألفــراد،  الشــرائية  االســتجابة  املــواد اإلعاميــة علــى  املقدمــة يف  املعلومــات 

األفــراد عنــد التمــاس املعلومــات الطبيــة.)31(
وانطاقــاً ممــا ســبق قــام الباحــث بتوظيــف كل مــا يتعلــق ابملتغــرات والعناصــر األساســية 
الــي تقــوم عليهــا نظريــة التمــاس املعلومــات يف هــذه الدراســة حــى ميكــن فهــم ومعرفــة 
دور وزارة الصحــة الســعودية ووســائل اإلعــام يف نشــر املعلومــات الصحيــة وتشــكيل 
الوعــي الصحــي عــن فــروس كــوروان، وابلتــايل حتديــد مســتوى األداء اإلعامــي لــوزارة 
الصحــة يف بنــاء الوعــي الصحــي بفــروس كــوروان لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي وذلــك 
مــن خــال حتديــد املصــادر اإلعاميــة وغــر اإلعاميــة واإللكرتونيــة الــي يلتمــس منهــا 
أفــراد اجملتمــع الســعودي معلوماهتــم عــن فــروس كــوروان، وحتديــد اإلجــراءات الــي يقــوم هبــا 
أفــراد اجملتمــع الســعودي يف احتياجهــم والتماســهم للمعلومــات الصحيــة املتعلقــة بفــروس 
كــوروان، ومــدى فاعليــة الوســائل واألســاليب اإلعاميــة واالتصاليــة واألمنــاط التكنولوجيــة 
املســتخدمة مــن قبــل وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان والــي يلتمــس مــن خاهلــا 
أفــراد اجملتمــع املعلومــات املتعلقــة بفــروس كــوروان، إضافــة إىل حتليــل األســباب والدوافــع 
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الــي تــؤدي أبفــراد اجملتمــع الســعودي إىل التمــاس املعلومــات الصحيــة ومــدى رضاهــم 
وثقتهــم واســتفادهتم مــن املعلومــات املقدمــة مــن وزارة الصحــة الســعودية عــن فــروس 

كــوروان.

مشكلة الدراسة:
يف 11مــارس 2020م ومنــذ أن أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة أهنــا صنفــت مــرض 
املصابــن والوفيــات جــراء  19( كجائحــة وأعــداد  2019 )كوفيــد-  فــروس كــوروان 
اإلصابــة هبــذا الفــروس تتزايــد بشــكل كبــر يف أرجــاء العــامل فهــو مــن األمــراض املعديــة 
واخلطــرة والوســيلة الوحيــدة للدفــاع ضــد هــذا الفــروس هــو التوعيــة الصحيــة أبعراضــه، 
وطــرق انتقالــه ومضاعفاتــه، وأبمهيــة إتبــاع اإلجــراءات االحرتازيــة املتخــذة للوقايــة منــه، 
واالحتياطــات الــي جيــب إتباعهــا مــن قبــل النــاس للحمايــة مــن انتشــار فــروس كــوروان 
وجتنب اإلصابة به، وعلى ذلك فإن التوعية الصحية بفروس كوروان ذو أمهية كبرة وهو 
العامــل األساســي يف جتنــب وتقليــل أعــداد النــاس املصابــن هبــذا الفــروس، وعلــى ضــوء 
ذلــك تتحــدد مشــكلة هــذه الدراســة يف التعــرف علــى الــدور الــذي تؤديــه وزارة الصحــة 
الســعودية يف توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي جبائحــة  كــوروان، ومــدى فاعليــة الوســائل 
واألساليب اإلعامية واالتصالية واألمناط التكنولوجية املستخدمة من قبل وزارة الصحة 
يف التوعيــة بفــروس كــوروان، وإىل أي مــدى أســهمت رســائل وزارة الصحــة اإلعاميــة يف 
بنــاء الوعــي الصحــي لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي هبــذا الفــروس، وأتثــر األداء اإلعامــي 
لــوزارة الصحــة علــى مــدى اســتفادة أفــراد اجملتمــع الســعودي مــن املعلومــات الــي قدمتهــا 

وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان.

أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية: 

التعــرف علــى أهــم املمارســات اإلعاميــة واالتصاليــة الــي تقــوم هبــا وزارة الصحــة . 1
الســعودية يف توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان.

التعرف على دور وزارة الصحة يف توعية أفراد اجملتمع السعودي بفروس كوروان.. 2
التعــرف علــى مــدى إســهام الرســائل اإلعاميــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة الســعودية . 3

يف التوعيــة بفــروس كــوروان.
حتديــد مســتوى األداء اإلعامــي لــوزارة الصحــة يف بنــاء الوعــي الصحــي بفــروس . 4

كــوروان لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي.
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والرســائل . 5 واألســاليب  الوســائل  عــن  الســعودي  اجملتمــع  أفــراد  رؤيــة  علــى  التعــرف 
الوعــي  بنــاء  يف  الصحــة  وزارة  قبــل  مــن  املســتخدمة  التكنولوجيــة  واألمنــاط  اإلعاميــة 

فــروس كــوروان.  عــن  الصحــي 
الــي قدمتهــا وزارة . 6 حتديــد مــدى اســتفادة أفــراد اجملتمــع الســعودي مــن املعلومــات 

بفــروس كــوروان.  التوعيــة  الصحــة يف 

تساؤالت الدراسة:
تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

مــا دور وزارة الصحــة الســعودية يف التوعيــة الصحيــة ألفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس . 1
كوروان؟ 

مــا مــدى إســهام الرســائل اإلعاميــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة الســعودية يف توعيــة . 2
أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان.

ما الوسائل اإلعامية الي حيصل أفراد اجملتمع السعودي من خاهلا على املعلومات . 3
الصحية عن فروس كوروان؟

مــا املواقــع اإلليكرتونيــة الــي يتابعهــا أفــراد اجملتمــع الســعودي للحصــول علــى املعلومــات . 4
الصحيــة عــن فــروس كوروان؟

مــا مواقــع التواصــل االجتماعــي الــي حيصــل أفــراد اجملتمــع الســعودي مــن خاهلــا علــى . 5
املعلومــات الصحيــة عــن فــروس كــوروان؟

مــا املصــادر االتصاليــة غــر اإلعاميــة الــي يعتمــد عليهــا أفــراد اجملتمــع الســعودي . 6
للحصــول علــى املعلومــات الصحيــة عــن فــروس كــوروان؟

مــا مــدى فاعليــة اســتخدام وزارة الصحــة للوســائل واألســاليب اإلعاميــة يف بنــاء . 7
الوعــي الصحــي بفــروس كــوروان لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي؟

مــا مــدى فاعليــة اســتخدام وزارة الصحــة لألمنــاط الصحفيــة التكنولوجيــة يف بنــاء . 8
الوعــي الصحــي بفــروس كــوروان لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي؟

مــا مــدى اســتفادة أفــراد اجملتمــع الســعودي مــن املعلومــات الصحيــة الــي قدمتهــا وزارة . 9
الصحــة للتوعيــة بفــروس كــوروان؟

مــا مــدى رضــى أفــراد اجملتمــع الســعودي عــن املمارســات االتصاليــة واإلعاميــة . 10
لــوزارة الصحــة الســعودية يف التوعيــة بفــروس كــوروان؟
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فروض الدراسة: 
تسعى هذه الدراسة الختبار الفروض اآلتية:

1-توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف دور وزارة الصحــة يف توعيــة أفــراد اجملتمــع 
الســعودي بفروس كوروان تبعا لســماهتم الدميوغرافية: )النوع، والســن، واملؤهل العلمي(.

2-توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف رؤيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي عــن مــدى 
إســهام الرســائل اإلعاميــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان تبعــا 

العلمــي(. )النــوع، والســن، واملؤهــل  الدميوغرافيــة:  لســماهتم 
3-توجــد عاقــة ارتباطيــه ذات داللــة إحصائيــة بــن دور وزارة الصحــة يف التوعيــة 
الصحيــة ألفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان ورؤيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي عــن 
مــدى إســهام الرســائل اإلعاميــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة للتوعيــة بفــروس كــوروان.

اجملتمــع  أفــراد  اســتفادة  مــدى  بــن  ارتباطيــه ذات داللــة إحصائيــة  4-توجــد عاقــة 
الســعودي مــن املعلومــات الصحيــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة للتوعيــة بفــروس كــوروان 
الصحــة  لــوزارة  االتصاليــة واإلعاميــة  املمارســات  عــن  الســعودي  اجملتمــع  أفــراد  ورضــا 

بفــروس كــوروان. التوعيــة  الســعودية يف 
5-توجــد عاقــة ارتباطيــه ذات داللــة إحصائيــة بــن فاعليــة اســتخدام وزارة الصحــة 
أفــراد  لــدى  الوعــي الصحــي بفــروس كــوروان  بنــاء  للوســائل واألســاليب اإلعاميــة يف 
اجملتمــع الســعودي ومــدى اســتفادة أفــراد اجملتمــع الســعودي مــن املعلومــات الصحيــة الــي 

قدمتهــا وزارة الصحــة للتوعيــة بفــروس كــوروان.
6-توجــد عاقــة ارتباطيــه ذات داللــة إحصائيــة بــن دقــة املعلومــات الــي وفرهتــا وزارة 
اجملتمــع  أفــراد  اســتفادة  ومــدى  فــروس كــوروان  عــن  الســعودي  اجملتمــع  الصحــة ألفــراد 
الســعودي مــن املعلومــات الصحيــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة للتوعيــة بفــروس كــوروان.

التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة:
1-االتصــال الفعــال: »هــو العمليــة الــي يتــم مــن خاهلــا التعبــر والتبــادل لألفــكار 
واملفاهيــم واحلقائــق واآلراء واالجتاهــات بــن طرفــن أو أكثــر ابســتخدام طــرق وأســاليب 

معينــة ســواء كانــت منظــورة أو غــر منظــورة.«)32(  
ويقصــد بــه يف هــذه الدراســة الرســائل والوســائل اإلعاميــة واالتصاليــة الــي اســتخدمتها 

وزارة الصحــة الســعودية يف نقــل وإيصــال رســائل التوعيــة الصحيــة بفــروس كــوروان.
2-إدارة األزمــة: »وتعــي االســرتاتيجيات واخلطــط واألســاليب الــي تتبعهــا املنظمــات 
وإدارهتا ملواجهة احلاالت غر االعتيادية والي هتدد أهداف املنظمة وأنشطتها، ومنهجية 
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التعامــل مــع األزمــات يف ضــوء االســتعدادات واملعرفــة والوعــي واالدراك واالمكانيــات 
واملهــارات وامنــاط اإلدارة الســائدة.«)33(  

ويقصــد هبــا يف هــذه الدراســة االســرتاتيجيات واألســاليب اإلعاميــة الــي اتبعتهــا وزارة 
الصحــة الســعودية يف التعامــل مــع أزمــة جائحــة كــوروان لبنــاء املعرفــة والوعــي الصحــي 

بفــروس كــوروان.
فــروس مت  مــرض معــد يســببه آخــر  3-جائحــة كــوروان )مــرض كوفيــد-19(: هــو 
اكتشــافه مــن ســالة فروســات كــوروان، والــذي بــدء تفشــيه يف مدينــة )ووهــان( الصينيــة 
يف ديســمر2019م، وقــد حتــّول )كوفيــد-19( منذ11مــارس 2020م إىل جائحــة 

تؤثــر علــى معظــم دول العــامل.
4-الوعــي الصحــي: ويقصــد بــه يف هــذه الدراســة مجلــة مــن التصــورات واملعتقــدات 
النــاس  إملــام  هنــا  بــه  ويقصــد  ســلوكه،  وحتــدد  حياتــه  يف  اإلنســان  تعــن  الــي  والــرؤى 
ابملعلومــات واحلقائــق واآلراء الصحيــة عــن فــروس كــوروان وإحساســهم ابملســئولية حنــو 
صحتهــم وصحــة غرهــم، ويف هــذا اإلطــار يعتــر الوعــي الصحــي هــو املمارســة عــن قصــد 

نتيجــة الفهــم واالقنــاع، والــي تشــكل عامــًا مهمــاً يف الوقايــة مــن فــروس كــوروان.
5-أفــراد اجملتمــع الســعودي: ويقصــد هبــم يف هــذه الدراســة املواطنــن الســعودين يف 

اململكــة العربيــة الســعودية مــن الذكــور واإلانث. 

نوع الدراسة:
هــذه الدراســة دراســة وصفيــة تســعى مــن خــال دراســة ممارســات االتصــال الفعــال يف 
إدارة أزمــة جائحــة كــوروان وبنــاء الوعــي الصحــي لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي للتعــرف 
علــى الــدور اإلعامــي الــذي تؤديــه وزارة الصحــة الســعودية يف توعيــة وتثقيــف أفــراد 
اجملتمــع الســعودي عــن فــروس كــوروان، ورؤيتهــم عــن مــدى إســهام الرســائل اإلعاميــة 
الــي قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان، وعلــى مــدى فاعليــة األســاليب 
اإلعاميــة واألمنــاط التكنولوجيــة يف هــذه التوعيــة، ومــدى ثقــة أفــراد اجملتمــع الســعودي 
مبــا تطرحــه وزارة الصحــة مــن معلومــات وموضوعــات يف الوســائل اإلعاميــة املختلفــة 
ومنصــات التواصــل االجتماعــي يف التوعيــة بفــروس كــوروان، ومــدى اســتفادهتم مــن هــذه 

املعلومــات الــي قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان. 

منهج الدراسة: 
من أجل التعرف على ممارسات االتصال الفعال يف إدارة أزمة جائحة كوروان، وتقدمي 
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وصــف شــامل ودقيــق هلــذه املمارســات الــي قامــت وتقــوم هبــا وزارة الصحــة الســعودية يف 
بنــاء الوعــي الصحــي ألفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان، فقــد اقتضــت طبيعــة هــذه 
الدراســة اســتخدام املنهــج املســحي هلــذه الدراســة وذلــك لتميــزه »ابســتهداف احلقائــق 
التفصيليــة عــن واقــع الظاهــرة املدروســة ممــا ميكــن الباحــث مــن تقــدمي وصــف شــامل ودقيــق 

لذلــك الواقــع.«)34( 

أداة الدراسة:
اســتخدم الباحــث االســتبانة أداة ضروريــة للحصــول علــى املعلومــات الرئيســية للدراســة 
مــن أفــراد العينــة مــن اجملتمــع الســعودي، وقــد قســم الباحــث االســتبانة إىل ســبعة أجــزاء 

علــى النحــو اآليت:
اجلزء األول: وخصص للســمات الدميوغرافية ألفراد العينة )النوع، واحلالة االجتماعية، 

والســن، والدخل الشــهري، واملؤهل العلمي، واملهنة(.
اجلــزء الثــاين: وخصــص لقيــاس الوســائل واملصــادر اإلعاميــة وغــر اإلعاميــة ومواقــع 
التواصــل االجتماعــي واملواقــع اإلليكرتونيــة الــي يعتمــد عليهــا أفــراد اجملتمــع الســعودي يف 

احلصــول علــى املعلومــات واألخبــار عــن فــروس كــوروان.
اجلــزء الثالــث: وخصــص لقيــاس مســتوى أداء وســائل اإلعــام الســعودية يف التوعيــة 
بفــروس كــوروان، ومــدى اعتمــاد أفــراد اجملتمــع الســعودي علــى هــذه الوســائل يف معرفــة 

األخبــار واملعلومــات عــن فــروس كــوروان.
للوســائل  الســعودية  الصحــة  وزارة  اســتخدام  فاعليــة  لقيــاس  الرابــع: وخصــص  اجلــزء 
واألســاليب اإلعاميــة، واألمنــاط التكنولوجيــة يف توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس 

كــوروان.
اجلــزء اخلامــس: وخصــص لقيــاس دقــة املعلومــات الــي وفرهتــا وقدمتهــا وزارة الصحــة 
الســعودية ألفــراد اجملتمــع الســعودي عــن فــروس كــوروان، ومــدى الثقــة يف هــذه املعلومــات، 

ومــدى االســتفادة منهــا يف التوعيــة بفــروس كــوروان.
اجلــزء الســادس، وخصــص لقيــاس دور وزارة الصحــة الســعودية يف توعيــة أفــراد اجملتمــع 
الســعودي بفــروس كــوروان، ومــدى إســهام الرســائل اإلعاميــة الــي قدمتهــا الــوزارة يف 

توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان.
اجلــزء الســابع: وخصــص لقيــاس مــدى االســتفادة مــن املعلومــات الصحيــة الــي قدمتهــا 
وزارة الصحــة الســعودية للتوعيــة بفــروس كــوروان، ورضــى أفــراد اجملتمــع الســعودي عــن 

املمارســات االتصاليــة واإلعاميــة للــوزارة يف التوعيــة بفــروس كــوروان.
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ولتســهيل تفســر النتائــج اســتخدم الباحــث األســلوب التــايل لتحديــد مســتوى اإلجابــة 
علــى بنــود األداة، علــى النحــو التــايل:

مت إعطاء وزن للبدائل: )دائمًا=5، غالبًا=4، أحيااًن= 3، اندرًا= 2، ال استخدمها= 
1(، وكذلــك البدائــل: )موافــق بشــدة=5، موافــق=4، غــر موافــق=3، غــر موافــق علــى 
االطــاق=2، ال أعلــم=1(، وكذلــك البدائــل: )مهــم جــدًا=5، مهــم=4، غــر مهــم=3، 
بشــكل كبــر  )فعــال  البدائــل:  أعلــم=1(، وكذلــك  االطــاق=2، ال  علــى  مهــم  غــر 
جــدًا=5، فعــال بشــكل كبــر =4، فعــال بشــكل متوســط =3، فعــال بشــكل ضعيــف 
مســتوايت  مخســة  إىل  اإلجــاابت  تلــك  تصنيــف  مت  مث  هنائيــًا=1(،  فعــال  غــر   ،2=

متســاوية املــدى مــن خــال املعادلــة التاليــة:
طــول الفئــة = )أكــر قيمة-أقــل قيمــة( ÷ عــدد بدائــل األداة = )1-5( ÷5= 0.80 

لنحصــل علــى التصنيــف التــايل:

جدول رقم )1( توزيع الفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة البحث
مدى املتوسطاتالوصفالوصفالوصفالوصف

5.00-4.21مهم جدًافعال بشكل كبر جدًاموافق بشدةدائمًا

4.20- 3.41مهمفعال بشكل كبرموافقغالبًا

3.40-2.61غر مهمفعال بشكل متوسطغر موافقأحيااًن

2.60- 1.81غر مهم على االطاقفعال بشكل ضعيفغر موافق على اإلطاقاندرًا

1.80- 1.0ال أعلمغر فعال هنائيًاال أعلمال استخدمها 

جمتمع الدراسة وعينته:
للحصــول علــى املعلومــات الازمــة لإلجابــة عــن تســاؤالت الدراســة فــإن جمتمــع الدراســة 
الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  الســعودين  املواطنــن  مــن  الســعودي  اجملتمــع  أفــراد  هــم 
وتشــمل الذكــور واإلانث، وقــد قــام الباحــث بتوزيــع االســتبانة بطريقــة العينــة املتاحــة ألن 
املســح اإلليكــرتوين ال يتيــح آليــة لســحب عينــة عشــوائية مــن مفــردات عينــة الدراســة، وقــد 
 )Online( مفــردة، مــن خــال تصميــم مســح إليكــرتوين )بلــغ حجــم العينــة )3133
https://drive.google.(  )Google Drive( موقــع  علــى   Survey

com( وتوزيــع رابــط االســتبانة عــر الريــد اإلليكــرتوين وموقــع التواصــل االجتماعــي 
)تويــرت(.)35( 
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حتليل املعلومات:
املعايــر اإلحصائيــة  الكميــة وفــق  البيــاانت  لتحليــل   )SPSS( اســتخدام برانمــج مت 
املتعــددة، واســتخدم الباحــث عــدداً مــن األســاليب اإلحصائيــة لوصــف نتائــج الدراســة، 

وهــي:
لــدى . 1 اإلجــاابت  تكــرارات  علــى  للتعــرف  املئويــة  والنســب  التكراريــة  التوزيعــات 

ملبحوثــن. ا
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري.. 2
وجــود . 3 مــدى  عــن  للكشــف   )Pearson Correlation( االرتبــاط  معامــل 

بــن إجــاابت املبحوثــن وعــدد مــن املتغــرات. عاقــات دالــة إحصائيــاً 
حتليــل التبايــن األحــادي )On Way Anova( لبيــان مــدى وجــود فــروق دالــة . 4

إحصائيــاً بــن إجــاابت املبحوثــن علــى بعــض جوانــب الدراســة املختلفــة.
اختبــار )Scheffe( للكشــف عــن اجتــاه الفــروق الــي يثبــت اختبــار حتليــل التبايــن . 5

األحــادي داللتهــا إحصائيــاً.
اختبــار )ت( لبيــان مــدى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن إجــاابت املبحوثــن تبعــاً . 6

لســماهتم الرئيســية.
اختبار مربع كاي )كا2(.. 7
معامل ثبات ألفا كرونباخ لقياس معامات ثبات حماور الدراسة.. 8

الدراســـة علــى مستـــوى )0.05(، واقتصــر  املعتــرة يف هــذه  الداللـــة  اقتصــرت  وقــد 
الباحــث يف هــذه الدراســة علــى النتائــج الــي تتوافــر علــى هــذا املســتوى مــن الداللــة.

إجراءات الصدق والثبات:
الصدق الظاهري:

للتأكــد مــن صــدق االســتبانة املســتخدمة يف هــذه الدراســة قــام الباحــث بصياغــة . 1
أســئلة االســتبانة املتعلقــة مبتغــرات الدراســة صياغــة واضحــة، حبيــث ميكــن فهــم حمتواهــا 

مــن قبــل املبحوثــن.
احملكمــن . 2 مــن  عــدد  علــى  وتســاؤالهتا  الدراســة  ومشــكلة  االســتبانة  عــرض  مت 

لتحكيمهــا63*، للحكــم علــى مــدى صاحيتهــا للقيــاس، وقــد أخــذ الباحــث مبلحوظــات 
احملكمــن وتعدياهتــم حيــث أفــاد منهــا يف إعــادة صياغــة بعــض األســئلة حــى أصبحــت 

االســتبانة جاهــزة للتوزيــع.
قــام الباحــث بتجريــب االســتبانة علــى عينــة بلــغ عددهــم )20( مفــردة مــن عينــة . 3
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ومعــدل  للمبحوثــن،  االســتبانة  أســئلة  وضــوح  مــدى  علــى  التعــرف  هبــدف  الدراســة 
قابلــة  هنائيــة  االســتبانة صياغــة  ذلــك صياغــة  مــن  التحقــق  بعــد  مت  وقــد  اســتجابتهم، 

للتطبيــق.

صدق االتساق الداخلي:
الداخلــي  االتســاق  صــدق  حبســاب  الباحــث  قــام  االســتبانة  صــدق  مــن  وللتحقــق 
حملــاور  الكليــة  ابلدرجــة  لاســتبانة   )Pearson( برســون  ارتبــاط  معامــل  ابســتخدام 
الدراســة ابحملــور  عبــارات  ارتبــاط  النتائــج أن مجيــع معامــات  أظهــرت  وقــد  الدراســة، 
املنتميــة إليــه كانــت دالــة عنــد مســتوى )0.01(، وهــذا يشــر إىل صــدق العبــارات يف 

دراســة.   أداة 

الثبات:
للتأكــد مــن ثبــات اســتبانة دراســة ممارســات االتصــال الفعــال يف إدارة أزمــة جائحــة 
كــوروان وبنــاء الوعــي الصحــي لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي، وابســتخدام معامــل ثبــات 
)ألفــا كرومبــاخ( مت حســاب الثبــات حملــاور الدراســة علــى العينــة االســتطاعية املكونــة مــن 
)53( فرد حيث أظهرت النتائج كما يبن اجلدول رقم )2( أن االســتبانة تتمتع بدرجة 
عاليــة مــن الثبــات حيــث تراوحــت معامــات الثبــات مــا بــن )0.89( حملــور أمهيــة دور 
وزارة الصحــة اإلعامــي يف توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان، و)0.90( 
حملــور فعاليــة الوســائل واألســاليب الــي تســتخدمها وزارة الصحــة يف بنــاء الوعــي الصحــي 
الــي  التكنولوجيــة  األمنــاط  فعاليــة  حملــور   )0.94( مث  الســعودي،  اجملتمــع  أفــراد  لــدى 
تســتخدمها وزارة الصحــة يف بنــاء الوعــي الصحــي لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي، يف حــن 
بلــغ معامــل الثبــات حملــور رأي أفــراد اجملتمــع الســعودي عــن الرســائل اإلعاميــة الــي قدمتهــا 
وزارة الصحــة للتوعيــة بفــروس كــوروان )0,96(، وهــذا يشــر إىل ثبــات أداة الدراســة 

وصاحيتهــا للتطبيــق. 
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جدول رقم )2( معامات ثبات ألفا كرونباخ حملاور الدراسة 
)العينة االستطاعية: ن=53(

عدد احملور
البنود

معامل ثبات ألفا 
كرونباخ

فعاليــة الوســائل واألســاليب الــي تســتخدمها وزارة الصحــة يف بنــاء الوعــي 
130.90الصحــي لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان

فعاليــة األمنــاط التكنولوجيــة الــي تســتخدمها وزارة الصحــة يف بنــاء الوعــي 
100.94الصحــي لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان

دور وزارة الصحــة اإلعامــي يف توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس 
130.89كــوروان

الــي قدمتهــا وزارة  الرســائل اإلعاميــة  أفــراد اجملتمــع الســعودي عــن  رأي 
بفــروس كــوروان للتوعيــة  130.96الصحــة 

نتائج الدراسة:
أواًل: السمات الدميوغرافية ألفراد عينة الدراسة:

توضــح اجلــداول اآلتيــة الســمات الدميوغرافيــة ألفــراد العينــة الــي بلغــت ســتة متغــرات 
هــي: النــوع، واحلالــة االجتماعيــة، والســن، والدخــل الشــهري، واملؤهــل العلمــي، واملهنــة.

1-النوع:
جدول رقم )3( توزيع أفراد العينة وفقاً للنوع

النسبةالتكرارالنوع
127440.7ذكر

185959.3أنثى

%3133100اإلمجايل
يبن اجلـدول رقم )3( أن )%59.3( من املبحـوثن إانث، مقـابل )%40.7( ذكور.

2-احلالة االجتماعية:
جدول رقم )4( توزيع أفراد العينة وفقاً للحالة االجتماعية

النسبةالتكراراحلالة االجتماعية
277588.6متزوج

35811.4غر متزوج

%3133100اإلمجايل
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يوضـح اجلـدول رقم )4( أن )%88.6( من املبحـوثن متـزوجن، مقـابل )11.4%( 
غــر متزوجن.

3-السن:
جدول رقم )5( توزيع أفراد العينة وفقاً للسن

النسبةالتكرارالسن
461.5أقل من 20 سنة

39212.5من 20 إىل أقل من 30 سنة

108034.5من 30 إىل أقل من 40 سنة

96830.9من 40 إىل أقل من 50 سنة

64720.7من 50 سنة فما فوق

%3133100اإلمجايل
يبــن اجلــدول رقــم )5( أن )%34.5( مــن أفــراد العينــة أعمارهــم مــن 30 إىل أقــل 
مــن 40 ســنة، وأن )30.9( أعمارهــم مــن ن 40 إىل أقــل مــن 50 ســنة، فيمــا بلغــت 
نســبة مــن أعمارهــم مــن 50 ســنة فمــا فــوق )%20,7(، يف حــن بلغــت نســبة مــن 
أعمارهــم مــن 20 إىل أقــل مــن 30 ســنة )%12.5(، أمــا مــن أعمارهــم أقــل مــن 20 

ســنة فكانــت نســبتهم قليلــة حيــث بلغــت نســبتهم )%1.5( مــن إمجــايل املبحوثــن.
4-الدخل الشهري:

جدول رقم )6( توزيع أفراد العينة وفقاً للدخل الشهري
النسبةالتكرارالدخل الشهري

79025.2أقل من 5000 رايل

76924.5من 5000 إىل 10000 رايل

66621.3من 10001 إىل 15000 رايل

90829.0أكثر من 15000 رايل

%3133100اإلمجايل
يوضــح اجلــدول رقــم )6( أن األفــراد الذيــن دخلهــم أكثــر مــن 15000رايل بلغــت 
نســبتهم )%29,0(، فيمــا تقاربــت نســبة مــن دخلهــم أقــل مــن 5000رايل مــع مــن 
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دخلهــم مــن 5001إىل 10000رايل بواقــع )%25.2( لــألوىل و )%24.5( للفئــة 
الثانيــة، أمــا مــن دخلهــم مــن 10001 إىل 15000 رايل فبلغــت نســبتهم )21,3%( 

مــن إمجــايل املبحوثــن.

5-املؤهل العلمي:
جدول رقم )7( توزيع أفراد العينة وفقاً للمؤهل العلمي

النسبةالتكراراملؤهل العلمي
152948.8بكالوريوس

68121.7اثنوي فأقل

33910.8دبلوم قبل اجلامعة

3019.6ماجستر

2026.4دكتوراه

812.6دبلوم بعد اجلامعة

%3133100اإلمجايل
يكشــف اجلــدول رقــم )7( أن أفــراد العينــة مــن احلاصلــن علــى البكالوريــوس هــم األكثــر 
متثيــًا يف هــذه الدراســة بنســبة )%48.8(، يليهــم الذيــن مؤهلهــم اثنــوي فأقــل بنســبة 
)%21.7(، مث احلاصلــن علــى دبلــوم قبــل اجلامعــة بنســبة )%10.8(، أمــا احلاصلــن 
علــى  احلاصلــن  نســبة  بلغــت  حــن  )%9.6(، يف  نســبتهم  فبلغــت  املاجســتر  علــى 
الدكتــوراه )%6,4(، كمــا يبــن اجلــدول الســابق أن احلاصلــن علــى دبلــوم بعــد اجلامعــة 

هــم األقــل متثيــًا يف هــذه الدراســة بنســبة )%2.6( مــن إمجــايل املبحوثــن.
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6-املهنة:
جدول رقم )8( توزيع أفراد العينة وفقاً للمهنة

النسبةالتكراراملهنة
116037.0موظف/موظفة حكومي

82426.3ربة منزل

36611.7متقاعد /متقاعدة

3079.8موظف /موظفة قطاع خاص

1615.1ال يعمل

1394.4طالب /طالبة

902.9موظف عسكري

862.8صاحب /صاحبة أعمال حرة

%3133100اإلمجايل
يكشــف اجلــدول رقــم )8( أن املوظفــن احلكوميــن )املدنيــن( ميثلـــون أكــر فئــة يف 
العينــة، إذ بلغــت نســبتهم )%37.0( مــن إمجــايل املبحوثــن، يليهــم يف املرتبــة الثانيــة 
موظفــو  )%11.7(، مث  بنســبة  املتقاعديــن  يليهــم   ،)26.3%( بنســبة  املنــزل  رابت 
القطــاع اخلــاص بنســبة )%9.8(، أمــا الذيــن ال يعملــون فبلغــت نســبتهم )%5.1(، يف 
حــن جــاء الطــاب بنســبة )%4.4(، كمــا يبــن اجلــدول الســابق تقــارب نســبة املوظفــن 
العسكرين وأصحاب األعمال احلرة وذلك بنسبة )%2.9( للفئة األوىل، و)2.8%( 

للثانيــة مــن إمجــايل املبحوثــن.

اثنياً: املعلومات اخلاصة ابلدراسة:
1-الوســائل اإلعاميــة الــي يعتمــد عليهــا أفــراد اجملتمــع الســعودي يف احلصــول 

علــى األخبــار واملعلومــات عــن فــروس كــوروان  
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جدول رقم )9( يبن الوسائل اإلعامية الي يعتمد عليها أفراد العينة يف 
احلصول على األخبار واملعلومات عن فروس كوروان

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالوسيلة اإلعامية
4.321.08اإلنرتنت

3.341.44القناة اإلخبارية السعودية
2.971.38قناة العربية

2.821.38القناة األوىل السعودية
2.551.29القنوات الفضائية اإلخبارية العربية

2.021.12اإلذاعة السعودية
2.001.10القنوات الفضائية اإلخبارية األجنبية ابللغة العربية

)FM( 1.800.93إذاعات
1.770.97الصحف السعودية اليومية املطبوعة

1.760.96الصحف العربية والدولية اليومية
2.540.70املتوسط العام*

 * املتوسط احلسايب من 5 درجات

يظهــر اجلــدول رقــم )9( أن اإلنرتنــت جــاء يف املرتبــة األوىل مــن بــن الوســائل اإلعاميــة 
الــي يعتمــد عليهــا أفــراد العينــة يف احلصــول علــى األخبــار واملعلومــات عــن فــروس كــوروان 
مبتوســط حســايب قــدره )4.32( مــن املقيــاس اخلماســي الــذي يــرتاوح بــن )دائمــاً إىل ال 
اســتخدمها( واحنــراف معيــاري )1.08(، يليــه يف املرتبــة الثانيــة القنــاة اإلخباريــة مبتوســط 
حســايب )3.34( واحنــراف معيــاري )1.44(، مث قنــاة العربيــة يف املرتبــة الثالثــة مبتوســط 
حسايب )2.97( واحنراف معياري )1.38(، وجاءت القناة السعودية األوىل يف املرتبة 
الرابعــة مبتوســط حســايب قــدره )2.82( واحنــراف معيــاري )1.38(، يليهــا القنــوات 
الفضائية اإلخبارية العربية يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب )2.55( واحنراف معياري 
)1.29(، مث اإلذاعة الســعودية يف املرتبة السادســة مبتوســط حســايب )2.02( واحنراف 
معيــاري )1.12(، يليهــا القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة األجنبيــة ابللغــة العربيــة يف املرتبــة 
الســابعة مبتوســط حســايب )2.00( واحنراف معياري )1.10(، مث إذاعات )FM( يف 
املرتبــة الثامنــة مبتوســط حســايب )1.80( واحنــراف معيــاري )0.93(، يليهــا الصحــف 
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الســعودية اليومية املطبوعة يف املرتبة التاســعة مبتوســط حســايب )1.77( واحنراف معياري 
)0.97(، ويبــن اجلــدول الســابق أن الصحــف العربيــة والدوليــة اليوميــة جــاءت يف املرتبــة 

األخــرة مبتوســط حســايب )1.76(  واحنــراف معيــاري )0.96(.

2-املواقــع اإلليكرتونيــة الــي يعتمــد عليهــا أفــراد اجملتمــع الســعودي يف احلصــول 
علــى األخبــار واملعلومــات عــن فــروس كــوروان:  

جدول رقم )10( يبن املواقع اإلليكرتونية الي يعتمد عليها أفراد العينة يف 
احلصول على األخبار واملعلومات عن فروس كوروان

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايباملواقع اإلليكرتونية
4.421.09موقع وزارة الصحة السعودية

2.991.41املواقع اإلخبارية
2.821.38موقع منظمة الصحة العاملية
2.651.40مواقع الصحف اإلليكرتونية

2.231.23مواقع القنوات التلفزيونية الفضائية العربية
2.131.18مواقع التثقيف الصحي
2.111.14املواقع الصحية العربية

1.871.00املواقع الصحية األجنبية
1.851.02مواقع القنوات الفضائية األجنبية ابللغة العربية

1.811.00مواقع الصحف السعودية الورقية
1.770.95مواقع اإلذاعات

1.680.86مواقع الطب البديل
2.360.75املتوسط العام*

* املتوسط احلسايب من 5 درجات
 

الســعودية جــاء يف  لــوزارة الصحــة  املوقــع اإلليكــرتوين  يشــر اجلــدول رقــم )10( أن 
املرتبــة األوىل مــن بــن املواقــع اإلليكرتونيــة الــي يعتمــد عليهــا أفــراد اجملتمــع الســعودي عينــة 
الدراســة يف احلصــول علــى األخبــار واملعلومــات املتعلقــة بفــروس كــوروان مبتوســط حســايب 
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كبــر قــدره )4.52( مــن املقيــاس اخلماســي الــذي يــرتاوح بــن )دائمــاً إىل ال اســتخدمها( 
املواقــع اإلخباريــة مبتوســط حســايب  الثانيــة  املرتبــة  واحنــراف معيــاري)1.09(، يليــه يف 
)2,99( واحنــراف معيــاري )1.41(، مث موقــع منظمــة الصحــة العامليــة يف املرتبــة الثالثــة 
مبتوسط حسايب )2،82( واحنراف معياري )1.38(، أما مواقع الصحف اإلليكرتونية 
فجــاءت يف املرتبــة الرابعــة مبتوســط حســايب قــدره )2,65( واحنــراف معيــاري )1.40(، 
يليهــا مواقــع القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة العربيــة يف املرتبــة اخلامســة مبتوســط حســايب 
)2.23( واحنــراف معيــاري )1,23(، مث يف املرتبــة السادســة مواقــع التثقيــف الصحــي 
مبتوســط حســايب )2,13( واحنــراف معيــاري )1,18(، وجــاءت املواقــع الصحيــة العربيــة 
فاملواقــع   ،)1,14( معيــاري  واحنــراف   )2,11( مبتوســط حســايب  الســابعة  املرتبــة  يف 
الصحية األجنبية يف املرتبة الثامنة مبتوســط حســايب )1,87( واحنراف معياري )1.0(، 
مث يف املرتبــة التاســعة مواقــع القنــوات الفضائيــة األجنبيــة ابللغــة العربيــة مبتوســط حســايب 
الصحــف  الســابق أن مواقــع  اجلــدول  )1,85( واحنــراف معيــاري )1.02(، ويُظهــر 
الســعودية الورقيــة جــاءت يف املرتبــة العاشــرة مــن بــن املواقــع اإلليكرتونيــة الــي يعتمــد 
عليهــا أفــراد العينــة يف احلصــول علــى األخبــار واملعلومــات املتعلقــة بفــروس كــوروان مبتوســط 
مواقــع  عشــر  احلاديــة  املرتبــة  يف  يليهــا   ،)1.0( معيــاري  واحنــراف   )1.81( حســايب 
اإلذاعــات مبتوســط حســايب )1,77( واحنــراف معيــاري )0,95(، مث  مواقــع الطــب 

البديــل مبتوســط حســايب )1,77( واحنــراف معيــاري )0.86(.
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3-مواقــع التواصــل االجتماعــي الــي يعتمــد عليهــا أفــراد اجملتمــع الســعودي يف 
احلصــول علــى األخبــار واملعلومــات عــن فــروس كــوروان:  

جدول رقم )11( يبن مواقع التواصل االجتماعي الي يعتمد عليها أفراد العينة 
يف احلصول على األخبار واملعلومات عن فروس كوروان 

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبمواقع التواصل االجتماعي
4.051.32تويرت

3.341.46سناب شات
3.151.36الواتسب
2.191.21انستجرام
2.101.11اليوتيوب
1.780.91تيلجرام

1.660.83الفيسبوك
1.600.78املدوانت

2.480.65املتوسط العام*
* املتوسط احلسايب من 5 درجات

يبــن اجلــدول رقــم )11( أن أفــراد اجملتمــع الســعودي عينــة الدراســة يعتمــدون بشــكل 
أساســي علــى تويــرت يف احلصــول علــى األخبــار واملعلومــات عــن فــروس كــوروان مبتوســط 
ال  إىل  )دائمــاً  بــن  يــرتاوح  الــذي  اخلماســي  املقيــاس  مــن   )4.05( قــدره  حســايب 
اســتخدمها( واحنــراف معيــاري )1.32( يليــه يف املرتبــة الثانيــة ســناب شــات مبتوســط 
حســايب )3.34( واحنــراف معيــاري )1.46( مث يف املرتبــة الثالثــة الواتســب مبتوســط 
الرابعــة  املرتبــة  يف  االنســتجرام  )1.36(، وجــاء  معيــاري  واحنــراف   )3.15( حســايب 
مبتوســط حســايب )2.19( واحنــراف معيــاري )1.21(، مث اليوتيــوب مبتوســط حســايب 
)2.10( واحنــراف معيــاري )1.11(، يليــه تيلجــرام يف املرتبــة السادســة مبتوســط حســايب 
)1.78( واحنــراف معيــاري )0.91(، مث الفيســبوك يف املرتبــة الســابعة مبتوســط حســايب 
)1.66( واحنــراف معيــاري )0.83(، يليــه املــدوانت يف املرتبــة األخــرة مبتوســط حســايب 

)1.60( واحنــراف معيــاري )0.78(. 
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4-املصــادر الغــر إعاميــة الــي يعتمــد عليهــا أفــراد اجملتمــع الســعودي يف احلصــول 
علــى األخبــار واملعلومــات عــن فــروس كــوروان:  

جدول رقم )12( يبن املصادر الغر إعامية الي يعتمد عليها أفراد العينة يف 
احلصول على األخبار واملعلومات عن فروس كوروان 

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايباملصادر غر اإلعامية
3.431.27األسرة
3.411.42األطباء

2.931.16األصدقاء
2.631.40مراكز الرعاية الصحية

2.351.24الصيادلة
2.111.13امللصقات واملطوايت

2.051.13الدورات والندوات
2.700.83املتوسط العام*

* املتوسط احلسايب من 5 درجات

 يبــن اجلــدول رقــم )12( أن األســرة واألطبــاء مهــا أكثــر املصــادر الغــر إعاميــة الــي
 يعتمد عليها أفراد العينة يف احلصول على معلوماهتم عن فروس كوروان مبتوسط حسايب
 )3.43( لــألوىل و)3.42( للثانيــة مــن املقيــاس اخلماســي الــذي يــرتاوح بــن )دائمــاً إىل
 ال أســتخدمها( واحنــراف معيــاري )1.27( لــألوىل )1.42( للثانيــة، وجــاء األصدقــاء
 يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب )2.93( واحنراف معياري )1.16(، مث مراكز الرعاية
 الصحيــة يف املرتبــة الرابعــة مبتوســط حســايب )2.63( واحنــراف معيــاري )1.40(، يليهــا
 يف املرتبــة اخلامســة الصيادلــة مبتوســط حســايب )2.35( واحنــراف معيــاري )1.24(، مث
 امللصقــات واملطــوايت يف املرتبــة السادســة مبتوســط حســايب )2.11( واحنــراف معيــاري
 )1.13(، وجــاءت الــدورات والنــدوات يف املرتبــة األخــرة مبتوســط حســايب )2.05(

واحنــراف معيــاري )1.13(.
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5-مستوى أداء اإلعام السعودي يف التوعية بفروس كوروان:
جدول رقم )13( يبن مستوى األداء اإلعامي 

لإلعام السعودي يف التوعية بفروس كوروان
النسبةالتكرارمستوى األداء

257482.2متميز
46814.9متوسط
912.9ضعيف
%3133100اإلمجايل

يشــر اجلــدول رقــم )13( أن )%82,2( مــن أفــراد العينــة يــرون أن مســتوى األداء 
اإلعامــي لإلعــام الســعودي يف التوعيــة بفــروس كــوروان كان متميــزاً، وأن )14,9%( 
يرون أن األداء اإلعامي السعودي يف التوعية بفروس كوروان متوسط، أما من يرى أن 
مســتوى األداء اإلعامــي لإلعــام الســعودي يف التوعيــة بفــروس كــوروان ضعيــف فبلغــت 

نســبتهم )%2,9( مــن إمجــايل املبحوثــن. 
6-مــدى اعتمــاد أفــراد اجملتمــع الســعودي علــى وســائل اإلعــام الســعودية يف 

معرفــة األخبــار واملعلومــات عــن فــروس كــوروان:
جداول رقم )14( يبن مدى اعتماد أفراد العينة

 على وسائل اإلعام السعودية يف التوعية بفروس كوروان
النسبةالتكرارمدى االعتماد

248079.2إىل حد كبر
57718.4إىل حد ما

762.4ال ميكن االعتماد عليها
%3133100اإلمجايل

يكشــف اجلــدول رقــم )14( أن )%79,2( مــن أفــراد العينــة يعتمــدون إىل حــد كبــر 
علــى وســائل اإلعــام الســعودية يف معرفــة األخبــار واملعلومــات عــن فــروس كــوروان، أمــا 
مــن يــرون أهنــم يعتمــدون عليهــا إىل حــد مــا فبلغــت نســبتهم )%18,4(، يف حــن بلغــت 
نســبة مــن يــرون أنــه ال ميكــن االعتمــاد علــى وســائل اإلعــام الســعودية يف معرفــة األخبــار 

واملعلومــات عــن فــروس كــوروان )%2,4( مــن إمجــايل املبحوثــن. 
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7-فاعليــة الوســائل واألســاليب اإلعاميــة الــي اســتخدمتها وزارة الصحــة يف بنــاء 
الوعــي الصحــي لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان:

جدول رقم )15( يبن مدى فاعلية الوسائل واألساليب اإلعامية
 الي استخدمتها وزارة الصحة يف بناء الوعي الصحي بفروس كوروان لدى أفراد 

اجملتمع السعودي عينة الدراسة 
االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالوسائل واألساليب

4.570.79املؤمترات الصحفية
4.540.81حساب وزارة الصحة يف تويرت

4.301.06الرسائل النصية
4.241.10اللقاءات التلفزيونية ملنسويب وزارة الصحة
4.081.19اإلعاانت يف مواقع التواصل االجتماعي

4.011.23التطبيقات الصحية اإلليكرتونية
3.731.38اللقاءات اإلذاعية ملنسويب وزارة الصحة

3.721.33إعاانت اللوحات اإلرشادية
3.581.43حساب وزارة الصحة يف سناب شات

3.261.45اإلعاانت الصحفية
3.211.44حساب وزارة الصحة يف اإلنستجرام

3.011.43املطوايت التعريفية
2.971.45صفحة وزارة الصحة يف الفيس بوك
3.790.89املتوسط العام*

* املتوسط احلسايب من 5 درجات 

اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى رؤيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي عينــة الدراســة ملــدى 
فاعليــة الوســائل واألســاليب اإلعاميــة الــي اســتخدمتها وزارة الصحــة الســعودية يف بنــاء 
الوعــي الصحــي بفــروس كــوروان، ويشــر اجلــدول رقــم )15( أن املؤمتــرات الصحفيــة 
اليوميــة الــي تقيمهــا وزارة الصحــة الســعودية جــاءت يف املرتبــة األوىل مــن بــن الوســائل 
بفــروس كــوروان  الصحــي  الوعــي  بنــاء  الصحــة يف  اســتخدمتها وزارة  الــي  واألســاليب 
لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي مبتوســط حســايب قــدره )4.57( مــن املقيــاس اخلماســي 
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الــذي يــرتاوح مــا بــن )فعــال بشــكل كبــر جــداً إىل غــر فعــال هنائيــاً( وابحنــراف معيــاري 
حســايب  مبتوســط  تويــرت  يف  الصحــة  وزارة  حســاب  الثانيــة  املرتبــة  يف  يليــه   ،)0.79(
النصيــة مبتوســط  الرســائل  الثالثــة  املرتبــة  )4,54( واحنــراف معيــاري )0,81(، مث يف 
حســايب )4,30( واحنــراف معيــاري )1.06(، وجــاءت اللقــاءات التلفزيونيــة ملنســويب 
وزارة الصحــة يف املرتبــة الرابعــة مبتوســط حســايب )4,24( واحنــراف معيــاري )1.10(، 
التواصــل االجتماعــي مبتوســط حســايب  يليــه يف املرتبــة اخلامســة اإلعــاانت يف مواقــع 
)4.08( واحنــراف معيــاري )1.19(، مث التطبيقــات الصحيــة اإلليكرتونيــة يف املرتبــة 
السادســة مبتوســط حســايب )4.01( واحنــراف معيــاري )1.23(، فاللقــاءات اإلذاعيــة 
ملنســويب وزارة الصحــة يف املرتبــة الســابعة مبتوســط حســايب )3.73( واحنــراف معيــاري 
)1.38(، مث إعاانت اللوحات اإلرشــادية يف املرتبة الثامنة مبتوســط حســايب )3.72( 
واحنــراف معيــاري )1.33( وجــاء حســاب وزارة الصحــة يف ســناب شــات يف املرتبــة 
التاســعة مبتوســط حســايب )3.58( واحنــراف معيــاري )1.43(، مث يف املرتبــة العاشــرة 

اإلعــاانت الصحفيــة مبتوســط حســايب )3.26( واحنــراف معيــاري )1.45(.
كمــا يُظهــر اجلــدول الســابق أن حســاب وزارة الصحــة يف اإلنســتجرام جــاء يف املرتبــة 
احلاديــة عشــر مــن بــن الوســائل واألســاليب اإلعاميــة املســتخدمة يف التوعيــة بفــروس 
كــوروان مبتوســط حســايب )3.21( واحنــراف معيــاري )1.44(، يليــه يف املرتبــة الثانيــة 
عشــر املطــوايت التعريفيــة مبتوســط حســايب )3.01( واحنــراف معيــاري )1.43(، مث يف 
املرتبــة األخــرة صفحــة وزارة الصحــة يف الفيــس بــوك مبتوســط حســايب )2.97( واحنــراف 

معيــاري )1.45(.
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8-فاعليــة األمنــاط التكنولوجيــة الــي اســتخدمها وزارة الصحــة يف بنــاء الوعــي 
الصحــي لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان

جدول  رقم )16( يبن مدى فاعلية األمناط التكنولوجية الي استخدمها وزارة 
الصحة يف بناء الوعي الصحي لدى أفراد اجملتمع السعودي بفروس كوروان

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايباألمناط التكنولوجية
4.370.93مقاطع الفيديو

4.320.96الصور
4.201.04الرسوم التوضيحية

4.151.08الرسوم البيانية
4.031.16االنفوجرافيك

4.021.16الفيديو جرافيك
3.971.19اخلرائط والرسوم اجلغرافية واملساحية

3.961.20الصور املتحركة
3.881.22املقاطع الصوتية

3.811.25الوسائط املتعددة )امللتيميداي(
4.070.91املتوسط العام*

* املتوسط احلسايب من 5 درجات

اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى رؤيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي عينــة الدراســة ملــدى 
الصحــي  الوعــي  بنــاء  الصحــة يف  وزارة  اســتخدمها  الــي  التكنولوجيــة  األمنــاط  فاعليــة 
بفــروس كــوروان ويــن اجلــدول رقــم )16( أن مقاطــع الفيديــو جــاءت يف املرتبــة األوىل مــن 
بــن األمنــاط التكنولوجيــة الــي اســتخدمتها وزارة الصحــة يف بنــاء الوعــي الصحــي بفــروس 
قــدره )4.37( مــن املقيــاس  أفــراد اجملتمــع الســعودي مبتوســط حســايب  لــدى  كــوروان 
اخلماســي الــذي يــرتاوح مــا بــن )فعــال بشــكل كبــر جــداً إىل غــر فعــال هنائيــاً( واحنــراف 
معيــاري )0.93(، يليــه يف املرتبــة الثانيــة الصــور مبتوســط حســايب )4,32( واحنــراف 
معيــاري )0,96(، مث يف املرتبــة الثالثــة الرســوم التوضيحيــة مبتوســط حســايب )4,20( 
واحنــراف معيــاري )1.04(، وجــاءت الرســوم البيانيــة يف املرتبــة الرابعــة مبتوســط حســايب 
)4,15( واحنــراف معيــاري )1.08(، وجــاء االنفوجرافيــك يف املرتبــة اخلامســة مبتوســط 
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حســايب )4.03( واحنــراف معيــاري )1.16(، مث الفيديوجرافيــك يف املرتبــة السادســة 
فاخلرائــط والرســوم اجلغرافيــة  مبتوســط حســايب )4.02( واحنــراف معيــاري )1.16(، 
واملســاحية يف املرتبــة الســابعة مبتوســط حســايب )3.97( واحنــراف معيــاري )1.19(، مث 
الصــور املتحركــة يف املرتبــة الثامنــة مبتوســط حســايب )3.96( واحنــراف معيــاري )1.20( 
يليهــا املقاطــع الصوتيــة يف املرتبــة التاســعة مبتوســط حســايب )3.88( واحنــراف معيــاري 
)1.22(، وجــاءت الوســائط املتعــددة )امللتيميــداي( يف املرتبــة األخــرة مــن بــن األمنــاط 
التكنولوجيــة الــي اســتخدمتها وزارة الصحــة يف بنــاء الوعــي الصحــي بفــروس كــوروان 

مبتوســط حســايب )3.81( واحنــراف معيــاري )1.25(.
9-مــدى دقــة املعلومــات الــي وفرهتــا وزارة الصحــة ألفــراد اجملتمــع الســعودي عــن 

فــروس كــوروان:
جدول رقم )17( يبن مدى دقة املعلومات 
الي وفرهتا وزارة الصحة عن فروس كوروان

النسبةالتكراردرجة الدقة
183658.6دقيقة بشكل كبر جدًا

101432.4دقيقة بشكل كبر
2538.1دقيقة بشكل متوسط
190.6دقيقة بشكل ضعيف

110.4غر دقيقة هنائيًا
%3133100اإلمجايل

ســعت هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى مــدى دقــة املعلومــات الــي وفرهتــا وزارة الصحــة 
الســعودية ألفــراد اجملتمــع الســعودي عــن فــروس كــوروان ويوضــح اجلــدول رقــم )17( أن 
)%58,6( مــن أفــراد العينــة يــرون أن املعلومــات الــي وفرهتــا وزارة الصحــة عــن فــروس 
كــوروان كانــت دقيقــة بشــكل كبــر جــداً، وأن )%32,4( يــرون أهنــا دقيقــة بشــكل كبــر، 
يف حــن بلغــت نســبة مــن يــرون أهنــا دقيقــة بشــكل متوســط )%8,1(، وجــاءت نســبة 
مــن يــرون مــن أفــراد العينــة أن املعلومــات الــي وفرهتــا وزارة الصحــة عــن فــروس كــوروان 
فبلغــت  أهنــا غــر دقيقــة هنائيــاً  يــرون  الذيــن  أمــا  فبلغــت نســبتهم )0,6%(،  ضعيفــة 

نســبتهم )%0,4(، مــن إمجــايل أفــراد العينــة 
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10-مدى الثقة يف املعلومات الي وفرهتا وزارة الصحة عن فروس كوروان:
جدول رقم )18( يبن مدى ثقة أفراد العينة يف املعلومات

 الي وفرهتا وزارة الصحة عن فروس كوروان
النسبةالتكراردرجة الثقة

227872.7يثق هبا بدرجة عالية جدًا
69222.1يثق هبا بدرجة عالية

1454.6يثق هبا بدرجة متوسطة
120.4يثق هبا بدرجة ضعيفة

60.2ال يثق هبا أبدًا
%3133100اإلمجايل

يشــر اجلــدول رقــم )18( أن )%72.7( مــن أفــراد اجملتمــع الســعودي عينــة الدراســة 
يثقــون بدرجــة عاليــة جــداً يف املعلومــات الــي وفرهتــا وزارة الصحــة الســعودية عــن فــروس 
بدرجــة  هبــا  يثقــون  عاليــة، و)4.6%(  بدرجــة  هبــا  يثقــون   )22.1%( كــوروان، وأن 
متوســطة، يف حــن بلغــت نســبة مــن يثقــون هبــا بدرجــة ضعيفــة )%0,4(، أمــا نســبة 
مــن ال يثقــون أبــداً يف املعلومــات الــي وفرهتــا وزارة الصحــة الســعودية عــن فــروس كــوروان 

فبلغــت )%0,2( مــن إمجــايل أفــراد العينــة. 
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11-الــدور اإلعامــي لــوزارة الصحــة يف توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس 
كــوروان:

جدول رقم )19( يبن دور وزارة الصحة اإلعامي يف التوعية بفروس كوروان
املتوسط الدور اإلعامي يف التوعية

احلسايب
االحنراف 
املعياري

4.910.36تعريف أفراد اجملتمع السعودي بفروس كوروان
4.900.37إحاطة أفراد اجملتمع السعودي مبعلومات عن أسباب وطرق انتقال فروس كوروان

4.890.38تعريف أفراد اجملتمع السعودي أبعراض فروس كوروان
توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي أبمهيــة إتبــاع اإلجــراءات االحرتازيــة املتخــذة للوقايــة مــن 

4.890.39فــروس كــوروان

توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي أبمهيــة إجــراء الفحوصــات يف حــال الشــعور أبعــراض فــروس 
4.860.46كوروان

4.850.48توعية أفراد اجملتمع السعودي ابلعادات االجتماعية السيئة املسببة لفروس كوروان
توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي ابلتدابــر واالحتياطــات الــي جيــب إتباعهــا للحمايــة مــن 

4.840.49انتشــار فــروس كــوروان وجتنــب اإلصابــة بــه

4.840.50توعية أفراد اجملتمع السعودي مبضاعفات فروس كوروان
توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي ابإلقــاع عــن العــادات االجتماعيــة الســيئة الــي تســبب 

4.830.53فــروس كــوروان

4.810.55التصدي للشائعات واملعلومات املغلوطة عن فروس كوروان
عــن  اخلاطئــة  واملفاهيــم  التصــورات  تســتهدف تصحيــح  الــي  الصحيــة  املعلومــات  تقــدمي 

4.800.55فــروس كــوروان

4.790.59تعريف أفراد اجملتمع السعودي آبخر املستجدات العلمية حول فروس كوروان
توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي ابلتدابــر غــر الفعالــة الــي جيــب جتنبهــا يف مواجهــة فــروس 
واســتخدام كمامــات  التقليديــة،  العشــبية  العاجــات  وتعاطــي  التدخــن،  )مثــل  كــوروان 

متعــددة، والتطبيــب الــذايت مثــل تعاطــي املضــادات احليويــة
4.750.66

4.840.37املتوسط العام*
   * املتوسط احلسايب من 5 درجات

اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى رأي أفــراد اجملتمــع الســعودي عينــة الدراســة يف دور 
وزارة الصحــة الســعودية يف التوعيــة اإلعاميــة بفــروس كــوروان ويكشــف اجلــدول رقــم 
املرتبــة األوىل  بفــروس كــوروان« جــاء يف  الســعودي  أفــراد اجملتمــع  )19( أن »تعريــف 
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مبتوســط حســايب قــدره )4.91( مــن املقيــاس اخلماســي الــذي يــرتاوح بــن )مهمــة جــداً 
إىل غــر مهــم علــى اإلطــاق( واحنــراف معيــاري )0.36(، يليــه يف املرتبــة الثانيــة »إحاطــة 
أفــراد اجملتمــع الســعودي مبعلومــات عــن أســباب وطــرق انتقــال فــروس كــوروان« مبتوســط 
حســايب )4.90( واحنــراف معيــاري )0.37(، وأتــى »تعريــف أفــراد اجملتمــع الســعودي 
اإلجــراءات  إتبــاع  أبمهيــة  الســعودي  اجملتمــع  أفــراد  »وتوعيــة  فــروس كــوروان،  أبعــراض 
حســايب  مبتوســط  الثالثــة  املرتبــة  يف  فــروس كــوروان«  مــن  للوقايــة  املتخــذة  االحرتازيــة 
للثــاين، وجــاء  لــألول و)0.39(  لــكل منهمــا واحنــراف معيــاري )0.38(   )4.89(
»توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي أبمهيــة إجــراء الفحوصــات يف حــال الشــعور أبعــراض 
فروس كوروان« يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب )4.86( واحنراف معياري )0.46(، 
يليــه يف املرتبــة اخلامســة »توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي ابلعــادات االجتماعيــة الســيئة 
املســببة لفــروس كــوروان« مبتوســط حســايب )4.85( واحنــراف معيــاري )0.48(، مث يف 
املرتبــة السادســة كل مــن »توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي ابلتدابــر واالحتياطــات الــي 
جيــب إتباعهــا للحمايــة مــن انتشــار فــروس كــوروان وجتنــب اإلصابــة بــه«، »وتوعيــة أفــراد 
اجملتمــع الســعودي مبضاعفــات فــروس كــوروان« مبتوســط حســايب واحــد قــدره )4.84( 
واحنــراف معيــاري )0.49( لــألول و)0.50( للثــاين، يليهمــا يف املرتبــة الســابعة »توعيــة 
أفــراد اجملتمــع الســعودي ابإلقــاع عــن العــادات االجتماعيــة الســيئة الــي تســبب فــروس 

كــوروان« مبتوســط حســايب )4.83( واحنــراف معيــاري )0.53(. 
كمــا يُظهــر اجلــدول الســابق أن »التصــدي للشــائعات واملعلومــات املغلوطــة عــن فــروس 
كــوروان« جــاء يف املرتبــة الثامنــة مــن بــن األدوار اإلعاميــة الــي يــرى أفــراد العينــة أن علــى 
وزارة الصحــة القيــام هبــا وذلــك مبتوســط حســايب )4.81( واحنــراف معيــاري )0.55(، 
يليــه يف املرتبــة التاســعة »تقــدمي املعلومــات الصحيــة الــي تســتهدف تصحيــح التصــورات 
واملفاهيــم اخلاطئــة عــن فــروس كــوروان« مبتوســط حســايب )4.80( واحنــراف معيــاري 
)0.55(، مث »تعريــف أفــراد اجملتمــع الســعودي آبخــر املســتجدات العلميــة حــول فــروس 
كوروان« يف املرتبة العاشرة مبتوسط حسايب )4.79( واحنراف معياري )0.59(، وجاء 
»توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي ابلتدابــر غــر الفعالــة الــي جيــب جتنبهــا يف مواجهــة فــروس 
كــوروان )مثــل التدخــن، وتعاطــي العاجــات العشــبية التقليديــة، واســتخدام كمامــات 
متعــددة، والتطبيــب الــذايت مثــل تعاطــي املضــادات احليويــة(« يف املرتبــة األخــرة مبتوســط 

حســايب )4.75( واحنــراف معيــاري )0.66(.



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
146 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

12-رؤيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي عــن مــدى اســهام الرســائل اإلعاميــة الــي 
قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان:

 جدول رقم )20( يبن رؤية أفراد العينة عن مدى اسهام الرسائل اإلعامية
الي قدمتها وزارة الصحة يف التوعية بفروس كوروان

املتوسط إسهام الرسائل اإلعامية يف التوعية
احلسايب

االحنراف 
املعياري

أســهمت الرســائل اإلعامية لوزارة الصحة يف توعيي أبمهية إتباع اإلجراءات االحرتازية 
4.730.59املتخــذة للوقايــة مــن فــروس كوروان

أســهمت الرســائل اإلعاميــة لــوزارة الصحــة يف توعيــي أبمهيــة إجــراء الفحوصــات يف 
4.710.63حــال الشــعور أبعــراض فــروس كــوروان

4.700.64عرفتي الرسائل اإلعامية لوزارة الصحة أبعراض فروس كوروان
أســهمت الرســائل اإلعاميــة لــوزارة الصحــة يف توعيــي أبمهيــة إتبــاع الرانمــج اخلــاص 

4.690.67ابحلجــر املنــزيل

قدمــت الرســائل اإلعاميــة لــوزارة الصحــة معلومــات شــاملة حــول كل املســتجدات عــن 
4.680.59فــروس كــوروان

انتقــال  لــوزارة الصحــة يل معلومــات عــن أســباب وطــرق  قدمــت الرســائل اإلعاميــة 
4.680.62فــروس كــوروان

قدمــت الرســائل اإلعاميــة لــوزارة الصحــة قدمــت معلومــات صحيــة لتصحيــح التصــورات 
4.650.70واملفاهيــم اخلاطئــة عــن فــروس كــوروان

تضمنــت الرســائل اإلعاميــة لــوزارة الصحــة عــن فــروس كــوروان حقائــق مدعمــة ابألرقــام 
4.650.72واإلحصائيات

أســهمت الرســائل اإلعامية لوزارة الصحة يف التصدي للشــائعات واملعلومات املغلوطة 
4.640.73عــن فــروس كــوروان

العــادات  عــن  ابإلقــاع  توعيــي  يف  الصحــة  لــوزارة  اإلعاميــة  الرســائل  أســهمت 
فــروس كــوروان تســبب  الــي  الســيئة  4.640.74االجتماعيــة 

4.620.74أسهمت الرسائل اإلعامية لوزارة الصحة يف توعيي مبضاعفات فروس كوروان
أســهمت الرســائل اإلعاميــة لــوزارة الصحــة يف توعيــي ابلتدابــر غــر الفعالــة الــي جيــب 
جتنبها يف مواجهة فروس كوروان )مثل التدخن، وتعاطي العاجات العشبية التقليدية، 

واســتخدام كمامــات متعــددة، والتطبيــب الــذايت مثــل تعاطــي املضــادات احليويــة
4.570.82

4.560.78قدمت الرسائل اإلعامية لوزارة الصحة معلومات حديثة ومفصلة عن فروس كوروان
4.660.56املتوسط العام*

* املتوسط احلسايب من 5 درجات
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ســعت الدراســة إىل التعــرف علــى رؤيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي عينــة الدراســة ملــدى 
بفــروس  التوعيــة  الســعودية يف  الصحــة  قدمتهــا وزارة  الــي  اإلعاميــة  الرســائل  إســهام 
كــوروان ويشــر اجلــدول رقــم )20( »أن الرســائل اإلعاميــة لــوزارة الصحــة أســهمت يف 
التوعيــة أبمهيــة إتبــاع اإلجــراءات االحرتازيــة املتخــذة للوقايــة مــن فــروس كــوروان« جــاء يف 
املرتبــة األوىل مبتوســط حســايب قــدره )4.73( مــن املقيــاس اخلماســي الــذي يــرتاوح بــن 
)موافــق بشــدة إىل غــر موافــق علــى اإلطــاق( واحنــراف معيــاري )0.59(، يليــه يف املرتبــة 
الثانيــة »اســهام الرســائل اإلعاميــة لــوزارة الصحــة يف التوعيــة أبمهيــة إجــراء الفحوصــات 
يف حــال الشــعور أبعــراض فــروس كــوروان« مبتوســط حســايب قــدره )4.71( واحنــراف 
الصحــة  لــوزارة  الرســائل اإلعاميــة  الثالثــة  »تعريــف  املرتبــة  معيــاري )0.63(، مث يف 
أبعــراض فــروس كــوروان« مبتوســط حســايب قــدره )4.70( واحنــراف معيــاري )0.64(، 
وجــاء »إســهام الرســائل اإلعاميــة لــوزارة الصحــة يف التوعيــة أبمهيــة إتبــاع الرانمــج اخلــاص 
ابحلجــر املنــزيل« يف املرتبــة الرابعــة مبتوســط حســايب قــدره )4.69( واحنــراف معيــاري 
)0.67(، وأتــى »تقــدمي الرســائل اإلعاميــة لــوزارة الصحــة معلومــات شــاملة حــول كل 
املســتجدات عن فروس كوروان«، و« تقدمي الرســائل اإلعامية لوزارة الصحة معلومات 
عن أســباب وطرق انتقال فروس كوروان« يف املرتبة اخلامســة مبتوســط حســايب )4.68( 
لــكل منهمــا واحنــراف معيــاري )0.59( لــألول و)0.62( للثــاين، كمــا جــاء »تقــدمي 
واملفاهيــم  التصــورات  لتصحيــح  صحيــة  معلومــات  الصحــة  لــوزارة  اإلعاميــة  الرســائل 
اخلاطئــة عــن فــروس كــوروان«، »وتضمــن الرســائل اإلعاميــة لــوزارة الصحــة عــن فــروس 
كــوروان حقائــق مدعمــة ابألرقــام واإلحصائيــات« يف املرتبــة السادســة مبتوســط حســايب 

)4.65( لــكل منهمــا واحنــراف معيــاري )0.70( لــألول و)0.72( للثــاين.
كمــا يُظهــر اجلــدول الســابق أن »إســهام الرســائل اإلعاميــة لــوزارة الصحــة يف التصــدي 
الرســائل اإلعاميــة  فــروس كــوروان«، »وإســهام  املغلوطــة عــن  للشــائعات واملعلومــات 
لــوزارة الصحــة يف التوعيــة ابإلقــاع عــن العــادات االجتماعيــة الســيئة الــي تســبب فــروس 
كــوروان« جــاءات يف املرتبــة الســابعة مبتوســط حســايب )4.65( لــكل منهمــا واحنــراف 
معيــاري )0.70( لــألول و)0.72( للثــاين، يليهمــا يف املرتبــة الثامنــة »إســهام الرســائل 
اإلعاميــة لــوزارة الصحــة يف التوعيــة مبضاعفــات فــروس كــوروان« مبتوســط حســايب قــدره 
)4.62( واحنــراف معيــاري )0.74(، مث »إســهام الرســائل اإلعاميــة لــوزارة الصحــة 
أســهمت يف التوعيــة ابلتدابــر غــر الفعالــة الــي جيــب جتنبهــا يف مواجهــة فــروس كــوروان 
)مثــل التدخــن، وتعاطــي العاجــات العشــبية التقليديــة، واســتخدام كمامــات متعــددة، 
والتطبيــب الــذايت مثــل تعاطــي املضــادات احليويــة(« يف املرتبــة التاســعة مبتوســط حســايب 
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قــدره )4.57( واحنــراف معيــاري )0.82(، وجــاء »تقــدمي الرســائل اإلعاميــة لــوزارة 
املرتبــة األخــرة مبتوســط  فــروس كــوروان« يف  الصحــة معلومــات حديثــة ومفصلــة عــن 

حســايب قــدره )4.56( واحنــراف معيــاري )0.78(.

13-مــدى اســتفادة أفــراد اجملتمــع الســعودي مــن املعلومــات الــي وفرهتــا وزارة 
الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان:

جدول رقم )21( يبن مدى استفادة أفراد العينة من املعلومات 
الي وفرهتا وزارة الصحة يف التوعية بفروس كوروان

النسبةالتكراردرجة االستفادة
230073.4استفادة كبرة جدًا

68822.0استفادة كبرة
1223.9استفادة متوسطة
190.6استفادة ضعيفة

40.1مل استفد منها هنائيًا
%3133100اإلمجايل

عملــت هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى مــدى اســتفادة أفــراد اجملتمــع الســعودي مــن 
املعلومــات الــي وفرهتــا وزارة الصحــة الســعودية يف التوعيــة بفــروس كــوروان، ويبــن اجلــدول 
العينــة مــن املعلومــات املوفــرة مــن وزارة الصحــة كانــت  أفــراد  رقــم )21( أن اســتفادة 
اســتفادة كبــرة وذلــك بنســبة )%73.4(، أمــا الذيــن اســتفادوا مــن املعلومــات اســتفادة 
كبــرة فبلغــت نســبتهم )%22.0(، يف حــن بلغــت نســبة مــن يــرون أهنــم اســتفادوا مــن 
املعلومــات املوفــرة مــن وزارة الصحــة عــن فــروس كــوروان بشــكل متوســط )%3.9(، ومــن 
يــرون أن اســتفادهتم ضعيفــة فبلغــت نســبتهم )%0.6(، أمــا مــن يــرون أهنــم مل يســتفيدوا 

منهــا هنائيــاً فبلغــت نســبتهم )%0.1( مــن إمجــايل أفــراد العينــة. 
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14-مــدى رضــى أفــراد اجملتمــع الســعودي عــن املمارســات االتصاليــة واإلعاميــة 
لــوزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان: 

جداول رقم )22( يبن مدى رضى أفراد العينة عن املمارسات االتصالية 
واإلعامية  لوزارة الصحة يف التوعية بفروس كوروان

النسبةالتكراردرجة الرضى
231874.0راضي متامًا

68321.8راضي
933.0حمايد

250.8غر راضي
140.4غر راضي متامًا

%3133100اإلمجايل
يشــر اجلــدول رقــم )22( أن أفــراد اجملتمــع الســعودي عينــة الدراســة راضــن متامــاً عــن 
املمارســات االتصاليــة واإلعاميــة الــي اســتخدمتها وزارة الصحــة الســعودية يف التوعيــة 
بفــروس كــوروان وذلــك بنســبة )%74.0( مــن إمجــايل أفــراد العينــة، كمــا بلغــت نســبة 
الراضــن )%21.8(، أمــا احملايديــن فبلغــت نســبتهم )%3.0(، كمــا يظهــر اجلــدول 
الســابق أن نســبة غــر الراضــن وغــر الراضــن متامــاً عــن املمارســات االتصاليــة واإلعاميــة 
لــوزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان كانــت ضعيفــة جــداً حيــث بلغــت نســبة غــر 

الراضــن )%0.8(، و وغــر الراضــن متامــاً )%0,4( مــن إمجــايل عــدد أفــراد العينــة.

اختبار فروض الدراسة:
الفــرض األول: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف دور وزارة الصحــة يف توعيــة 
أفــراد العينــة بفــروس كــوروان تبعــا لســماهتم الدميوغرافيــة: )النــوع، والســن، واملؤهــل 

العلمــي(:
وللتعــرف علــى مــدى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف دور وزارة الصحــة يف توعيــة 
أفــراد العينــة بفــروس كــوروان تبعــاً لســماهتم الدميوغرافيــة، يشــر اجلــدول رقــم )23( ووفقــاً 
للنوع أن قيمة )ت( دالة عند مســتوى )0.01(، مما يشــر إىل وجود فروق ذات داللة 
إحصائيــة بــن اســتجاابت عينــة الدراســة حــول مــدى أمهيــة دور وزارة الصحــة اإلعامــي 
يف توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان، تعــود الختــاف نــوع )جنــس( أفــراد 

العينــة، حيــث بلغــت قيمــة )ت( )8,18(، وكانــت تلــك الفــروق لصــاحل اإلانث.
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جدول رقم )23( الفرق بن أفراد العينة يف دور وزارة الصحة يف توعية أفراد 
اجملتمع السعودي بفروس كوروان وفقاً للنوع

املتوسط العددنوع العينة
احلسايب

االحنراف 
مستوى قيمة تاملعياري

التعليقالداللة

12744.770.45ذكر
دالة عند مستوى 8.180.000

0.01 18594.890.28أنثى
وفيمــا يتعلــق ابلســن يشــر حتليــل التبايــن األحــادي كمــا يتضــح مــن اجلــدول رقــم )24( 
أن قيمــة )ف( بلغــت )5.41( وهــي دالــة عنــد مســتوى )0.01(، ممــا يشــر إىل وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت عينــة الدراســة حــول مــدى أمهيــة دور وزارة 
الصحــة اإلعامــي يف توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان، تعــود الختــاف 
أعمار )ســن( أفراد العينة، وابســتخدام اختبار شــيفيه للكشــف عن مصدر تلك الفروق 
تبــن وجــود فــروق دالــة عنــد مســتوى )0.05( بــن أفــراد العينــة يف ســن: )مــن 50 ســنة 
فمــا فــوق(، وبــن أفــراد العينــة يف ســن: )مــن 30 إىل أقــل مــن 40 ســنة(، وذلــك لصــاحل 
أفــراد العينــة يف ســن: )مــن 30 إىل أقــل مــن 40 ســنة(، ووجــود فــروق بــن أفــراد العينــة يف 
ســن: )مــن 50 ســنة فمــا فــوق(، وبــن أفــراد العينــة يف ســن: )مــن 40 إىل أقــل مــن 50 

ســنة(، وذلــك لصــاحل أفــراد العينــة يف ســن: )مــن 40 إىل أقــل مــن 50 ســنة(. 

جدول رقم )24( اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجاابت 
أفراد العينة حول دور وزارة الصحة اإلعامي يف توعية  أفراد اجملتمع السعودي 

بفروس كوروان وفقاً للسن
جمموع مصدر التباين

املربعات
درجات 

احلرية
متوسط 
مستوى قيمة فاملربعات

التعليقالداللة

2.8940.72بن اجملموعات
دالة عند مستوى 5.410.000

0.01 418.2031280.13داخل اجملموعات
وفيمــا يتعلــق ابملؤهــل العلمــي يشــر حتليــل التبايــن األحــادي كمــا يتضــح مــن اجلــدول 
رقم )25( أن قيمة )ف( بلغت )8.24( وهي دالة عند مســتوى )0.01(، مما يشــر 
إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت عينــة الدراســة حــول مــدى أمهيــة 
دور وزارة الصحــة اإلعامــي يف توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان، تعــود 
الختــاف املؤهــل العلمــي ألفــراد العينــة، وابســتخدام اختبــار شــيفيه للكشــف عــن مصــدر 



151

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

تلــك الفــروق تبــن وجــود فــروق دالــة عنــد مســتوى )0.05( بــن أفــراد العينــة احلاصلــن 
علــى: )دكتــوراه(، وبــن أفــراد العينــة احلاصلــن علــى: )اثنــوي فأقــل(، وذلــك لصــاحل 
أفــراد العينــة احلاصلــن علــى: )اثنــوي فأقــل(، ووجــود فــروق بــن أفــراد العينــة احلاصلــن 
علــى: )دكتــوراه(، وبــن أفــراد العينــة احلاصلــن علــى: )دبلــوم(، وذلــك لصــاحل أفــراد العينــة 
احلاصلــن علــى: )دبلــوم(، ووجــود فــروق بــن أفــراد العينــة احلاصلــن علــى: )دكتــوراه(، 
وبــن أفــراد العينــة احلاصلــن علــى: )بكالوريــوس(، وذلــك لصــاحل أفــراد العينــة احلاصلــن 
علــى: )بكالوريــوس(، ووجــود فــروق بــن أفــراد العينــة احلاصلــن علــى: )دكتــوراه(، وبــن 
أفــراد العينــة احلاصلــن علــى: )ماجســتر(، وذلــك لصــاحل أفــراد العينــة احلاصلــن علــى: 

)ماجســتر(.

جدول رقم )25( اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجاابت 
أفراد العينة حول مدى أمهية دور وزارة الصحة اإلعامي يف توعية أفراد اجملتمع 

السعودي بفروس كوروان وفقاً للمؤهل العلمي
جمموع مصدر التباين

املربعات
درجات 

احلرية
متوسط 
مستوى قيمة فاملربعات

التعليقالداللة

5.4851.10بن اجملموعات
دالة عند مستوى 8.240.000

0.01 415.6131270.13داخل اجملموعات
الفــرض الثــاين: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف رؤيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي 
ــة بفــروس  ــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة للتوعي عــن مــدى إســهام الرســائل اإلعامي

كــوروان تبعــا لســماهتم الدميوغرافيــة: )النــوع، والســن، واملؤهــل العلمــي(:
وللتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف رؤية أفراد اجملتمع الســعودي 
عــن مــدى إســهام الرســائل اإلعاميــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة للتوعيــة بفــروس كــوروان 
تبعــا لســماهتم الدميوغرافيــة، يبــن اجلــدول رقــم )26( ووفقــاً للنــوع أن قيمــة )ت( دالــة 
عند مســتوى )0.01(، مما يشــر إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بن اســتجاابت 
عينــة الدراســة حــول رؤيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي عــن مــدى إســهام الرســائل اإلعاميــة 
الــي قدمتهــا وزارة الصحــة للتوعيــة بفــروس كــوروان، تعــود الختــاف نــوع )جنــس( أفــراد 

العينــة، حيــث بلغــت قيمــة )ت( )10.09(، وكانــت تلــك الفــروق لصــاحل اإلانث.
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جدول رقم )26( الفرق بن رؤية أفراد العينة عن مدى إسهام الرسائل 
اإلعامية الي قدمتها وزارة الصحة للتوعية بفروس كوروان وفقاً للنوع

نوع 
املتوسط العددالعينة

احلسايب
االحنراف 
التعليقمستوى الداللةقيمة تاملعياري

12744.530.65ذكر
دالة عند مستوى 10.090.000

0.01 18594.740.46أنثى
وفيمــا يتعلــق ابلســن يشــر حتليــل التبايــن األحــادي كمــا يتضــح مــن اجلــدول رقــم )27( 
أن قيمــة )ف( بلغــت )7.23( وهــي دالــة عنــد مســتوى )0.01(، ممــا يشــر إىل وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت عينــة الدراســة حــول رؤيــة أفــراد اجملتمــع 
للتوعيــة  الصحــة  وزارة  قدمتهــا  الــي  اإلعاميــة  الرســائل  إســهام  مــدى  عــن  الســعودي 
بفــروس كــوروان، تعــود الختــاف أعمــار )ســن( أفــراد العينــة، وابســتخدام اختبــار شــيفيه 
للكشــف عــن مصــدر تلــك الفــروق تبــن وجــود فــروق دالــة عنــد مســتوى )0.05(، بــن 
أفــراد العينــة يف ســن: )مــن 50 ســنة فمــا فــوق(، وبــن أفــراد العينــة يف ســن: )مــن 20 
إىل أقــل مــن 30 ســنة(، وذلــك لصــاحل أفــراد العينــة يف ســن: )مــن 20 إىل أقــل مــن 30 
ســنة(، ووجــود فــروق بــن أفــراد العينــة يف ســن: )مــن 50 ســنة فمــا فــوق(، وبــن أفــراد 
العينــة يف ســن: )مــن 30 إىل أقــل مــن 40 ســنة(، وذلــك لصــاحل أفــراد العينــة يف ســن: 
)مــن 30 إىل أقــل مــن 40 ســنة(، ووجــود فــروق بــن أفــراد العينــة يف ســن: )مــن 50 
ســنة فمــا فــوق(، وبــن أفــراد العينــة يف ســن: )مــن 40 إىل أقــل مــن 50 ســنة(، وذلــك 

لصــاحل أفــراد العينــة يف ســن: )مــن 40 إىل أقــل مــن 50 ســنة(.
جدول رقم )27( اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجاابت 
أفراد العينة عن مدى اسهام الرسائل اإلعامية الي قدمتها وزارة الصحة للتوعية 

بفروس كوروان وفقاً للسن
جمموع مصدر التباين

املربعات
درجات 

احلرية
متوسط 
املربعات

قيمة 
ف

مستوى 
التعليقالداللة

8.8842.22بن اجملموعات
دالة عند مستوى 7.230.000

0.01 داخل 
960.7031280.31اجملموعات

وفيمــا يتعلــق ابملؤهــل العلمــي يشــر حتليــل التبايــن األحــادي كمــا يتضــح مــن اجلــدول رقــم 
)28( أن قيمــة )ف( بلغــت )20.35( وهــي دالــة عنــد مســتوى )0.01(، ممــا يشــر 
إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت عينــة الدراســة حــول رؤيــة أفــراد 
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اجملتمع الســعودي عن مدى إســهام الرســائل اإلعامية الي قدمتها وزارة الصحة للتوعية 
بفــروس كــوروان، تعــود الختــاف املؤهــل العلمــي، وابســتخدام اختبــار شــيفيه للكشــف 
عــن مصــدر تلــك الفــروق تبــن وجــود فــروق دالــة عنــد مســتوى )0.05(، بــن أفــراد 
العينــة احلاصلــن علــى: )بكالوريــوس، ماجســتر، دكتــوراه(، وبــن أفــراد العينــة احلاصلــن 
علــى: )اثنــوي فأقــل(، وذلــك لصــاحل أفــراد العينــة احلاصلــن علــى: )اثنــوي فأقــل(، ووجــود 
فــروق بــن أفــراد العينــة احلاصلــن علــى: )ماجســتر، دكتــوراه(، وبــن أفــراد العينــة احلاصلن 
علــى: )دبلــوم(، وذلــك لصــاحل أفــراد العينــة احلاصلــن علــى: )دبلــوم(، ووجــود فــروق بــن 
أفــراد العينــة احلاصلــن علــى: )ماجســتر، دكتــوراه(، وبــن أفــراد العينــة احلاصلــن علــى: 

)بكالوريــوس(، وذلــك لصــاحل أفــراد العينــة احلاصلــن علــى: )بكالوريــوس(.

جدول رقم )28( اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجاابت 
أفراد العينة عن مدى إسهام الرسائل اإلعامية الي قدمتها وزارة الصحة للتوعية 

بفروس كوروان وفقاً للمؤهل العلمي
مصدر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة فاملربعات

التعليقالداللة

بن 
30.5656.11اجملموعات

دالة عند مستوى 20.350.000
0.01 داخل 

939.0331270.30اجملموعات

الفــرض الثالــث: توجــد عاقــة ارتباطيــه ذات داللــة إحصائيــة بــن دور وزارة الصحة 
يف التوعيــة الصحيــة ألفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان ورؤيــة أفــراد اجملتمــع 
الصحــة يف  الــي قدمتهــا وزارة  الرســائل اإلعاميــة  إســهام  مــدى  عــن  الســعودي 

التوعيــة بفــروس كــوروان:
وزارة  دور  بــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  ارتباطيــة  عاقــة  وجــود  مــدى  علــى  وللتعــرف 
الصحــة يف التوعيــة الصحيــة ألفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان ورؤيــة أفــراد اجملتمــع 
الســعودي عــن مــدى إســهام الرســائل اإلعاميــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة 
بفــروس كــوروان، يكشــف معامــل ارتبــاط )برســون( كمــا يبــن اجلــدول رقــم )29( أن 
هنــاك عاقــة طرديــة )موجبــة( بــن مــدى أمهيــة دور وزارة الصحــة اإلعامــي يف توعيــة أفــراد 
اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان، وبــن رؤيتهــم عــن مــدى إســهام الرســائل اإلعاميــة 
الــي قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان، ممــا يشــر إىل أنــه كلمــا ارتفــع مــدى 
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أمهيــة دور وزارة الصحــة اإلعامــي يف توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان مــن 
وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة، ارتفــع مــدى رؤيتهــم عــن إســهام الرســائل اإلعاميــة الــي 
قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان، وكانــت تلــك العاقــة دالــة إحصائيــاً 

عنــد مســتوى)0.01(.
جدول رقم )29( معامات ارتباط برسون لقياس العاقة بن إجاابت عينة 
الدراسة حول مدى أمهية دور وزارة الصحة اإلعامي يف توعية أفراد اجملتمع 
السعودي بفروس كوروان وبن رؤيتهم عن مدى إسهام الرسائل اإلعامية الي 

قدمتها وزارة الصحة يف التوعية بفروس كوروان
معامل املتغرات

االرتباط
مستوى 
الداللة

وصف 
العاقة

مــدى أمهيــة دور وزارة الصحــة اإلعامــي يف توعيــة أفــراد اجملتمــع 
الســعودي بفــروس كــوروان × رؤيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي عــن 
مــدى إســهام الرســائل اإلعاميــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة يف 

التوعيــة بفــروس كــوروان
0.4721

دالة عند 
مستوى 
0.01

طردية 
)موجبة(

الفــرض الرابــع: توجــد عاقــة ارتباطيــه ذات داللــة إحصائيــة بــن مــدى اســتفادة 
أفــراد اجملتمــع الســعودي مــن املعلومــات الصحيــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة للتوعيــة 
بفــروس كــوروان ورضــا أفــراد اجملتمــع الســعودي عــن املمارســات االتصالية واإلعامية 

لــوزارة الصحــة الســعودية يف التوعيــة بفــروس كــوروان:
وللتعــرف علــى مــدى وجــود عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بــن مــدى اســتفادة 
للتوعيــة  الصحــة  وزارة  قدمتهــا  الــي  الصحيــة  املعلومــات  مــن  الســعودي  اجملتمــع  أفــراد 
بفــروس كــوروان ورضــا أفــراد اجملتمــع الســعودي عــن املمارســات االتصاليــة واإلعاميــة 
لــوزارة الصحــة الســعودية يف التوعيــة بفــروس كــوروان، يكشــف معامــل ارتبــاط )برســون( 
كمــا يبــن اجلــدول رقــم )30( أن هنــاك عاقــة طرديــة )موجبــة( بــن مــدى االســتفادة مــن 
املعلومــات الصحيــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان، وبــن مــدى 
رضاهــم عــن املمارســات االتصاليــة واإلعاميــة لــوزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان، 
ممــا يشــر إىل أنــه كلمــا ارتفــع مــدى االســتفادة مــن املعلومــات الصحيــة الــي قدمتهــا وزارة 
الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان مــن وجهــة نظرهــم أفــراد عينــة الدراســة، رمبــا قــد يرتفــع 
مــدى رضاهــم عــن املمارســات االتصاليــة واإلعاميــة لــوزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس 

كــوروان، وكانــت تلــك العاقــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0.01(.
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جدول رقم )30( معامات ارتباط برسون لقياس العاقة بن إجاابت عينة 
الدراسة حول مدى االستفادة من املعلومات الصحية الي قدمتها وزارة الصحة 

يف التوعية بفروس كوروان وبن مدى رضاهم عن املمارسات االتصالية واإلعامية 
لوزارة الصحة يف التوعية بفروس كوروان

معامل املتغرات
االرتباط

مستوى 
وصف العاقةالداللة

مــدى االســتفادة مــن املعلومــات الصحيــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة 
يف التوعية بفروس كوروان × مدى الرضا عن املمارسات االتصالية 

واإلعاميــة لــوزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان
0.6254

دالة عند 
مستوى 
0.01

طردية )موجبة(

الفــرض اخلامــس: توجــد عاقــة ارتباطيــه ذات داللــة إحصائيــة بــن فاعليــة اســتخدام 
بفــروس  الصحــي  الوعــي  بنــاء  للوســائل واألســاليب اإلعاميــة يف  الصحــة  وزارة 
كــوروان لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي ومــدى اســتفادة أفــراد اجملتمــع الســعودي مــن 

املعلومــات الصحيــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة للتوعيــة بفــروس كــوروان:
وللتعــرف علــى مــدى وجــود عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بــن فاعليــة اســتخدام 
وزارة الصحــة للوســائل واألســاليب اإلعاميــة يف بنــاء الوعــي الصحــي بفــروس كــوروان 
لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي ومــدى اســتفادة أفــراد اجملتمــع الســعودي مــن املعلومــات 
الصحيــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة للتوعيــة بفــروس كــوروان، يكشــف معامــل ارتبــاط 
)برســون( وكمــا يتضــح مــن اجلــدول رقــم )31( أن هنــاك عاقــة طرديــة )موجبــة( بــن 
مــدى فعاليــة الوســائل واألســاليب الــي تســتخدمها وزارة الصحــة يف بنــاء الوعــي الصحــي 
الــي  الصحيــة  املعلومــات  مــن  اســتفادهتم  مــدى  وبــن  الســعودي،  اجملتمــع  أفــراد  لــدى 
قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان، ممــا يشــر إىل أنــه كلمــا ارتفــع مــدى 
فعاليــة الوســائل واألســاليب الــي تســتخدمها وزارة الصحــة يف بنــاء الوعــي الصحــي مــن 
وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة، ارتفــع مــدى اســتفادهتم مــن املعلومــات الصحيــة الــي 
قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان، وكانــت تلــك العاقــة دالــة إحصائيــاً 

عنــد مســتوى )0.01(.
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جدول رقم )31( معامات ارتباط برسون لقياس العاقة بن إجاابت عينة 
الدراسة حول مدى فعالية الوسائل واألساليب الي تستخدمها وزارة الصحة 
يف بناء الوعي الصحي لدى أفراد اجملتمع السعودي وبن مدى استفادهتم من 

املعلومات الصحية الي قدمتها وزارة الصحة يف التوعية بفروس كوروان
معامل املتغرات

االرتباط
مستوى 
وصف العاقةالداللة

وزارة  تســتخدمها  الــي  واألســاليب  الوســائل  فعاليــة  مــدى 
الصحــة يف بنــاء الوعــي الصحــي لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي 
× مــدى االســتفادة مــن املعلومــات الصحيــة الــي قدمتهــا وزارة 

الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان
0.3853

دالة عند 
مستوى 
0.01

طردية )موجبة(

الفــرض الســادس: توجــد عاقــة ارتباطيــه ذات داللــة إحصائيــة بــن دقــة املعلومــات 
الــي وفرهتــا وزارة الصحــة ألفــراد اجملتمــع الســعودي عــن فــروس كــوروان ومدى اســتفادة 
أفــراد اجملتمــع الســعودي مــن املعلومــات الصحيــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة للتوعيــة 

بفــروس كــوروان:
وللتعــرف علــى مــدى وجــود عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بــن دقــة املعلومــات 
الــي وفرهتــا وزارة الصحــة ألفــراد اجملتمــع الســعودي عــن فــروس كــوروان ومــدى اســتفادة أفــراد 
اجملتمع السعودي من املعلومات الصحية الي قدمتها وزارة الصحة للتوعية بفروس كوروان 
يكشــف معامــل ارتبــاط )برســون( وكمــا يتضــح مــن اجلــدول رقــم )32( أن هنــاك عاقــة 
طرديــة )موجبــة( بــن مــدى دقــة املعلومــات الــي وفرهتــا وزارة الصحــة عــن فــروس كــوروان، 
وبن مدى استفادهتم من املعلومات الصحية الي قدمتها وزارة الصحة يف التوعية بفروس 
كــوروان، ممــا يشــر إىل أنــه كلمــا ارتفــع مــدى دقــة املعلومــات الــي وفرهتــا وزارة الصحــة عــن 
فــروس كــوروان مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة، ارتفــع مــدى اســتفادهتم مــن املعلومــات 
الصحيــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان، وكانــت تلــك العاقــة دالــة 

إحصائيــاً عنــد مســتوى )0.01(.
جدول رقم )32( معامات ارتباط برسون لقياس العاقة بن إجاابت عينة 

الدراسة حول مدى دقة املعلومات الي وفرهتا وزارة الصحة عن فروس كوروان وبن 
مدى استفادهتم من املعلومات الصحية الي قدمتها وزارة الصحة يف التوعية بفروس 

كوروان
وصف العاقةمستوى الداللةمعامل االرتباطاملتغرات

مدى دقة املعلومات الي وفرهتا وزارة الصحة عن فروس 
كوروان × مدى االستفادة من املعلومات الصحية الي 

قدمتها وزارة الصحة يف التوعية بفروس كوروان
دالة عند مستوى 0.6113

طردية )موجبة(0.01
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مناقشة النتائج:
ســعت هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى املمارســات االتصاليــة واإلعاميــة لــوزارة الصحــة 
الســعودية يف إدارة أزمــة جائحــة كــوروان )كوفيــد-19( وبنــاء الوعــي الصحــي لــدى أفــراد 
اجملتمــع الســعودي هبــذا الفــروس، مــن خــال التعــرف علــى الــدور اإلعامــي الــذي تؤديــه 
أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان،  وزارة الصحــة الســعودية يف توعيــة وتثقيــف 
ورؤيتهــم ملــدى إســهام الرســائل اإلعاميــة واالتصاليــة الــي قدمتهــا الــوزارة يف توعيتهــم 
الصحيــة بفــروس كــوروان، والوســائل اإلعاميــة واملواقــع اإلليكرتونيــة ومواقــع التواصــل 
االجتماعــي الــي يعتمــد وحيصــل أفــراد اجملتمــع الســعودي مــن خاهلــا علــى املعلومــات 
الصحيــة حــول هــذا الفــروس، ومــدى فاعليــة األســاليب اإلعاميــة واألمنــاط التكنولوجيــة 

املســتخدمة يف هــذه التوعيــة، وقــد انتهــت الدراســة يف إطارهــا النظــري إىل التــايل:
1-أن حاجــة األفــراد للمعلومــات جتعلهــم يســعون إىل التماســها مــن وســائل اإلعــام 
املختلفــة واملصــادر ذات العاقــة بنوعيــة املعلومــات الــي حيتاجوهنــا، والــي تســاعدهم علــى 

مواجهــة املشــكات وفهــم مــا جيــري حوهلــم بشــكل عــام ومنهــا فــروس كــوروان.
 2- أن األفــراد لديهــم جمموعــة كبــرة مــن املــوارد عنــد البحــث عــن املواضيــع املتعلقــة 
ابلصحــة، وأهنــم يســعون إىل توظيــف املعلومــات الــي يلتمســوهنا مــن هــذه املــوارد إلشــباع  
حاجاهتــم وحتقيــق مصاحلهــم يف معرفــة كل مــا يتعلــق بفــروس كــوروان ألنــه حمتــاج إليهــا 
فعــا، وابلتــايل تدعيــم اجتاهاهتــم حنــو طــرق الوقايــة مــن فــروس كــوروان، ال ســيما وأن 
الوســيلة العاجيــة الوحيــدة حــى اآلن هلــذا الفــروس هــو التوعيــة الصحيــة، وهــذا مــن 
احلوافــز الــي تؤكــد عليهــا نظريــة التمــاس املعلومــات والــي تدفــع األفــراد حنــو البحــث عــن 
معلومــات معينــة واحلصــول عليهــا إرضــاء الحتياجاهتــم املعلوماتيــة وإشــباعها عــن فــروس 

كــوروان. 
أمــا فيمــا يتعلــق ابلدراســة امليدانيــة فقــد انتهــت الدراســة يف هــذا اجلانــب إىل النتائــج 

التالية:
الــي  أواًل: تصــدر موقــع وزارة الصحــة اإلليكــرتوين قائمــة املواقــع اإلليكرتونيــة 
يعتمــد عليهــا أفــراد اجملتمــع الســعودي يف احلصــول علــى املعلومــات عــن فــروس 

كــوروان:
أظهــرت نتائــج الدراســة اعتمــاد أفــراد اجملتمــع الســعودي يف احلصــول علــى األخبــار 
واملعلومــات عــن فــروس كــوروان بشــكل دائــم علــى موقــع وزارة الصحــة اإلليكــرتوين، وذلــك 
مبتوســط حســايب كبــر جــداً بلــغ )4,42(، ويــرى الباحــث أن االعتمــاد علــى موقــع وزارة 
الصحــة اإلليكــرتوين ليــس مبســتغرب فالفــرد عنــد األزمــات يبحــث دائمــاً عــن املعلومــات 
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الــي تزيــد مــن معرفتــه الصحيــة فهــو اجتــه إىل موقــع وزارة الصحــة اإلليكــرتوين لتوقعــه 
أبنــه ســوف جيــد فيهــا املعلومــات واألخبــار الصحيــة والدقيقــة واملوثوقــة حيــث يســتطيع 
خمتلــف النــاس احلصــول علــى املعلومــة الصحيحــة وذات الدقــة العاليــة عــن فــروس كــوروان 
يف أي وقــت وبــكل ســهولة ويســر،  كمــا أن هــذا االرتفــاع يف االعتمــاد تؤكــده نتائــج 
الدراســة امليدانيــة فوفقــاً للجــدول رقــم )17( فــإن )%58,6( مــن أفــراد العينــة يــرون 
أن املعلومــات الــي وفرهتــا وزارة الصحــة عــن فــروس كــوروان كانــت دقيقــة بشــكل كبــر 
جــداً، إضافــة إىل مــا بينتــه  الدراســة وفقــاً للجــدول رقــم )18( أن )%72.7( مــن أفــراد 
العينــة يثقــون ابملعلومــات املوفــرة مــن قبــل وزارة الصحــة عــن فــروس كــوروان، كمــا أن مــا 
ســبق ذكــره يؤكــد مــا جــاء يف اإلطــار النظــري مــن أن جائحــة كــوروان ولــدت لــدى أفــراد 
اجملتمــع الســعودي حاجــة كبــرة اللتمــاس املعلومــات الصحيــة الــي ختــدم أهدافهــم وتشــبع 

احتياجاهتــم األساســية يف معرفــة كل مــا يتعلــق بفــروس كــوروان للوقايــة منــه.
كمــا يــرى الباحــث أن تــراوح اعتمــاد أفــراد اجملتمــع الســعودي علــى املواقــع األخــرى مــن 
االعتمــاد عليهــا أحيــاانً إىل عــدم االعتمــاد عليهــا هنائيــاً مثــل املواقــع اإلخباريــة وموقــع 
منظمــة الصحــة العامليــة، ومواقــع الصحــف اإلليكرتونيــة، والورقيــة، واإلذاعــات، والطــب 
أفــراد اجملتمــع مل جيــدوا يف هــذا املواقــع املعلومــات  قــد تعطــي داللــة علــى أن  البديــل، 
فــروس كــوروان والــي تشــبع احتياجاهتــم وتدعمهــا حنــو طــرق  املتكاملــة عــن  الصحيــة 

الوقايــة مــن الفايــروس.
اثنيــاً: تركــز الوســائل اإلعاميــة الــي يعتمــد عليهــا أفــراد اجملتمــع الســعودي يف 

احلصــول علــى األخبــار واملعلومــات عــن فــروس كــوروان علــى اإلنرتنــت:
بينــت نتائــج الدراســة أن أفــراد اجملتمــع الســعودي يعتمــدون علــى اإلنرتنــت يف احلصــول 
علــى األخبــار واملعلومــات عــن فــروس كــوروان مبتوســط حســايب )4.32(، وهــذه النتيجــة 
هــو  اإلنرتنــت  أن  وجــدت  والــي  وآخريــن)2018(  )كــوري ابش(  دراســة  مــع  تتفــق 
وســيلة احلصــول علــى املعلومــات الصحيــة واستشــارة أخصائــي صحــي أو طــيب وأتكيــد 
املعلومات الصحية، ودراســة مها حســن )2018( فبالرغم من أن جمال الدراســة احلالية 
خمتلــف عــن دراســة مهــا حســن وكذلــك بيئــة الدراســة إال أن الدراســتن متفقتــن علــى أن 
اإلنرتنــت هــو الوســيلة األوىل الــي يعتمــد عليهــا اجلمهــور يف احلصــول علــى املعلومــات 
الصحيــة، وعطفــاً علــى النتيجــة الســابقة يــرى الباحــث أن االعتمــاد علــى اإلنرتنــت مــن 
قبــل أفــراد العينــة أمــر طبيعــي فاإلنرتنــت أصبحــت اآلن ظاهــرة واســعة االنتشــار، ووســيلة 
اتصــال وإعــام مؤثــرة للمــزااي الــي يقدمهــا للجمهــور كمصــدر للمعلومــة عــن اإلعــام 
التقليــدي واملتمثلــة يف الســرعة والدقــة والتنــوع والتفاعــل والشــفافية، فالســمات االتصاليــة 
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لإلنرتنــت جعلتــه جيمــع اخلصائــص الــي تتميــز هبــا الوســائل التقليديــة، فهــي هبــذا افقــدت 
وســائل اإلعام التقليدية بريقاها وقللت من أمهيتها، وأدت ابجلمهور إىل هتميشــها بعد 

أن شــعروا أهنــا مل تعــد تلــيب احتياجاهتــم االتصاليــة.  
ومــا ســبق تؤكــده نتائــج الدراســة امليدانيــة فاعتمــاد أفــراد العينــة علــى الوســائل اإلعاميــة 
األخــرى مل يكــن كبــراً فالقنــاة اإلخباريــة الســعودية ورغــم أهنــا جــاءت يف املرتبــة الثانيــة 
مــن بــن الوســائل اإلعاميــة الــي يعتمــد عليهــا فــراد العينــة يف احلصــول علــى املعلومــات 
عــن فــروس كــوروان مبتوســط حســايب )3,34( متقدمــة علــى قنــاة مثــل العربيــة إال أن 
هــذا االعتمــاد مل يكــن كبــراً فوفقــاً للمقيــاس املســتخدم يف هــذه الدراســة فــإن االعتمــاد 
ليــس بشــكل دائــم بــل أحيــاانً يُعتمــد عليهــا، ومثلهــا قنــاة العربيــة والقنــاة الســعودية األوىل، 
وهــذا يعــى مــن وجهــة نظــر الباحــث أن اجلمهــور قــد ال جيــد يف هــذه الوســائل مــا يلــيب 
احتياجاتــه الصحيــة واملعلومــات الــي يتوقــع أن جيدهــا عــن فــروس كــوروان، وابإلضافــة إىل 
مــا ســبق فقــد يكــون ذلــك بســبب ذهــاب أفــراد العينــة إىل املصــادر اإلعاميــة واالتصاليــة 
املســتخدمة مــن قبــل وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان كمــا بينتــه نتائــج الدراســة 
امليدانيــة واملتمثلــة يف موقــع الــوزارة اإلليكــرتوين، إضافــة إىل الفاعليــة الكبــرة الــي وجدهــا 
أفــراد العينــة يف الوســائل واألســاليب اإلعاميــة واالتصاليــة واألمنــاط التكنولوجيــة واملتمثلــة 
يف املؤمترات الصحفية للمتحدث اإلعامي، وحساب الوزارة يف تويرت والرسائل النصية، 

ومقاطــع الفيديــو والصــور والرســوم التوضيحيــة واالنفوجرافيــك. 
ومــن النتائــج الافتــة للنظــر يف هــذه الدراســة أن املتوســط احلســايب ملــدى اعتمــاد أفــراد 
اجملتمــع الســعودي علــى الصحــف الســعودية اليوميــة املطبوعــة يف احلصــول علــى األخبــار 
واملعلومــات عــن فــروس كــوروان بلــغ )1.77( وهــذا يعــى أن أفــراد العينــة ال يســتخدمون 
هــذا الصحــف، وهــذه النتيجــة متوقعــة نظــراً ملــا تعــاين منــه الصحــف الســعودية الورقيــة 
فمقروئيــة هــذا الصحــف ترتاجــع بشــكل كبــر نتيجــة عوامــل متعــددة والــي مــن أبرزهــا 
انصــراف اجلمهــور إىل اإلنرتنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي يف احلصــول علــى األخبــار 
واملعلومــات، وعــدم مواكبــة هــذه الصحــف للتطــورات التقنيــة الراهنــة، ويــرى الباحــث أن 
الوضــع الــذي عليــه هــذه الصحــف قــد يــؤدي يف املســتقبل القريــب إىل أن هــذه الصحــف 

لــن تســتطيع التعايــش مــع الوســائل األخــرى.  
اثلثــاً: اعتمــاد أفــراد اجملتمــع الســعودي علــى تويــرت يف احلصــول علــى األخبــار 

فــروس كــوروان:  عــن  واملعلومــات 
كشــفت نتائــج الدراســة أن تويــرت تصــدر مواقــع التواصــل االجتماعــي يف املصــادر الــي 
يعتمــد عليهــا أفــراد اجملتمــع الســعودي يف احلصــول علــى األخبــار واملعلومــات عــن فــروس 
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كــوروان مبتوســط حســايب )4.05(، وهــذه النتيجــة تؤكــد مــا بينتــه العديــد مــن الدراســات 
مــن أن تويــرت هــو موقــع التواصــل االجتماعــي املفضــل لــدى معظــم الســعودين فينــدر أن 
جتــد ســعودي ليــس لــه حســاب يف تويــرت، لســهولة اســتخدامه حيــث وفــر ذلــك اســتخدام 
اهلواتــف الذكيــة وقــدرة األفــراد مــن خالــه علــى االتصــال واالرتبــاط ابإلنرتنــت بشــكل غــر 
مســبوق، وللمــزااي الــي يقدمهــا تويــرت كمصــدر للمعلومــة عــن اإلعــام التقليــدي واملتمثلــة 
يف الســرعة والدقــة والتنــوع والتفاعــل، فالتعــرض لألخبــار والقضــااي املتعــددة مســتمر طــوال 
الســعودية  العربيــة  اململكــة  تقــع يف  الــي  الطارئــة واألحــداث  الظــروف  الوقــت، »ففــي 
اســتطاع تويــرت بشــكل خــاص مــن التفاعــل مــع هــذه األحــداث علــى مــدار الســاعة ونقلهــا 
أواًل أبول ومــن مــكان حدوثــه ابلصــوت والصــورة، ويواكــب هــذا النقــل ســرعة انتشــار 
مذهلــة ال يســتطيع اإلعــام التقليــدي جماراهتــا أبي حــال مــن األحــوال وحتــت أي ظــرف 
مــن الظــروف«)73(، والعوامــل الســابق ذكرهــا تؤكــد مــا جــاء يف اإلطــار النظــري مــن أن 
التمــاس املعلومــات مــن مصــدر معــن يتوقــف علــى ثاثــة أمــور هــي: ســهولة الوصــول إىل 
مصــدر املعلومــات، وإىل درجــة الثقــة يف مصــدر هــذه املعلومــات، وإىل ســهولة التعامــل 
االجتماعــي  التواصــل  موقــع  متوفــرة يف  العوامــل  هــذه  املعلومــات، ومجيــع  مصــدر  مــع 
تويــرت والــي يــرى الباحــث أهنــا فعليــاً تنطبــق عليــه وجتعلــه يتصــدر قائمــة مواقــع التواصــل 
االجتماعــي الــي يعتمــد عليهــا أفــراد اجملتمــع الســعودي يف احلصــول علــى املعلومــات عــن 
فــروس كــوروان، وهــذه النتيجــة تتفــق جزئيــاً مــع دراســة )كــوري ابش( وآخريــن)2018( 
والــي وجــدت أن أفــراد العينــة مــن اإلانث يقضــون وقتــاً أطــول مــن الرجــال علــى وســائل 

التواصــل االجتماعــي للحصــول املعلومــات الصحيــة.
وإضافــة ملــا ســبق يــرى الباحــث أن اســتخدام تويــرت ال يقتصــر علــى األفــراد الســعودين 
بــل إن معظــم قطاعــات اجملتمــع الســعودي احلكوميــة وغرهــا هلــا حســاابت يف تويــرت تقــدم 
فيهــا أخبــار ومعلومــات خاصــة ابجلهــة الــي تتبعهــا فاملتصفــح هلــذه احلســاابت جيــد فيهــا مــا 
حيتاجــه مــن معلومــات بشــكر ميســر دون احلاجــة للرجــوع إىل املوقــع اإلليكــرتوين للجهــة 
إذا كان ســيكتفي فقــط ابملعلومــات املوجــودة يف احلســاب، وممــا يؤكــد ذلــك أن حســاب 
وزارة الصحــة الســعودية يف تويــرت جــاء يف املرتبــة الثانيــة يف األســاليب والوســائل اإلعاميــة 
ذات الفاعليــة العاليــة جــداً لــدى أفــراد اجملتمــع الســعودي والــي اســتخدمتها وزارة الصحــة 
يف التوعيــة بفــروس كــوروان، وهــذا يتفــق مــع مــا جــاء يف اإلطــار النظــري فاملســتخدم لتوتــر 
وعنــد احتياجــه ملعلومــة معينــة فإنــه يتوقــع نظــراً لوجــود مواقــع جلهــات متعــددة أن اســتخدامه 
لتويــرت ســوف جيعلــه جيــد فيــه كل مــا حيتاجــه مــن أخبــار ومعلومــات، فتويــرت ابت لــدى 
الســعودين اليــوم مســاحة اتصاليــة يعــرون فيهــا عــن آرائهــم ومــا خيتلــج يف صدورهــم، ومــن 
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النتائــج الــي كشــفت عنهــا الدراســة عــدم اعتمــاد أفــراد العينــة علــى الفيســبوك رغــم أن هــذا 
املوقــع مــن أعلــى املواقــع اســتخداماً علــى مســتوى العــامل، ويــرى الباحــث أن هــذا قــد يعــود 
إىل أن الفيســبوك موقــع يقــدم بيئــة ذات طبيعــة منغلقــة االتصــال والتواصــل يكــون فقــط مــع 
األفــراد الذيــن يعرفــون بعضهــم البعــض، أمــا تويــرت فوضعــه خمتلــف فهــو يقــدم بيئــة منفتحــة.  
رابعــاً: أن األســرة واألطبــاء أكثــر املصــادر غــر اإلعاميــة الــي يعتمــد عليهــا أفــراد 

اجملتمــع الســعودي يف احلصــول علــى املعلومــات عــن فــروس كــوروان:
وابلنظــر إىل النتيجــة اإلمجاليــة ملــدى االعتمــاد علــى املصــادر الغــر إعاميــة يف احلصــول 
علــى املعلومــات عــن فــروس كــوروان كشــفت نتائــج الدراســة أن االعتمــاد علــى هــذه 
للمقيــاس  فوفقــاً   )2.70( العــام  احلســايب  املتوســط  بلــغ  فقــد  يكــن كبــراً  مل  املصــادر 
املســتخدم يف هــذه الدراســة فأفــراد اجملتمــع الســعودي إمجــااًل يعتمــدون عليهــا أحيــاانً وأن 
هــذا قــد يعــود مــن وجهــة نظــر الباحــث إىل طبيعــة املعلومــة الــي يبحــث عنهــا الفــرد وتوقعــه 
مصــدر اإلجابــة علــى احتياجاتــه املعلوماتيــة وإهنــا موجــودة فقــط عنــد هــؤالء، ابلرغــم مــن 
أن وزارة الصحــة الســعودية قــد وضعــت تطبيقــات إليكرتونيــة ميكــن ملــن يريــد االستفســار 

عــن أي معلومــة متعلقــة بفــروس اســتخدامها والــرد علــى استفســاراته.  
أمــا بشــكل تفصيلــي فبينــت نتائــج الدراســة جلــوء أفــراد اجملتمــع الســعودي إىل االعتمــاد 
علــى األســرة أوالً مث األطبــاء اثنيــاً يف احلصــول علــى املعلومــات عــن فــروس كــوروان، وهــذه 
النتيجــة تتفــق مــع دراســة مهــا حســن )2018( مــن أن مصــدر املعلومــة للمعرفــة الصحيــة 
كان األطبــاء، وهــذا يتفــق مــع مــا ذكــره الشــلهوب مــن أن اجلمهــور يلجــأ يف األغلــب إىل 
االتصــال الشــخصي ابألفــراد ذوي الثقــة وال ســيما الذيــن يقعــون يف الدائــرة االجتماعيــة 
القريبــة، وأن لاتصــال الشــخصي دور يف احلصــول علــى املعلومــات الصحيــة وتبادهلــا مــع 
اآلخريــن)83(، فاالتصــال الشــخصي يتيــح التفاعــل بــن شــخصن أو أكثــر يف موضــوع 

مشــرتك، واللغــة املســتخدمة بينهــم تكــون غالبــاً مناســبة. 
خامساً: متيز األداء اإلعامي السعودي يف التوعية بفروس كوروان:

يــرون أن األداء اإلعامــي لوســائل اإلعــام  أفــراد العينــة  كشــفت نتائــج الدراســة أن 
الســعودية يف التوعيــة جبائحــة كــوروان كان متميــزاً بنســبة كبــرة بلغــت )%82,2(، ويــرى 
الباحث أن هذه الرؤية قد تعود إىل قيام وسائل اإلعام السعودي بتوجيه براجمها وموادها 
اإلعاميــة لــكل مــا يتعلــق جبائحــة كــوروان وأن أفــراد اجملتمــع وفقــاً لذلــك قــد وجــدوا مــادة 
إعاميــة تعمــل علــى توعيتهــم وتثقيفهــم هبــذا الفــروس، وهــذا قــد يكــون مــن العوامــل الــي 
جعلــت أفــراد العينــة يؤكــدون علــى متيــز األداء اإلعامــي الســعودي يف التوعيــة بفــروس 

كــوروان.  
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اإلعــام  بشــكل كبــر علــى وســائل  الســعودي  اجملتمــع  أفــراد  اعتمــاد  سادســاً: 
بفــروس كــوروان: التوعيــة  يف  الســعودية 

 أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود اعتمــاد كبــر مــن قبــل أفــراد اجملتمــع الســعودي علــى 
وســائل اإلعــام الســعودية يف التوعيــة بفــروس كــوروان، وهــذا االعتمــاد الكبــر يؤكــد علــى 
أن أفــراد العينــة قــد وجــدوا يف هــذه الوســائل املــادة اإلعاميــة الــي تلــيب احتياجاهتــم مــن 
املعلومــات عــن فــروس كــوروان وأن هــذه الوســائل قــد استشــعرت اخــراً األدوار الــي جيــب 
أن تقــوم هبــا يف التوعيــة والتثقيــف بفــروس كــوروان، مــن خــال تكثيــف وتركيــز الرامــج 
واملــواد اإلعاميــة اخلاصــة عــن جائحــة كــوروان، وأن واجبهــا جتــاه املتلقــن خــال هــذه 
الفــرتة هــو اطاعهــم علــى األمــور اهلامــة الــي متــس حياهتــم ومصاحلهــم، فجائحــة كــوروان 
مــن املشــكات الــي يتعــرض هلــا العــامل واململكــة العربيــة الســعودية بشــكل خــاص وتتطلــب 
مواجهــة حامســة مــن قبــل مؤسســات اجملتمــع ومــن ضمنهــا وســائل اإلعــام الــي ينبغــي 
عليهــا أن تتعــرض هلــا ابحلــوار والــرأي واملناقشــة والعــرض والتحليــل لتوفــر إحساســاً لفئــات 
اجملتمــع هبــا، وهــذا بــدوره ســيؤدي إىل مواقــف إجيابيــة يكــون هلــا أتثرهــا يف توجيــه ســلوك 
النــاس وحتويــل توجهاهتــم وســلوكهم حنــو الوقايــة مــن فــروس كــوروان، وإضافــة ملــا ســبق 
يــرى الباحــث أن النطــاق اجلغــرايف ألي موضــوع يعــرض يف وســائل اإلعــام يؤثــر علــى 
اهتمامــات اجلمهــور هبــا، وحيــث أن جائحــة كــوروان واقعــة ضمــن النطــاق اخلــاص ألفــراد 
اجملتمــع الســعودي فــإن هــذا قــد يكــون لــه دور يف االعتمــاد الكبــر مــن قبــل أفــراد اجملتمــع 

الســعودي علــى وســائل اإلعــام الســعودية يف التوعيــة بفــروس كــوروان.
سابعاً: فاعلية كبرة جداً الستخدام وزارة الصحة للمؤمترات الصحفية للمتحدث 

الرمسي وحساهبا يف تويرت يف توعية أفراد اجملتمع السعودي بفروس كوروان: 
وزارة  اســتخدام  أن  علــى  الســعودي  اجملتمــع  أفــراد  أتكيــد  الدراســة  نتائــج  كشــفت 
الصحــة الســعودية للوســائل واألســاليب واإلعاميــة واملتمثلــة يف: املؤمتــرات الصحفيــة، 
وحســاب وزارة الصحــة يف تويــرت، والرســائل النصيــة، واللقــاءات التلفزيونيــة ملنســويب وزارة 
الصحــة واإلعــاانت يف مواقــع التواصــل االجتماعــي، والتطبيقــات الصحيــة اإلليكرتونيــة، 
واللقــاءات اإلذاعيــة ملنســويب وزارة الصحــة، وإعــاانت اللوحــات اإلرشــادية، وحســاب 
الصحــة يف  الصحفيــة، وحســاب وزارة  الصحــة يف ســناب شــات، واإلعــاانت  وزارة 
اإلنســتجرام، واملطــوايت التعريفيــة، وصفحــة وزارة الصحــة يف الفيــس بــوك، يف التوعيــة 
بفــروس كــوروان كان بشــكل إمجــايل ذا فاعليــة كبــرة مبتوســط حســايب عــام )3.79(، 
وتعــي هــذه النتيجــة مــن وجهــة نظــر الباحــث أن االتصــال الــذي قامــت بــه وزارة الصحــة 
الســعودية كان اتصــااًل فعــااًل وأنــه قــد يعــود إىل وضــوح األهــداف والغــاايت الــي تصبــو 
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أفــراد اجملتمــع  الوســائل واألســاليب يف توعيــة  إليهــا وزارة الصحــة مــن اســتخدام هــذه 
الســعودي بفــروس كــوروان، وهــذا عامــل مهــم جــداً ويــؤدي إىل النجــاح املــدروس الــذي 
ال يعتمــد علــى الصــدف، وبشــكل تفصيلــي بينــت نتائــج الدراســة أن أهــم أســلوبن 
اســتخدمتهما وزارة الصحــة الســعودية يف التوعيــة بفــروس كــوروان هــي املؤمتــرات الصحفيــة 
األســاليب  قائمــة  تصــدرات  حيــث  تويــرت،  علــى  وحســاهبا   )4.57( حســايب  مبتوســط 
والوســائل املســتخدمة يف التوعيــة الصحيــة بفــروس كــوروان، وهــذه الفاعليــة الكبــرة هلمــا 
تؤكــد علــى جنــاح وزارة الصحــة الســعودية يف اســتخدام هــذه الوســائل وأهنــا اســتطاعت 
مــن خاهلــا أن تصــل إىل أفــراد اجملتمــع الســعودي وتقــدم لــه املعلومــات الــي حيتاجهــا يف 

مثــل هــذه الظــروف.
 وعطفــاً علــى مــا ســبق يــرى الباحــث أن وزارة الصحــة اســتطاعت مــن خــال املؤمتــر 
الصحفــي اليومــي للمتحــدث الرمســي القيــام ببــث العديــد مــن الرســائل واملعلومــات عــن 
الفــروس، فاملؤمتــرات الصحفيــة مــن الوســائل املفيــدة للجهــات احلكوميــة لنشــر مــا لديهــا 
مــن معلومــات، والتعامــل بشــكل مباشــر مــع عــدد كبــر مــن اإلعاميــن، وكذلــك بــث 
املعلومــات والرســائل التوعويــة عــر صفحتهــا يف موقــع التواصــل االجتماعــي تويــرت، كمــا 
يــرى الباحــث أن مــن أهــم العوامــل الــي ســاعدت علــى الفاعليــة الكبــرة جــداً للمؤمتــرات 
الصحفيــة للمتحــدث اإلعامــي لــوزارة الصحــة تركيــز املؤمتــر علــى تقــدمي كل مــا يتعلــق 
جبائحــة كــوروان ســواء املعلومــات املتضمنــة أبســباب وأعــراض وطــرق انتقــال فــروس كــوروان 
أو املعلومــات املتعلقــة ابتبــاع اإلجــراءات االحرتازيــة املتخــذة للوقايــة مــن الفــروس، أو 
املعلومــات الــي يتــم مــن خاهلــا التصــدي للشــائعات واملعلومــات املغلوطــة عــن فــروس 
كــوروان، إضافــة إىل اإلجيــاز اليومــي عــن أعــداد املصابــن واملتعافــن، والوفيــات، فــكل مــا 
ســبق مــن معلومــات وأخبــار جيدهــا افــراد اجملتمــع يف املؤمتــر الصحفــي وهــذا الــذي جعلــه ذا 
فاعليــة كبــرة مــن قبــل أفــراد اجملتمــع الســعودي ويصبــح ابلتــايل أحــد األســاليب والوســائل 
اإلعاميــة املهمــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان، كمــا أن حســاب وزارة الصحــة لــو مل جيــد 
فيــه أفــراد العينــة كل مــا حيتاجونــه مــن معلومــات ملــا كان اإلقبــال عليــه وملــا كانــت نظرهتــم 

لــه أنــه فعــال بشــكل كبــر جــداً.
اثمنــاً: فاعليــة كبــرة الســتخدام وزارة الصحــة لألمنــاط التكنولوجيــة يف توعيــة أفــراد 

اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان: 
كشــفت نتائــج الدراســة أتكيــد أفــراد اجملتمــع الســعودي علــى الفاعليــة الكبــرة لألمنــاط 
التكنولوجيــة املســتخدمة مــن قبــل وزارة الصحــة الســعودية يف التوعيــة بفــروس كــوروان 
الفيديــو،  مقاطــع  يف:  األمنــاط  هــذه  تركــزت  وقــد   ،)4.07( عــام  حســايب  مبتوســط 
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والفيديوجرافيــك،  واالنفوجرافيــك،  البيانيــة،  والرســوم  التوضيحيــة،  والرســوم  والصــور، 
واخلرائــط والرســوم اجلغرافيــة واملســاحية، والصــور املتحركــة، واملقاطــع الصوتيــة، الوســائط 
املتعــددة )امللتيميــداي(، كمــا بينــت النتائــج تصــدر مقاطــع الفيديــو والصــور قائمــة األمنــاط 
التكنولوجيــة ذات الفعاليــة الكبــرة واملســتخدمة مــن قبــل وزارة الصحــة يف توعيــة أفــراد 
اجملتمع الســعودي بفروس كوروان، وهذه النتيجة تتفق مع دراســة مها حســن )2018( 
يف أتثــر اســتخدام هــذه األمنــاط يف التوعيــة الصحيــة ودورهــا يف توضيــح األمــراض وكيفيــة 
عاجهــا والوقايــة منــه، ويــرى الباحــث أن قيــام وزارة الصحــة ابســتخدام هــذه األمنــاط 
يف تقــدمي الرســائل التوعويــة بفــروس كــوروان معــززة ابلصــور ومقاطــع الفيديــو والرســوم 
البيانيــة واالنفوجرفيــك ذو أتثــر علــى املتلقــي وحتقــق الفاعليــة االتصاليــة مــع املتلقــي مــن 
خــال إســهامها يف عــرض املضمــون أبســلوب مجيــل وجــذاب، وتقــدمي املعلومــات الصعبــة 
واملعقــدة وغــر املنظمــة يف شــكل واضــح وأكثــر قابليــة للفهــم واالســتيعاب، كمــا أهنــا 
تلفــت نظــر املتلقــي ألهنــا جتمــع بــن الــكام املطبــوع والصــور واأللــوان واحلركــة، وتســهل 
على من يرى هذه األمناط استيعاهبا بوضوح وتشويق دون احلاجة لقراءة عدة نصوص.

اتســعاً: اتســام املعلومــات الــي قدمتهــا وزارة الصحــة الســعودية عــن فــروس كــوروان 
ابلدقة: 

كشــفت نتائــج الدراســة أن )%58,6( مــن أفــراد اجملتمــع الســعودي عينــة الدراســة 
يــرون أن املعلومــات الــي قدمتهــا وزارة الصحــة عــن فــروس كــوروان كانــت دقيقــة بشــكل 
كبر جداً، وأن )%32,4(  يرون أهنا دقيقة بشكل كبر، ويرى الباحث أن الدقة من 
أهــم الســمات الــي ينبغــي أن تكــون عليهــا معلومــات املــادة اإلعاميــة، فدقــة املعلومــات 
مــن العوامــل الرئيســية الــي متكــن اجلمهــور مــن احلكــم علــى مصداقيــة الوســيلة اإلعاميــة 
بشــكل عــام والقائــم ابالتصــال بشــكل خــاص، كمــا يــرى الباحــث أن رؤيــة أفــراد العينــة 
بدقــة معلومــات وزارة الصحــة تؤكدهــا نتيجــة الدراســة امليدانيــة فوفقــاً للجــدول رقــم )18( 
فــإن )%72,7( مــن العينــة يثقــون يف املعلومــات الــي قدمتهــا وزارة الصحــة عــن فــروس 
كــوروان، وأن )%95.4( كمــا جــاء يف اجلــدول رقــم )21( اســتفادوا مــن املعلومــات 
املوفــرة مــن وزارة الصحــة عــن فــروس كــوروان، وأن )%74( كمــا جــاء يف اجلــدول رقــم 
مــا ســبق  الصحــة، إضافــة إىل  لــوزارة  املمارســات االتصاليــة  عــن  )22( راضــن متامــاً 
اإلســهام الكبر للرســائل اإلعامية الي قدمتها وزارة الصحة يف التوعية بفروس كوروان، 
وعليه فإن االستفادة والثقة والرضى واإلسهام يف التوعية ال ميكن أن يتحقق لو مل تكن 
املعلومــات املقدمــة مــن وزارة الصحــة الســعودية دقيقــة فهــي الــي حُتــدث التأثــر، كمــا يــرى 
الباحــث أن مــن األمــور الــي جعلــت أفــراد اجملتمــع الســعودي يؤكــدون علــى دقــة معلومــات 
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وزارة الصحــة عــن فــروس كــوروان اســتخدام الــوزارة لعــدد كبــر مــن الوســائل واألســاليب 
اإلعاميــة والــي مــن أمههــا املؤمتــرات الصحفيــة للمتحــدث اإلعامــي، وصفحــة الــوزارة 
يف تويــرت والرســائل النصيــة، وكذلــك اســتخدام الــوزارة لألمنــاط التكنولوجيــة واملتمثلــة يف 
مقاطــع الفيديــو، والصــور، والرســوم التوضيحيــة، والرســوم البيانيــة، واالنفوجرافيــك، فلــو 
مل تكــن املعلومــات الصحيــة املوجــودة يف هــذه األســاليب واألمنــاط دقيقــة ومســندة إىل 
مصادرهــا ملــا كانــت رؤيــة أفــراد العينــة أهنــا ذات فعاليــة كبــرة كمــا بينــت ذلــك نتائــج 
الدراســة وفقــاً للجــدول رقــم )15، 16(، وهــذه النتيجــة تؤكــد مــا جــاء يف دراســة لدميــة 
عايــدي )2018( مــن أن دقــة املعلومــات الصحيــة وعــدم كفايــة املضامــن الصحيــة ال 

ميكــن أن تشــبع احلاجــة يف اجملــال الصحــي.
عاشــرًا: ثقــة عاليــة جــداً مــن أفــراد اجملتمــع الســعودي يف املعلومــات املقدمــة مــن 

وزارة الصحــة عــن فــروس كــوروان:
كشــفت نتائج الدراســة أن ثقة أفراد اجملتمع الســعودي يف املعلومات الي قدمتها وزارة 
الصحــة عــن فــروس كــوروان كانــت ثقــة عاليــة جــداً، بنســبة )%72,7( ويــرى الباحــث 
إن ثقــة أفــراد اجملتمــع الســعودي يف املعلومــات الــي قدمتهــا وزارة الصحــة عــن فــروس 
كــوروان انتــج مــن عــدة عوامــل مــن أمههــا: دقــة املعلومــات املقدمــة مــن وزارة الصحــة 
عــن فــروس كــوروان وهــذا مــا أكدتــه الدراســة امليدانيــة وفقــاً للجــدول رقــم )17(، وعــدم 
الدخــول يف تفاصيــل كثــرة غــر مهمــة، وتقــدمي احلقائــق عــن الفــروس مدعمــة ابألرقــام 
واإلحصــاءات، وتقــدمي املــادة الصحيــة املتعلقــة بفــروس كــوروان بشــكل موجــز ال خيــل 
ابملعلومــات، وتقــدمي رســالة صحيــة واضحــة وحمــددة مبوضــوع واحــد هــو جائحــة كــوروان.  
ابملــادة  األغلــب  مرتبــط يف  اإلعامــي  العمــل  الثقــة يف  فــإن عنصــر  ملــا ســبق  ووفقــاً 
املقدمــة يف الوســيلة اإلعاميــة فافتقــار مــا يقــدم فيهــا مــن موضوعــات للموضوعيــة والدقــة 
واملعلومــات املوثقــة، فيــه تزييــف لوعــي املتلقــي وتضليــل لــه إذ إن احلصــول علــى ثقــة 
اجلمهــور هــو أســاس اإلعــام اجليــد واملتميــز، وهــو مــا تؤكــده دراســة الشــلهوب أبن ثقــة 
اجلمهــور املتلقــي بوســائل اإلعــام تتحقــق مــن خــال توثيــق املعلومــات ونســبتها إىل 
مصادرهــا، وتنويــع االهتمامــات للموضوعــات، وآنيــة أخبارهــا، والتحلــي ابملوضوعيــة عنــد 
عــرض احلقائــق، واحلصــول علــى احلقائــق املدعمــة ابألرقــام واإلحصــاءات، وقــوة املصــادر، 
وتعبــر الوســائل اإلعاميــة الصــادق عــن قضــااي ومهــوم اجلمهــور، والصــدق واألمانــة يف 
مجــع البيــاانت مــن مصادرهــا، والتــوازن بــن اآلراء، واملهنيــة التحريرية)93(،ومــا ســبق هــو 
مــا أكدتــه الدراســة يف إطارهــا النظــري مــن أن التمــاس األفــراد للمعلومــات مــن مصــدر 
مــا يتوقــف علــى ســهولة الوصــول إىل مصــدر املعلومــات، وإىل درجــة الثقــة يف مصــدر 
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املعلومــات، وإىل ســهولة التعامــل مــع مصــدر املعلومــات.
حــادي عشــر: أتكيــد أفــراد اجملتمــع الســعودي علــى الــدور الكبــر واملهــم جــداً 

لــوزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان:
أظهــرت نتائــج الدراســة التأكيــد الكبــر مــن قبــل أفــراد اجملتمــع الســعودي علــى   
أمهية دور وزارة الصحة السعودية يف التوعية بفروس كوروان مبتوسط حسايب )4.84(، 
وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة كل مــن )مهــا حســن، وبلبليديــة فتيحــة، وعــزام عنانــزه 
ومــرمي علــي، وعقيــل عبداحلســن وآخريــن( يف أمهيــة األدوار الــي تقــوم هبــا وســائل اإلعــام 
واجلهــات املعنيــة ابلتوعيــة والتثقيــف الصحــي، وهــذا التأكيــد مــن قبــل أفــراد العينــة ألمهيــة 
أدوار وزارة الصحــة التوعويــة يعــود إىل إدراكهــم أبن اجلهــة الوحيــدة يف اململكــة العربيــة 
الســعودية القــادرة علــى تقــدمي املعلومــات الدقيقــة والكاملــة عــن فــروس كــوروان هــي وزارة 
الصحــة، ومــن ذلــك إحاطــة أفــراد اجملتمــع الســعودي مبعلومــات شــاملة عــن فــروس كــوروان 
وأعراضــه، وأســبابه، وطــرق انتقالــه، وتوعيتهــم أبمهيــة إبتبــاع اإلجــراءات االحرتازيــة املتخــذة 
للوقايــة مــن فــروس كــوروان، وابلتدابــر واالحتياطــات الــي جيــب إتباعهــا للحمايــة مــن 
انتشــار فــروس كــوروان وجتنــب اإلصابــة بــه، وأبمهيــة إجــراء الفحوصــات الطبيــة الازمــة يف 
حــال الشــعور أبعــراض فــروس كــوروان، وهــذا اإلدراك مــن قبــل أفــراد اجملتمــع الســعودي 
أبمهية األدوار التوعوية بفروس كوروان والي يتوجب على وزارة الصحة القيام هبا ســيؤثر 
علــى ســلوكه يف التمــاس املعلومــات الصحيــة وهــذا مــن احلوافــز الــي تؤكــد عليهــا نظريــة 
التمــاس املعلومــات، وأحــد احملــددات األساســية ملــدركات اجلمهــور والــي علــى ضوؤهــا 
ســتؤدي إىل ســعي الفــرد للحصــول علــى معلومــات ملواجهــة مشــكلة فــروس كــوروان ومــن 
مث التوجــه إىل الوســائل اإلعاميــة الــي تقــدم مــن خاهلــا وزارة الصحــة املعلومــات الصحيــة 
عــن فــروس كــوروان ملســاعدته علــى التعامــل مــع املواقــف اجلديــدة، ومــن هنــا يــرى الباحــث 
أن إســهام وزارة الصحــة يف توعيــة النــاس حــول فــروس كــوروان مــن املوضوعــات املهمــة، 
فالصحــة أحــد أهــم أولــوايت أفــراد اجملتمــع، حيــث يشــكل الوعــي الصحــي لديهــم حجــر 
األســاس يف أمنــاط ســلوكياهتم اليوميــة الــي هلــا أثــر كبــر يف حالتهــم الصحيــة بشــكل عــام.

اثين عشر: أتكيد أفراد اجملتمع السعودي على اإلسهام الكبر للرسائل اإلعامية 
واالتصالية الي قدمتها وزارة الصحة للتوعية بفروس كوروان:

كشــفت نتائــج الدراســة أن الرســائل التوعويــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة الســعودية عــن 
فــروس كــوروان قــد أســهمت يف توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي هبــذا الفــروس مــن حيــث 
أسبابه، وأعراضه ومستجداته، ومضاعفاته، وكيفية التعامل معه، واإلجراءات االحرتازية 
املتخــذة للوقايــة مــن فــروس كــوروان مبتوســط حســايب عــام )4.66(، وهــذا يؤكــد جنــاح 
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وزارة الصحــة يف جهودهــا التوعويــة بفايــروس كــوروان، وأهنــا اســتطاعت توظيــف الوســائل 
اإلعاميــة التقليديــة واحلديثــة يف بــث الرســائل التوعويــة األمــر الــذي أدى إىل وصــول هــذه 
الرســائل إىل اجلمهــور املســتهدف ليتحقــق ابلتــايل األهــداف املرجــوة منهــا، وهــذا التأكيــد 
مل أييت مــن فــراغ بــل هــو نتيجــة شــعور أفــراد اجملتمــع الســعودي أبن رســائل وزارة الصحــة 
التوعويــة قــد أســهمت فعليــاً يف توعيتهــم بفــروس كــوروان، فاســتفادهتم مــن املعلومــات الــي 
وفرهتــا هلــم وزارة الصحــة وفقــاً للجــدول رقــم )21( كانــت اســتفادة كبــرة وذلــك بنســبة 

. )95.4%(
اثلــث عشــر: اســتفادة كبــرة ألفــراد اجملتمــع الســعودي مــن املعلومــات الصحيــة الــي 

قدمتهــا وزارة الصحــة عــن فايــروس كــوروان:
بينــت نتائــج الدراســة أن أفــراد اجملتمــع الســعودي قــد اســتفادوا اســتفادة كبــرة   
مــن املعلومــات الــي وفرهتــا وزارة الصحــة الســعودية يف التوعيــة بفــروس كــوروان بنســبة 
)%95.4(، ويــرى الباحــث أنــه لــو مل تقــم وزارة الصحــة بتقــدمي معلومــات ذات صلــة 
بفــروس  املتعلقــة  واملوضوعــات  القضــااي  وتطــرح  اهتماماهتــم  وتامــس  ابألفــراد  كبــرة 
كــوروان مــن حيــث أســبابه، وأعراضــه ومســتجداته، ومضاعفاتــه، وكيفيــة التعامــل معــه، 
واإلجــراءات االحرتازيــة املتخــذة للوقايــة منــه، وتقــدم ألفــراد اجملتمــع كل جديــد عــن هــذا 
الفــروس مســتخدمة يف ذلــك العديــد مــن األســاليب اإلعاميــة واألمنــاط التكنولوجيــة ملــا 

أكــدوا أهنــم قــد اســتفادوا مــن املعلومــات الــي قدمتهــا وزارة الصحــة. 
املمارســات  عــن  الســعودي  اجملتمــع  أفــراد  مــن  جــداُ  رضــى كبــر  عشــر:  رابــع 

بفــروس كــوروانً:  التوعيــة  يف  الصحــة  لــوزارة  واالتصاليــة  اإلعاميــة 
كشفت نتائج الدراسة عن رضى كبر جداً من أفراد اجملتمع السعودي عن املمارسات 
اإلعاميــة واالتصاليــة لــوزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروانً بنســبة )%74(، وهــذا 
الرضى الكبر يؤكد ما سبق ذكره يف جناح وزارة الصحة يف تقدمي رسائل إعامية القت 
قبــول ورضــى أفــراد اجملتمــع كــون هــذه الرســائل حيتاجهــا أفــراد اجملتمــع، وأنــه قــد أصبــح 
الصحيــة عنــه، وإحســاس  بفــروس كــوروان واحلقائــق  إملــام ابملعلومــات اخلاصــة  لديهــم 
ابملســئولية حنــو صحتهــم وصحــة غرهــم، وهــذا الــذي جعــل أفــراد العينــة يعــرون عــن 
بفــروس  التوعيــة  لــوزارة الصحيــة يف  للممارســات اإلعاميــة واالتصاليــة  التــام  رضاهــم 
كــوروان، إضافــة إىل مــا ســبق فــرى الباحــث أن هــذا الرضــى عــن املمارســات اإلعاميــة 
لــوزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان مرتبــط ابســتفادة أفــراد العينــة مــن املعلومــات 
الصحيــة الــي قدمتهــا الــوزارة عــن الفايــروس وفقــاً للجــدول رقــم )21( حيــث بلغــت 
نســبتهم )%95.4( وأتكيــد أفــراد اجملتمــع الســعودي علــى اإلســهام الكبــر للرســائل 
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اإلعاميــة واالتصاليــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة للتوعيــة بفــروس كــوروان مبتوســط حســايب 
عــام )4.66(، إضافــة إىل بينتــه نتائــج اختبــار فــروض الدراســة مــن وجــود عاقــة طرديــة 
)موجبــة( بــن مــدى االســتفادة مــن املعلومــات الصحيــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة يف 
التوعيــة بفــروس كــوروان، وبــن مــدى رضاهــم عــن املمارســات االتصاليــة واإلعاميــة لــوزارة 

الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان. 
وفيما يتعلق بنتائج اختبار الفروض تؤكد الدراسة على اآليت:

أواًل: بينــت نتائــج اختبــار فــروض الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن أفــراد 
العينــة مــن اجملتمــع الســعودي حــول مــدى أمهيــة دور وزارة الصحــة اإلعامــي يف توعيــة 
أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان، وفقــاً للنــوع، والســن، واملؤهــل العلمــي، ووجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن أفــراد العينــة مــن اجملتمــع الســعودي حــول رؤيــة أفــراد 
اجملتمع الســعودي عن مدى إســهام الرســائل اإلعامية الي قدمتها وزارة الصحة للتوعية 

بفــروس كــوروان، وفقــاً للنــوع، والســن، واملؤهــل العلمــي.
اثنيــاً: بينــت نتائــج اختبــار فــروض الدراســة وجــود عاقــة طرديــة )موجبــة( بــن مــدى 
أمهيــة دور وزارة الصحــة اإلعامــي يف توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان، 
وبــن رؤيتهــم عــن مــدى إســهام الرســائل اإلعاميــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة 
بفــروس كــوروان، ممــا يشــر إىل أنــه كلمــا ارتفــع مــدى أمهيــة دور وزارة الصحــة اإلعامــي 
يف توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة، 
ارتفــع مــدى رؤيتهــم عــن إســهام الرســائل اإلعاميــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة 

بفــروس كــوروان .
اثلثــاً: بينــت نتائــج اختبــار فــروض الدراســة وجــود عاقــة طرديــة )موجبــة( بــن مــدى 
االســتفادة مــن املعلومــات الصحيــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان، 
وبــن مــدى رضاهــم عــن املمارســات االتصاليــة واإلعاميــة لــوزارة الصحــة يف التوعيــة 
بفــروس كــوروان، ممــا يشــر إىل أنــه كلمــا ارتفــع مــدى االســتفادة مــن املعلومــات الصحيــة 
الــي قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة، 
رمبــا ارتفــع مــدى رضاهــم عــن املمارســات االتصاليــة واإلعاميــة لــوزارة الصحــة يف التوعيــة 

بفــروس كــوروان.
رابعــاً: بينــت نتائــج اختبــار فــروض الدراســة وجــود عاقــة طرديــة )موجبــة( بــن مــدى 
فعاليــة الوســائل واألســاليب الــي تســتخدمها وزارة الصحــة يف بنــاء الوعــي الصحــي لــدى 
أفــراد اجملتمــع الســعودي، وبــن مــدى اســتفادهتم مــن املعلومــات الصحيــة الــي قدمتهــا وزارة 
الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان، ممــا يشــر إىل أنــه كلمــا ارتفــع مــدى فعاليــة الوســائل 
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واألســاليب الــي تســتخدمها وزارة الصحــة يف بنــاء الوعــي الصحــي مــن وجهــة نظــر أفــراد 
عينــة الدراســة، ارتفــع مــدى اســتفادهتم مــن املعلومــات الصحيــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة 

يف التوعيــة بفــروس كــوروان.
خامســاً: بينــت نتائــج اختبــار فــروض الدراســة وجــود عاقــة طرديــة )موجبــة( بــن مــدى 
دقــة املعلومــات الــي وفرهتــا وزارة الصحــة عــن فــروس كــوروان، وبــن مــدى اســتفادهتم مــن 
املعلومــات الصحيــة الــي قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان، ممــا يشــر إىل 
أنــه كلمــا ارتفــع مــدى دقــة املعلومــات الــي وفرهتــا وزارة الصحــة عــن فــروس كــوروان مــن 
وجهــة نظرهــم أفــراد عينــة الدراســة، ارتفــع مــدى اســتفادهتم مــن املعلومــات الصحيــة الــي 

قدمتهــا وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان.

وختاماً:
فــإن النتائــج الســابقة تؤكــد علــى أن املمارســات االتصاليــة واإلعاميــة لــوزارة الصحــة 
اجملتمــع  أفــراد  لــدى  الصحــي  الوعــي  وبنــاء  جائحــة كــوروان  أزمــة  إدارة  يف  الســعودية 
الســعودي انجحــة جــداً وكانــت يف مســتوى احلــدث وأدت دوراً كبــراً ومهمــاً يف بنــاء 
الفــرد الســعودي وتكوينــه املعــريف والوجــداين والســلوكي عــن فــروس كــوروان بشــكل كبــر، 
وعملــت الرســائل والوســائل واألســاليب اإلعاميــة واألمنــاط التكنولوجيــة املســتخدمة، 
علــى زايدة رصيــد أفــراد اجملتمــع الســعودي مــن املعلومــات واخلــرات الــي تنســج مواقفــه 
وآرائــه وســلوكياته الصحيــة حــول فايــروس كــوروان، كمــا أن هــذا النجــاح يؤكــد القــدرة 
اهلائلــة لــوزارة الصحــة الســعودية علــى التخطيــط الفعــال إلدارة هــذه األزمــة وإتبــاع أصــول 
التنظيــم الفاعــل املســتند إىل األســلوب العلمــي والــي جنــم عنهــا ممارســات اتصاليــة فعالــة 
يف توعيــة أفــراد اجملتمــع الســعودي بفــروس كــوروان، فالتخطيــط بدايــة منطقيــة ســليمة ألي 
عمــل إعامــي مطلــوب إجنــازه مبســتوى عــال مــن الكفــاءة والفاعليــة، فهــو دعامــة قويــة 

مــن دعائــم جناحــه.

التوصيات:
1-تبعاً ملا كشــفت عنه نتائج الدراســة من جناح املمارســات االتصالية واإلعامية الي 
قامــت هبــا وزارة الصحــة يف التوعيــة بفــروس كــوروان فيوصــي الباحــث ابســتمرار الــوزارة 
يف هــذه اجلهــود وأال تقتصــر علــى جائحــة كــوران بــل متتــد إىل التوعيــة والتثقيــف الصحــي 
بكافــة األمــراض ليتحقــق مــن خاهلــا املعرفــة الصحيــة ألفــراد اجملتمــع وتســاعدهم يف اختــاذ 

القــرارات املتعلقــة بوضعهــم الصحــي.  
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2-وفقــاً ملــا بينتــه نتائــج الدراســة مــن أمهيــة األدوار الــي تقــوم هبــا وســائل اإلعــام ووزارة 
الصحــة يف التوعيــة والتثقيــف الصحــي، فيوصــي الباحــث أبمهيــة تبــي سياســات إعاميــة 
التواصــل  ومواقــع  التقليــدي  اإلعــام  وســائل  عمــل  تضبــط  األهــداف  حمــددة  صحيــة 

االجتماعــي وتتكامــل مــع السياســات والرامــج الصحيــة الســعودية.   
التواصــل  عــر مواقــع  املقدمــة  الصحيــة  املضامــن  الباحــث أبمهيــة دراســة  3-يوصــي 

الصحيــة. للتوعيــة  مســتخدميها  الحتياجــات  تلبيتهــا  ومــدى  االجتماعــي، 
4-االهتمــام بدراســة الســلوكيات املكتســبة مــن قبــل اجلمهــور مــن التعــرض للمضامــن 

الصحيــة املقدمــة عــر وســائل اإلعــام التقليديــة واحلديثــة.
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