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توظيف مقاطع الفيديو الّتشاركية يف الّتوعية بجائحة كورونا والوقاية منها

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 2228

تســتهدف هــذه الدراســة التعــرف علــى مــدى فاعليــة توظيــف مقاطــع الفيديــو التشــاركية املتعلقــة بجائحــة كورونــا 
يف التوعيــة املعرفيــة والســلوكية بهــذه اجلائحــة، وتأثيــر هــذه املقاطــع يف دعــم بيئــة الوبــاء يف اململكــة العربيــة 
ــي  ــج املســح اإلعالم ــف منه ــام الباحــث بتوظي ــة، وق ــى البحــوث الوصفي ــي هــذه الدراســة إل ــث تنتم الســعودية، حي
ــا )400( مفــردة مت  ــغ قوامه ــة الدراســة البال ــات مــن عين ــة يف جمــع البيان ــة، مســتخدًما االســتبانة اإللكتروني بالعين

ــج. ــة كــرة الثل اختيارهــم باســتخدام عين

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن حجــم التعــّرض ملقاطــع الفيديــو الّتشــاركية املتعلقــة بجائحــة كورونــا   -
ا و«مســتوى الدخــل«. لصالــح ذوي الدخــل املرتفــع.  ومتغيــري »الفئــة العمريــة« لصالــح الفئــات األكبــر ســّنً

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن حجــم التعــرض ملقاطــع الفيديــو الّتشــاركية املرتبطــة بجائحــة كورونــا   -
وجنســية املبحــوث لصالــح غيــر الســعودين.

وجــود عالقــة ارتباطيــة بــن حجــم التعــّرض ملقاطــع الفيديــو الّتشــاركية املرتبطــة باجلائحــة وتأثيــر هــذه املقاطــع   -
يف التوعيــة بهــذه اجلائحــة، وهــو مــا يعــزز أهميــة اســتثمار هــذه املقاطــع يف حمــالت التوعيــة بهــذه اجلائحــة علــى 

كافــة املســتويات.

وأوصت الدراسة بضرورة إجراء املزيد من الدراسات اإلعالمية حول مقاطع الفيديو التشاركّية وتأثيراتها املختلفة.

الكلمات املفتاحية: توظيف– مقاطع الفيديو التشاركية– التوعية– جائحة كورونا– اململكة العربية السعودية.

This study aimed at exploring the effectiveness of sharing COVID-19-related videos in 
raising knowledge and behavioral awareness and supporting the pandemic’s environment in the 
Kingdom of Saudi Arabia. In this descriptive study, the researcher employed the media survey 
method by depending on an electronic questionnaire in collecting the data. The questionnaire 
was completed by 400 participants who were invited to take part in the study using the snowball 
sampling technique. 

The main results of the study include:
- There are statistically significant differences among the age categories and income levels with 

regard to watching shared COVID-19-related videos in favour of the older and high-income 
level respondents, respectively. 

- There are statistically significant differences among the nationality backgrounds of the 
respondents with regard to watching shared COVID-19-related videos in favour of the non-
Saudi ones. 

- There is a statistically significant relationship between watching shared COVID-19-related 
videos and the increased awareness of the pandemic; this reinforces the importance of making 
use of these videos in raising individuals’ awareness of the COVID-19-related issues. 

      The study emphasizes the importance of doing further research on the different effects of 
using shared videos. 

Keywords: shared videos, sharing videos, using videos, COVID-19, Kingdom of Saudi Arabia.

ملخص الدراسة

Abstract
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الّتشاركية   الفيديو  مقاطع  التطبيقات    Video-sharing websitesتعد  إحدى 
العملية للتحول يف توظيف شبكة الويب من كونها مستودًعا للمعلومات إلى استخدامها يف 

االجتماعي   والتواصل  الفيديو  Networkingالتشبيك  مواقع  تشترك  وبالتالي   ،
اجلد اإلعالم  تطبيقات  مع  األالّتشاركي  االجتماعي، يد  للتواصل  أداة  باعتبارها  خرى 

ني من إنتاج املحتوى اإلعالمي، وترتبط ظاهرة املحتوى اإلعالمي الذي ومتكني املستخدم
واالنتشار   جانب،  من  االتصال  تقنية  بنية  يف  بالتطور  الويب  شبكة  على  اجلمهور  ينتجه 

  .)١( السريع لشبكات التواصل االجتماعي من جانب آخر
ا إال  بنية االتصا  ور يففالتط العادي ل بالرغم من كونه جانًبا تقنّيً أنه وّفر للمستخدم 

كل اإلمكانات املادية التي متكّنه من أن يكون فّعاًال يف العملية االتصالية، فأصبح بإمكان  
املواطن العادي من خالل هاتف جوال مزّود بكاميرا إنتاج مقطع فيديو وبّثه على حساباته  

مواملختلفة   االعبر  التواصل  مواقع  وأتاحت  االجتماعي،  التواصل  إمكانية اقع  جتماعي 
  املشاركة مبقاطع الفيديو ملستخدميها ولم يعد األمر مقتصًرا على موقع يوتيوب فقط. 

كما أن الصحف من أجل جذب اجلمهور أصبحت تعتمد على تقدمي اخلدمة اإلخبارية  
ال مقاطع  باستخدام  جلمهورها  الصحفيني  فيديو  واملعلوماتية  تدريب  إن  بل  االحترافية؛ 

ج هذه املقاطع أصبح من املهام الرئيسة لهذه الصحف، وأضحى صحفيو  اجلدد على إنتا
الفيديو من املصطلحات الشائعة يف بيئة الصحف اإللكترونية، وتزايدت أعدادهم بشكل 

  مّطرد وأصبحوا جزًءا ال يتجزأ من بيئة العمل الصحفي اجلديد.

يتغ األ ولم  باّير  كثيًرا  فهذه  مر  التليفزيونية  للفضائيات  أجل لنسبة  من  الفضائيات 
املنافسة والوصول إلى جمهور أكبر أتاحت خدمة إعادة بث خدماتها يف شكل مقاطع عبر  
مواقعها اإلخبارية على شبكة الويب، بل إن األمر لم يقتصر على ذلك؛ فأصبحت هناك  

ذه الفضائيات عبر حساباتها املختلفة يف مواقع مي لهإدارة تتولى الترويج للمحتوى اإلعال
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واصل االجتماعي، وأصبح حجم املشاركني يف هذه احلسابات دليًال على قوة تأثير هذه  الت
  الفضائيات. 

ولعّل ما يشير إلى حجم التأثير الهائل لهذه املقاطع أن أصبح العديد من منتجيها من 
وأك  املجتمع  جنوم  من  العاديني  شاألفراد  التقليدي ثرهم  اإلعالم  وسائل  إن  بل  هرة، 

هورها أصبحت تعيد بّث املقاطع التي ينتجها هؤالء يف منافذ التسويق  لتحافظ على جم
الّتشاركية   -كذلك  - املختلفة ملحتواها اإلعالمي، كما نالحظ الفيديو  حجم تأثير مقاطع 

األحيان ع بعض  يتجاوز يف  الذي  املقاطع  ا من خالل عدد مشاهدي هذه  ملاليني،  شرات 
ز عشرات اآلالف؛ مما يكشف عن التأثير الكبير  كما أن التعليقات على هذه املقاطع تتجاو 

  لهذه املقاطع يف مختلف املجاالت.  

العام   نهاية  اجلغرافية ٢٠١٩ويف  احلدود  تخطت  جائحة  أمام  نفسه  العالم  وجد  م 
الت  املهام  أبرز  من  واحدة  اجلائحة  هذه  مواجهة  وأصبح  تقومللدول،  احلكومات   ي  بها 

م ٢٠٢٠مارس    ١١ء إعالن منظمة الصحة العاملية يف  واملؤسسات واملنظمات املختلفة، وجا
بهذه اجلائحة   املرتبطة  واملعلومات  األخبار  لتتصّدر  ا،  عاملّيً وباًء  كورونا"  "فيروس  باعتبار 

يبحث التي  املواد  أكثر  من  أصبحت  كما  املختلفة،  للوسائل  اإلعالمي  ور  اجلمه  املحتوى 
  عنها. 

العر اململكة  ساكني  اهتمام  الباحث  الّتشاركية والحظ  الفيديو  مبقاطع  السعودية  بية 
التواصل  الوباء، وذلك بإعادة نشرها عبر املجموعات املختلفة على مواقع  املرتبطة بهذا 
املقاطع؛ مما  هذه  يف  املنشورة  اإلعالمية  املضامني  حول  املناقشات  وإجراء  االجتماعي، 

ب أو اإليجاب، وهو ما حدا جم تأثير هذه املقاطع يف بيئة الوباء سواًء بالسلف من ح ضاع
  بالباحث إلى إجراء هذه الدراسة.   

  :   أوًال: الدراسات السابقة

مبراجعة األدبيات السابقة وثيقة الصلة مبوضوع الدراسة أمكن تقسيمها إلى  
  محورين رئيسني كالتالي:  

لتوعية  ة بشكل عام أو باقة وسائل اإلعالم بالتوعية الصحيلت عالاملحور األول: دراسات تناو
  :  بأحد األمراض املزمنة أو األوبئة، ومن األمثلة على هذا النوع من الدراسات

معرفة تأثير استخدام    التي هدفت إلى )et al (2020) ,M ,Nejad )2 & اسةدر 
"تويت  من  رمنّصة  وذلك  األطفال،  سرطان  مبرض  التوعية  يف  حت "  بعض  خالل  ليل 

واملشاهير  األنباء  ووكاالت  املنظمات  بعض  املرض يف حسابات  بهذا  املرتبطة  التغريدات 



              ٢٢٣١ 

أغسطس حتى    ٣٠واألفراد العاديني خالل شهر التوعية بسرطان األطفال يف الفترة من  
  م.٢٠١٥أكتوبر  ٢

التغر  حظيت  كما  تأثيًرا،  األكثر  كانت  املشاهير  تغريدات  أن  النتائج  يدات وأظهرت 
كتبها ا ووكاالت   لتي  بل  األفراد؛  من  أعلى  مبعدالت  نشرها  بإعادة  واملنظمات  املشاهير 

رفع   يف  أكبر  تأثيرات  لديهم  واملشاهير  املنظمات  أن  إلى  النتائج  أشارت  كما  األنباء، 
  مستوى الوعي حول قضايا مثل أمراض الطفولة. 

يف فيتنام  هور  اجلمد  اعتما  ) ٣(  Thi. & et al (2020) ,Huong ,Leورصدت دراسة  
الدقيقة  املعلومات  أحدث  على  احلصول  يف  اجلوال  وتطبيقات  الرسمية  املواقع  على 
بالعينة،   املسح  منهج  بتوظيف  الدراسة  وقامت  كورونا،  جائحة  حول  الشائعات  ومواجهة 

) مفردة مت اختيارهم عن طريق عينة كرة الثلج  ٣٤١وأجريت الدراسة على عينة قوامها (
  ول من فترة اإلغالق.األ سبوعألوذلك يف ا

وأشارت النتائج إلى أن آخر األخبار فيما يتعلق باجلائحة كانت أكثر املعلومات التي  
ثم   اجلائحة،  بأعراض  املرتبطة  املعلومات  تليها  متابعتها،  على  الدراسة  عينة  حترص 

حية  الص  اتاألخبار املرتبطة مبدى انتشار الوباء، كما كشفت النتائج عن اختالف املعلوم
واخلصائص   واالقتصادية  االجتماعية  العوامل  باختالف  اجلائحة  عن  املطلوبة 

  الدميوغرافّية والعرقّية لعّينة الّدراسة.
دراسة   طالب   )٤(  et al (2020) A.N. ,Olaimat &وبحثت  معارف  تقييم 

الدراسة  وأجريت  املعرفة،  هذه  ومصادر  كورونا  بجائحة  يتعلق  فيما  األردنية  اجلامعات 
) من طالب اجلامعات احلكومية واخلاصة، باإلضافة  ٢٠٨٣امليدانية على عينة قوامها ( 

  خدام االستبانة اإللكترونية. ك باستإلى طالب الدراسات العليا، وذل

يهم معرفة جيدة  دأن أكثر من نصف مفردات العينة كانت ل  وأظهرت نتائج الدراسة
كانت لديهم معرفة متوسطة، بينما تراجعت    %٤٠٫٥عن الفيروس، بينما أفادت النتائج أن  

ت الكليافقط، كما أشارت النتائج إلى أن طالب    %٣يهم معارف ضئيلة إلى  دنسبة الذين ل
نظرا من  الفيروس  عن  أكبر  معارف  لديهم  كان  كالطبية  األخرى،  الكليات  من  ذلك ئهم 

أفادت النتائج أن طالب الدراسات العليا كانوا أكثر معرفة بالفيروس من طالب املرحلة  
تصّدرت   اإلعالم  ووسائل  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  النتائج  وأوضحت  اجلامعية، 

لعلمية  لومات عن الفيروس، بينما كانت املقاالت واملواقع اى املعمصادر حصول الطالب عل 
هي األكثر استخداًما يف حصول طالب كليات الطب والدراسات العليا على معلومات حول  

  اجلائحة.
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دراسة   بابكر(وهدفت  مصطفى  ومعاوية  آدم،  حسن  آدم  معرفة    )٥(  م)٢٠١٩تقوى  إلى 
مج التوعية الصحية بوالية القضارف، حيث  يز براالدور االّتصالي للعالقات العامة يف تعز

ملنهج الوصفي التحليلي يف الوصول إلى النتائج، كما اعتمدت الدراسة استخدم الباحثان ا
  على االستبانة كأداة رئيسة يف جمع البيانات، باإلضافة إلى املقابلة واملالحظة.

أكثر الوسائل   ددة مننتائج الدراسة أن املحطات اإلذاعية والوسائط املتع  وأوضحت
لتنفي العامة  العالقات  برامج  تستخدمها  أن التي  النتائج  أثبتت  كما  الصحية،  البرامج  ذ 

الوعي  نشر  يف  أكبر  بصورة  تسهم  املتجّول  والفيديو  واملسرح  والندوات  املحاضرات 
الرسائل االتصالية التي تقدمها إدارة تعزيز الصحة  الصحي، وأكدت النتائج على أن أكثر  

الصحية أسهمت يف  هي الرسائل املتعلقة بصحة البيئة، كما أن برامج التوعية    لمواطن ل
  تغيير منط وسلوك املتلقي بشكل إيجابي. 

دراسة   (وحاولت  أبوزيد  خالد  عفيفي  من    )٦(م)٢٠١٩سوسن  مجموعة  عن  اإلجابة 
ة  الطفول تتمثل يف: هل توجد عالقة بني اعتماد الطفل يف مرحلة  التساؤالت املحورية التي  

لديهم الصحي  والوعي  املتخصصة  الطفل  فضائيات  على  اإليجابيات  املتأخرة  وما  ؟، 
والسلبيات التي تكتنف اضطالع هذه الفضائيات بهذا الدور؟، وما أكثر الفضائيات التي  

واستخدم الصحي؟،  وعيه  تنمية  يف  الطفل  عليها  بالعينة  يعتمد  املسح  منهج  الباحثة  ت 
عينة الدراسة، واعتمدت الدراسة على استمارة االستقصاء آلباء  ملسح مجتمع األطفال وا

  مع البيانات من مجتمع البحث.  يف ج

إليها الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني   التي توصلت  النتائج  ومن أبرز 
املتخ الطفل  لفضائيات  الدراسة  عينة  لديهم،  مشاهدة  الصحي  الوعي  ومستوى  صصة، 

و النتائج  أفادت  عالكما  الفضائيات جود  على  الطفل  اعتماد  بني  إحصائًيا  دالة  قة 
  ة كمصدر للوعي ومستوى الوعي الصحي لديه.املتخصص 

التعرف على مدى فعالية    )٧(  Shashikala & et al (2019) ,Patilدراسة  وبحثت  
ل، إضافة إلى توظيفه يف نشر الوعي زيادة الوعي مبرض السُّ الراديو كوسيط اتصالي يف  

ملناطق النائية بالهند، باعتبار باإلجراءات الوقائية وتوفر العالجات وذلك يف ايتعلق  فيما  
أن الراديو هو الوسيلة األكثر قدرة على الوصول إلى هذه املناطق من جانب، فضًال عن  

التي تتناسب مع الفئات التي تسكن هذه املناطق  مرونته يف استخدام العديد من اللهجات  
  . رسالة االتصالية من جانب اجلمهورإلى فهم الي يؤد  مما ؛من جانب آخر 

عن سؤال كيف يقّيم  )٨( E.M (2019)  ,K.M. & Trauth ,Boothوأجابت دراسة
املراهقون األمريكيون املعلومات الصحّية عالية املخاطر يف مواقع التواصل االجتماعي؟،  
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إجراء   على  البيانات  جمع  الدراسة يف  من  ٣٠واعتمدت  شبه  ممقابلة  املراهقني  تظمة  ع 
بني   ما  أعمارهم  تتراوح  اكتشاف   ١٨إلى    ١٣الذين  املقابالت مت  هذه  ومن خالل  سنة، 

يتفاعل املراهقون مع مقاطع الفيديو املتعلقة بالتمارين الرياضية والتغذية ويتخذون كيف  
  قرارات بشأنها. 

ع تشجع  التي  اإلعالنات  من  بالقلق  يشعرون  أنهم  إلى  املشاركون  فقدوأشار  ان لى 
ّذاب، كما أفاد  الوزن بشكل كبير، لكنهم يفضلون مقاطع الفيديو ذات املحتوى املمتع واجل

ون أن هناك معايير صريحة وضمنية لتقييم مقاطع الفيديو ذات املحتوى الّصحي  املشارك
  التي توّظف اإلنفو جرافيك. 

م) ٢٠١٨يار (إميان فتحي عبد املحسن حسني، وسلوى علي إبراهيم اجل  وحاولت دراسة
باحلمالت    )٩( والبيئية  الصحية  للقضايا  اإلعالمية  املعاجلة  ما  سؤال  عن  اإلجابة 

املقدمة بالقنوات املتخصصة لطفل ما قبل املدرسة؟، واعتمدت الدراسة على    اإلعالمية
) حملة إعالمية مت بثها عبر قنوات (احلياة، ١٩منهج املسح بشقه التحليلي ملسح محتوى ( 

  م.٣٠/٩/٢٠١٧م حتى  ١/٧/٢٠١٧املصرية، املحور)، يف الفترة ما بني  األولىالفضائية 

ايا الصحية التي ناقشتها احلمالت اإلعالمية وجاء وتوصلت الدراسة إلى تنّوع القض
يف مقدمة هذه القضايا التدخني وتأثيره السلبي على صحة الطفل ثم الوزن الزائد وقلة  

ه اخلّزانات اخلاصة بالشرب وكيفية تنظيفها  وث مياالنشاط البدني، بينما جاءت قضية تل
  وتعقيمها يف مقدمة القضايا البيئية.

دراسة (لدم  ورصدت  عابدي  التثقيف )  ١٠(م)٢٠١٨ية  يف  اجلهوية  تبسة  إذاعة  دور 
جمع   يف  االستبانة  مستخدمة  الوصفي،  املنهج  على  الدراسة  واعتمدت  للمرأة،  الصحي 

) مفردة، وأثبتت نتائج الدراسة أن ٦٠إلذاعة (معات لالبيانات من عينة عمدية من املست
نوًعا ما، لكن مضامينها الصحية    إذاعة تبسة اجلهوية تسهم يف التثقيف الصحي للمرأة

  غير كافية إلشباع احتياجات املرأة الصحية.   

دراسة   (وسعت  سلوم  تسهم    )١١(م)٢٠١٧مبروكة  كيف  تساؤل  عن  اإلجابة  إلى 
مية الوعي الصحي لألسرة اجلزائرية؟، وقامت الباحثة قيق تنالفضائيات اخلاصة يف حت 

امل أداتي  بتوظيف  على  واعتمدت  الوصفي،  من نهج  البيانات  جمع  واالستبانة يف  املقابلة 
ا من أسر مدينة برج بوعريريج، وأثبتت  ٢١٦عينة الدراسة ( ) أسرة، مت اختيارهم عشوائّيً

إسهام الفضائيات اخلاصة يف تنمية   مثل يفنتائج الدراسة صحة فرضيتها العامة والتي تت
  الثقافة الصحية لألسرة اجلزائرية. 
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دراسة   فتحواختبرت  (إميان  املحسن  عبد  طالبات   )١٢( م)٢٠١٧ي  تعرض  عالقة 
مبستوى   الذكية  بالهواتف  الصحية  والتطبيقات  اإللكترونية  الصحية  للمواقع  اجلامعة 

) مفردة من  ٢٠٠عمدية قوامها (عينة    املعرفة الصحية لديهن، ومت تطبيق الدراسة على
طالبات جامعة أم القرى ممن يستخدمن املواقع اإللكترونية الصحية والتطبيقات الصحية  

  اتف الذكّية.بالهو

طالبات  تعّرض  معّدل  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  إلى  النتائج  وأشارت 
ب الصحية  والتطبيقات  الصحية  اإللكترونية  للمواقع  ومستوى  الهوات اجلامعة  الذكية  ف 

معّدل  بني  إحصائية  داللة  ذات  وجود عالقة  النتائج  أثبتت  كما  لديهن،  الصحّية  املعرفة 
لل الطالبات  الذكية تعرض  بالهواتف  الصحية  والتطبيقات  الصحية  اإللكترونية  مواقع 

  ودرجة ثقتهن يف املعلومات التي يتم نشرها.

دراسة وسائل  )١٣ M (2 ,Jiyeon & Jung ,Kim)(017 وتطرقت  استخدام  إلى 
الناشئة   املعدية  األمراض  حول  وأنواعها  الصحية  املعلومات  عن  البحث  يف  اإلعالم 

بالتطعيم ضد هذه األمراض، حيث أجريت استطالعات مباشرة عبر اإلنترنت  وعالقتها  
يوليو   شهر  (٢٠١٤خالل  قوامها  البالغ  الدراسة  عينة  مع  املواطنني  ١٣٦٧م  من  مفردة   (

  يني. الكور

بحجم  أو الدراسة  عينة  لدى  التطعيم  احتمال  زيادة  ارتباط  الدراسة  نتائج  ظهرت 
املعد األمراض  عن  الصحية  الالتي  املعلومات  اإلناث  أن  النتائج  أفادت  كما  الناشئة،  ية 

  ينتمني إلى مكانة اجتماعية واقتصادية مرتفعة كّن أكثر إقباًال على التطعيم من غيرهم. 

دراسة   موهدفت  شاوليد  (حمد  اإلعالم   )١٤( م)  ٢٠١٦هني  وسائل  دور  معرفة  إلى 
التدريس بكليات  الثقافة الصحية من وجهة نظر أعضاء هيئة  الرياضي يف رفع مستوى 
بصورته   الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم  حيث  الغربية،  الضّفة  يف  الرياضية  التربية 

) مكونة من  امليدانية على عينة  الدراسة  وأجريت  من أعضاء هيئة مفردة  )  ٥٥املسحية، 
ضرورة  ا على  النتائج  وأكدت  عمدّيًا،  اختيارهم  مت  الرياضية،  التربية  بكليات  لتدريس 

الرياضية،   التربية  كليات  يف  التخصص  متطلبات  الرياضي ضمن  اإلعالم  مساق  إدخال 
  وذلك ملا له من دور فّعال يف رفع مستوى الثقافة الصحية والرياضية. 

يف تقييم الدور االتصالي    )١٥(م)  ٦٢٠١رم (فيصل الفبن    لدخاوحتددت مشكلة دراسة  
للمؤسسات الصحية يف التوعية حيال مرض كورونا، من خالل استخدام وسائل االتصال  
حتليل  أداة  مستخدًما  املسح  منهج  بتوظيف  الباحث  وقام  توعوية،  كأداة  االجتماعي 

الرسمية احلسابات  عبر  املنشورة  التوعوّية  للرسائل  اخلمس    للمدن  املضمون  الطبية 



              ٢٢٣٥ 

يوتيوب)،   بوك،  فيس  (تويتر،  الثالثة  االجتماعية  الشبكات  يف  ومستشفياتها  بالرياض 
  .ھ١٤٣٥خالل شهر شعبان 

أن   إلى  الدراسة  متتلك   %٧٣وتوصلت  ال  ومستشفياتها  بالرياض  الطبية  املدن  من 
الطبية املدن  من    %٦٠منّصات عبر مواقع التواصل االجتماعي، كما بينت الدراسة إلى أن  

  لم تستخدم منّصات التواصل االجتماعي يف التوعية مبرض كورونا.    بالرياض

(وبحثت دراسة   أبو سنة  العالقة بني مستوى املعرفة    )١٦(م)  ٢٠١٥نوره حمدي محمد 
واإللكترونية،   الورقية  للصحف  تعّرضه  وحجم  السعودي  اجلمهور  لدى  كورونا  مبرض 

املسح منهج  على  الدراسة  مستخواعتمدت  االستبانة،  عينة    دمة  من  البيانات  جمع  يف 
) مفردة من السعوديني املراجعني للمراكز الصحّية مبدينتي  ٢٠٠الدراسة البالغ قوامها (

  الطائف والباحة. 

وأثبتت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني معّدل التعرض للصحف الورقية  
كورونا، مبرض  املعرفة  ومستوى  أ  واإللكترونية  ع كما  النتائج  دالة  كدت  فروق  وجود  لى 

  إحصائًيا بني املتغيرات الدميوغرافية لعينة الدراسة ومستوى املعرفة مبرض كورونا.  

(واختبرت   الصديق  عثمان  ومختار  محمد،  األمني  أحمد  أثيلة   ) ١٧(  م)٢٠١٥دراسة 
الباحثان بتوظيف املنهج   الوعي الصحي، حيث قام    الوصفي عالقة اإلعالم املرئي بنشر 

الدراسة  عينة  على  تطبيقها  مت  استبانات  ثالث  تصميم  البيانات مت  وجلمع    والتجريبي، 
  ) امرأة يف محلّية أم درمان بوالية اخلرطوم.٨٠املكونة من (

هن بعد مشاهدة البرامج الصحية وتوصلت الدراسة إلى أن أداء عينة البحث ونتائج
ة املساق العلمي يف االختبارين القبلي اء عينالطبية كان أفضل من االختبار القبلي، وأن أد
األدبي املساق  من  كثيًرا  أفضل  كان  املعلومة  والبعدي  توفير  بضرورة  الدراسة  وأوصت   ،

  الطبية الصحيحة من أجل معرفة املرض ومكافحته والوقاية منه. 

(دروسعت   فياض  أحمد  محمد  الشباب   )١٨(م)٢٠١٥اسة  استخدام  دوافع  معرفة  إلى 
ملتحققة من ذلك،  التواصل االجتماعي يف التوعية الصحية واإلشباعات اواقع  البحريني مل

حيث قام الباحث بتوظيف منهج املسح بشقيه الوصفي والتحليلي، مستخدًما االستبانة يف  
  فردة من الشباب البحريني. ) م٢١٠جمع البيانات من عينة قوامها (

املوا أكثر  من  يوتيوب  موقع  أن  إلى  الدراسة  التوتوصلت  مجتمع قع  يستخدمها  ي 
ال والوعي  الصحية  القضايا  من  البحث بخصوص  املتحققة  اإلشباعات  أكثر  وأن  صحي، 
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تعرض الشباب للقضايا الصحية يف شبكات التواصل االجتماعي يتمثل يف معرفة أسباب 
  ن األمراض.وطرق الوقاية م

دراسة (  واستهدفت  العربي  محمد  بن  دور  )١٩( م)٢٠١٤عثمان  على   وسائل   التعرف 
للشب املتاحة  واملشكالت  اإلعالم  الوزن  وزيادة  البدانة  وتوعيتهم مبخاطر  تثقيفهم  يف  اب 

بيانات   جلمع  االستقصائي  املسح  منهج  بتوظيف  الباحث  وقام  عليه،  املترتبة  الصحية 
عشوا عينة  من  واإلمام الدراسة  سعود  امللك  بجامعتي  النظرية  الكليات  طالب  من  ئية 

  اض. محمد بن سعود بالري

أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن التليفزيون تصّدر الوسائل اإلعالمية  ن  وم
أكثر   اإلناث  وأن  الصحية،  واملعلومات  للثقافة  كمصدر  الدراسة  عينة  تستخدمها  التي 

من الذكور، كما كشفت نتائج الدراسة عن قصور الوعي الصحي  تعّرًضا للبرامج الصحية  
  نة واملشكالت الصحية املرتبطة بها.البدا لدى عينة الدراسة عن

إلى معرفة تأثيرات    )٢٠(م)٢٠١٤نايف بن ثنيان بن محمد آل سعود ( كما هدفت دراسة  
امل يف  العامة  الصحة  بأهمية  الصحي  الوعي  زيادة  يف  اإلعالم  وسائل  جتمع  استخدام 

ت تساؤالالسعودي، وقام الباحث باستخدام منهج املسح بشقيه الوصفي يف اإلجابة عن  
قوامها  عشوائية  عينة  على  الدراسة  وأجريت  فروضها،  اختبار  يف  والتحليلي  الدراسة، 

) مفردة من اآلباء واألمهات املترددين على طوارئ مستشفيي امللك خالد وامللك عبد ٤٠٠(
  يف مدينة الرياض.  العزيز اجلامعيتني

لوسائل التعرض  كثافة  بني  عالقة  ثمة  أن  إلى  الدراسة  ومستوى  اإلعال  وتوّصلت  م 
ة دالة إحصائًيا بني التأثيرات  املعرفة الصحية لديهم، كما أثبتت الدراسة أن هناك عالق

  االتصالية الناجتة عن تعرض مجتمع الدراسة لوسائل اإلعالم ومستوى املعرفة الصحية. 

(دراسة    واهتمت الشلهوب  العزيز  بن عبد  امللك  الدور   )٢١(م)٢٠١٣عبد  بالتعرف على 
ت و الذي  املؤديه  وتثقيف  تنمية  كّري، وكيفية سائل اإلعالم يف  الُسّ السعودي مبرض  جتمع 

املسحي   املنهج  الباحث  واستخدم  عليه،  املترتبة  الصحية  واملشكالت  معه،  التعايش 
) عددهم  البالغ  الدراسة  عينة  من  املعلومات  جمع  يف  اختيارهم  ٤١٢واالستبانة  مت   ،(

  ا من مدينة الرياض. عشوائيً 

كّري لدى عينة    ج على ارتفاعالنتائوأكدت   مؤشر مستوى الوعي الصحي مبرض الُسّ
التلفزيون   يف  املتخصصة  الصحّية  والبرامج  اإلنترنت  على  يعتمدون  وأنهم  البحث، 

كّري.   والصفحات الطبية املتخصصة يف احلصول على معلومات حول مرض الُسّ
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ي  جلمهور السعودتماد امدى اع  )٢٢( م)٢٠١٣أبوطالب ( زينب بنت مثني  وبحثت دراسة  
على شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات الصحّية مقارنة باملصادر األخرى،  
البيانات من   االستبانة يف جمع  بالعينة، مستخدمة  املسح  بتوظيف منهج  الباحثة  وقامت 

  ض. ) مفردة مت اختيارهم عشوائًيا من مدينة الريا٢٩٩عينة الدراسة البالغ قوامها (

نتوأكد الدراسة  ائت  الصحية  ج  للمعلومات  مصدر  أهم  والصيادلة  األطباء  أن  على 
األسباب  أبرز  ومتثلت  الثاني،  الترتيب  يف  اإلنترنت  شبكة  جاءت  بينما  السعوديني،  لدى 
التي تدفع اجلمهور لالعتماد على مصادر محددة يف احلصول على املعلومات الصحّية يف 

اتخاذ قرارات   القضاء على  نب الصحي، ثم   اجلامعينة يفمساعدتهم يف  مساعدتهم يف 
  التوّتر والقلق. 

دراسة   (واختبرت  الصاحلي  أحمد  حبيب  التعرض   )٢٣(م)٢٠١٣أبوبكر  بني  العالقة 
منهج   مستخدمةً  الّسمنة،  مبرض  املصري  اجلمهور  وعي  ومستوى  واإلنترنت  للتليفزيون 

  ة. ) مفرد٤٠٠مها (ية قوانة عشوائاملسح بالعينة، وأجريت الدراسة امليدانية على عي

للتليفزيون  التعرض  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  إلى  الدراسة  وتوصلت 
واإلنترنت ومستوى الوعي مبرض السمنة لدى اجلمهور املصري، وإن تفّوق التليفزيون يف  

  رفع هذا الوعي على اإلنترنت.  

الفي ومقاطع  صحافة  تناولت  دراسات  الثاني)  التّ (املحور  اإلنترنت،  شاركيةديو   عبر 
   ومن األمثلة على هذا النوع من الدراسات: 

استجابة    )et al (2020) ,Anan ,Wan) 24 &  دراسة كيفية  عن  أجابت  التي 
النقطية، مبا   الرموز  الفيديو عبر اإلنترنت وتفاعلهم مع مقاطع فيديو  مشاهدي مقاطع 

ت الذي  الدور  وما  والتعليق عليه؟  الفيديو  ذلك مشاهدة  ايف  تعامل ؤديه  كيفية  لثقافة يف 
اسة أداة  املستخدمني مع مقاطع الفيديو التي حتتوي على رموز نقطية؟، واستخدمت الدر

أربع   إلى  تقسيمها  مت  التي  الدراسة  عينة  من  البيانات  جمع  يف  املركزة  املجموعة 
  مجموعات، يتراوح عدد املشتركني فيها من ثمانية إلى عشرة مشتركني. 

الدرا إلىوتوصلت  الفيديو    سة  مقاطع  االحتياجات  أن  تلبي  النقطية  الرموز  ذات 
ع القدرة  ولديها  للمستخدمني،  املهام  االجتماعية  تعّدد  أن  تبّني  كما  تطوير جتربتهم،  لى 

بني   سيما  ال  نقطية  رموز  على  حتتوي  التي  الفيديو  مقاطع  اعتماد  أمام  عائًقا  يشكّل 
  املستخدمني اجلدد.
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دراسة   عبد وهدفت  (اللطي  مروى  محمد  كثافة    )٢٥( )٢٠٢٠ف  عالقة  على  التعرف 
استخدام املراهقني العاديني وذوي اإلعاقة ملوقع "يوتيوب" يف متابعة األحداث اإلرهابية،  
املنهج   مستخدمة  الوصفية،  البحوث  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي  حيث  االستخدام،  ودوافع 

فردة  ) م٣٠٠ة قوامها (ة عمدياملسحي، معتمدة على االستبانة يف جمع البيانات من عين
  ) سنة. ٢١-١٥ممن تتراوح أعمارهم ما بني (

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املراهقني العاديني وذوي 
اإلعاقة يف معّدل استخدامهم ملوقع (يوتيوب) لصالح ذوي اإلعاقة، كما جاءت "األحداث 

ّضل املراهقون العاديون  الفيديو التي يف   مقاطع  اإلرهابية" يف الترتيب اخلامس ضمن أهم 
عينة   املراهقني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  على  النتائج  وأكدت  مشاهدتها، 
أقسام  بعض  واقتحام  برفح،  املركزي  األمن  جنود  مذبحة  (أحداث  متابعة  يف  الدراسة 

  الشرطة) لصالح املراهقني العاديني. 

دراسة  محم  وسعت  أحمد  علي  الزهأحمد  عطيةد  ومروة  عطية    راني،  محمد 
ونقل   )٢٦( م)٢٠١٩( يجري من خاللها سرد  التي  الفيديو جراف  قوالب  إلى رصد وحتليل 

واعتمدت   اإلنترنت،  والغربية على شبكة  العربية  الصحف  مواقع  اإلخبارية يف  املضامني 
الوسائ أمناط  لتحليل  والكيفي  الكّمي  بشقيه  املضمون  حتليل  أداة  على  ط الدراسة 

املستخداملع على  لوماتية  التعرف  إلى  إضافة  جراف،  الفيديو  هيكل  وتكوين  بناء  يف  مة 
تطبيق  ومت  القالب،  هذا  توظيف  خالل  من  بّثها  يتم  التي  اإلخبارية  املضامني  طبيعة 

) على  شملت  ٤٠٠الدراسة  وعربية  غربية  مواقع  ثمانية  يف  نشرت  إخباري  موضوع   (
)CNN-  اليوم نت  -روسيا  السابعاليو  -اليومبار  أخ  -BBC- العربية  فيله  -م  - ديتش 

  الشرق األوسط). 

الفيديو   قالب  توظيف  يف  اإلخبارية  املواقع  بني  تباين  وجود  إلى  النتائج  وأشارت 
السياسية   املوضوعات  أساسي يف  الفيديو جراف بشكل  وّظفت  العربية  فاملواقع  جراف، 

ربية الناطقة  ركز املواقع الغكانت ت واالقتصادية واالجتماعية والرياضية والعسكرية، بينما  
باللغة العربية على توظيف قالب الفيديو جراف يف املوضوعات الفنية والتقنية والسياحية 

  والبيئية والتنموية والعلمية. 

دراسة   (واختبرت  العودان  سناب   )٢٧(م)٢٠١٩هيفاء  تطبيق  استخدام  فاعلية  مدى 
ينة الدراسة من طالبات قسم التربية  تيار عشات إلنتاج مقاطع الفيديو التعليمية، ومت اخ

ع بنت  نورة  األميرة  جامعة  التربية  بكلية  الدراسة اخلاصة  أدوات  واشتملت  الرحمن،  بد 
ت استخدام  ملهارات  الطالبات  امتالك  مدى  لقياس  استبانة  على  سناب  التجريبية  طبيق 
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إنتاج يف  التطبيق  استخدام  عن  رضاهن  مدى  ملعرفة  شخصية  ومقابلة   مقاطع  شات، 
شخصية   مقابلة  ثم  ذلك،  يف  املتخصصة  البرمجيات  على  له  تفضيلهن  ومدى  الفيديو، 

الفيديو    ملعرفة مقاطع  إنتاج  يف  التطبيق  استخدام  أثناء  واجهتهن  التي  الصعوبات 
  التعليمية.

تفضي النتائج  مقاطع  وأوضحت  إنتاج  تطبيق سناب شات يف  الطالبات الستخدام  ل 
ا على  التعليمية  ارتفاع  لبرمجيالفيديو  إلى  ذلك  الباحثة  وعزت  ذلك،  يف  اخلاصة  ات 

  استخدام التطبيق.  املهارات التي متتلكها الطالبات يف

دراسة   (واستهدفت  الشايع  محمد  بنت  فاعلية    )٢٨(م)٢٠١٨حّصة  مدى  من  التحقق 
مقاطع الفيديو    توظيف  مقاطع  إنتاج  مهارات  تنمية  اليوتيوب يف  عبر  التشاركية  الفيديو 

حتديد مواصفات اختيارها، ووظفت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي واملنهج  مية، والتعلي
التجريب التي مت تطبيقها على  شبه  الدراسة  الواحدة يف حتقيق أهداف  املجموعة  ي ذي 

التربية جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، وأكدت   طالبات قسم التربية اخلاصة بكلية
مقا  أن  على  الدراسة  الفنتائج  يف  طع  كبير  بشكل  تسهم  اليوتيوب  عبر  التشاركية  يديو 

ال أثبتت  كما  الطالبات،  تعلّم  اختيار  حتسني  عند  توافرها  الواجب  املواصفات  أن  نتائج 
  فرة بدرجة كبيرة.  مقاطع الفيديو عبر اليوتيوب املستخدمة يف التعليم متو 

دراسة   Hermida, A & Hernández-Santaolalla, V. (2018)ورّكزت 
الكمي  )٢٩( التحليل  الشرطة  على  جهاز  انتهاكات  تدين  التي  الفيديو  ملقاطع  والكيفي 

ات اإلسبانية، واعتمدت الدراسة على أداة حتليل  ملظاهرواملنشورة على موقع تويتر خالل ا
أجل من  املقاطع  لهذه  املصاحبة  للتغريدات  ووظائفها    املحتوى  موضوعاتها  حتديد 

االنتهاكات العنيفة التي أنتجها الشهود  الرئيسة، ثم حتليل نّصي ملقاطع الفيديو املرتبطة ب
  من أجل توثيق تدخالت الشرطة. 

التي النتائج  متكني  توصلت  ودّعمت  فكرة  الدراسة  تطوير    إليها  خالل  من  املواطن 
كما   لالحتجاجات،  السائدة  اإلعالمية  التغطية  النتقاد  كممارسة  للصحافة  بديل  شكل 

االج التواصل  مواقع  أهمية  إلى  النتائج  على  أشارت  املواطنني  لتشجيع  كأداة  تماعي 
  التفاعل املباشر. 

إلى    )٣٠( م)٢٠١٧اخلالق إبراهيم زقزوق (   ، وعبدوليد عبد الفتاح النجار   وتطرقت دراسة
معرفة مدى إدراك طالب اإلعالم ملفهوم صحافة الفيديو اإللكترونية واجتاهاتهم نحوها،  

مت الدراسة صحيفة االستقصاء يف  وقام الباحثان بتوظيف منهج املسح بالعينة، واستخد
) البالغ عددها  الدراسة  عينة  من  البيانات  مفردة مت ٤٠٠جمع  من  اختيا  )  رهم عشوائًيا 
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للعلوم   ومصر  (فاروس،  وجامعتي  احلكوميتني،  شمس)  وعني  (القاهرة  جامعتي 
  يا) اخلاصتني. والتكنولوج

السياسية تتصّدر   إلى أن املضامني  الدراسة  نتائج  التي وتوصلت  قائمة املوضوعات 
التحقيقات الصحفية ق الفيديو، كما تصدرت  الدراسة عبر صحافة  ائمة  يتابعها مجتمع 

ألشكال الفنية التي يتابعها املبحوثون، وارتأت عينة الدراسة أن عدم وجود جهة مسؤولة ا
  يف مصر من أبرز سلبيات هذا النوع من الصحافة. عن صحفيي الفيديو

بني تأثير التعرض    )et al (2017) ,Gina Masullo ,Chen) 31 &  وقارنت دراسة 
وأخرى اجلودة  عالية  إخبارية  فيديو  تأثير    ضعيفة  ملقاطع  عن  الكشف  بهدف  اجلودة، 

اجل ضعيفة  اإلخبارية  الفيديو  معاجلة مقاطع  نظرية  ضوء  يف  وذلك  اجلمهور  على  ودة 
 املعلومات. 

سنًّ  األصغر  للمستخدم  أنه ميكن  النتائج  اجلودة  وأظهرت  االختالفات يف  اكتشاف  ا 
ميكّ  مما  الفيديو  مقاطع  أنبني  النتائج  أثبتت  كما  تقييمها،  من  التي    أفراد   نهم  العينة 

اجل الفيديو ضعيفة  ملقاطع  الصحف  تعرضت  متناقضة ملصداقية  نظرة  لديهم  كانت  ودة 
   املنتجة لهذه املقاطع وقيمتها. 

 ) ٣٢( Neven ,adovicObr & ,Dragana ,Pavlovic  (2015)وتطرقت دراسة  
يف  يوتيوب  منصة  استخدام  نحو  الصحافة  قسم  طالب  اجتاهات  على  التعرف  إلى 
من  مكونة  عينة  على  امليدانية  الدراسة  وأجريت  التخّرج،  بعد  إضافية  مهارات  اكتساب 

إلى عدم معرفة    ١٦٢ النتائج  للمرحلة اجلامعية، وأشارت  األربع  السنوات  مفردة ميثلون 
يوتيوب، لكن يتغير هذا التصّور بدًءا من السنة الثانية  يفة التعليمية ملوقع  بالوظ   الطالب

الفرقتني   طالب  أن  النتائج  كشفت  كما  احلديثة،  الوسائط  تقنيات  ودورة  الدراسة  من 
األولى والثانية ينظرون ملنصة يوتيوب باعتبارها خدمة ترفيهية، بينما يف املراحل األخيرة  

   التعليم املستمر للصحفي.  أصبح الطالب أكثر إدراًكا إلمكانات املوقع يف

(  وركزت  إيناس محمود حامد  على معرفة دور صحافة الفيديو يف    )٣٣(م)٢٠١٥دراسة 
اإلخبارية   املواقع  يف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  باألطفال  املتعلقة  املوضوعات  معاجلة 
اختيارها عمديًّ  التي مت  بالعينة  املسح اإلعالمي  الباحثة منهج  واستخدمت   ا اإللكترونية، 

واملدار،  والوفد،  السابع،  واليوم  اليوم،  (املصري  يف  ومتثلت  استطالعية  دراسة  بعد 
  واألهرام)، واعتمدت الدراسة على استمارة حتليل املحتوى يف جمع بياناتها. 
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وأظهرت النتائج أن أساليب اإلقناع يف معاجلة صحافة الفيديو متثلت على التوالي  
استخدا ثم  العاطفية،  األساليب  وأخيًرا   ميف  اإلنسانية،  الصبغة  ذات  املصطلحات 

النظر   وجهات  الواضح يف عرض  التوازن  النتائج عدم  أوضحت  كما  املنطقية،  األساليب 
والتركيز   اخلاصة  االحتياجات  ذوي  باألطفال  املتعلقة  املوضوعات  معاجلة  عند  املختلفة 

  قع القومية.اوعلى السلبيات يف املواقع احلزبية واملستقلة واإليجابيات يف امل

دراسة   استعراض    )٣٤(   Jin & et al (2015) ,Yangوحاولت  دوافع  عن  الكشف 
شرائح الصور ومقاطع الفيديو يف املواقع اإلخبارية واإلشباعات املتحققة منها، وأجريت  

من   مكونة  عينة  على  امليدانية  أداة   ٤١٦الدراسة  باستخدام  وذلك  اجلامعة،  من طالب 
  ا على عينة الدراسة.يعهتوزاالستبانة التي مت 

دوافع  والتعلّم تصّدرت  والتفاعلية  واالسترخاء  الواقعي  املحتوى  أن  النتائج  وأظهرت 
عينة الدراسة الستعراض شرائح الصور، بينما كان التواصل مع اآلخرين والواقعّية أبرز  

أن   النتائج  أثبتت  كم  اإلخبارية،  املواقع  يف  الفيديو  مقاطع  ملشاهدة  ب  طال الدوافع 
استعراض  ا من  أكثر  اإلخبارية  املواقع  الفيديو يف  مقاطع  مشاهدة  إلى  جلامعات مييلون 

  شرائح الصور. 

  التعليق على الدراسات السابقة: 
يكشف السرد للدراسات السابقة عن ثراء املكتبة اإلعالمية بدراسات متعددة تتناول    

عا بصفة  الصحية  بالتوعية  املختلفة  اإلعالم  وسائل  وباء أو  مة  عالقة  أو  محدد  مبرض 
أو   التشاركية  الفيديو  مقاطع  تتناول  التي  الدراسات  تنّوع  عن  فضًال  بخاصة،  معني 
صحافة الفيديو عبر اإلنترنت، وهناك عدد من املؤشرات حول هذه الدراسات نبلورها يف  

  النقاط التالية: 

تبانة ى أداتي االسواالعتماد عل: غالبية هذه الدراسات قامت بتوظيف املنهج املسحي  أوًال 
  الورقية أو الرقمية وحتليل املحتوى يف جمع البيانات من عينة البحث. 

الدراسات   ثانًيا: بينما هناك بعض  واحد فقط؛  منهج  بتوظيف  قامت  الدراسات  غالبية 
التي قامت بتوظيف أكثر من منهج، ومن هذه الدراسات: دراسة أثيلة أحمد األمني محمد  

ء العودان اللتني قامتا بتوظيف املنهج التجريبي إلى  ودراسة هيفا  ثمان الصديق، ومختار ع
جانب املنهج الوصفي، ودراسة حّصة بنت محمد الشايع التي قامت بتوظيف املنهج شبه 

  التجريبي إلى جانب املنهج الوصفي.  
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الدرا  ثالًثا: ومن هذه  البيانات؛  أداة يف جمع  أكثر من  استخدمت  الدراسات  سات بعض 
دم، ومعاوية مصطفى بابكر، حيث أشار الباحثان إلى اعتمادهما وى آدم حسن آدراسة تق

اقتصر   الدراسة  تنفيذ  عند  لكن  واملالحظة؛  واملقابلة  االستبانة  على  البيانات  جمع  يف 
البحث على االستبانة فقط، ودراستي هيفاء العودان ومبروكة سلوم اللتني اعتمدتا على  

وا املقابلة  لكأداتي  مبروالستبانة،  دراسة  جلمع  ن  كأداة  املقابلة  تستخدم  لم  سلوم  كة 
البيانات من عّينة الدراسة، وإمنا مت توظيف املقابلة غير املقننة يف الدراسة االستطالعية 

  الكتشاف مجتمع الدراسة.

الدراسات   رابًعا: يف  البيانات  جمع  يف  املستخدمة  األدوات  يف  التنّوع  الباحث  الحظ 
سات استخدمت االستبانة أو حتليل املحتوى يف جمع اك بعض الدرا، فكما أن هناألجنبية

 & .Booth, K.Mالبيانات؛ هناك دراسات أخرى استخدمت أدوات مختلفة مثل دراسة  
Trauth, E.M    التي استخدمت املقابلة شبه املنتظمة، ودراسةWan, Anan, & et 

al   .التي استخدمت أداة املجموعة املركزة  

ال  ًسا:خام أن  الحظ  لها،  باحث  إطارًا نظرّيًا  الدراسات لم حتّدد  األكبر من هذه  النسبة 
ومتثلت أكثر املداخل النظرية للدراسات التي حددت لها إطارًا نظرّيًا يف نظريتي االعتماد  
اعتمدت على   الدراسات  واإلشباعات، وهناك بعض  على وسائل اإلعالم واالستخدامات 

ا األطر  حتليل  وفجنظرية  وإلعالمية  املعرفة  والقيم  وة  واملستحدثات  األفكار  انتشار 
  الثقافية وتبني التكنولوجيا ومعاجلة املعلومات.

بالتوعية  سادًسا اإلعالم  وسائل  عالقة  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  نتائج  تكشف   :
عية الصحية عن فاعلية توظيف هذه الوسائل املختلفة يف التوعية الصحية بعامة أو التو

  أو األوبئة املنتشرة بخاصة.  مراض املزمنةبأحد األ

الّتشاركية يف املصادر املختلفة سواًء سابًعا الفيديو  التي تناولت مقاطع  النتائج  : أظهرت 
يف يوتيوب، أو سناب شات، أو تويتر أو مواقع الصحف اإللكترونية، أو املواقع اإلخبارية  

  مية والتربوية. عوية والتعلي ملجاالت التوعن أهمية توظيف هذه الوسيلة يف مختلف ا

  تتبلور أهمية الدراسة يف مجموعة من النقاط جنملها فيما يلي: ثانًيا: أهمّية الدراسة:  

عريضة    ) ١(  جماهيرية  بقاعدة  حتظى  باعتبارها  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  أهمية 
حجم   يف  األهمية  هذه  تتجّسد  حيث  الّسعودية،  العربية  اململكة  سكان  لدى 

ا هذه  يف  مشاهدة  املختلفة  املجموعات  عبر  ومشاركتها  عليها  والتعليق  ملقاطع 
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بفيديوه املشاركة  إلى  ومتّتد  االجتماعي  التواصل  عبر  مواقع  توعوية  ات 
 احلسابات املختلفة. 

ندرة الدراسات اإلعالمية العربية التي تتناول عالقة مقاطع الفيديو التشاركية    ) ٢( 
املكتبة اإلعالمية ملثل  بالتوعية الصحية بشكل عام، وهو ما يكشف ع ن حاجة 

 هذا النوع من الدراسات.

مح  ) ٣(  ا  هّمً تعد  لم  التي  كورونا  بجائحة  الدراسة  موضوع  ا ارتباط  إقليمّيً أو  ا  لّّيً
يف  التوّحد  أجمع  العالم  دول  من  تتطلب  عاملّية،  مشكلة  أصبحت  بل  فحسب؛ 

الو توظيف  هو  وأدواتها  املواجهة  هذه  أساليب  أبرز  وأحد  سائل مواجهتها، 
 املختلفة يف التوعية بهذا الوباء والوقاية منه.

حي قاعدة بيانات  توّفر هذه الدراسة لصانعي القرار يف املجالني اإلعالمي والص   ) ٤( 
كورونا   بجائحة  التوعية  يف  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  توظيف  بفاعلّية  تتعلق 

  والوقاية منها. 

  ثالًثا: مشكلة الدراسة:  
الدر على  االطالع  اسابعد  وثيقة  السابقة  ومالحظة ات  الدراسة  لصلة مبوضوع 

املر  الفيديو  الذي يوليه املستخدمون ملقاطع  تبطة بجائحة كورونا،  الباحث مدى االهتمام 
الصحف   مواقع  خالل  من  محترفني  إعالميني  إنتاج  من  املقاطع  هذه  كانت  سواًء 

أ التليفزيونية،  للفضائيات  اإلخبارية  املواقع  أو  خالل    واإللكترونية  من  إنتاجها  مت 
مستخدمني عاديني عن طريق بّثها عبر حساباتهم املختلفة يف مواقع التواصل االجتماعي 

كان أو   سواًء  متريض،  وهيئة  أطباء  من  الطبية  الكوادر  إلى  ينتمون  املستخدمون  هؤالء 
ة سامجرد أفراد عاديني ال ينتمون لهذه الفئة، وبناء على ذلك فقد ّمت بلورة مشكلة الدر

" املرتبطة يف  الّتشاركية  الفيديو  ملقاطع  التعرض  عالقة  فاعلّية  وتفسير  وحتليل  رصد 
بهذه بالتوعية  كورونا  العربية   بجائحة  اململكة  سكان  لدى  منها  والوقاية  اجلائحة 

حتقيقها،   "السعودّية إلى  الدراسة  تسعى  التي  باألهداف  حتديًدا  املشكلة  وتزداد 
  سة اإلجابة عنها، والفروض التي تختبرها. ا روالتساؤالت التي حتاول الد

  رابًعا: أهداف الدراسة:  
  " يف  الرئيس  الهدف  الفيديو  يتمثل  ملقاطع  التعرض  فاعلّية  مدى  عن  الكشف 

سكان   لدى  منها  والوقاية  اجلائحة  بهذه  التوعية  يف  كورونا  بجائحة  املرتبطة  الّتشاركية 
  اململكة العربية الّسعودية"  
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  من األهداف الفرعية، جنملها فيما يلي:   الهدف مجموعة  ويندرج حتت هذا

الدراسة    ) ١(  عّينة  مشاهدة  حجم  على  الّتشاركية  التعرف  الفيديو  ملقاطع 
 املرتبطة بجائحة كورونا. 

مقاطع   ) ٢(  املبحوثون  خاللها  يشاهد  التي  والتطبيقات  املواقع  أبرز  معرفة 
 الفيديو الّتشاركية املرتبطة بهذا الوباء.

ع ملشاهدة مقاطع الفيديو الّتشاركية التي تتناول هذه والدواف  بارصد األسب  ) ٣( 
 اجلائحة.

مصداقي   ) ٤(  مدى  عن  بجائحة  الكشف  املرتبطة  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  ة 
كورونا لدى املبحوثني سواء ارتبطت هذه املصداقية مبصدر مشاهدة املقطع  

 أو منتجه. 

الفيديو    ) ٥(  مقاطع  مع  املبحوثني  تفاعل  طريقة  املرتبطة  لامعرفة  ّتشاركية 
 باجلائحة. 

التوعية    ) ٦(  يف  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  فاعلّية  مدى  على  بجائحة  التعرف 
كورونا سواًء ارتبطت هذه التوعية باجلوانب املعرفية أو اإلجراءات الوقائية 

 أو دعم بيئة الوباء.

  ةيالوقوف على أبرز السلبيات التي حتد من فاعلية مقاطع الفيديو الّتشارك  ) ٧( 
 يف التوعية بجائحة كورونا. 

زيادة    ) ٨(  يف  تسهم  التي  املقترحات  نحو  الدراسة  مجتمع  اجتاهات  معرفة 
 فاعلّية مقاطع الفيديو الّتشاركية يف التوعية بجائحة كورونا والوقاية منها.

  خامًسا: تساؤالت الدراسة:   
  حتاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:    

اركية املرتبطة بجائحة  يديو الّتشالدراسة ملقاطع الف  ما حجم مشاهدة عينة  ) ١( 
 كورونا؟ 

مقاطع   ) ٢(  املبحوثون  خاللها  من  يشاهد  التي  والتطبيقات  املواقع  أبرز  ما 
 الفيديو الّتشاركية التي تتناول اجلائحة؟ 

موضوع    ) ٣(  تعالج  التي  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  املبحوثون  يشاهد  ملاذا 
 الدراسة؟
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ركية التي تتعّرض لقضية  فيديو التشاملشاهدة مقاطع ال  ما دوافع املبحوثني  ) ٤( 
 الدراسة؟

كيف تتفاعل عّينة الدراسة مع مقاطع الفيديو الّتشاركية التي تتناول جائحة    ) ٥( 
 كورونا؟ 

ما أكثر املواقع والتطبيقات مصداقية لدى املشاهدين لهذه املقاطع املرتبطة    ) ٦( 
 باجلائحة؟ 

التّ   ) ٧(  الفيديو  مقاطع  منتجي  أكثر  مصدااشما  كورونا  بوباء  املتعلقة  قية ركية 
 لدى عينة الدراسة؟

التوعية   ) ٨(  يف  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  دور  نحو  املبحوثني  اجتاهات  ما 
 بجائحة كورونا والوقاية منها؟

ما اجتاهات املبحوثني نحو السلبّيات التي حتد من فاعلّية توظيف مقاطع   ) ٩( 
 حة؟ئايو الّتشاركية يف التوعية بهذه اجلالفيد

الّتشاركية   ) ١٠(  الفيديو  مقترحات تطوير مقاطع  املبحوثني نحو  ما اجتاهات 
  لالضطالع بدورها يف التوعية بهذا الوباء؟ 

  سادًسا: فروض الدراسة:  
املبحوثني   - تعرض  حجم  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  األّول)  (الفرض 

الّتشاركية  الفيديو  خ  ملقاطع  باختالف  كورونا  بجائحة  ئصهم  اصاملتعلقة 
  العمرية، املستوى التعليمي، مستوى الدخل).  الدميوغرافية (النوع، الفئة

توجد - الثاني)  املبحوثني    (الفرض  تعّرض  حجم  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
  ملقاطع الفيديو الّتشاركية املتعلقة بجائحة كورونا باختالف جنسية املبحوث. 

ال - دال(الفرض  ذات  ارتباطية  توجد عالقة  التعرض    ةلثالث)  إحصائية بني حجم 
نحو  ملقاطع   املبحوثني  واجتاهات  كورونا  بجائحة  املتعلقة  الّتشاركية  الفيديو 

  توظيف هذه املقاطع يف التوعية بهذه اجلائحة والوقاية منها.

الرابع)   - اجتاهات  (الفرض  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  نحو  توجد  املبحوثني 
كية يف التوعية بجائحة كورونا والوقاية منها  رافاعلّية توظيف مقاطع الفيديو الّتش

التعليمي،  با املستوى  العمرية،  الفئة  (النوع،  الدميوغرافية  خصائصهم  ختالف 
  مستوى الدخل). 
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فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني نحو    (الفرض اخلامس) توجد -
  نا والوقاية منهاورف مقاطع الفيديو الّتشاركية يف التوعية بجائحة كوفاعلّية توظي 

  باختالف جنسّية املبحوث. 

ملقاطع   - املبحوثني  تعّرض  حجم  بني  ارتباطية  عالقة  توجد  السادس)  (الفرض 
التي حتد   السلبيات  نحو  واجتاهاتهم  كورونا  بجائحة  املتعلقة  الّتشاركية  الفيديو 

  عملية التوعية. من فاعلية هذه املقاطع يف 

دال - ذات  فروق  توجد  السابع)  املبحوثني    ةل(الفرض  اجتاهات  يف  نحو  إحصائية 
التوعية  يف  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  توظيف  فاعلية  من  حتد  التي  السلبّيات 
الفئة   (النوع،  الدميوغرافية  خصائصهم  باختالف  منها  والوقاية  كورونا  بجائحة 

  ى الدخل).  العمرية، املستوى التعليمي، مستو

الثامن)   - إ(الفرض  داللة  ذات  فروق  املصحتوجد  اجتاهات  يف  نحو  ائية  بحوثني 
التوعية  يف  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  توظيف  فاعلية  من  حتد  التي  السلبّيات 

  بجائحة كورونا والوقاية منها باختالف جنسية املبحوث. 

التاسع)   - املبحو (الفرض  تعّرض  حجم  بني  ارتباطية  عالقة  ملقاطع  توجد  ثني 
ك بجائحة  املتعلقة  الّتشاركية  التي  و رالفيديو  املقترحات  نحو  واجتاهاتهم  رنا 

  ادة فاعليتها يف عملية التوعية.تساهم يف زي

العاشر)   - نحو  (الفرض  املبحوثني  اجتاهات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
يف الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  فاعلّية  زيادة  يف  تسهم  التي  التوعية  املقترحات   

خ باختالف  منها  والوقاية  كورونا  الفئة  اصبجائحة  (النوع،  الدميوغرافية  ئصهم 
  توى التعليمي، مستوى الدخل). العمرية، املس

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني  (الفرض احلادي عشر)   -
الفيديو الّتشاركية يف نحو املقترحات التي تساهم يف زيادة فاعلّية توظيف مقاطع  

  تالف جنسية املبحوث. خاالتوعية بجائحة كورونا والوقاية منها ب

  سابًعا: نوع الدراسة ومنهجها وأداة جمع البيانات:  
إلى  الدراسة:   نوع - الدراسة  هذه  الوصفية  تنتمي       Descriptiveالبحوث 

Researches    تهتم ظا  التي  حول  واملعلومات  واحلقائق  البيانات  هرة  بجمع 
تخالص نتائجها  سامعينة ثم تقوم بتحليل هذه البيانات واملعلومات وتفسيرها و

ه الدراسة إلى رصد مدى  بهدف الوصول إلى تعميمات بشأنها، حيث تسعى هذ
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توظيف مقاطع الفيديو الّتشاركية يف التوعية بجائحة كورونا والوقاية منها لدى  
 سكان اململكة العربية السعودية. 

الدراس  - بالعينة  ة:منهج  اإلعالمي  املسح  منهج  بتوظيف  الدراسة  وذلك    ،قامت 
الظاهرة  "باره  تعبا عن  ومعلومات  بيانات  على  للحصول  منظًما  ا  علمّيً جهًدا 

الدراسة وتفسيرها    ؛موضوع  وحتليلها  البيانات  هذه  تصنيف  بهدف  وذلك 
 ."فادة منها مستقبًال وتعميمها بهدف اإل

البيانات: - جمع  االستقصاء   أداة  أداة  على  البيانات  جمع  يف  الدراسة  اعتمدت 
املنهجي    E-Questionnaireاإللكتروني   التصميم  أشكال  باعتباره شكًال من 

التي   الرقمية  االستبانة  خالل  من  وذلك  الرقمية،  املستحدثات  مع  يتفق  الذي 
 ، حيث تضمنت االستبانة ثالثة محاور رئيسة:  Google Driveيقدمها موقع 

األولامل الفيديو    : حور  ملقاطع  الدراسة  مجتمع  تعرض  حجم  تقيس  أسئلة 
ني مع رتبطة بجائحة كورونا وأسبابه ودوافعه، وطريقة تفاعل املبحوثملاالّتشاركية  

 هذه املقاطع.

الثاني  تقيس    : املحور  بجائحة  أسئلة  التوعية  يف  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  دور 
ا والسلبيات  منها،  والوقاية  عملية  كورونا  يف  املقاطع  هذه  فاعلّية  من  حتد  لتي 
  طع لزيادة فاعلّيتها يف عملية التوعية.اقالتوعية، ومقترحات تطوير هذه امل

 أسئلة تقيس املتغيرات الدميوغرافية للمبحوثني.  : املحور الثالث

 قياس الصدق والثبات:   -
ومت   وتساؤالتها،  الدراسة  ألهداف  وفًقا  القياس  أداة  بإعداد  الباحث  قام 

املحكمني من  مجموعة  على  األوّلية  بصورتها  أداة   )٣٥(عرضها  صدق  من  للتأكد 
لقيلا وصالحيتها  التعديالت  قياس  بعض  إدخال  ومت  لقياسه،  وضعت  ما  اس 

الثبات بطريقة إعادة   مون، كما مت تطبيقباحلذف واإلضافة وفًقا ملا اقترحه املحكِّ 
ثم قام الباحث بحساب معامل االرتباط  ) مفردة بعد أسبوعني،  ٤٠التطبيق على (

تدل على ثبات األداة    فعةت رقيمة م وهي    ٠٫٩٤٦وقد بلغت    بني نصفي االختبار،
    وصالحيتها للتطبيق.

 مجتمع وعينة الدراسة:   :اثامنً 
العربية السعودية سواًء من مواطنيها أو  يف سكان اململكة  يتمثل مجتمع الدراسة  

) مفردة، اعتمد الباحث يف  ٤٠٠أما عينة الدراسة فقد بلغت (  املقيمني فيها من املغتربني،
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كرة أسلوب  على  حني    Snowball Sampleالثلج    اختيارها  تستخدم  والتي  الشبكية، 
مج إلى  االستبانة  رابط  الباحث  أرسل  حيث  املبحوثني،  لكل  الوصول  موعات  يصعب 

يستطيع  الذين  املبحوثني  مطالًبا  املختلفة،  االجتماعي  التواصل  شبكات  عبر  املبحوثني 
جوهر تطبيق عينة كرة    عقالباحث التواصل معهم إرسالها إلى دوائر معارفهم، وهو يف الوا

  .)٣٦( الثلج التي يتم اختيار املشاركني فيها بواسطة الترشيحات أو اإلحاالت 

 ظري للدراسة:  اإلطار الن :تاسًعا
توظيف مقاطع الفيديو الّتشاركية يف التوعية بجائحة  تعتمد هذه الدراسة يف تفسير  

السعودية العربية  اململكة  سكان  لدى  منها  والوقاية  على    كورونا  االعتماد  مدخل  على 
وسائل  بني  املتبادل  االعتماد  نظرية  من  جزًءا  املدخل  هذا  يعد  حيث  اإلعالم،  وسائل 
وسائل  على  يعتمدون  األفراد  أن  املدخل  هذا  ويفترض  االجتماعية،  والنظم  اإلعالم 

  اإلعالم باعتبارها مصدرًا من مصادر حتقيق أهدافهم. 

على وسائل اإلعالم باعتباره اإلطار النظري   حيث يستخدم الباحثون مدخل االعتماد
الذي ميكن من خالله تفسير الظواهر االجتماعية املختلفة يف عالقتها بوسائل اإلعالم، 
التي جتعل   األسباب  عن  الكشف  إلى  اإلعالم  وسائل  على  االعتماد  مدخل  يهدف  حيث 

يكو  أخرى  أحيان  ويف  ومباشرة،  قوية  آثارًا  أحياًنا  اإلعالم  غير    نلوسائل  تأثيرات  لها 
  .)٣٧( مباشرة وضعيفة

تتعرض     عندما  املجتمعات  أن  اإلعالم  وسائل  على  االعتماد  نظرية  وتفترض 
على   للحصول  اإلعالم  وسائل  على  مواطنيها  اعتماد  يزداد  استقرار  وعدم  ألزمات 
فمن   وبالتالي  املراحل،  هذه  يف  اإلعالم  وسائل  تأثيرات  معدل  يرتفع  ثم  ومن  معلومات، 

اعتماد  قواملت يرتفع  أن  حول  اجلمهور  ع  معلومات  على  للحصول  اإلعالم  وسائل  على 
كورونا  فهم  جائحة  على  اإلعالم  وسائل  تساعدهم  حيث  انتقال  ،  وكيفية  الوباء  طبيعة 

التحوالت  العدوى وتوضيح  املواطنني  تهدئة  اإلعالم  وسائل  حتاول  نفسه  الوقت  ويف   ،
أنه من املعروف أن اعتماد األفراد على   Westgate 2)800، حيث يعتقد ()٣٨(وتفسيرها

األخبار يزداد أثناء األزمات، ولكنه يصبح منط حياة للفرد، حيث أصبحت وسائل اإلعالم 
تعتمد بصورة أكبر عمًقا على األفراد كموارد بشرية لتحقيق الشرعية    –أيًضا  –اإلخبارية
  .)٣٩(لوجودها

تزداد          املجتمع  يف  األزمات  أوقات  ويصبح   ةلمشكويف  األفراد،  لدى  الغموض 
سعيهم للحصول على املعلومات أكثر نشاًطا، وتزداد حاجتهم لفهم ما يجري، والسعي نحو  
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فهم الظروف الشخصية واملجتمعية والبيئية لسد فجوة الفراغ املعريف الذي تفرضه حالة  
  )٤٠( األزمة يف املجتمع.

فقد الحظ   كورونا  أزمة جائحة  ثّم ويف ظل  للجمهور  ا  ثحالباومن  املكّثف  العتماد 
باجلائحة   يتعلّق  فيما  التطورات  أحدث  ملتابعة  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  على  السعودي 
محلّيا وعاملّيا، باإلضافة إلى سعي اجلمهور للتعرف على طرق انتقال العدوى واألساليب 

للوباء وجهود التطورات املستقبلية  انتقالها ومتابعة  البحثية املختلفة    كزا رامل  الوقائية ملنع 
هذه  تبّثه  ما  متابعة  خالل  من  وذلك  للفيروس،  عالج  إلى  التوّصل  أو  لقاح  اكتشاف  يف 

  املقاطع فيما يتعلّق باجلائحة.

أنه كلما زاد اعتماد الفرد على إشباع حاجاته من   –أيًضا   –كما تفترض النظرية  
الذي الدور  أهمية  يزداد  اإلعالم،  وسائل  استخدام  حياة ه  هي تؤد  خالل  يف  الوسائل  ذه 

وهو ما نالحظه يف هذه الدراسة حيث يتوقع )  ٤١(ها بالنسبة لهالفرد، ومن ثم يزداد تأثير
يتعلق مبوضوع الدراسة كونها    اجلمهور على مقاطع الفيديو الّتشاركية فيماارتفاع اعتماد  

للمتصفح  احتياجات  بحياة  تشبع  االحتياجات  هذه  ارتبطت  إذا  سّيما  ال  سه  نف  نااإلنس؛ 
  وهو يواجه عدّوًا غير مرّئي بالنسبة له. 

اعتماد اجلمهور على     الناجمة عن  اآلثار  وروكيتش مجموعة من  ديفلير  ويرصد 
  :)٤٢(وسائل اإلعالم تتمثل يف

العتماد   Cognitive Effects املعرفية اآلثار   - املعرفية  اآلثار  تشتمل  حيث 
ات، وترتيب  ن االجتاهيوالغموض، وتكاجلمهور على وسائل اإلعالم على كشف  

  أولويات االهتمام، واتساع املعتقدات، والقيم. 

الوجدانية   - عن    Affective Effectsاآلثار  الناجتة  الوجدانية  اآلثار  ومن 
االعتماد على وسائل اإلعالم الفتور العاطفي أي الشعور بالتبلد والالمباالة جتاه 

إلعالم، ورفع  ا وسائل اهضنف التي تعر األحداث، واخلوف والقلق من مظاهر الع
 الروح املعنوية للمواطنني أو زيادة شعورهم بالعزلة واالغتراب. 

السلوكية   - السلوكية العتماد    Behavioral Effectsاآلثار  اآلثار  تنحصر  حيث 
) التنشيط مبعنى قيام  ١الفرد على وسائل اإلعالم يف سلوكني أساسيني هما: ( 

تع  نتيجة  ما  بعمل  لوسائل  الفرد  (إلارضه  النشاط ٢عالم،  عدم  أي  اخلمول   (
 الفعل.  بوجتّنب القيام  



 

 
٢٢٥٠ ٢٢٥٠ 

لدراسة   النظرية  هذه  اختيار  أسباب  التوعية  ومن  الّتشاركية يف  الفيديو  مقاطع  توظيف 
  بجائحة كورونا والوقاية منها.

طبيعة   - عن  الكشف  الدراسة  هذه  الفيديو  حتاول  ملقاطع  املبحوثني  مشاهدة 
وعالق بالتوعيةالّتشاركية  كور  ته  منهابجائحة  والوقاية  مع  ونا  يتفق  ما  وهو   ،

اإلعالم لوسائل  يكون  ملاذا  تفسير  إلى  تسعى  التي  للنظرية  الرئيس   –الهدف 
  ؟ آثارًا قوية ومباشرة وأحياًنا تأثيرات ضعيفة وغير مباشرة –أحياًنا

متزايد  - بشكل  اإلعالم  وسائل  على  يعتمد  اجلمهور  أن  النظرية  هذه  تفترض 
تكوين مداركه واجتاهاته إزاء ما يحدث يف املجتمع،    ات من أجلمو ستقاء املعلال

التي يسود فيها الشعور بالشك وعدم اليقني،   األزماتوبصفة خاصة يف أوقات  
اجلمهور على وسائل اإلعالم فيما يتعلّق  لذا تفترض الدراسة أن يزداد اعتماد  
 بالتوعية بجائحة كورونا والوقاية منها. 

  :   ج الدراسةئ ا: مناقشة نتعاشًرا
  اخلصائص الدميوغرافية للمبحوثني:  

النوع:* ) مفردة بنسبة ٢٧٠مت توزيع االستبانة على عينة من الذكور بلغ قوامها (   حسب 
  .%٣٢٫٥) مفردة بنسبة ١٣٠، بينما بلغ عدد اإلناث (%٦٧٫٥

أقل من    مت توزيع استمارة االستقصاء على الفئة العمرية  وبالنسبة ملتغير الفئة العمرية:*
  ٤٠إلى أقل من    ٣٠مرية من (وعلى الفئة الع،  % ٢٢٫٥) مفردة بنسبة  ٩٠سنة بواقع (  ٣٠

سنة)    ٥٠إلى أقل من    ٤٠، وعلى الفئة العمرية من (%٤٢) مفردة بنسبة  ١٦٨سنة) بواقع (
) بنسبة  ١٠٥بواقع  مفردة   (٢٦٫٣%) العمرية  الفئة  وعلى   ،٥٠   ) بواقع  فأكثر)  )  ٣٧سنة 

  .%٩٫٣مفردة بنسبة  

على مؤهل متوسط بواقع   مت توزيع أداة القياس على احلاصلني باعتبار متغير التعليم:  *
،  %٥٤) مفردة بنسبة  ٢١٦، وعلى حملة املؤهل اجلامعي بواقع (%٧٫٥) مفردة بنسبة  ٣٠(

  . %٣٨٫٥) بنسبة ١٥٤وعلى احلاصلني على مؤهل فوق اجلامعي بواقع (

الدخل:* مستوى  ملتغير  اس  طبًقا  توزيع  االستبمتمت  الدخول  ارة  أصحاب  على  انة 
من   (أقل  ( ريال  ٥٠٠٠املنخفضة  بواقع  بنسبة  ١١٣)  مفردة  أصحاب % ٢٨٫٢)  وعلى   ،

،  % ٣٤) مفردة بنسبة  ١٣٦ريال) بواقع (  ١٠٠٠٠إلى أقل من    ٥٠٠٠الدخول املتوسطة (من  
من   (أكثر  املرتفعة  الدخول  أصحاب  (   ١٠٠٠٠وعلى  بواقع  بنسبة  ١٥١ريال)  مفردة   (

٣٧٫٨%.  
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املبحوثني:* جلنسية  السعود  بالنسبة  على  االستبانة  توزيع  (مت  بواقع  مفردة  ٢٧٠يني   (
  .%٣٢٫٥) مفردة بنسبة ١٣٠، وعلى غير السعوديني بواقع (% ٦٧٫٥بنسبة 

  املحور األول: اإلجابة عن تساؤالت الدراسة: 
  ملعدل مشاهدتهم  ا يوضح توزيع املبحوثني وفقً  :)١جدول(

  بوعًيا اركية املرتبطة بجائحة كورونا أسشقاطع الفيديو التّ مل
  اجلنسية 

  الفئات

  اإلجمالي   غير سعودي  سعودي 

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٢٨  ١١٢  ٢٥٫٤  ٣٣  ٢٩٫٣ ٧٩  حسب الظروف 

 ١ ٤ ٢٫٣ ٣ ٠٫٤ ١  يوم واحد فقط 

 ١٩٫٣ ٧٧ ١٥٫٤ ٢٠ ٢١٫١ ٥٧  أيام  ٣من يومني إلى  

 ٨٫٣ ٣٣ ١٢٫٣ ١٦ ٦٫٣ ١٧  أيام  ٦إلى  ٤من 

 ٤٣٫٥ ١٧٤ ٤٤٫٦ ٥٨ ٤٣ ١١٦  يومًيا 

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ١٣٠ ١٠٠  ٢٧٠  اإلجمالي 

  150.معامل التوافق= 057.مستوى الداللة =    4درجات احلرية=      9.158= ٢كا

تشير البيانات اإلحصائية يف اجلدول السابق إلى أن النسبة األكبر من عّينة الدراسة 
كورو بجائحة  املتعلقة  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  بنسبة   انتشاهد  وذلك  يومي  بشكل 

جاءت  %٤٣٫٥ بينما  بنسبة  ،  الثاني  الترتيب  الظروف" يف  "حسب  "من  %٢٨فئة  فئة  ثم   ،
أيام إلى أقل   ٤، بينما تراجعت فئة الذين يشاهدونها من  %١٩٫٣أيام" بنسبة    ٣يومني إلى  

نسبة    ٦من   لتسجل  داللة  %٨٫٣أيام  ذات  عالقة  وجود  عدم  النتائج  أوضحت  كما   .
معام  ةيإحصائ قيمة  بلغت  حيث  وغيرهم  السعوديني  (بني  التوافق  قيمة  150.ل  وهي   (

ا عند مستوى معنوية (   . )057.غير دالة إحصائّيً

بشكل  التشاركية  الفيديو  مقاطع  تشاهد  الدراسة  عينة  أن  عن  النتائج  هذه  تكشف 
على   يدل  ما  وهو  الظروف  حسب  أو  يومّي  بشكل  تتم  املشاهدة  هذه  كانت  سواًء  كبير 

الهأ البحث،  ملجتمع  بالنسبة  املقاطع  هذه  اململكة    مية  داخل  احلظر  أوقات  يف  سيما 
  العربية السعودية. 
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  الذي يقضيه املبحوثون يف مشاهدتهم ملقاطع الفيديو متوسط الوقتيوضح  :)٢( جدول
  الّتشاركية املرتبطة بجائحة كورونا أسبوعًيا 

  اجلنسية 

  الفئات

  اإلجمالي   غير سعودي  سعودي 

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٥٤٫٥  ٢١٨  ٤٢٫٣  ٥٥  ٦٠٫٤ ١٦٣  أقل من نصف ساعة 

 ٢٢٫٨ ٩١ ٢٣٫١ ٣٠ ٢٢٫٦ ٦١  من نصف ساعة إلى أقل من ساعة 

 ١٤٫٥ ٥٨ ٢٠٫٨ ٢٧ ١١٫٥ ٣١  من ساعة إلى أقل من ساعتني 

 ٤ ١٦ ٦٫٢ ٨ ٣ ٨  ساعات  ٣من ساعتني إلى أقل من 

 ٤٬٣ ١٧ ٧٫٧ ١٠ ٢٫٦ ٧  ساعات فأكثر ٣من 

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ١٣٠ ١٠٠  ٢٧٠  اإلجمالي 

  208.معامل التوافق= 001.مستوى الداللة =    4درجات احلرية=      18.086= ٢كا

) رقم  اجلدول  يف  اإلحصائية  البيانات  مفردات ٢تكشف  نصف  من  أكثر  أن  عن   (
الّتشاركية   الفيديو  مقاطع  مشاهدة  ا يف  أسبوعّيً ساعة  نصف  من  أقل  يستغرقون  العينة 

ت فئة "من نصف ساعة إلى أقل  ، بينما جاء %٥٤٫٥ا وذلك بنسبة  نواملرتبطة بجائحة كور
بنسبة   الثاني  الترتيب  يف  ساعة"  ساعتني"  %٢٢٬٨من  من  أقل  إلى  ساعة  "من  فئة  ثم   ،

بنسبة %١٤٬٥بنسبة   األخير  قبل  الترتيب  إلى  فأكثر"  ساعات  ثالث  "من  فئة  وتراجعت   ،
إلى حد كبير؛ فالغالبية  %٤٫٣ نتيجة منطقية  الدراسة تشاهد لا، وهذه  عظمى من عّينة 

ذه املقاطع عن طريق شاشة اجلّوال، كما أن كثيًرا من مقاطع الفيديو املرتبطة باجلائحة  ه
  تستغرق وقًتا قصيًرا وتركز على رسائل محددة. 

ا بني السعوديني وغيرهم   البيانات اإلحصائية وجود عالقة دالة إحصائّيً كما توضح 
ه املقاطع، حيث بلغت قيمة  يه عّينة الدراسة يف مشاهدة هذضقفيما يتعلّق بالوقت الذي ت

) التوافق  (208.معامل  معنوية  مستوى  عند  ا  إحصائّيً دالة  قيمة  وهي  لصالح  001.)   (
غير السعوديني فإنهم يقضون وقًتا أكبر من السعوديني يف مشاهدة هذه املقاطع؛ ويرجع  

حر توّقف  من  صاحبه  وما  احلظر  أن  إلى  باألساس  غير    ة كذلك  أن  إلى  أّدى  الطيران 
  وديني لم يتمكّنوا من السفر إلى بالدهم، ّمما أتاح لهم الوقت ملشاهدة هذه املقاطع.  السع
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توزيع املبحوثني وفًقا ألكثر املواقع والتطبيقات التي يستخدمونها يف مشاهدة مقاطع  يوضح  :)٣( جدول
  الفيديو الّتشاركية املرتبطة بجائحة كورونا  

  اجلنسية 

  الفئات
  اإلجمالي   غير سعودي  سعودي 

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٧    ٢٨  ٦٫٩  ٩  ٧ ١٩  مواقع الصحف اإللكترونية 

 ١٠٫٨ ٤٣ ١١٫٥ ١٥ ١٠٫٤ ٢٨  املواقع اإلخبارية 

YouTube ٥٬٨ ٢٣ ٦٫٩ ٩ ٥٫٢ ١٤ 

Facebook  ١٢٫٥ ٥٠  ٣٦٫٢ ٤٧ ١٫١ ٣ 

Twitter  ٢٩ ١١٦ ١٢٬٣ ١٦ ٣٧ ١٠٠ 

Whats App                       ٢٤ ٩٦ ٢٠ ٢٦ ٢٥٬٩ ٧٠ 

Snabchat ٦٬٣ ٢٥ ١٬٥ ٢ ٨٫٥ ٢٣ 

Instagram  ٣٫٣ ١٣ ٢٫٣ ٣ ٣٬٧  ١٠ 

Telegram ٠٫٥ ٢ ٠ ٠ ٠٫٧ ٢ 

Google+  ٠٫٥ ٢ ١٫٥ ٢ ٠ ٠ 

 ٠٫٥ ٢ ٠٫٨ ١ ٠٫٤ ١  أخرى تذكر 

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ١٣٠ ١٠٠  ٢٧٠  اإلجمالي 

  479.معامل التوافق= 000.مستوى الداللة =    10حلرية=ات اجرد     119.330= ٢كا

) رقم  اجلدول  يف  اإلحصائية  البيانات  التي ٣توضح  والتطبيقات  املواقع  أكثر  أن   (
كانت تشاهد من خاللها عينة الدراسة مقاطع الفيديو الّتشاركية املتعلقة بجائحة كورونا  

يف:   التوالي  على  بنسبة    Twitterتتمثل  ثم  %٢٩وذلك   ،Whats App   بنسبة وذلك 
، ثم مواقع %١٠٫٨، ثم املواقع اإلخبارية بنسبة  %١٢٫٥بنسبة    وذلك  Facebook، ثم  %٢٤

بنسبة   اإللكترونية  ثم  %٧الصحف   ،Snabchat    ثم  %٦٬٣بنسبة  ،YouTube   بنسبة
األخرى  %٣٫٣بنسبة    Instagramثم    %٥٬٨ التطبيقات  على  اعتمادهم  تراجع  بينما   ،

كبير   وأشإو بشكل  "توّكلنا"،  تطبيق  تستخدم  أنها  السعوديات  إحدى  أشارت  أحد  ن  ار 
   املبحوثني غير السعوديني أنه يستخدم املتاح بصرف النظر عن مصدره. 

بني   إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  عن  اإلحصائية  البيانات  هذه  تكشف  كما 
) التوافق  معامل  قيمة  بلغت  وغيرهم حيث  قيمة479.السعوديني  وهي  إحصا  )  ئًيا دالة 

يون أكثر اعتماًدا على تويتر وواتس آب  )، فبينما كان السعود000.عند مستوى معنوية (
أكثر اعتماًدا على الفيس بوك وهو ما يتفق مع نتيجة    السعودينيوسناب شات؛ كان غير  
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والتي توّصلت إلى أن الشباب السعودي كانوا أكثر استخداًما    )٤٣(دراسة بسيوني وحّمادي
ا   قيلتطب أكثر  املصري  الشباب  كان  بينما  شات،  وسناب  وتويتر  آب  ستخداًما الواتس 

                                      للفيس بوك.  
كية املتعلقة  ): يوضح توزيع املبحوثني وفًقا ألسباب مشاهدتهم ملقاطع الفيديو التشار٤جدول رقم (

  بجائحة كورونا 
اجلنسية                                                                                           

  الفئات

  اإلجمالي   غير سعودي  سعودي 

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٢٤ ٩٦  ٢٠٫٨ ٢٧  ٢٥٬٦ ٦٩  لثقتي يف مصدر الفيديو

  ٤٠٫٥ ١٦٢  ٤٠ ٥٢  ٤٠٬٧ ١١٠ لسهولة استخدامها والوصول إليها 

  ٤٠ ١٦٠  ٣٨٬٥ ٥٠  ٤٠٫٧ ١١٠ ملشاهدتها يف الوقت الذي يناسبني 

  ٨٬٥ ٣٤  ٦٫٢ ٨  ٩٫٦ ٢٦  لكونها متكنني من املشاركة يف التعليق عليها

لتوظيفها الصوت والصورة والرسوم واإلنفو جرافيك بشكل  

 مبتكر 
١١٫٥ ٤٦  ١٣٫١ ١٧  ١٠٫٧ ٢٩  

  ٢٦ ١٠٤  ٢٦٫٢ ٣٤  ٢٥٫٩ ٧٠ الفيديولقصر الوقت الذي يستغرقه مقطع  

  ١٦٫٥ ٦٦  ٢٣٫١ ٣٠  ١٣٫٣ ٣٦  لكونها أكثر الوسائل مناسبة للموضوع

  ١٠٫٣ ٤١  ١٧٫٧ ٢٣  ٦٫٧ ١٨ ملشاركتها لقائمة أصدقائي يف احلسابات املختلفة لإلفادة منها 

ملالئمتها لطبيعتي اخلاصة كوني أميل إلى املشاهدة واالستماع  

  أكثر من القراءة 
٩٫٨ ٣٩  ٦٫٩ ٩  ١١٫١ ٣٠  

ئل  اسلكوني أكثر قدرة على تذّكر معلوماتها بشكل أكبر من الو

 األخرى 
٨٫٨ ٣٥  ١٣٫٨ ١٨  ٦٫٣ ١٧  

  ٨٫٣ ٣٣  ٨٫٥ ١١  ٨٫١ ٢٢ الستخدامها عناوين مثيرة وجذابة 

فيما يتعلق بأسباب مشاهدة عينة الدراسة ملقاطع الفيديو التشاركية املتعلقة بجائحة  
كورونا جاءت على النحو التالي: حيث تصدرت فئة "لسهولة استخدامها والوصول إليها"  

بنسب بنسبة  %٤٠٫٢  ة الترتيب  يناسبني"  الذي  الوقت  "ملشاهدتها يف  فئة  تليها  ثم  %٤٠،   ،
، تليها فئة "لثقتي يف مصدر  %٢٦يستغرقه مقطع الفيديو" بنسبة  فئة "لقصر الوقت الذي  

، تليها  %١٦٫٥، ثم فئة "لكونها أكثر الوسائل مناسبة للموضوع" بنسبة  %٢٤الفيديو" بنسبة  
"لتوظيفها الصوت والصورة ،  %١١٫٥والرسوم واإلنفو جرافيك بشكل مبتكر" بنسبة    فئة 

،  %١٠٫٣سابات املختلفة لإلفادة منها" بنسبة  ثم فئة "ملشاركتها لقائمة أصدقائي يف احل
  ثم تراجعت نسب بقية الفئات األخرى.  
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من  للمستخدم  تتيحه  وما  اإلنترنت  شبكة  خصائص  أن  عن  النتائج  هذه  تكشف 
اإلعالمي سواًء من حيث اختيار الوقت األنسب ملطالعة   اإمكانات السيطرة على محتواه

املختلفة يف استقبال مادتها تتصدر أسباب   هذا املحتوى، واستخدام العديد من الوسائط
ملقاطع، ومن ثم ينبغي توظيف كافة اإلمكانات التي  مشاهدة املبحوثني لهذه النوعية من ا

اجلائح بهذه  التوعية  يف  الرقمي  اإلعالم  الفيديو   ةيتيحها  مقاطع  طريق  عن  سواًء 
ش أو  اجلوال  الهاتف  تطبيقات  أو  اإللكترونية  الصحف  أو  التواصل الّتشاركية  بكات 

  االجتماعي ... إلخ.
لدوافع مشاهدتهم ملقاطع الفيديو التشاركية املرتبطة  ): يوضح توزيع املبحوثني وفًقا٥جدول رقم (

  بجائحة كورونا 
  اجلنسية                                                 

  الفئات

  اإلجمالي   غير سعودي  سعودي 

  %  ك  %  ك  %  ك

لالطالع على آخر التطورات محلّيا وعربّيا وعاملّيا فيما 

  يتعلق باجلائحة 
٧٧٫٣ ٣٠٩  ٧٢٫٣ ٩٤  ٧٩٫٦ ٢١٥  

فادة من آراء اخلبراء واملتخصصني فيما يتعلق  لإل

 باملوضوع 
٩٨ 

٣٦٫٣  
٦٤ 

٤٩٬٢  
١٦٢ 

٤٠٫٥  

  ٤٧ ١٨٨  ٤٩٬٢ ٦٤  ٤٥٫٩ ١٢٤ يدي باخلبرات التي متكّنني من الوقاية من الفيروسوزلت

  ٣٥٫٥ ١٤٢  ٤١٫٥ ٥٤  ٣٢٫٦ ٨٨  الكتساب املعارف املختلفة املتعلقة بالفيروس وطرق انتقاله

  ٢٤ ٩٦  ٢٤٫٦ ٣٢  ٢٣٫٧ ٦٤ لالطالع على التجارب املختلفة للمصابني بالفيروس 

ية السلبية الناجمة عن  سفملحاولة التخفيف من اآلثار الن

 الشديد من الفيروس  اخلوف
١٧٫٣ ٦٩  ١٣٫١ ١٧  ١٩٫٣ ٥٢  

  ٤ ١٦  ٢٫٣ ٣  ٤٫٨ ١٣  للترفيه ومتضية وقت الفراغ سيما يف أوقات احلظر 

  ٥٫٣ ٢١  ٣٫١ ٤  ٦٫٣ ١٧ للتعّود على مشاهدة هذه املقاطع منذ بدء األزمة 

البيانات اإلحصائية يف اجلدول رقم ( عّينة البحث ملشاهدة   عف) أن دوا٥يتضح من 
رتبطة بجائحة كورونا تتمثل على التوالي يف: "لالطالع على  مقاطع الفيديو الّتشاركية امل

ا فيما يتعلّق باجلائحة" وذلك بنسبة   ا وعاملّيً ا وعربّيً ، تليها فئة  %٧٧٫٣آخر التطورات محلّيً
الفيروسباخلبرات  "لتزويدي   الوقاية من  بالتي متكّنني من  وذلك  " %٤٧بة  سن "  فئة  ثم   ،  

، ثم فئة  %٤٠٫٥باملوضوع" وذلك بنسبة  فادة من آراء اخلبراء واملتخصصني فيما يتعلق  لإل
ثم فئة    %٣٥٫٥" وذلك بنسبة  الكتساب املعارف املختلفة املتعلقة بالفيروس وطرق انتقاله"
اولة  ح، ثم فئة "مل %٢٤" وذلك بنسبة  ختلفة للمصابني بالفيروسلالطالع على التجارب امل "
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ال اآلثار  من  وذلك التخفيف  الفيروس"  من  الشديد  اخلوف  عن  الناجمة  السلبية  نفسية 
، بينما تراجع مشاهدتهم ملقاطع الفيديو التشاركية املتعلقة بجائحة كورونا  % ١٧٫٣بنسبة  

  لدوافع طقوسية بشكل كبير.

يديو فلتكشف هذه البيانات اإلحصائية عن أن دوافع عّينة البحث ملشاهدة مقاطع ا
الفيد النفعية، فاملُشاِهد ملقاطع  الدوافع  ا تتمّثل يشكل رئيس يف  إمَّ يو املرتبطة باجلائحة 

أو لقاحات   الوباء وإيجاد عالجات  انتشار  والتطورات بشأن  أنه يريد معرفة املستجدات 
  تسب معارف وسلوكيات متكّنه من جتّنب العدوى.  له، أو يريد أن يك

يب التفاعل وإبداء الرأي يف مضامني مقاطع الفيديو  املبحوثني وفًقا ألسال ع): يوضح توزي٦جدول رقم (
  املتعلقة بجائحة كورونا

  اجلنسية                                                                          

  الفئات   

  اإلجمالي   غير سعودي  سعودي 

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٥٧٫٥ ٢٣٠  ٥٢٫٣ ٦٨  ٦٠ ١٦٢  أكتفي مبشاهدة مقاطع الفيديو 

  ٢٠٫٥ ٨٢  ٢٠ ٢٦  ٢٠٫٧ ٥٦ تعليق وإبداء الرأي حول مضامني مقاطع الفيديو لا

  ١٣ ٥٢  ١٤٫٦ ١٩  ١٢٫٢ ٣٣ اإلعجاب بالفيديو أو عدم اإلعجاب به 

  ٣٠٫٥ ١٢٢  ٣٢٫٣ ٤٢  ٢٩٫٦ ٨٠  اإلرسال إلى صديق

  ١٣٬٥ ٥٤  ١٦٫٢ ٢١  ١٢٫٢ ٣٣ مشاركة ملقطع الفيديو عبر حساباتي املختلفة عمل 

  ٢٫٣ ٩  ٠٫٨ ١  ٣ ٨ لكتروني عبر البريد اإل و االحتفاظ بالفيدي

  ١٨٫٨ ٧٥  ٢٣٫١ ٣٠  ١٦٫٧ ٤٥  قراءة التعليقات املختلفة املصاحبة للفيديو

  ٣٫٨ ١٥  ٥٫٤ ٧  ٣ ٨ املشاركة يف غرف احلوار 

لتوعية أصدقائي يف التطبيقات املختلفة  املشاركة بفيديو 

مبخاطر اجلائحة أو نقل خبرتي وجتربتي الشخصية يف  

  معها التعامل

١٥ ٦٠  ١٢٫٣ ١٦  ١٦٫٣ ٤٤  

 ) رقم  اجلدول  يف  اإلحصائية  البيانات  من  وإبداء ٦نستنتج  التفاعل  أساليب  أن   (
بجائحة   املتعلقة  التشاركية  الفيديو  مبقاطع  يتعلّق  فيما  الترتيب  الرأي  يف  تتمّثل  كورونا 

بنسبة   األول  الترتيب  يف  الفيديو"  مقاطع  مبشاهدة  "أكتفي  فئة  جاءت  ،  %٥٧٫٥التالي: 
التعليق وإبداء الرأي حول مضامني ، ثم فئة "%٣٠٫٥اإلرسال إلى صديق" بنسبة تليها فئة "

بنسبة   الفيديو"  للفيديو"  %٢٠٫٥مقاطع  املصاحبة  املختلفة  التعليقات  "قراءة  فئة  تليها   ،
، ثم فئة "املشاركة بفيديو لتوعية أصدقائي يف التطبيقات املختلفة مبخاطر  % ١٨٫٨بنسبة  
، تليها فئة "عمل %١٥أو نقل خبرتي وجتربتي الشخصية يف التعامل معها" بنسبة    ةحاجلائ
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، ففئة "اإلعجاب بالفيديو أو %١٣٫٥مشاركة ملقطع الفيديو عبر حساباتي املختلفة" بنسبة  
بينما تراجعت أساليب التفاعل األخرى بشكل كبير كما هو   %١٣عدم اإلعجاب به" بنسبة  

  واضح من اجلدول.

اذهتكشف   إبداه  وأساليب  التفاعل  طرق  تنّوع  عن  اإلحصائية  الرأي  لبيانات  ء 
ما   هذا  ولعّل  كورونا،  بجائحة  املتعلقة  الفيديو  مقاطع  يف  الواردة  املضامني  بخصوص 
فحجم   مباشرة؛  أو  مسجلة  كانت  سواًء  املقاطع  لهذه  متابعته  خالل  من  الباحث  الحظه 

التفاعل مع مضامني مقاطع الفيديو األخرى،    التفاعل مع محتواها يتفّوق كثيًرا على حجم
حد ما  هذا  كورونا  ولعّل  بجائحة  للتوعية  املقاطع  هذه  توظيف  إلى  الطبية  بالكوادر  ا 

  والوقاية منها. 
ألكثر مصادر مقاطع الفيديو الّتشاركية املتعلقة بجائحة كورونا ا يوضح توزيع املبحوثني وفقً  :)٧جدول(

  مصداقية
  اجلنسية 

  الفئات

  اإلجمالي   غير سعودي  ي سعود

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٥٣٫٣  ٢١٣  ٤٨٫٥  ٦٣  ٥٥٫٦ ١٥٠  الرسمية عبر مواقع التواصل االجتماعي احلسابات 

 ٤٫٨ ١٩ ١٠٫٨ ١٤ ١٫٩ ٥  احلسابات الشخصية عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 ٥ ٢٠ ٦٫٢ ٨ ٤٫٤ ١٢  مواقع الصحف اإللكترونية 

 ١٣٫٥ ٥٤ ٩٫٢ ١٢ ١٥٫٦ ٤٢  املواقع اإلخبارية 

 ٢٣٫٥ ٩٤ ٢٥٫٤ ٣٣ ٢٢٫٦ ٦١  مواقع اجلهات الرسمية على اإلنترنت

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ١٣٠ ١٠٠  ٢٧٠  اإلجمالي 

  213.معامل التوافق= 001.مستوى الداللة =    4 درجات احلرية=      18.924= ٢كا

) رقم  اجلدول  يف  اإلحصائية  البيانات  الفيديو ٧تظهر  مقاطع  مصادر  أكثر  أن   (
املتع عّينة  قلالتشاركية  تشاهدها  التي  املقاطع  تلك  هي  مصداقية  كورونا  بجائحة  ة 

ية؛ سواًء متثلت هذه املنابر اإلعالمية يف احلسابات الرسمية  الدراسة عبر املنافذ الرسم
، أو عن طريق مواقع اجلهات الرسمية على  %٥٣٫٣بنسبة عبر مواقع التواصل االجتماعي 

بنسبة   املواقع  %٢٣٫٥اإلنترنت  تليها  بنسبة  إلا،  قبل %١٣٫٥خبارية  الترتيب  يف  وجاء   ،
بنسبة   اإللكترونية  الصحف  مواقع  و%٥األخير  مواقع ،  الشخصية عبر  أخيًرا احلسابات 

  .%٤٫٨التواصل االجتماعي بنسبة 

توضح حجم   النتائج  باجلائحة  وهذه  املتعلّقة  الفيديو  مقاطع  الدراسة يف  عّينة  ثقة 
ا التي  رلالتي يتم مشاهدتها عبر املنافذ  سمية، وهو ما يحسب لوزارة الصحة السعودية 
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داء اإلعالمي املتمّيز لقيادتها خالل مواجهتها  حازت على ثقة املواطن واملقيم؛ بفضل األ
النتائج عن وجود عال كما تكشف هذه  السعوديني  للجائحة،  داللة إحصائية بني  ذات  قة 

مصداق الفيديو  مقاطع  مصادر  بأكثر  يتعلّق  فيما  معامل  ةيوغيرهم  قيمة  بلغت  حيث   ،
  ).001.) وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية (213.التوافق (

املتعلقة بجائحة كورونا ألكثر منتجي مقاطع الفيديو الّتشاركية ا يوضح توزيع املبحوثني وفقً  :)٨جدول(
  مصداقية

  اجلنسية 

  الفئات

  اإلجمالي   غير سعودي  سعودي 

  %  ك  %  ك  %  ك

  ١٣٫٣  ٥٣  ٨٫٥  ١١  ١٥٫٦ ٤٢  املحترفون  اإلعالميون 

 ٥٢ ٢٠٨ ٦٥٫٤ ٨٥ ٤٥٫٦ ١٢٣  الكوادر الطبية 

 ٣٢٫٣ ١٢٩  ٢٣٫٨ ٣١ ٣٦٫٣  ٩٨  املسؤولون 

 ٢٫٥ ١٠ ٢٫٣ ٣ ٢٫٦ ٧  املواطنون العاديون 

 ١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ١٣٠ ١٠٠  ٢٧٠  اإلجمالي 

  187.معامل التوافق= 006.مستوى الداللة =    3 درجات احلرية=      14.479= ٢كا

بجائحة  املتعلقة  التشاركية  الفيديو  مقاطع  أكثر  أن  إلى  اإلحصائية  البيانات  تشير 
الطبية وذلك بنسبة كورونا مصداقية لدى عينة الدراسة تلك املقاطع التي تنتجها الكوادر  

التي ينتجها  ٣٢٫٣، ثم املسؤولون بنسبة  %٥٢ املقاطع  ، بينما تراجعت ثقة املشاهدين يف 
، بينما جاءت فئة "املواطنون العاديون" يف الترتيب  %١٣٫٣لتثمل نسبة    إعالميون محترفون

  .%٢٫٥األخير بنسبة  

ثم   ومن  الدراسة  عينة  وعي  مدى  عن  النتائج  هذه  التي تكشف  الفيديو  فمقاطع 
باعتبارهم   الطبية  الكوادر  تنتجها  التي  املقاطع  تلك  هي  لديهم  مبصداقية  حتظى 

أ إلى  باإلضافة  جانب،  من  مجال    ن متخصصني  يف  الشخصية  جتاربه  ينقل  غالبيتهم 
مكافحة الوباء من امليدان من جانب آخر، ومن ثم ينبغي على اجلهات اإلعالمية املختلفة  

الكوادر الطبية يف حمالت التوعية بهذا الوباء وال يترك األمر لالجتهاد    جتيد توظيفأن  
  الفردي واإلبداع الذاتي لهذه الكوادر.

النتائج   توضح  عالإلاكما  وجود  السعوديني  حصائية  بني  إحصائية  داللة  ذات  قة 
التوافق  بلغت قيمة معامل  الفيديو، حيث  يتعلق مبصداقية منتجي مقاطع  وغيرهم فيما 

فبينما كان السعوديون  ،  )006.)، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية (187.(
املسؤولون   ينتجها  التي  الفيديو  ملقاطع  غير  اوأكثر مصداقية  كان  املحترفون؛  إلعالميون 
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تنتجه التي  املقاطع  يف  ثقة  أكثر  تشيرالسعوديني  النتيجة  هذه  ولعّل  الطبية،  الكوادر   –ا 
  إلى حجم ثقة السعوديني بقيادتهم ومسؤوليهم. -كذلك

): يوضح توزيع املبحوثني وفًقا الجتاهاتهم نحو فاعلية توظيف مقاطع الفيديو الّتشاركية  ٩جدول رقم (
  التوعية بجائحة كورونا والوقاية منها  يف

  م

 الفئات                           درجة املوافقة   
  اإلجمالي   فق غير موا  إلى حد ما   موافق

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

١  
تقّدم مقاطع الفيديو معلومات عن (الفيروس) 

بأسلوب سهل وبسيط وجذاب ميكّن املتصّفح من 
  متابعتها واإلفادة منها 

١٠٠  ٤٠٠  ١٫٣  ٥  ٣٦٫٥  ١٤٦ ٦٢٫٣  ٢٤٩  

٢  
تعّرفت من مقاطع الفيديو على اإلجراءات االحترازية 

املناطق املختلفة للحد  التي تتخذها حكومة اململكة يف 
  من انتشار فيروس (كورونا) 

١٠٠  ٤٠٠  ٣  ١٢  ٢٧٫٣  ١٠٩  ٦٩٫٨  ٢٧٩  

٣  

تقدم مقاطع الفيديو معلومات لألشخاص الذين 
التصّرف سواء   ةيشعرون بأعراض كورونا بكيفي

باالتصال بأرقام هاتفية محددة أو الذهاب إلى 
  معينةمستشفيات 

١٠٠  ٤٠٠  ٤٫٥  ١٨  ٣٣  ١٣٢  ٦٢٫٥  ٢٥٠  

٤  
الفيديو على األعراض املختلفة  مقاطع تعّرفت من  

للمصابني بفيروس كورونا سواًء كانت هذه األعراض  
  خفيفة أو متوسطة أو شديدة 

١٠٠  ٤٠٠  ٣٫٨  ١٥  ٣٨٫٥  ١٥٤  ٥٧٫٨  ٢٣١  

٥  
مقاطع الفيديو على كيفية التعامل مع  تساعدني 

  األعراض املختلفة لفيروس كورونا 
١٠٠  ٤٠٠  ٥٫٨  ٢٣  ٣٧٫٥  ١٥٠  ٥٦٫٨  ٢٢٧  

٦  
أفادتني مقاطع الفيديو أن هناك العديد من املصابني 
بالفيروس ال تظهر عليهم أية أعراض، ّمما مكّنني من  

  ص ا املحافظة على اإلجراءات الوقائية مع كافة األشخ
١٠٠  ٤٠٠  ٤٫٥  ١٨  ٢٩٫٣  ١١٧  ٦٦٫٣  ٢٦٥  

٧  
متكّنني مقاطع الفيديو من التمييز بني أعراض 

  فيروس كورونا وأعراض اإلنفلونزا العادية
١٠٠  ٤٠٠  ٩  ٣٦  ٣٨  ١٥٢  ٥٣  ٢١٢  

٨  
تستخدم مقاطع الفيديو يف الرد على الشائعات 
وتصحيح املعلومات اخلاطئة عن (الفيروس) يف 

  الوسائل األخرى 
١٠٠  ٤٠٠  ٥٫٥  ٢٢  ٤٠٫٥  ١٦٢  ٥٤  ٢١٦  

٩  

تساهم مقاطع الفيديو يف نقل التجارب املختلفة 
للمصابني يف مرحلة العزل سواء فيما يتعلّق بطرق  

التعامل مع املخالطني أو األدوية املختلفة التي تساعد 
  يف التخفيف من أعراض (الفيروس)

١٠٠  ٤٠٠  ٥٫٨  ٢٣  ٣٢٫٣  ١٢٩  ٦٢  ٢٤٨  

١٠  
التعّرف على الطرق املختلفة   تسهم مقاطع الفيديو يف

  النتقال العدوى
١٠٠  ٤٠٠  ١  ٤  ٣٢٫٨  ١٣١  ٦٦٫٣  ٢٦٥  

١١  
تتابع مقاطع الفيديو جهود املراكز البحثية يف العالم  
يف التوّصل الكتشاف عالج أو لقاح للفيروس ومتايعة  

  التطورات يف هذا املجال أوًال بأول 
١٠٠  ٤٠٠  ٩  ٣٦  ٤١٫٥  ١٦٦  ٤٩٫٥  ١٩٨  

١٢  
و يف التعّرف على التطورات فيديلامقاطع تسهم 

املستقبلية للفيروس وكيفية التعامل مع هذه 
  التطورات 

١٠٠  ٤٠٠  ٩٫٥  ٣٨  ٣٧٫٥  ١٥٠  ٥٣  ٢١٢  

١٣  
طريقة تنظيف اليد بشكل   تعلّمت من مقاطع الفيديو

  مينع من انتقال العدوىفّعال 
١٠٠  ٤٠٠  ٢  ٨  ٢٨  ١١٢  ٧٠  ٢٨٠  
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١٤  
اء الكّمام  دت الفيديو على كيفية ار مقاطعتعرفت من  

  وطريقة التخلّص منهما والقّفاز
١٠٠  ٤٠٠  ٤  ١٦  ٢٦  ١٠٤  ٧٠  ٢٨٠  

١٥  
كيفية اختبار جودة  إلىالفيديو  مقاطع ترشدني

  الكّمام والتأكد من صالحيته 
١٠٠  ٤٠٠  ٣٫٨  ١٥  ٣٩  ١٥٦  ٥٧٫٣  ٢٢٩  

١٦  
الفيديو يف التعريف بكيفية تعقيم  مقاطعم هتس

يف هذا  األسطح املختلفة واألدوات املستخدمة
  التعقيم للحد من انتشار الفيروس 

١٠٠  ٤٠٠  ٤  ١٦  ٣٠٫٥  ١٢٢  ٦٥٫٥  ٢٦٢  

١٧  
تبرز مقاطع الفيديو كيفية التعامل مع املصابني بشكل 
مينع من انتقال العدوى ويحافظ على التوازن النفسي  

  للمصاب 
١٠٠  ٤٠٠  ٣٫٥  ١٤  ٣٧  ١٤٨  ٥٩٫٥  ٢٣٨  

١٨  
خرين آلمتكنني مقاطع الفيديو من كيفية التعامل مع ا

  بطريقة متنع من انتقال العدوى
١٠٠  ٤٠٠  ١٫٨  ٧  ٢٨٫٥  ١١٤  ٦٩٫٨  ٢٧٩  

١٩  
تساعد مقاطع الفيديو يف الكشف عن التصرفات 
اخلاطئة التي يرتكبها البعض مما يحد من انتشار  

  الفيروس 
١٠٠  ٤٠٠  ٢  ٨  ٣٠٫٥  ١٢٢  ٦٧٫٥  ٢٧٠  

٢٠  
تقدم مقاطع الفيديو الدعم النفسي للكوادر الطبية  

املختلفة مما ميكنهم من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة 
  ورغبة 

١٠٠  ٤٠٠  ٦٫٥  ٢٦  ٣٩٫٨  ١٥٩  ٥٣٫٨  ٢١٥  

٢١  
تدعم مقاطع الفيديو اجلهود التي تقوم بها 

املؤسسات املختلفة يف احلد من انتشار (الفيروس) 
  وتبرزها 

١٠٠  ٤٠٠  ٥٫٥  ٢٢  ٣٤٫٨  ١٣٩  ٥٩٫٨  ٢٣٩  

٢٢  
تسهم مقاطع الفيديو يف التخفيف من حدة الضغوط 

على املؤسسات الصحية واملحافظة على طاقتها 
  االستيعابية

١٠٠  ٤٠٠  ٦٫٥  ٢٦  ٣٩٫٥  ١٥٨  ٥٤  ٢١٦  

٢٣  
تساعد مقاطع الفيديو على التخفيف من حدة اآلثار 

  النفسية الناجمة عن اجلائحة 
١٠٠  ٤٠٠  ٧  ٢٨  ٤٢٫٣  ١٦٩  ٥٠٫٧  ٢٠٣  

(بال رقم  اجلدول  يف  اإلحصائية  للبيانات  املتأنية  من  ٩قراءة  مجموعة  نستخلص   (

  املؤشرات تتمثل فيما يلي:  

يف  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  توظيف  نحو  املبحوثني  باجتاهات  يتعلق  فيما  أوًال: 
"تعّرفت من مقاطع الفيديو على اإلجراءات التوعية املعرفية بجائحة كورونا تصّدرت فئة  

فيروس  االحت انتشار  من  للحد  املختلفة  املناطق  يف  اململكة  حكومة  تتخذها  التي  رازية 
، تليها فئتا "أفادتني مقاطع الفيديو أن هناك العديد من  %٦٩٫٨" بنسبة موافقة  (كورونا)

املحافظة على اإلجراءات املصابني بالفيروس ال تظهر عليهم أية أعراض ّمما مكّنني من  
األش كافة  مع  املختلفة  الوقائية  الطرق  على  التعّرف  يف  الفيديو  مقاطع  "تسهم  و  خاص" 

، ثم فئة "تقدم مقاطع الفيديو معلومات لألشخاص  %٦٦٫٣النتقال العدوى" بنسبة موافقة  
أو   الذين يشعرون بأعراض كورونا بكيفية التصّرف سواًء باالتصال بأرقام هاتفية محددة

موافقة   بنسبة  معينة"  إلى مستشفيات  الفيديو  %٦٢٫٥الذهاب  مقاطع  "تقّدم  فئة  تليها   ،
متابعتها   من  املتصّفح  ميكّن  وجذاب  وبسيط  سهل  بأسلوب  (الفيروس)  عن  معلومات 



              ٢٢٦١ 

موافقة   بنسبة  منها"  التجارب  %٦٢٫٣واإلفادة  نقل  يف  الفيديو  مقاطع  "تسهم  فئة  ثم   ،
مرحلة يف  للمصابني  املخ  املختلفة  مع  التعامل  بطرق  يتعلّق  فيما  سواء  أو  العزل  الطني 

  .%٦٢" بنسبة موافقة األدوية املختلفة التي تساعد يف التخفيف من أعراض (الفيروس) 

كما تكشف النتائج عن تراجع نسبة موافقة املبحوثني على بعض العبارات تتصّدرها  
لعالم يف التوّصل الكتشاف عالج أو عبارة "تتابع مقاطع الفيديو جهود املراكز البحثية يف ا

للفيرو موافقة  لقاح  بنسبة  بأول"  أوًال  املجال  هذا  يف  التطورات  ومتابعة  ثم  % ٤٩٫٥س   ،
فئتا" متكّنني مقاطع الفيديو من التمييز بني أعراض فيروس كورونا وأعراض اإلنفلونزا  

املستقبلي التطورات  التعّرف على  الفيديو يف  "تسهم مقاطع  و  للفيروس وكيفية العادية"  ة 
، تليهما فئة "تستخدم مقاطع الفيديو يف    %٥٣سبة موافقة  التعامل مع هذه التطورات" بن

األخرى"   الوسائل  يف  (الفيروس)  عن  اخلاطئة  املعلومات  وتصحيح  الشائعات  على  الرد 
  .%٥٤بنسبة موافقة  

الّتش الفيديو  ملقاطع  املعريف  التأثير  أن  تكشف  اإلحصائية  النتائج  يف هذه  اركية 
فاع أكثر  يكون  كورونا  بجائحة  بسيطة التوعية  معلومات  نقل  توظيفها يف  يتم  عندما  لّية 

نقل   املقاطع يف  توظيف هذه  يتم  التأثير عندما  يتراجع هذا  بينما  كبير،  ومحددة بشكل 
لقاح،   أو  عالج  الكتشاف  التوصل  يف  البحثية  املراكز  جهود  كمتابعة  معّقدة  معلومات 

ا على  حتتاجوالتعّرف  معلومات  أو  للفيروس،  املستقبلية  ذهنية    لتطورات  عملّيات  إلى 
إلى إحدى   النتائج تشير  العادية، وهذه  األنفلونزا  وأعراض  كورونا  أعراض  كالتمييز بني 
بجائحة   املتعلّقة  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  على  الباحث  الحظها  التي  السلبّيات  أبرز 

يف  العناصر اإلخراجية واإلنفو جرافيك بشكل فّعال  كورونا والتي تتمّثل يف عدم توظيف  
  هذه املقاطع؛ مما ميكّنها من نقل املعارف التي حتتاج إلى تركيز من املتابعني. 

ا فيما يتعلّق بتوظيف مقاطع الفيديو الّتشاركية يف التوعية السلوكية بجائحة   ثانًيا: أمَّ
"تع فئتي  تصّدر  إلى  اإلحصائية  البيانات  تشير  الفيديوكورونا  مقاطع  من  طريقة    لّمت 

الفيديو على كيفية   مقاطعتعرفت من  " و " مينع من انتقال العدوىفّعال  تنظيف اليد بشكل  
منهما التخلّص  والقّفاز وطريقة  الكّمام  موافقة  ارتداء  بنسبة  فئة "متكنني  %٧٠"  تليهما   ،

من   متنع  بطريقة  اآلخرين  مع  التعامل  كيفية  من  الفيديو  بنسبة  مقاطع  العدوى"  انتقال 
اطع الفيديو يف الكشف عن التصرفات اخلاطئة التي ، ثم فئة "تساعد مق٦٩٫٨٥موافقة  

بنسبة   الفيروس"  انتشار  البعض مما يحد من  "٦٧٫٥يرتكبها  تليها فئة  تسهم  موافقة %، 
الفيديو يف التعريف بكيفية تعقيم األسطح املختلفة واألدوات املستخدمة يف هذا   مقاطع

الفيروسال انتشار  من  للحد  موافقة  تعقيم  بنسبة  ب%٦٥٫٥"  موافقة  ،  نسبة  تراجعت  ينما 
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"ترشدني عبارتي  على  الدراسة  الكّمام   إلىالفيديو    مقاطع  عينة  جودة  اختبار  كيفية 
، و "تبرز مقاطع الفيديو كيفية التعامل مع    %٥٧٬٣" بنسبة موافقة  والتأكد من صالحيته

انت من  بشكل مينع  بنسبة  املصابني  للمصاب"  النفسي  التوازن  على  ويحافظ  العدوى  قال 
  .%٥٩٫٥موافقة 

تكشف هذه البيانات اإلحصائية عن مدى تأثير توظيف مقاطع الفيديو الّتشاركية يف 
التوعية السلوكية (اإلجراءات الوقائية) بجائحة كورونا، ولعّل هذا ما الحظه الباحث من  

املقاطع؛ حيث مت   التي ترشد املستخدمني خالل متابعته لهذه  املقاطع  العديد من  تقدمي 
والتخلّص منهما، وهو ما تعكسه إلى كي والكّمام  القّفاز  ارتداء  اليد، وطريقة  فية تنظيف 

  هذه البيانات اإلحصائية.

ا فيما يتعلّق باجتاهات املبحوثني نحو توظيف مقاطع الفيديو الّتشاركية يف  ثالًثا: أمَّ
ا جلهود  لبيانات اإلحصائية عن أن عبارة "تدعم مقاطع الفيديو ادعم بيئة الوباء تكشف 

التي تقوم بها املؤسسات املختلفة يف احلد من انتشار (الفيروس) وتبرزها" تتصدر موافقة 
بنسبة   الدراسة  حدة %٥٩٫٨عينة  من  التخفيف  يف  الفيديو  مقاطع  "تسهم  فئة  تليها   ،

طا على  واملحافظة  الصحية  املؤسسات  على  موافقة الضغوط  بنسبة  االستيعابية"  قتها 
اطع الفيديو الدعم النفسي للكوادر الطبية املختلفة مما ميكنهم من  ، ثم فئة "تقدم مق%٥٤

، وأخيًرا فئة "تساعد مقاطع %٥٣٫٨أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة ورغبة" بنسبة موافقة  
اجلائحة"   عن  الناجمة  النفسية  اآلثار  حدة  من  التخفيف  على  موافقة  الفيديو  بنسبة 

٥٠٫٧%.  

تر اإلحصائية  البيانات  هذه  العبارات  توّضح  على  الدراسة  عينة  موافقة  نسب  اجع 
الوباء، وهذا يرجع باألساس  بيئة  الّتشاركية يف دعم  الفيديو  التي تقيس توظيف مقاطع 
الوباء من مرضى   بيئة  املقاطع تدعم  كانت بعض  املقاطع؛ فبينما  التناقض بني هذه  إلى 

املؤسسات وتقلّل من  وكوادر طبّية، كانت هناك مقاطع أخرى تعرقل جهود هذه  ومؤسسات
املؤسسات  يف  السلبيات  بعض  إبراز  على  وتركز  الطبية  الكوادر  تبذلها  التي  اجلهود 

  املختلفة، وهو ما عكسته نتائج الدراسة.
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د من فاعلّية توظيف  ): يوضح توزيع املبحوثني وفًقا الجتاهاتهم نحو السلبّيات التي حت ١٠جدول رقم (
  وعية بجائحة كورونا والوقاية منها مقاطع الفيديو الّتشاركية يف الت

  م
 درجة املوافقة                   الفئات                   

  اإلجمالي  غير موافق   إلى حد ما   موافق 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

١  

كثيًرا من املعلومات مقاطع الفيديو تبث 
سواء   فيروس كورونااخلاطئة حول 

تعلقت هذا املعلومات اخلاطئة بطرق 
إلى عالج أو لقاح أو  الوقاية أو التوصل 

أو   التقليل من مخاطر الفيروس
التشكيك يف تواجده أو الترويج لفكرة  

  املؤامرة 

١٠٠  ٤٠٠  ٢٩٫٣  ١١٧  ٤٦٫٣  ١٨٥ ٢٤٫٥  ٩٨  

٢  
عناوين مضللة  الفيديومقاطع تستخدم 

  ته للمقطع ملجرد إقناع املتصفح مبشاهد
١٠٠  ٤٠٠  ٢٨٫٥  ١١٤  ٤٣  ١٧٢  ٢٨٫٥  ١١٤  

٣  
الفيديو  مقاطعة استغالل الكوادر الطبي

لتحقيق الشهرة استناًدا إلى االهتمام  
  اجلماهيري باملقاطع املتعلقة بالفيروس

١٠٠  ٤٠٠  ٣٨٫٣  ١٥٥  ٣٨٫٨  ١٥٥  ٢٢٫٥  ٩٠  

٤  

تستغرق العديد من مقاطع الفيديو  
ا طويًال مما  املتعلقة بالفيروس وقًتا زمنّيً

يؤدي إلى ملل املشاهد وعدم قدرته 
  يةللنهاعلى استكمال املقطع 

١٠٠  ٤٠٠  ٢٧  ١٠٨  ٤٦٫٥  ١٨٦  ٢٦٫٥  ١٠٦  

٥  

ستخدم العديد من مقاطع الفيديو لغة ي
علمية متخصصة ومصطلحات فنية  

يصعب على املشاهد العادي فهمها ومن  
  فادة منها ثّم اإل

١٠٠  ٤٠٠  ٣٥٫٨  ١٤٣  ٤٦٫٨  ١٨٧  ١٧٫٥  ٧٠  

٦  

مقاطع الفيديو على  غالبية تقتصر 
املباشر  استخدام أسلوب الوعظ 

د فقط على صوت املتحدث  واالعتما
وصورته مما يقلل من تذكر محتويات  

  املقطع 

١٠٠  ٤٠٠  ٢٨٫٢  ١١٣  ٥٠٫٧  ٢٠٣  ٢١  ٨٤  

٧  

لم توظف العديد من مقاطع الفيديو  
الرسوم  الصوت ك  ةالوسائط املتعدد
جرافيك يف نقل   والصور واإلنفو

  الرسائل املتعلقة بفيروس كورونا 

١٠٠  ٤٠٠  ٣٠٫٥  ١٢٢  ٤٥٫٨  ١٨٣  ٢٣٫٨  ٩٥  

٨  

مقاطع الفيديو غالبية يقتصر تقدمي 
الذين ال يجيدون املهارات على الهواة 

املختلفة إلنتاج مقاطع الفيديو مثل  
ضبط زوايا التصوير وتنوعها وتوزيع  

  اإلضاءة .... إلخ 

١٠٠  ٤٠٠  ٣٥٫٨  ١٤٣  ٤١  ١٦٤  ٢٣٫٣  ٩٣  

٩  

تضارب املعلومات بني العديد من 
مقاطع الفيديو فيما يتعلق بفيروس  

أفقدني الثقة يف محتوى ما   كورونا
  هذه املقاطع  تقدمه

١٠٠  ٤٠٠  ٣٠٫٥  ١٢٢  ٤١٫٨  ١٦٧  ٢٧٫٨  ١١١  

١٠  
يستغل غير املتخصصني مقاطع الفيديو 
  يف التسويق ألفكار مضللة عن الفيروس

١٠٠  ٤٠٠  ٢٧  ١٠٨  ٤٤٫٥  ١٧٨  ٢٨٫٥  ١١٤  
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١١  

الفيديو للخوف الشديد  مقاطعتروج 
ردود بعض من الفيروس مما يؤدي إلى 

فعال اخلاطئة جتاه الكوادر الطبية األ
من جانب واملصاب بالفيروس من جانب  

  آخر

١٠٠  ٤٠٠  ٢٨  ١١٢  ٤٣٫٨  ١٧٥  ٢٨٫٢  ١١٣  

١٢  
حتاول مقاطع الفيديو التشكيك يف  

الكوادر الطبية يف  اجلهود التي تبذلها 
  مواجهة اجلائحة 

١٠٠  ٤٠٠  ٤١٫٨  ١٦٧  ٣٦٫٥  ١٤٦  ٢١٫٨  ٨٧  

١٣  
اآلثار   تسهم مقاطع الفيديو يف تعميق

  النفسية السلبية الناجمة عن اجلائحة 
١٠٠  ٤٠٠  ٣١٫٣  ١٢٥  ٤٢٫٨  ١٧١  ٢٦  ١٠٤  

١٤  
تنتهك بعض مقاطع الفيديو 

اخلصوصية للمرضى كتصويرهم دون 
  احلصول على إذن منهم

١٠٠  ٤٠٠  ٣٣٫٣  ١٣٣  ٤٣٫٥  ١٧٤  ٢٣٫٣  ٩٣  

١٥  
تستخدم بعض مقاطع الفيديو املتعلقة 

عليها   ألفاًظا غير الئقة وعبارات يعاقب
  القانون 

١٠٠  ٤٠٠  ٤٦٫٨  ١٨٧  ٣٤٫٣  ١٣٧  ١٩  ٧٦  

يف   التشاركية  الفيديو  مقاطع  توظيف  فاعلّية  من  حتد  التي  بالسلبّيات  يتعلّق  فيما 
والوقاية منها، تكشف البيانات اإلحصائية يف اجلدول السابق عن  التوعية بجائحة كورونا  

" فئتي  الفيديوتستخدم  أن  مل   مقاطع  للمقطع  مضللة  املتصفح  عناوين  إقناع  جرد 
"مبشاهد و  عن  ته"  مضللة  ألفكار  التسويق  يف  الفيديو  مقاطع  املتخصصني  غير  يستغل 
 مقاطعتروج  ، تليهما فئة "%٢٨٫٥" تتصدر العبارات يف نسبة موافقة املبحوثني  الفيروس

إلى   يؤدي  الفيروس مما  من  الشديد  للخوف  اخلاطئة جتاه بعض  الفيديو  األفعال  ردود 
، ثم  %٢٨٫٢" بنسبة موافقة  لطبية من جانب واملصاب بالفيروس من جانب آخرالكوادر ا

ي  تضارب املعلومات بني العديد من مقاطع الفيديو فيما يتعلق بفيروس كورونا أفقدنفئة "
تستغرق العديد ، تليها فئة "%٢٧٫٨هذه املقاطع" بنسبة موافقة    الثقة يف محتوى ما تقدمه

ا طويًال مما يؤدي إلى ملل املشاهد وعدم من مقاطع الفيديو املتعلقة   بالفيروس وقًتا زمنّيً
، ثم فئة "تسهم مقاطع الفيديو %٢٦٬٥" بنسبة موافقة  قدرته على استكمال املقطع للنهاية

تع بنسبة  يف  اجلائحة"  عن  الناجمة  السلبية  النفسية  اآلثار  "%٢٦ميق  فئة  تليها  تبث  ، 
الفيديو   اخلمقاطع  املعلومات  من  حول  كثيًرا  كورونااطئة  هذا   سواءً   فيروس  تعلقت 

مخاطر   من  التقليل  أو  لقاح  أو  عالج  إلى  التوصل  أو  الوقاية  بطرق  اخلاطئة  املعلومات 
  . %٢٤٫٥و الترويج لفكرة املؤامرة" بنسبة موافقة أو التشكيك يف تواجده أ الفيروس

ة عدم موافقة  كما تشير البيانات اإلحصائية إلى أن العبارات التي ارتفعت فيها نسب
املبحوثني تتمثل على التوالي يف عبارة "تستخدم بعض مقاطع الفيديو املتعلقة ألفاًظا غير  

، تليها  %٤٦٫٨ا املبحوثون بنسبة  الئقة وعبارات يعاقب عليها القانون" حيث اعترض عليه 
الطبية يف مواجهة  الكوادر  تبذلها  التي  التشكيك يف اجلهود  الفيديو    فئة "حتاول مقاطع 



              ٢٢٦٥ 

موافقة   بنسبة عدم  "%٤١٫٨اجلائحة"  فئة  ثم  الطبية  ،  الكوادر  الفيديو    مقاطعاستغالل 
" بنسبة عدم فيروسلتحقيق الشهرة استناًدا إلى االهتمام اجلماهيري باملقاطع املتعلقة بال 

"ي%٣٨٫٣موافقة   فئتا  تليها  متخصصة  ،  علمية  لغة  الفيديو  مقاطع  من  العديد  ستخدم 
يصعب   فنية  اإلومصطلحات  ثّم  ومن  فهمها  العادي  املشاهد  منهاعلى  "فادة  و  يقتصر  " 

الذين ال يجيدون املهارات املختلفة إلنتاج مقاطع مقاطع الفيديو على الهواة  غالبية  تقدمي  
يو مثل ضبط زوايا التصوير وتنوعها وتوزيع اإلضاءة .... إلخ" بنسبة عدم موافقة الفيد
٣٥٫٨%.  

عن أن أبرز السلبّيات التي حتد من فاعلّية توظيف  تكشف هذه البيانات اإلحصائية  
مقاطع الفيديو الّتشاركية يف التوعية بجائحة كورونا تتمثل يف استخدام عناوين مضللة،  

املقاطع،   بعض  أعراض  وطول  من  يصاحبه  وما  الفيروس  من  الشديد  للخوف  والترويج 
ات التي ما زالت يف طور  نفسية سلبية، والتضارب بني املعلومات والترويج لبعض املعلوم

  االختبار، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه منتجو هذه املقاطع.
لتي تسهم يف زيادة فاعلّية ): يوضح توزيع املبحوثني وفقًا الجتاهاتهم نحو املقترحات ا١١جدول رقم (

  مقاطع الفيديو الّتشاركية يف التوعية بجائحة كورونا والوقاية منها 
  م

 درجة املوافقة                    الفئات             
  اإلجمالي  غير موافق   إلى حد ما   موافق 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

١  

االستعانة باملتخصصني يف إنتاج  
يتمكنوا من  املقاطع املصورة حتى 

توظيف العناصر األساسية املطلوبة  
  إلنتاج مقطع فيديو بشكل فّعال 

١٠٠  ٤٠٠  ١٫٣  ٥  ٢٦  ١٠٤ ٧٢٫٨  ٢٩١  

٢  

ختلفة يف إنتاج  توظيف التقنيات امل
املقاطع كالصوت والصور والرسوم 

واإلنفو جرافيك وغيرها مما يساعد  
املشاهد على تذّكر محتوى هذه  

  املقاطع 

١٠٠  ٤٠٠  ١٫٨  ٧  ٢٥٫٣  ١٠١  ٧٣  ٢٩٢  

٣  
توظيف املشاهد التمثيلية يف إنتاج  
مقاطع الفيديو يساعد على جاذبية  

  هذه املقاطع 
١٠٠  ٤٠٠  ٣٫٨  ١٥  ٣٢٫٥  ١٣٠  ٦٣٫٧  ٢٥٥  

٤  
استخدام اللغة العربية البسيطة يف  
مقاطع الفيديو مما يساعد املتصفح 

  على فهمها واستيعابها
١٠٠  ٤٠٠  ١٫٥  ٦  ٢٩٫٣  ١١٧  ٦٩٫٣  ٢٧٧  

٥  

تتعاون املؤسسات الصحية أن 
واإلعالمية والفنية يف إنتاج مقاطع  

الفيديو وال يترك األمر للجهود  
الفردية مما يساعد يف زيادة ثقة 

  ذه املقاطعاملشاهد يف ه

١٠٠  ٤٠٠  ١٫٥  ٦  ٢٦٫٥  ١٠٦  ٧٢  ٢٨٨  
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٦  
أن يكون الوقت الذي يستغرقه املقطع  

محدود ويركز على هدف واضح 
  ومحدد

١٠٠  ٤٠٠  ٢٫٣  ٩  ٢٥٫٥  ١٠٢  ٧٢٫٣  ٢٨٩  

٧  
أن تكون العناوين املتعلقة باملقطع 
مثيرة وجذابة ومعبرة عن املحتوى  

  بشكل دقيق 
١٠٠  ٤٠٠  ٢٫٨  ١١  ٢٧٫٨  ١١١  ٦٩٫٥  ٢٧٨  

٨  

الستعانة باملشاهير من جنوم الرياضة ا
والفن يف بث رسائل التوعية بالفيروس  

يساعد يف استجابة اجلمهور لهذه 
  الرسائل 

١٠٠  ٤٠٠  ١٢٫٣  ٤٩  ٣٣  ١٣٢  ٥٤٫٨  ٢١٩  

٩  

االستعانة باملشاهير من الكوادر 
الطبية املتخصصة يف مكافحة العدوى 

يف بث رسائل التوعية بالفيروس  
ر بهذه يساعد على ثقة اجلمهو

  الرسائل 

١٠٠  ٤٠٠  ٣٫٣  ١٣  ٢٨٫٧  ١١٥  ٦٨  ٢٧٢  

١٠  

إنتاج مقاطع فيديو تخاطب األطفال  
الكرتونية املحّببة  واالستعانة بالرسوم 

لهذه الفئة العمرية يف نقل رسائل  
  التوعية بالفيروس لألطفال

١٠٠  ٤٠٠  ١٫٨  ٧  ٢٥٫٣  ١٠١  ٧٣  ٢٩٢  

١١  

أوصي بضرورة تطبيق الرقابة على  
  جائحةيما يتعلق بمقاطع الفيديو ف

أفكار  تستخدم يف بث كورنا حتى ال  
خاطئة تساهم يف تضاعف التأثيرات  

  للفيروس وانتشارهالسلبية 

١٠٠  ٤٠٠  ٢٫٣  ٩  ٢٥٫٣  ١٠١  ٧٢٫٥  ٢٩٠  

١٢  

ضرورة إصدار تشريعات للحد من  
التجاوزات األخالقية لصانعي مقاطع 

الفيديو على اإلنترنت كتصوير  
هم  األشخاص دون احلصول على إذن

واستخدام ألفاظ غير الئقة والتجاوز  
  يف حق اآلخرين .... إلخ

١٠٠  ٤٠٠  ٢  ٨  ٢٧٫٨  ١١١  ٧٠٫٣  ٢٨١  

يف  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  فاعلّية  زيادة  يف  تسهم  التي  باملقترحات  يتعلّق  فيما 
التوعية بجائحة كورونا والوقاية منها، تشير البيانات اإلحصائية إلى ارتفاع نسبة موافقة 

"توظيف  عين فئتا  جاءت  يف:  التوالي  على  متّثلت  والتي  املقترحات  هذه  على  الدراسة  ة 
املختلفة  وغيرها    التقنيات  جرافيك  واإلنفو  والرسوم  والصور  كالصوت  املقاطع  إنتاج  يف 

تخاطب   فيديو  مقاطع  و"إنتاج  املقاطع"  هذه  محتوى  تذّكر  على  املشاهد  يساعد  مما 
رتونية املحّببة لهذه الفئة العمرية يف نقل رسائل التوعية  األطفال واالستعانة بالرسوم الك

األّول الترتيب  يف  لألطفال"  موافقة    بالفيروس  فئة    %٧٣بنسبة  تليهما  املبحوثني،  من 
العناصر   توظيف  من  يتمكنوا  حتى  املصورة  املقاطع  إنتاج  يف  باملتخصصني  "االستعانة 

أوصي  ، ثم فئة " %٧٢٫٨" بنسبة موافقة  األساسية املطلوبة إلنتاج مقطع فيديو بشكل فّعال
تستخدم يف كورنا حتى ال    جائحةبضرورة تطبيق الرقابة على مقاطع الفيديو فيما يتعلق ب 
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" بنسبة موافقة أفكار خاطئة تسهم يف تضاعف التأثيرات السلبية للفيروس وانتشارهبث  
على هدف واضح   ، تليها فئة "أن يكون الوقت الذي يستغرقه املقطع محدود ويركز%٧٢٫٥

ية  ، ثم فئة "أن تتعاون املؤسسات الصحية واإلعالمية والفن%٧٢٫٣ومحدد" بنسبة موافقة  
يف إنتاج مقاطع الفيديو وال يترك األمر للجهود الفردية مما يساعد يف زيادة ثقة املشاهد 

موافقة   بنسبة  املقاطع"  هذه  من %٧٢يف  للحد  تشريعات  إصدار  "ضرورة  فئة  تليها   ،
دون  التجا األشخاص  كتصوير  اإلنترنت  على  الفيديو  مقاطع  لصانعي  األخالقية  وزات 

واستخد إذنهم  على  إلخ"  احلصول   .... اآلخرين  حق  يف  والتجاوز  الئقة  غير  ألفاظ  ام 
باملقطع مثيرة وجذابة ومعبرة %٧٠٫٣بنسبة موافقة   املتعلقة  العناوين  "أن تكون  فئة  ثم   ،

موا بنسبة  دقيق"  بشكل  املحتوى  العربية  %٦٩٫٥فقة  عن  اللغة  "استخدام  فئة  تليها   ،
" بنسبة موافقة  فهمها واستيعابهاالبسيطة يف مقاطع الفيديو مما يساعد املتصفح على  

ثم فئة "االستعانة باملشاهير من الكوادر الطبية املتخصصة يف مكافحة العدوى ،  %٦٩٫٣
الرسائل" بنسبة موافقة    يف بث رسائل التوعية بالفيروس يساعد على ثقة اجلمهور بهذه

وظيف املشاهد ، بينما جاءت يف املرتبة قبل األخيرة من حيث نسبة املوافقة عبارة "ت%٦٨
موافقة   بنسبة  املقاطع"  هذه  جاذبية  على  يساعد  الفيديو  مقاطع  إنتاج  يف  التمثيلية 

يف بث  ، ويف املرتبة األخيرة عبارة "االستعانة باملشاهير من جنوم الرياضة والفن  %٦٣٫٧
موافقة  بنسبة  الرسائل"  لهذه  اجلمهور  استجابة  يف  يساعد  بالفيروس  التوعية  رسائل 

٥٤٫٨%.  

الفيديو،  توض إنتاج  يف  باملتخصصني  االستعانة  أن  اإلحصائية  البيانات  هذه  ح 
لألطفال   توعوية  مقاطع  بث  إلى  باإلضافة  املقاطع،  إنتاج  املختلفة يف  التقنيات  وتوظيف 

كرتونية املحببة لهذه الفئة، وتطبيق الرقابة على مقاطع الفيديو حتى  باستخدام الرسوم ال
باء، وأن يكون املقطع قصيًرا ويركز على هدف محدد تصّدرت  ال تؤثر بالسلب يف بيئة الو

وهذا   أكبر،  بفعالية  دورها  لتؤدي  املقاطع  هذه  تطوير  مقترحات  على  املبحوثني  موافقة 
ملقا الدراسة  عّينة  متابعة  عن  كورونا،  يكشف  بجائحة  املتعلقة  الّتشاركية  الفيديو  طع 

الّتشاركية يقدمها غير م الفيديو  الصوت واحلركة  فغالبية مقاطع  تخصصني يف توظيف 
املعلومات   تقدمي  يف  جرافيك  اإلنفو  من  االستفادة  عدم  إلى  إضافة  التصوير،  وزوايا 

يت طويًال  وقًتا  يستغرق  املقاطع  هذه  من  الكثير  أن  كما  املستخدمني الصعبة،  على  عذر 
ق بالفيروس  متابعتها حتى النهاية، بل إن بعض هذه املقاطع كان يرّوج ألفكار خاطئة تتعلّ 

املقاطع  الفضاء   -أيًضا  –وهذه  يف  العربي  اجلمهور  من  كبيرة  مبتابعة  حتظى  كانت 
ة  اإللكتروني، وهو ما كان يجب أن يتنبه إليه املسؤولون واجلهات املعنية مبواجهة اجلائح
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والرد على هذه األفكار اخلاطئة أوًال بأّول، أو محاولة فرض رقابة على مثل هذه املقاطع 
  ها حتى ال تؤثر بالسلب على خطط املواجهة. أو حظر

النتائج املشاهد   -كذلك  –وتكشف  توظيف  على  املبحوثني  موافقة  نسبة  تراجع  عن 
كما أن تراجع موافقة عينة  التمثيلية ويرجع ذلك إلى طبيعة املجتمع السعودي املحافظ،  

رسا توجيه  يف  والرياضة  الفن  جنوم  من  باملشاهير  االستعانة  على  توعوية  الدراسة  ئل 
للجمهور رمبا يرجع باألساس إلى الرسائل السلبية ملشاهير الفن حتديًدا يف بدء األزمة؛  

كشفت  والتي كانت تتمّثل يف معظمها يف التهوين من شأن اجلائحة والسخرية منها، كما  
  األزمة عن عنصرية بعض املشاهير من جنوم الفن وتوجيه رسائل سلبية ضد املغتربني.

  الدراسة:   فروضتبار ثانًيا: اخ
فروق ذات داللة إحصائية يف حجم تعرض املبحوثني ملقاطع الفيديو    توجد(الفرض األّول)  

) الدميوغرافية  خصائصهم  باختالف  كورونا  بجائحة  املتعلقة  الفئة  الّتشاركية  النوع، 
  العمرية، املستوى التعليمي، مستوى الدخل).

يف حجم التعّرض ملقاطع الفيديو التشاركية املتعلقة  يوضح داللة الفروق ):  ١٢جدول رقم (
     بجائحة كورونا وفًقا ملتغير "النوع"

 Independent Sample T. Test ت) للمجموعات املستقلة    (اختبارباستخدام  
يف حجم التعرض ملقاطع الفيديو الّتشاركية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية    يتبني

غير دالة إحصائًيا عند   T)واإلناث، حيث جاءت قيمة (كور  بني الذاملتعلقة بجائحة كورونا  
التعّرض  992.مستوى معنوية (  "النوع" غير مؤثر يف حجم  أن متغير  إلى  )، وهذا يشير 

يف   احلظر"  "إجراءات  أن  باعتبار  كورونا،  بجائحة  املتعلقة  التشاركية  الفيديو  ملقاطع 
ة هذه اح للذكور واإلناث الوقت ملشاهدمما أت  ؛السعودية مت تطبيقها على كل سكّان اململكة

  املقاطع، وأن االهتمام بهذا الوباء لم يقتصر على نوع دون آخر. 

  

  

  

  العدد   النوع
N 

املتوسط 
  احلسابي
Mean 

االنحراف 
 املعياري 

  قيمة 
T  

درجات  
  dfاحلرية 

  ملعنوية مستوى ا
Sig 

 1.89 5.54 270 ذكر
-.010-  398 

.992  

  1.95 5.54 130 أنثى  غير دالة 
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يف حجم التعّرض ملقاطع الفيديو التشاركية املتعلقة  يوضح داللة الفروق ):  ١٣جدول رقم (
  بجائحة كورونا وفًقا ملتغير "الفئة العمرية"

  املتوسط العدد  الفئة العمرية 
مصدر 
  التباين

مجموع 

 املربعات

درجة  

 احلرية 

متوسط  

 املربعات

قيمة  
F  الداللة 

إلى أقل  ١٨من 

 سنة ٣٠من 
90 5.34 

بني 

 املجموعات 
36.41 3 12.139 

3.36  
.019 

  دالة 

إلى أقل  ٣٠من 

 سنة ٤٠من 
168 5.32 

داخل 

 املجموعات 
1428.68 396 3.608 

إلى أقل  ٤٠من 

 سنة ٥٠من 
  399 1465.09 املجموع  5.87 105

     6.13 37 سنة فأكثر  ٥٠

(باستخدام   األحادي  التباين  تبني  ANOVAاختبار  داللة  )  ذات  فروق  وجود 
عينة الدراسة يف حجم التعرض ملقاطع الفيديو التشاركية املتعلقة بجائحة  إحصائية بني  

قيمة   جاءت  حيث  العمرية"،  "الفئة  ملتغير  وفًقا  إحصائًيا  (F)كورونا  مستوى    دالة  عند 
) التشاركية  019.معنوية  الفيديو  ملقاطع  التعّرض  حجم  أن  إلى  النتائج  تشير  حيث   ،(

يرتفع   كورونا  بجائحة  إلى  املتعلقة  باألساس  ذلك  ويرجع  العمر،  يف  املبحوث  تقّدم  كلما 
وأّنهم مسؤولون عن أسرهم وعدم  ا،  األكبر سّنً الفئات  امللقاة على عاتق  املسؤولية  حجم 

تقّدم انتقال ا كلما  يرتفع  كورونا  فيروس  الناجمة عن  الوفّيات  أن حجم  كما  لهم،  لعدوى 
رير اإلخبارية واحلوارات مع املتخصصني  املصاب يف العمر، كما كانت تشير إلى ذلك التقا

املرتبطة   التشاركية  الفيديو  مبقاطع  تهّتم  ا  سّنً األكبر  الفئات  جعل  ما  وهذا  واخلبراء، 
من أكبر  بشكل  (  باجلائحة  اختبار  ويبني  األخرى،  بني  LSDالفئات  معنوي  فرق  أقل   (

العمرية من   ،  (019.)وية  سنة فأكثر مبستوى معن  ٥٠سنة و  ٤٠إلى أقل من    ٣٠الفئات 
سنة كانت أقل مشاهدة لهذه املقاطع    ٤٠إلى    ٣٠وهو ما يشير إلى أن الفئة العمرية من  

ملهام وتوفير االحتياجات املنزلية  ويرجع ذلك إلى أن هذه الفئة العمرية هي من تضطلع با
مشاهدة  األكثر  هي  عمًرا  األكبر  الفئة  كانت  بينما  االحترازية،  اإلجراءات  إبان  لألسرة 

  ذه املقاطع. له

  

  



 

 
٢٢٧٠ ٢٢٧٠ 

التعّرض ملقاطع الفيديو التشاركية املتعلقة   يف حجميوضح داللة الفروق ):  ١٤جدول رقم (
  بجائحة كورونا وفًقا ملتغير "املستوى التعليمي" 

املستوى  
مجموع   مصدر التباين    املتوسط العدد  التعليمي 

  املربعات
درجة  
 احلرية 

متوسط  
 الداللة  Fقيمة   املربعات

 7.230 2 14.46 بني املجموعات  5.63 30 متوسط 

1.979  
.140 

  غير دالة 
 3.654 397 1450.63 داخل املجموعات  5.37 216 جامعي 

  399 1465.09 املجموع  5.77 154 فوق جامعي 

(باستخدام   األحادي  التباين  عدم  ANOVAاختبار  تبني  داللة  )  ذات  فروق  وجود 
عينة الدراسة يف حجم التعرض ملقاطع الفيديو التشاركية املتعلقة بجائحة  إحصائية بني  

قيمة   جاءت  حيث  التعليمي"،  "املستوى  ملتغير  وفًقا  عند   (F)كورونا  إحصائًيا  دالة  غير 
تشير النتائج إلى أن متغير "املستوى التعليمي" غير مؤثر    ثحي  ، (140.)مستوى معنوية  

، ويرجع ذلك إلى أن  التشاركية املتعلقة بجائحة كورونا  الفيديويف حجم التعّرض ملقاطع  
عن   النظر  بصرف  الويب  شبكة  مستخدمي  كل  تخاطب  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع 

ا محّدًدا للتفاعل  رط ممستوياتهم الثقافية، وأن مشاهدة هذه املقاطع ال يشت  ستوى تعليمّيً
  مع مضامينها املختلفة. 

يف حجم التعّرض ملقاطع الفيديو التشاركية املتعلقة  يوضح داللة الفروق ):  ١٥جدول رقم (
  بجائحة كورونا وفًقا ملتغير "مستوى الدخل" 

    املتوسط العدد  مستوى الدخل 
مصدر 
  التباين

مجموع 
  املربعات

درجة  
 احلرية 

متوسط  
 الداللة  Fقيمة   ملربعاتا

  ٥٠٠٠أقل من 

  ريال
113 5.2389 

بني 

 املجموعات 
14.46 2 9.513 

 

1.979   

.023  

  دالة 

إلى أقل   ٥٠٠٠من 

 ريال ١٠٠٠٠من 
136 5.5441 

داخل 

 املجموعات 
1450.63 397 3.642 

ريال  ١٠٠٠٠

 فأكثر
  399 1465.09 املجموع  5.7815 151

األاختبار  باستخدام   (التباين  تبني  ANOVAحادي  داللة  )  ذات  فروق  وجود 
عينة الدراسة يف حجم التعرض ملقاطع الفيديو التشاركية املتعلقة بجائحة  إحصائية بني  

قيمة   جاءت  حيث  الدخل"،  "مستوى  ملتغير  وفًقا  مستوى    (F)كورونا  عند  إحصائًيا  دالة 
) التعّرض023.معنوية  حجم  أن  إلى  النتائج  تشير  حيث  الف  )،  التشاركية  ملقاطع  يديو 

أن   إلى  ذلك  ويرجع  للمبحوث،  املادي  الدخل  ارتفع  كلما  يرتفع  كورونا  بجائحة  املتعلقة 
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املعيشة، ومن ثم يتضاءل   بالسعي خلف متطلبات  انشغاًال  أكثر  الفئات األقل دخًال تكون 
شتراك  الوقت املخصص ملشاهدة هذه املقاطع، كما أن مشاهدة مقاطع الفيديو يتطلب اال 

املادية املرتفعة ملشاهدة هذه املقاطع يف خد التكلفة  مات اإلنترنت من جانب، فضًال عن 
) اختبار  ويبني  آخر،  جانب  فرق  LSDمن  أقل  دخًال   معنوي)  واألعلى  دخًال  األقل  بني 

وهو ما يشير إلى أن كثافة مشاهدة املبحوثني ملقاطع الفيديو  ،  (023.)مبستوى معنوية  
  كورونا ترتفع بارتفاع مستوى الدخل للمبحوث. التشاركية املتعلقة بجائحة 

األول   للفرض  القبول اجلزئي  السابقة  البيانات اإلحصائية يف اجلداول  نستنتج من 
الفيديو   الدراسة وجود فروق دالة إحصائًيا يف حجم مشاهدة مقاطع  نتائج  أثبتت  حيث 

و "مستوى الدخل"، بينما وفًقا ملتغيري "الفئة العمرية"  التشاركية املتعلقة بجائحة كورونا  
أثبتت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائًيا يف حجم مشاهدة مقاطع الفيديو الّتشاركية  

  اخلاصة بجائحة كورونا وفًقا ملتغيري "النوع" و"املستوى التعليمي". 
الثاني) امل  توجد  (الفرض  تعّرض  حجم  يف  إحصائية  داللة  ذات  ملقاطع  فروق  بحوثني 

  باختالف جنسية املبحوث.   كوروناكية املتعلقة بجائحة الفيديو الّتشار
يف حجم التعّرض ملقاطع الفيديو التشاركية املتعلقة  يوضح داللة الفروق ):  ١٦جدول رقم (

 بجائحة كورونا وفًقا جلنسية املبحوث

  العدد   اجلنسية
N 

املتوسط 
  احلسابي
Mean 

االنحراف 
 املعياري 

  قيمة 
T 

درجات  
 dfاحلرية 

مستوى  
  نوية املع

Sig 

 1.82 5.35 270 سعودي 
-2.972-  398  

.003  

 2.03 5.95 130 غير سعودي  دالة 

 Independent Sample T. Testت) للمجموعات املستقلة    (اختبارباستخدام  
الفيديو الّتشاركية املتعلقة  يف حجم التعرض ملقاطع  وجود فروق ذات داللة إحصائية    يتبني

دالة إحصائًيا عند    T) وغير السعوديني حيث جاءت قيمة ( السعودينيبني    بجائحة كورونا
، لصالح غير السعوديني، حيث أفادت النتائج أن غير السعوديني  (003.)مستوى معنوية  

السعوديني،   من  كورونا  بجائحة  املرتبطة  الّتشاركية  الفيديو  ملقاطع  تعرًضا  أكثر  كانوا 
التي نفذتها حكومة اململكة العربية    ويعزي الباحث هذه النتيجة إلى أن إجراءات احلظر 

ت من  صاحبها  وما  اجلائحة  بسبب  السعوديني  السعودية  لغير  أتاح  الطيران  حركة  وّقف 
الوقت ملشاهدة هذه املقاطع، فالسعوديون لديهم عالقات اجتماعية وعائلية يقضون معهم  

احلج هذا  احلال  بطبيعة  لهم  تتوفر  ال  الذين  السعوديني  غير  بخالف  من  الوقت،  م 
  العالقات االجتماعية واألسرية، وهو ما يثبت صحة الفرض الثاني. 



 

 
٢٢٧٢ ٢٢٧٢ 

ملقاطع    الثالث)(الفرض   التعرض  حجم  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 
الفيديو الّتشاركية املتعلقة بجائحة كورونا واجتاهات املبحوثني نحو توظيف هذه املقاطع  

  منها.يف التوعية بهذه اجلائحة والوقاية 
يوضح العالقة بني حجم التعرض ملقاطع الفيديو الّتشاركية واجتاهات   :)١٧جدول رقم (

  املبحوثني نحو توظيفها يف التوعية باجلائحة 

باستخدام معامل ارتباط بيرسون تبني وجود عالقة دالة إحصائًيا بني حجم تعّرض 
املبحوثني ملقاطع الفيديو الّتشاركية املتعلقة بجائحة كورونا واجتاهاتهم نحو توظيفها يف 

) قيمة  جاءت  حيث  اجلائحة،  بهذه  معنوRالتوعية  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  ية  )  
)، وهذا يشير إلى أنه كلما ازداد حجم مشاهدة املبحوثني ملقاطع الفيديو اخلاصة  000.(

باجلائحة ازداد تأثير هذه املقاطع يف التوعية املعرفية والسلوكية وفاعليتها يف دعم بيئة  
الوباء لدى املبحوثني، وهو ما يكشف عن أهمية هذه املقاطع وضرورة توظيفها التوظيف 

بجائحة كورونا والوقاية منها، ال سيما ونحن أمام وباء يراهن اجلميع   عيةالتواألمثل يف  
ملواجهته،   املجتمعي  الوعي  أهمية  على  ومنظمات  ومؤسسات  ومتخصصني  من مسؤولني 

  حيث يعد الوعي الشعبي خط الدفاع األول يف مواجهة هذه اجلائحة.
الرابع) اجتاها  (الفرض  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  املتوجد  فاعلّية ت  نحو  بحوثني 

باختالف  منها  والوقاية  كورونا  بجائحة  التوعية  يف  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  توظيف 
  خصائصهم الدميوغرافية (النوع، الفئة العمرية، املستوى التعليمي، مستوى الدخل). 

التشاركية يف التوعية  الفيديو يف اجتاهات املبحوثني نحو توظيف مقاطع يوضح داللة الفروق   :)١٨جدول رقم (
  بجائحة كورونا والوقاية منها وفًقا ملتغير "النوع"

   Independent Sample T. Testللمجموعات املستقلة  ت)    (اختبارباستخدام  
إحصائية    تبني داللة  ذات  فروق  وجود  مقاطع عدم  توظيف  نحو  املبحوثني  اجتاهات  يف 

التوعية بجائحة كورونا   الّتشاركية يف    T)واإلناث حيث جاءت قيمة (بني الذكور  الفيديو 

  R  ارتباط بيرسون
  العدد  

N 

  مستوى املعنوية 

Sig 

  000. 400  490. حجم تعرض املبحوثني ملقاطع الفيديو التشاركية 

 بجائحة كورونايف التوعية توظيف مقاطع الفيديو  دالة 

  النوع

  العدد 
N 

املتوسط 
  احلسابي
Mean 

االنحراف 
  قيمة  املعياري 

T  
درجات  

  dfاحلرية 

مستوى  
  املعنوية 

Sig 

  9.03  58.97 270 ذكر
-.497-  398 

.619   

 9.80 58.48 130  أنثى  غير دالة 
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"النوع" غير  )، وهذا يشير إ619.غير دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية ( لى أن متغير 
ال  الفيديو  مقاطع  توظيف  فاعلّية  نحو  املبحوثني  اجتاهات  يف  التوعية  مؤثر  يف  ّتشاركية 

بجائحة كورونا والوقاية منها، باعتبار أن اجلميع معنّي بالوباء، وأن خطر الوباء ال يقتصر  
بهذه اجلا التوعية  استثناء يسعى من أجل  آخر، فاجلميع بال  نوع دون  ئحة ومعرفة  على 

  اإلجراءات الوقائية التي متكّنه من عدم اإلصابة بهذا الوباء.
يف اجتاهات املبحوثني نحو توظيف مقاطع الفيديو  يوضح داللة الفروق   ):١٩جدول رقم (

  التشاركية يف التوعية بجائحة كورونا والوقاية منها وفًقا ملتغير "الفئة العمرية" 

 الفئة العمرية 
  املتوسط العدد 

مصدر 
  التباين

مجموع 

 املربعات

درجة  

 احلرية 

متوسط  

 املربعات

قيمة  
F  الداللة 

إلى أقل  ١٨من 

 سنة ٣٠من 
90 58.02 

بني 

 املجموعات 
123.36 3 41.12 

.475  

.700  

غير  

  دالة 

إلى أقل  ٣٠من 

 سنة ٤٠من 
168 58.74 

داخل 

 املجموعات 
34290.31 396 86.59 

إلى أقل  ٤٠من 

 سنة ٥٠من 
  399 34413.67 املجموع  59.20 105

     59.970 37 سنة فأكثر  ٥٠

(باستخدام   األحادي  التباين  عدم  ANOVAاختبار  تبني  داللة  )  ذات  فروق  وجود 
بني   يف  إحصائية  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  توظيف  نحو  اجتاهاتهم  يف  الدراسة  عينة 

  (F)فئة العمرية"، حيث جاءت قيمة  التوعية بجائحة كورونا والوقاية منها وفًقا ملتغير "ال 
) معنوية  إحصائًيا عند مستوى  دالة  "الفئة  700.)غير  أن  إلى  النتائج  تشير هذه  ، حيث 

اهات عينة الدراسة نحو فاعلّية توظيف مقاطع الفيديو  العمرية" متغير غير مؤثر يف اجت
  . والوقايةالتشاركية يف التوعية بجائحة كورونا 

يف اجتاهات املبحوثني نحو توظيف مقاطع الفيديو التشاركية يف  اللة الفروق يوضح د):  ٢٠جدول رقم (
  التعليمي"التوعية بجائحة كورونا والوقاية منها وفًقا ملتغير "املستوى 

املستوى  
 املتوسط العدد  التعليمي 

 
مجموع   مصدر التباين

 املربعات

درجة  

 احلرية 

متوسط  

 املربعات

قيمة  

F 
 الداللة 

 17.782 2 35.56 بني املجموعات  58.96 30 متوسط 
 

 

.205 

 

.814 

  غير دالة 

 58.54 216 جامعي 
داخل 

 املجموعات 
34378.11 397 86.595 

  399 34413.67  املجموع  59.16 154 فوق جامعي 



 

 
٢٢٧٤ ٢٢٧٤ 

(باستخدام   األحادي  التباين  عدم  ANOVAاختبار  تبني  ذات)  فروق  داللة    وجود 
بني   اجتاهإحصائية  يف  الدراسة  يف  عينة  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  توظيف  نحو  اتهم 

"املستوى   ملتغير  وفًقا  منها  والوقاية  كورونا  "، حيث جاءت قيمة  التعليميالتوعية بجائحة 
(F)  ) معنوية  مستوى  عند  ا  إحصائّيً دالة  أن  814.غير  إلى  النتائج  هذه  تشير  حيث   ،(

غير   متغير  التعليمي"  الدر"املستوى  عينة  اجتاهات  يف  توظيف  مؤثر  فاعلية  نحو  اسة 
تأثير   أن  والوقاية، وهذا يدل على  كورونا  التوعية بجائحة  التشاركية يف  الفيديو  مقاطع 
مقاطع الفيديو التشاركية يف التوعية بهذه اجلائحة ال يتأثر باملستوى التعليمي للمبحوث؛  

  يًما بهذه اجلائحة. وهو ما بجب استثماره يف توعية الفئات األقل تعل
يف اجتاهات املبحوثني نحو توظيف مقاطع الفيديو التشاركية يف  يوضح داللة الفروق   :)٢١قم (جدول ر

  التوعية بجائحة كورونا والوقاية منها وفًقا ملتغير "مستوى الدخل" 

مستوى  
 املتوسط العدد  الدخل 

 

مصدر 
  التباين

مجموع 

 املربعات

درجة  

 احلرية 

متوسط  

 املربعات
 الداللة  Fقيمة 

  ٥٠٠٠أقل من 

  ريال
113 57.91 

بني 

 املجموعات 
268.17 2 134.08 

 

1.559  

.212  

غير  

  دالة 

إلى  ٥٠٠٠من 

أقل من  

 ريال ١٠٠٠٠

136 58.44 
داخل 

 املجموعات 
34145.50 397 86.00 

ريال  ١٠٠٠٠

 فأكثر
  399 34413.67 املجموع  59.83 151

(اختبار  باستخدام   األحادي  عدم  ANOVAالتباين  تبني  ف)  داللة  وجود  ذات  روق 
بني   يف  إحصائية  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  توظيف  نحو  اجتاهاتهم  يف  الدراسة  عينة 

  (F)الدخل"، حيث جاءت قيمة    مستوى التوعية بجائحة كورونا والوقاية منها وفًقا ملتغير "
ا عند مستوى معنوية ( يث تشير هذه النتائج إلى أن "مستوى  )، ح212.غير دالة إحصائّيً

" متغير غير مؤثر يف اجتاهات عينة الدراسة نحو دور مقاطع الفيديو التشاركية يف  الدخل
  التوعية بجائحة كورونا والوقاية. 

نستنتج من البيانات اإلحصائية يف اجلداول السابقة عدم صحة الفرض الرابع حيث  
املت النتائج عدم وجود فروق بني  واجتاهاتهم  الدميوغرافيةغيرات  أثبتت  نحو    للمبحوثني 

  . توظيف مقاطع الفيديو الّتشاركية يف التوعية بجائحة كورونا والوقاية منها



              ٢٢٧٥ 

اخلامس) فاعلّية   توجد  (الفرض  نحو  املبحوثني  اجتاهات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
كورونا   بجائحة  التوعية  يف  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  باختالف   منها  والوقايةتوظيف 

  جنسّية املبحوث.
يف اجتاهات املبحوثني نحو توظيف مقاطع الفيديو التشاركية يف  يوضح داللة الفروق   :)٢٢جدول رقم (

 كورونا والوقاية منها وفًقا جلنسية املبحوث  التوعية بجائحة

  العدد   اجلنسية
N 

املتوسط 
  احلسابي
Mean 

االنحراف 
 املعياري 

  قيمة 
T 

درجات  
 dfاحلرية 

مستوى  
  املعنوية 

Sig 

 9.29 58.91 270 سعودي 
.290  398  

.772  

 9.30 58.62 130 غير سعودي  غير دالة 

   Independent Sample T. Testت) للمجموعات املستقلة    (اختبارباستخدام  
إحصائية    تبني داللة  ذات  فروق  وجود  مقاطع عدم  توظيف  نحو  املبحوثني  اجتاهات  يف 

ر السعوديني حيث جاءت السعوديني وغيبني  الفيديو الّتشاركية يف التوعية بجائحة كورونا  
)، وهذا يشير إلى أن "اجلنسية"  772.غير دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية (  T)قيمة (

عامل غير مؤثر يف اجتاهات املبحوثني نحو فاعلية توظيف مقاطع الفيديو الّتشاركية يف  
  التوعية بجائحة كورونا والوقاية منها، وهو ما يثبت عدم صحة الفرض اخلامس. 

الفيديو  (الفر ملقاطع  املبحوثني  تعّرض  حجم  بني  ارتباطية  عالقة  توجد  السادس)  ض 
بجائحة  ا املتعلقة  هذه    كرورنالّتشاركية  فاعلّية  من  حتد  التي  السلبيات  نحو  واجتاهاتهم 

  املقاطع يف عملية التوعية. 
): يوضح العالقة بني حجم التعرض ملقاطع الفيديو الّتشاركية واجتاهات ٢٣جدول رقم (

  التوعيةملبحوثني نحو السلبيات التي حتد من فاعلّية هذه املقاطع يف ا

يرسون تبني وجود عالقة دالة إحصائًيا بني حجم تعّرض باستخدام معامل ارتباط ب
نحو   واجتاهاتهم  كورونا  بجائحة  املتعلقة  الّتشاركية  الفيديو  ملقاطع  السلبيات املبحوثني 

كورونا بجائحة  التوعية  الّتشاركية يف  الفيديو  مقاطع  فاعلّية  من  جاءت   التي حتد  حيث 
 ) دالة إحصائيً Rقيمة   () معنوية  أن  )017.ا عند مستوى  إلى  النتائج  ، حيث تشير هذه 

إدراًكا  أكثر  كورونا  بجائحة  املتعلقة  الّتشاركية  الفيديو  ملقاطع  مشاهدة  األكثر  املبحوثني 
منطقية النتيجة  وهذه  التوعية،  عملية  يف  فاعلّيتها  من  حتد  التي  حد   –للسلبيات  إلى 

  العدد    R  ارتباط بيرسون
N 

  مستوى املعنوية 
Sig 

 حجم تعرض املبحوثني ملقاطع الفيديو التشاركية 

-.120-  400 

.017 

 دالة 
  السلبيات التي حتد من فاعلّية هذه املقاطع يف التوعية 



 

 
٢٢٧٦ ٢٢٧٦ 

بسهول  –كبير ميكنه  باستمرارية  املقاطع  هذه  يشاهد  الذي  يكتشف  فاملستخدم  أن  ة 
  السلبيات التي تتوفر يف هذه املقاطع، وهذه النتيجة تثبت صحة الفرض السادس.

السلبّيات  نحو  املبحوثني  اجتاهات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  السابع)  (الفرض 
فاعلية   من  حتد  الفيديو    توظيفالتي  كورونا  مقاطع  بجائحة  التوعية  يف  الّتشاركية 

باختال منها  املستوى والوقاية  العمرية،  الفئة  (النوع،  الدميوغرافية  خصائصهم  ف 
  التعليمي، مستوى الدخل). 

يف اجتاهات املبحوثني نحو السلبيات التي حتد من فاعلية مقاطع الفيديو يوضح داللة الفروق )  ٢٤جدول رقم (
  ائحة كورونا وفًقا ملتغير "النوع" التشاركية يف التوعية بج

 Independent Sample T. Testت) للمجموعات املستقلة    (اختبارباستخدام  
ني نحو السلبيات التي حتد من يف اجتاهات املبحوثوجود فروق ذات داللة إحصائية    تبني

كورونا   بجائحة  التوعية  يف  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  الذكور  فاعلّية  حيث  بني  واإلناث 
) قيمة  معنوية  T)جاءت  مستوى  عند  إحصائًيا  البيانات  (001.)دالة  هذه  تشير  حيث   ،

جة إلى ميل اإلحصائية إلى أن الذكور أكثر إدراًكا لهذه السلبّيات، ورمبا ترجع هذه النتي
بعكس  املقاطع  هذه  مشاهدة  أثناء  كامل  بشكل  تفرغهم  عن  فضًال  النقد،  إلى  الذكور 

  اإلناث الالتي قد يشاهدن هذه املقاطع وهن منشغالت بالواجبات املنزلية.
يف اجتاهات املبحوثني نحو السلبيات التي حتد من فاعلّية مقاطع يوضح داللة الفروق ):  ٢٥جدول رقم (

  التشاركية يف التوعية بجائحة كورونا وفًقا ملتغير "الفئة العمرية"  يديوالف

 الفئة العمرية 
  املتوسط العدد 

مصدر 
  التباين

مجموع 

 املربعات

درجة  

 احلرية 

متوسط  

 املربعات

قيمة  
F  الداللة 

إلى أقل  ١٨من 

 سنة ٣٠من 
90 28.32 

بني 

 املجموعات 
88.41 3 29.47 

.402  
.752  

  غير دالة 

أقل إلى  ٣٠من 

 سنة ٤٠من 
168 29.00 

داخل 

 املجموعات 
28984.2 396 73.37 

إلى أقل  ٤٠من 

 سنة ٥٠من 
  399 29072.6 املجموع  28.94 105

     27.47 37 سنة فأكثر  ٥٠

  العدد  النوع 
N 

املتوسط  
  حلسابيا

Mean 

االنحراف  
 املعياري 

  قيمة
T  

درجات 
  dfاحلرية 

مستوى  
  املعنوية 

Sig 

 8.34 29.68 270 ذكر 
-3.371-  398 

.001  

 8.62 26.64 130 أنثى  دالة 



              ٢٢٧٧ 

(باستخدام   األحادي  التباين  عدم  ANOVAاختبار  تبني  داللة  )  ذات  فروق  وجود 
بني   اجتاه  الدراسةعينة  إحصائية  نحيف  مقاطع اتهم  فاعلّية  من  التي حتد  السلبيات  و 

الفيديو الّتشاركية يف التوعية بجائحة كورونا وفًقا ملتغير "الفئة العمرية" حيث جاءت قيمة 
(F)  ) معنوية  مستوى  عند  ا  إحصائّيً دالة  أن  752.)غير  إلى  النتائج  هذه  تشير  حيث   ،

  حو هذه السلبّيات.دراسة نثر يف اجتاهات عينة ال"الفئة العمرية" متغير غير مؤ 
يف اجتاهات املبحوثني نحو السلبيات التي حتد من فاعلّية مقاطع يوضح داللة الفروق ):  ٢٦جدول رقم (

  الفيديو التشاركية يف التوعية بجائحة كورونا وفًقا ملتغير "املستوى التعليمي" 

املستوى  
 املتوسط العدد  التعليمي 

 
مجموع   التباينمصدر 

 املربعات

رجة  د

ة احلري  

متوسط  

 املربعات

قيمة  

F 
 الداللة 

 8.77 2 17.54 بني املجموعات  29.06 30 متوسط 

 

 

.120 

 

.887 

غير  

 دالة 

 28.82 216 جامعي 
داخل 

 املجموعات 
29055.15 397 73.37 

فوق 

 جامعي 
  399 29072.69 املجموع  28.44 154

(اختبار  باستخدام   األحادي  عدم  ANOVAالتباين  تبني  ذو)  فروق  داللة  جود  ات 
بني   مقاطع إحصائية  فاعلية  من  التي حتد  السلبيات  نحو  اجتاهاتهم  الدراسة يف  عينة 

الفيديو الّتشاركية يف التوعية بجائحة كورونا وفًقا ملتغير "املستوى التعليمي"، حيث جاءت 
ا عند مستوى    (F)قيمة   لى  )، حيث تشير هذه النتائج إ887.(  وية معنغير دالة إحصائّيً
  ستوى التعليمي" متغير غير مؤثر يف اجتاهات عينة الدراسة نحو هذه السلبيات. أن "امل

يف اجتاهات املبحوثني نحو السلبيات التي حتد من فاعلّية مقاطع يوضح داللة الفروق ):  ٢٧جدول رقم (
  كورونا وفًقا ملتغير "مستوى الدخل" الفيديو التشاركية يف التوعية بجائحة 

توسطامل العدد  ل مستوى الدخ   

 

مصدر 
  التباين

مجموع 

 املربعات

درجة  

 احلرية 

متوسط  

 املربعات

قيمة  
F 

 الداللة 

 29.07 113  ريال  ٥٠٠٠أقل من 
بني 

 املجموعات 
82.29 2 41.18 

 

.562  

.570  

غير  

  دالة 
إلى أقل   ٥٠٠٠من 

 ريال ١٠٠٠٠من 
136 29.02 

داخل 

 املجموعات 
28990.4 397 73.2 

  399 82.29 املجموع  28.11 151  ثر ريال فأك ١٠٠٠٠



 

 
٢٢٧٨ ٢٢٧٨ 

(باستخدام   األحادي  التباين  عدم  ANOVAاختبار  تبني  داللة  )  ذات  فروق  وجود 
بني   مقاطع إحصائية  فاعلية  من  التي حتد  السلبيات  نحو  اجتاهاتهم  الدراسة يف  عينة 

الدخل"، حيث   "مستوى  ملتغير  وفًقا  كورونا  بجائحة  التوعية  الّتشاركية يف  جاءت الفيديو 
ا عند مستوى معنوية (  (F)قيمة   )، حيث تشير هذه النتائج إلى  570.غير دالة إحصائّيً

   اجتاهات عينة الدراسة نحو هذه السلبّيات.أن "مستوى الدخل" متغير غير مؤثر يف
نستنتج من البيانات اإلحصائية يف اجلداول السابقة القبول اجلزئي للفرض السابع  

ا يف اجتاهات املبحوثني نحو السلبيات التي  فروق دالة إحصحيث أثبتت النتائج وجود   ائّيً
عملية   يف  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  فاعلّية  من  بينما حتد  "النوع"،  ملتغير  وفًقا  التوعية 

هذه  نحو  املبحوثني  اجتاهات  يف  ا  إحصائّيً دالة  فروق  وجود  عدم  النتائج  أوضحت 
  لتعليمي" و"مستوى الدخل".و "املستوى ا السلبّيات وفًقا ملتغيرات "الفئة العمرية" 

الثامن)   اجتاهات  (الفرض  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  السلبّيات توجد  نحو  املبحوثني 
كورونا    حتد التي   بجائحة  التوعية  يف  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  توظيف  فاعلية  من 

  والوقاية منها باختالف جنسية املبحوث. 
ات املبحوثني نحو السلبيات التي حتد من فاعلّية مقاطع يف اجتاهفروق يوضح داللة ال  :)٢٨جدول رقم (

 ة بجائحة كورونا وفًقا جلنسية املبحوثالفيديو التشاركية يف التوعي

  اجلنسية

  العدد 
N 

املتوسط 
  احلسابي
Mean 

االنحراف 
  قيمة  املعياري 

T 

درجات  
احلرية  

df 

مستوى  
  املعنوية 

Sig 

 8.69 29.43 270 سعودي 
2.494  398  

.013  

 8.06 27.16 130 غير سعودي  لة غير دا

 Independent Sample T. Testت) للمجموعات املستقلة    (اختبارباستخدام  
السلبيات التي حتد من يف اجتاهات املبحوثني نحو  وجود فروق ذات داللة إحصائية    تبني

كورونا بجائحة  التوعية  يف  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  وغير السبني    فاعلّية  عوديني 
( ا قيمة  جاءت  حيث  مستو  T)لسعوديني  عند  إحصائًيا  (دالة  معنوية  لصالح  013.ى   (

التي حتد   للسلبيات  إدراًكا  أكثر  السعوديني  أن  إلى  النتيجة  السعوديني، حيث تشير هذه 
بالنسبة  الباحث  الحظه  ما  هذا  ولعّل  السعوديني،  غير  من  املقاطع  هذه  فاعلّية  من 

يس فهم  مختلف  للسعوديني؛  كبير  تخدمون  بشكل  ويجيدون  االجتماعي  التواصل  شبكات 
التصوير وتسجيل مقاطع الفيديو ويقومون ببّثها عبر حساباتهم املختلفة ال سّيما فنّيات  

سناب شات، وهو ما يجعلهم أكثر إدراًكا لهذه السلبيات من غيرهم، وهو ما يثبت صحة  
  الفرض الثامن.



              ٢٢٧٩ 

التاسع)   ار(الفرض  عالقة  حجتوجد  بني  الفيديو  تباطية  ملقاطع  املبحوثني  تعّرض  م 
زيادة    املتعلقةالّتشاركية   يف  تسهم  التي  املقترحات  نحو  واجتاهاتهم  كرورنا  بجائحة 

  فاعليتها يف عملية التوعية. 
): يوضح العالقة بني حجم التعرض ملقاطع الفيديو الّتشاركية واجتاهات املبحوثني نحو ٢٩جدول رقم (

  ية لّية مقاطع الفيديو يف عملية التوعي تسهم يف فاعاملقترحات الت

إحصائًيا بني حجم تعّرض د عالقة دالة  باستخدام معامل ارتباط بيرسون تبني وجو
املقترحات   نحو  واجتاهاتهم  كورونا  بجائحة  املتعلقة  الّتشاركية  الفيديو  ملقاطع  املبحوثني 

) دالة  Rالتي تسهم يف فاعلّية هذه املقاطع يف التوعية بجائحة كورونا، حيث جاءت قيمة (
 ) معنوية  مستوى  عند  اإل000.إحصائًيا  النتائج  هذه  وتكشف  امل)،  أن  بحوثني  حصائية 

تعرًضا لهذه املقاطع أكثر موافقة على مقترحات تطويرها، ويرجع ذلك باألساس األكثر  
إلى أن من يشاهد هذه املقاطع يحمل اجتاهات إيجابية نحوها، ومن ثّم فهو أكثر حرًصا  

  على تطويرها، وهو ما يثبت صحة الفرض التاسع.
العاشر)   داللة  (الفرض  ذات  فروق  اجتتوجد  يف  املبحوثنيإحصائية  املقترحات   اهات  نحو 

التي تسهم يف زيادة فاعلّية مقاطع الفيديو الّتشاركية يف التوعية بجائحة كورونا والوقاية  
التعليمي،   باختالفمنها   املستوى  العمرية،  الفئة  (النوع،  الدميوغرافية  خصائصهم 

  مستوى الدخل).
املقترحات التي تسهم يف  ني نحو اهات املبحوثيف اجتيوضح داللة الفروق ):  ٣٠جدول رقم (

  فاعلية مقاطع الفيديو يف عملية التوعية وفًقا ملتغير "النوع" 

املستقلة    (اختبارباستخدام        للمجموعات   .Independent Sample Tت) 
Test   املقترحات  يف اجتاهات املبحوثني نحو  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية    يتبني

واإلناث، حيث بني الذكور    التي تسهم يف فاعلّية هذه املقاطع يف التوعية بجائحة كورونا

  العدد  R  ارتباط بيرسون 
N 

مستوى  
  املعنوية 

Sig 

 حجم تعرض املبحوثني ملقاطع الفيديو التشاركية  
.262  400 

.000 

  مقاطع الفيديو يف التوعية  اعلّيةاملقترحات التي تسهم يف ف دالة 

  العدد  النوع 
N 

املتوسط  
  احلسابي
Mean 

االنحراف  
 املعياري 

  قيمة
T  

درجات 
  dfاحلرية 

مستوى  
  املعنوية 

Sig 

 4.69 31.69 270 ذكر 
1.572  398 

.117  

 4.40 32.46 130 أنثى غير دالة 
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حيث تشير هذه النتائج    )،117.د مستوى معنوية (عنالة إحصائًيا  غير د  T)جاءت قيمة (
هذه  تطوير  مقترحات  نحو  الدراسة  عينة  اجتاهات  يف  مؤثر  غير  "النوع"  متغير  أن  إلى 

  املقاطع، باعتبار أن غالبية املبحوثني وافقوا على هذه املقترحات بنسبة كبيرة.
ملقترحات التي تسهم يف فاعلّية مقاطع  بحوثني نحو اامليف اجتاهات يوضح داللة الفروق   :)٣١جدول رقم (

  الفيديو يف عملية التوعية وفًقا ملتغير "الفئة العمرية"

 الفئة العمرية 
  املتوسط العدد 

مصدر 
  التباين

مجموع 

 املربعات

درجة  

 احلرية 

متوسط  

 املربعات

قيمة  
F   الداللة 

إلى أقل  ١٨من 

 سنة ٣٠من 
90 31.54 

بني 

 املجموعات 
39.1 3 13.03 

.611 
.608  

  غير دالة 

إلى أقل  ٣٠من 

 سنة ٤٠من 
168 32.12 

داخل 

 املجموعات 
8454.7 396 21.35 

إلى أقل  ٤٠من 

 سنة ٥٠من 
  399 8493.8 املجموع  32.20 105

     31.37 37 سنة فأكثر  ٥٠

(باستخدام   األحادي  التباين  عدم  ANOVAاختبار  تبني  داللة  )  ذات  فروق  وجود 
بني  إح اصائية  اجتاهاتهم  عينة  يف  هذه   نحو لدراسة  فاعلية  يف  تسهم  التي  املقترحات 

غير   (F)املقاطع يف التوعية بجائحة كورونا وفًقا ملتغير "الفئة العمرية" حيث جاءت قيمة  
) معنوية  مستوى  عند  ا  إحصائّيً إلى  608.)دالة  النتائج  هذه  تشير  حيث  "الفئة  ،  أن 

  الدراسة نحو مقترحات تطوير هذه املقاطع. يف اجتاهات عينة  العمرية" متغير غير مؤثر
يف اجتاهات املبحوثني نحو املقترحات التي تسهم يف فاعلية مقاطع  يوضح داللة الفروق ):  ٣٢جدول رقم (

  الفيديو يف عملية التوعية وفًقا ملتغير "املستوى التعليمي" 

املستوى  
 املتوسط العدد  التعليمي 

 
وع مجم   مصدر التباين

 املربعات

درجة  

 احلرية 

متوسط  

 املربعات

قيمة  

F 
 الداللة 

 13.01 2 26.03 بني املجموعات  31.36 30 متوسط 
 

 

.610 

 

.544  

  غير دالة 

 21.33 397 8467.8 داخل املجموعات  31.82 216 جامعي 

فوق 

 جامعي 
  399 8493.89 املجموع  32.23 154

(باستخدام   األحادي  التباين  عدم  ANOVAاختبار  تبني  فرو)  داللة  وجود  ذات  ق 
بني   هذه إحصائية  فاعلية  يف  تسهم  التي  املقترحات  نحو  اجتاهاتهم  يف  الدراسة  عينة 

  (F)املقاطع يف التوعية بجائحة كورونا وفًقا ملتغير "املستوى التعليمي"، حيث جاءت قيمة  
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ا عند   إلى أن "املستوى    )، حيث تشير هذه النتائج544.معنوية (  مستوىغير دالة إحصائّيً
  مؤثر يف اجتاهات عينة الدراسة نحو مقترحات تطوير هذه املقاطع.عليمي" متغير غير الت

يف اجتاهات املبحوثني املقترحات التي تسهم يف فاعلية  يوضح داللة الفروق ):  ٣٣جدول رقم (
  مقاطع الفيديو يف عملية التوعية وفًقا ملتغير "مستوى الدخل" 

 املتوسط العدد  مستوى الدخل 

 

مصدر 
  ينالتبا

مجموع 

 املربعات

درجة  

 احلرية 

متوسط  

 املربعات
 الداللة  Fقيمة 

  ٥٠٠٠أقل من 

  ريال
113 31.73 

بني 

  املجموعات 
59.5 2 29.8 

 

1.403  

.247  

غير  

  دالة 

إلى أقل   ٥٠٠٠من 

 ريال ١٠٠٠٠من 
136 31.58 

داخل 

 املجموعات 
8434.2 397 21.2 

ريال  ١٠٠٠٠

 فأكثر
  399 8493.8 املجموع  32.43 151

(باستخدام   األحادي  التباين  عدم  ANOVAاختبار  تبني  داللة  )  ذات  فروق  وجود 
بني   هذه إحصائية  فاعلية  يف  تسهم  التي  املقترحات  نحو  اجتاهاتهم  يف  الدراسة  عينة 

بجائحة   التوعية  قيمة    كورونااملقاطع يف  جاءت  الدخل"، حيث  "مستوى  ملتغير    (F)وفًقا 
ا عند مستوىغير د )، حيث تشير هذه النتائج إلى أن "مستوى  247.معنوية (  الة إحصائّيً

  ينة الدراسة نحو مقترحات تطوير هذه املقاطع.الدخل" متغير غير مؤثر يف اجتاهات ع
نستنتج من البيانات اإلحصائية يف اجلداول السابقة عدم صحة الفرض العاشر،  

للمبحوثني واجتاهاتهم    املتغيرات الدميوغرافية   حيث أثبتت النتائج عدم وجود فروق بني

  نحو مقترحات تطويرها. 
عشر)   احلادي  ذات  (الفرض  فروق  نحو  توجد  املبحوثني  اجتاهات  يف  إحصائية  داللة 

التي   زيادة    تسهماملقترحات  التوعية   فاعلّية يف  يف  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  توظيف 

  ية املبحوث.بجائحة كورونا والوقاية منها باختالف جنس
فاعلّية مقاطع  يف اجتاهات املبحوثني نحو املقترحات التي تسهم يف يوضح داللة الفروق ):  ٣٤جدول رقم (

 الفيديو يف عملية التوعية وفًقا جلنسية املبحوث

  اجلنسية

  العدد 
N 

املتوسط 
  احلسابي
Mean 

االنحراف 
  قيمة  املعياري 

T 

درجات  
احلرية  

df 

مستوى  
  املعنوية 

Sig 

 4.976 31.76 270 سعودي 
-1.153-  398  

.249  

 3.740 32.33 130 غير سعودي  غير دالة 
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   Independent Sample T. Testت) للمجموعات املستقلة    (اختبارباستخدام  
إحصائية    تبني داللة  ذات  فروق  وجود  نحو  عدم  املبحوثني  اجتاهات  التي يف  املقترحات 

وديني وغير السعوديني  السعبني  بجائحة كورونا    تسهم يف فاعلّية هذه املقاطع يف التوعية 
)، وهذا يشير إلى  249.مستوى معنوية (  غير دالة إحصائًيا عند  T)حيث جاءت قيمة (

أن "اجلنسية" عامل غير مؤثر يف اجتاهات املبحوثني نحو مقترحات تطوير هذه املقاطع،  
 وهو ما يثبت عدم صحة هذا الفرض. 

    :أهم نتائج الدراسة 
ث أثبتت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  اجلزئي للفرض األول، حي  القبول -

تعّرض املبحوثني ملقاطع الفيديو الّتشاركية املرتبطة بجائحة  إحصائية بني حجم  
الباحث   ويعزي  ا؛  سّنً األكبر  الفئات  لصالح  العمرية"  "الفئة  ملتغير  وفًقا  كورونا 

ا أثبتت  للوفاة بسبب اجلائحة، كمهذه النتيجة باعتبارهم الفئات األكثر عرضة  
امل  تعّرض  حجم  بني  ا  إحصائّيً دالة  فروق  وجود  الفيديو  النتائج  ملقاطع  بحوثني 

الّتشاركية ومتغير "مستوى الدخل" لصالح الفئات األعلى دخًال؛ ويرجع الباحث 
ال   كونهم  عن  فضًال  انشغاًال،  أكثر  دخًال  األقل  الفئات  أن  إلى  النتيجة  هذه 

 خدمات الويب، وأثبتت النتائج عدم وجود  درات املادية لالشتراك يفميلكون الق
إحصائّيا دالة  اخلاصة    عالقة  الّتشاركية  الفيديو  ملقاطع  التعّرض  حجم  بني 

 بجائحة كورونا ومتغيري "النوع" و"املستوي التعليمي" للمبحوث. 
ملقاطع  - التعرض  حجم  بني  ا  إحصائّيً دالة  فروق  وجود  الدراسة  نتائج    أوضحت 

امل الّتشاركية  غير  الفيديو  لصالح  املبحوث  وجنسية  كورونا  بجائحة  تعلقة 
زى الباحث هذه النتيجة إلى اإلجراءات االحترازية التي فرضتها  السعوديني، وع

الطيران،   حركة  توّقف  من  صاحبها  وما  السعودية  العربية  اململكة  حكومة 
 ذه املقاطع.فأتاحت هذه اإلجراءات الوقت أمام املغتربني ملشاهدة ه 

و  الدراسة وجود عالقة ارتباطية بني حجم التعّرض ملقاطع الفيدي  أظهرت نتائج  -
الّتشاركية املرتبطة باجلائحة وتأثير هذه املقاطع يف التوعية بهذه اجلائحة، وهو  
ما يعزز أهمية استثمار هذه املقاطع يف حمالت التوعية بهذه اجلائحة على كافة  

ا هذه  أن  كما  فر املستويات،  إحدى  صحة  تثبت  االعتماد لنتيجة  نظرية  ضّيات 
يف تتمثل  والتي  اإلعالم  وسائل  إشباع  أنه    على  على  الفرد  اعتماد  زاد  كلما 

حاجاته من خالل استخدام وسائل اإلعالم، يزداد أهمية الدور الذي تؤديه هذه 
 تأثيرها بالنسبة له.الوسائل يف حياة الفرد، ومن ثم يزداد 
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الدرا - نتائج  ذاتكشفت  فروق  وجود  عدم  عن  املتغيرات    سة  بني  إحصائية  داللة 
واجتاه للمبحوثني  الفيديو  الدميوغرافية  مقاطع  توظيف  فاعلية  نحو  اتهم 

 التشاركية املتعلقة بجائحة كورونا يف التوعية بهذه اجلائحة والوقاية منها.
وثني  أثبتت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جنسية املبح -

فاع نحو  بجائحة  واجتاهاتهم  اخلاصة  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  توظيف  لية 
 التوعية بهذه اجلائحة والوقاية منها. كورونا يف

الفيديو   - مقاطع  مشاهدة  كثافة  بني  ارتباطية  عالقة  وجود  عن  النتائج  كشفت 
حتد    الّتشاركية املرتبطة بجائحة كورونا واجتاهات املبحوثني نحو السلبّيات التي

اطع يف عملية التوعية لصالح األكثر مشاهدة، وميكن تفسير  من فاعلية هذه املق
النتيجة يف ضوء أن املبحوث األكثر مشاهدة لهذه املقاطع ميكنه أن يكتشف  هذه  

 سلبّياتها بسهولة. 
نحو   - املبحوثني  اجتاهات  ا يف  إحصائّيً دالة  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  أوضحت 

التي حتد   املقاطع والسلبّيات  الذكور،  من فعالية هذه  "النوع" لصالح  فًقا ملتغير 
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املبحوثني  بينما أثبتت النتائج عدم  

نحو هذه السلبّيات وفًقا ملتغيرات "الفئة العمرية" و"املستوى التعليمي" و"مستوى  
 الدخل".

ا يف اجتاهات املبأظهرت النتائج اإلحصائية وجود فروق دالة إح - حوثني نحو  صائّيً
ال بني  املقاطع  هذه  فاعلّية  من  حتد  التي  لصالح  السلبّيات  وغيرهم  سعوديني 

 السعوديني. 
أثبتت البيانات اإلحصائية وجود عالقة ارتباطية بني كثافة مشاهدة هذه املقاطع  -

من   النتيجة  هذه  تفسير  وميكن  تطويرها،  مقترحات  نحو  املبحوثني  واجتاهات 
اهدة لهذه املقاطع يحمل اجتاهات إيجابية نحوها،  ل أن املشاهد األكثر مشخال

 أكثر حرًصا على تطويرها. ومن ثّم فهو 
اجتاهات   - يف  ا  إحصائّيً دالة  فروق  وجود  عدم  إلى  اإلحصائية  النتائج  أشارت 

 املبحوثني نحو مقترحات تطوير هذه املقاطع وفًقا للمتغيرات الدميوغرافية.  
تأثير جلنسية املبحوثني يف اجتاهاتهم    ت اإلحصائية عن عدم وجود كشفت البيانا -

مقا تطوير  مقترحات  أكبر يف عملية  نحو  لتساهم بشكل  الّتشاركية  الفيديو  طع 
 التوعية.
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  :توصيات الدراسة ومقترحاتها 
الفيديو   - مقاطع  حول  اإلعالمية  الدراسات  من  املزيد  بإجراء  الدراسة  توصي 

يف وتأثيراتها  السياسالّتشاركية  املجاالت  مختلف  واالجتماعية   واالقتصادية  ية 
 والثقافية والتعليمية والصحية.

وصي الدراسة بالتعاون بني مختلف املؤسسات الصحية واإلعالمية والفنية يف  ت -
اجلائحة  بهذه  املختلفة  التوعية  رسائل  لبث  احترافية؛  فيديو  مقاطع  إنتاج 

لشخصي ملنتجي  جهود الفردية واإلبداع اوأساليب الوقاية منها وال يترك األمر لل 
 هذه املقاطع.

واجهة اجلائحة بضرورة الرد على املعلومات  توصي الدراسة املؤسسات املعنية مب  -
هذه   تؤثر  ال  حتى  الّتشاركية  الفيديو  مقاطع  يف  ترد  التي  والشائعات  اخلاطئة 

 املقاطع بالسلب يف بيئة الوباء.
ف - مقاطع  إنتاج  بضرورة  الدراسة  بهذ توصي  األطفال  لتوعية  اجلائحة  يديو  ه 

حّببة لهذه املرحلة العمرية،  مستخدمة اللغة التي تناسبهم والرسوم الكرتونية امل 
 السيما مع بدء االنتظام يف العام الدراسي اجلديد.

التصوير   - وزوايا  والصورة  الصوت  تقنيات  توظيف  بضرورة  الدراسة  توصي 
ملتعلقة بجائحة  اطع الفيديو التشاركية اواحلركة واأللوان واإلنفو جرافيك يف مق

املع تنقل  أن  املقاطع  إلى  كورونا، حتى تستطيع هذه  والتي حتتاج  املعّقدة  لومات 
 عملّيات ذهنية، وال يشعر املُشاهد بامللل أثناء مشاهدته للمقطع.
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video -based high stakes health information via social media, Lecture Notes 
in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial 
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Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), V(11420), PP. 516-
525. 

ار (   )٩( ا ال ، وسل علي إب ي ع ال ح ان ف ا ٢٠١٨إ ا ة للق ة اإلعالم عال م): ال
فل م ة ل ال ة  ائ الف ات  الق مة  ق ال ة  الت اإلعالم ال ة  ة وال رسة، ال ل ال ا ق

األوس ق  ال العامة  العالقات  ث  لة  (م د  الع ال ١٩،  ة  ال ة،  (القاه للعالقات )،  ة 
  . ١٦٦-١٢٣العامة)، ص ص 

)١٠(  ) ة عاب  م ة    ،م)٢٠١٨ل ان م دراسة  ة،  ائ ال أة  لل ي  ال ال  في  لي  ال اإلعالم  دور 
ت إلذاعة  عات  ال اء  ال م  ة  ع ة،  على  ائ ال ة  ة  اإلعالم راسات  لل ة  ال لة  م

ة ال د (واالت ز ا١٤، الع ة  س ، م ائ زع)، ص ص )، (ال ة لل وال   . ٦٣-٤٧ل
)١١(  ) م  سّل ة  و ة   ،م)٢٠١٧م األس اد  ألف ة  ال قافة  ال ة  ت في  اصة  ال ة  ائ الف ات  الق دور 

األ م  ة  ة على ع ان م دراسة  ة:  ائ ،  ال ائ ال ج  ع ب ج  ب ة  ی ةس  ال ل  عال  ال  ،
د (١٨( ،  ٥٨)، الع ائ ة)، ص ص  )، (ال ارد ال ة ال ة وت ارات العل ة لالس ة الع س ال
٣٨-١ .  

ي ع ال (  )١٢( ان ف قات   ،م)٢٠١٧إ ة وال ون ّة اإلل اقع ال امعة لل ات ال ال تعّض 
ّة  ،  ال له ّة  ال فة  ع ال ها   ّة وعالق ال اتف  اإلعالماله ث  ل ة  ال لة   ، ال
د ( ة)، ص ص  ٦١الع ة اإلعالم، جامعة القاه ل ة،    . ٦٥٨-٥٩٥)، (القاه

(13) Kim, Jiyeon & Jung, M (2017), Associations between media use and health 
information-seeking behavior on vaccinations in South Korea, BMC Public 
Health, V(17), N(!), Article number 700.  

ة م وجهة   ،م)٢٠١٦ول م شاه ( )١٤( قافة ال اضي في رفع م ال دور وسائل اإلعالم ال
ة،   اض ال ة  ال ات  ل ر  ال ة  اء ه ةن أع ف ة وال ال م  لة العل ال م )، ١٧ل (، 

د ( )، ص ص ٣الع ي، جامعة ال ، م ال العل  .٤٩٤-٤٦٣)، (ال
)١٥(  ) م  الف ل  ب  ض    ،م)٢٠١٦خال  ة ل ال ة  ال اعي في  اصل االج ال ام وسائل  اس

ة،   د ع ال اض  ال ة  ی ة  م ال اتها  وم ة  ال ن  ال على  ة  ت دراسة  رونا،  لة  ك ال
ال  ث اإلعالم واالت ة ل د (الع ة)،١٥،١٤، الع ام ال ة، جامعة األه -١٦٤ص ص  )، (القاه

١٧٥ .  
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ة (  )١٦( ره ح م أب س ة     ،م)٢٠١٥ن ون ة واإلل ر ة ال د ع ف ال ض لل ع عالقة ال

رنا،   ض  فة  ع ةال ث اإلعالم لة ال ل (م د (٤٣، ال )، )، (ا٤٣)، الع ة، جامعة األزه لقاه
 .١٦٦-٨٥ص ص  

لة أح األم م)  ١٧(  ان  أث م ع ی (،  عي   ،م)٢٠١٥ال ال ن  ئي في  ال دور اإلعالم 
ة،   ة وعا امج ص وص ي، دراسة حالة ب ةال ان م اإلن لة العل ل (م د (١٦، م )، ٥)، الع

ا)، ج ل م وال دان للعل م، جامعة ال  . ١٩-١ص ص    (ال
اض()  ١٨( عي ال  ،م)٢٠١٥م أح  ی في تع ال ل  دور اإلعالم ال اب في م ي ل ال

ققة،   ال اعات  واإلش ض  ع ال دوافع   ، واإلعالمال ن  الف ة  ل لة  (م د  الع  ،٢  ، ابل )  ،(
اته)، ص ص  ن واإلعالم، جامعة م ة الف   . ٨٤-٥٢كل

ان  )١٩( ي ع    ،م)٢٠١٤ي (ب م الع   ع عي ال سائل اإلعالم وال د ل ع اب ال ام ال اس
اض،  ة ال ی ة في م ني: دراسة م ا ال ة وال غ انة وال ال ال ة لإلعالم واالت د ع لة ال ، ال

د ( ال)، ص ص ١٢الع ة لإلعالم واالت د ع ة ال اض، ال   . ٨٨- ١١)، (ال
ان ب م)  ٢٠( د  نا ب ث ي    ،م)١٤٢٠(  آل سع عي ال تأث وسائل اإلعالم ودورها في زادة ال

ة،   م دراسة   ، د ع ال ع  ال اآلدابل  لة  ( م ل  م  ،٣٦) د  الع ة  ٣)،  ل اض،  (ال  ،(
د)، ص ص  ل سع   .٣٠٥-٢٥٧اآلداب، جامعة ال

)٢١(  ) ب  له ال الع  ع  ل  ال ت٢٠١٣ع  في  اإلعالم  وسائل  دور  الم):  عي  ال ل  ة  ي 
ة،   م دراسة   ، ال ض  م ل  ح دی  ع الال واالت لإلعالم  ة  الع لة  (ال د  الع  ،١٠ ،(

ال ة لإلعالم واالت د ع ة ال اض، ال   .٧٨-١١ص ص    )،(ال
ال (  )٢٢( ي أب ة ل    ،م)٢٠١٣ز ب م مات ال عل ر لل اعي  اصل االج ات ال ش

ع ر ال ه ة،  ال ، دراسة م الد ة لإلعالم واالت لة الع د (ال ة ٩، الع اض، ال )، (ال
ال)، ص ص  ة لإلعالم واالت د ع  . ١٢٠-٥٩ال

ي ()  ٢٣( ال ال ن وم وعي    ، م)٢٠١٣أب  ح أح  ن واإلن ف ل لل عّض  ال ب  العالقة 
لة ال ة،  ال ض  ال  ر  ه ل  ال ة  العامال أ  ال (ث  ل  م  ،١٢) د  الع  ،(٤ ،(

ة)، ص ص   ة اإلعالم، جامعة القاه ل أ العام،  ث ال ة، م    . ١٢١- ١٩٧(القاه
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(24) Wan, Anan, & et al (2020), Online social viewing: Cross-cultural adoption 

and uses of bullet-screen videos, Journal of International and 
Intercultural Communication, V (13), N (3), PP. 197-215. 

و   )٢٥( (م م  الل  ب)     ،م)٢٠٢٠ع  ت (ی على  ة  اإلرهاب اث  األح هات  ی ف عالقة 
اإلعاقة، وذو  العادی  اهق  ال ل  اعي  االج ة  األم  اإلعالم ث  ال لة  ( م ل  ال  ،٥٤ ،(

د ( )، ص ص  ٥٤الع ة، جامعة األزه    .٨٨٢-٨١١)، (القاه
ان  )٢٦( ه ال علي  (أح  ة  ع م  ة  ع وة  وم افة   ،م)٢٠١٩ي،  ال في  اف  ج ی  الف ام  اس

ة،   والغ ة  الع اقع  ال ب  مقارنة  دراسة  ارة،  اآلداباإلخ لة  ( م ل  ال  ،٣١) د  الع  ،(٢ ،(
ة اآلداب، جامعة ا ل اض،  د)، ص ص (ال ل سع   .١٧٩-١٣٣ل

دان (  )٢٧( ی    ،م)٢٠١٩فاء الع ع الف اج مقا اب شات إلن ام ت س ة اس ة وم  فاعل عل ال
ه،   ع ح  ال ع  ب  رة  ن ة  األم امعة  ة  ال ة  ل ات  ال ة  رضا  اإلسالم امعة  ال لة  م

ة ف وال ة  ال راسات  (لل ل  ال  ،٢٧) د  الع راسات    )،٢)،  وال ي  العل ال  ون  ش  ، (فل
ة)، ص ص   غ ة  امعة اإلسالم ا، ال  . ٣٨١- ٣٥٥العل

ال  )٢٨( م  ب  ة  ع (ح ة    ،م)٢٠١٨ا ت ب في  ت ال ة ع  ار ال هات  ی الف ت  ة  فاعل
ن  ة  األم امعة  اصة  ال ة  ال ق  ات  ال ل  ي  عل ال ی  الف ع  مقا اج  إن رة مهارات 

ها،   راته ن ةوت لة ال ل (ال هاج)، ص ص  ٥٢، ال ة، جامعة س ة ال ل ة،  )، (القاه
٧٩٧-٧٤٣ .  

(29) Hermida, A & Hernández-Santaolalla, V. (2018), Twitter and video activism 
as tools for counter-surveillance: the case of social protests in Spain, 
Information Communication and Society, V (21), N (3,4), PP. 416-433.    

وق   )٣٠( ال زق ا ع ال ال إب ار، ع ال اح ال اح ع الف الب    ،م)٢٠١٧(  ول ع الف إدراك 
ها، درا  اهاته ن ة وات ون ی اإلل افة الف م ص فه ةاإلعالم ل ان ث  سة م ة ل لة العل ، ال

افة د (ال ة اإلعالم، جامعة القاه٩، الع ل افة،  ة، ق ال  . ١٨٥- ٧٩ة). ص ص )، (القاه

News video quality affects online sites  n, Gina Masullo, & et al (2017),Che )31( 

credibility, Newspaper Research Journal, V(38), N(1), PP. 19-31.           
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(32) Pavlovic, D, & Obradovic, N, (2015), Youtube as a resource for continuous 

education of journalism students, The International Scientific Conference 
eLearning and Software for Education, V (1), PP. 258-263.  

د حام (  )٣٣( اس م اجات    ،م)٢٠١٥إی فال ذو االح عات األ ض ی ل افة الف ة ص أ معال
ة،   ون اإلل ارة  اإلخ اقع  ال في  اصة  اإلعالمالال ث  ل ة  ال (،  لة  د  ة، ٥٢الع (القاه  ،(

ة)، ص ص   ة اإلعالم، جامعة القاه  .١٤٠-٩٩كل
(34) Yang, Jin & et al (2015), College Students Use Videos More than Photo 

Slideshows, Newspaper Research Journal, V (37), N (2), PP. 237-252. 

ي ع هللا ال. أ )٣٥( د   ، د/ع ال ال جامعة م ب سع ة اإلعالم واالت ل افة  اذ ال أس
ة.    اإلسالم

سف م خ د/.  أ      ارك ی ة م ل افة  اذ ال لجامعة   اإلعالم: أس   .واد ال

عارق م    / د      ة ال ل ارك  افة ال اذ ال ة : أس ة ال ةجامعة  ال   . ال

ی  / د      ر ال :ب ة جامعة جازان. علي ح ان م اإلن ة اآلداب والعل ل اع  افة ال اذ ال   أس

ة جامعة ح هللا صالح ح  / د      ان م اإلن ة اآلداب والعل ل اع  افة ال اذ ال   جازان.: أس

ان:  / د      ة جامعة ج م صالح ع ان م اإلن ة اآلداب والعل ل اع  افة ال اذ ال   ازان.أس
)36(  Handcock, Mark.S. &.Krista. Gile. j. (2011) Comment: On the Concept of 

Snowball Sampling, Sociological Methodology, 41 (1). pp. 367-371.        
لى ح ال ( )٣٧( ، ل او اد م ةم) ١٩٩٨ح ع عاص اته ال ال ون ار  (، االت ة، ال القاه

ان ة الل   . ٣١٤، ص )ة ال
(38) loveless, Matthew.(2008), Media Dependency: Mass Media as Sources of 

Information in the Democratizing Countries of Central and Eastern Europe, 

Democratizetion,V(15),N(1).PP 162-183. 

(39) Westgate, Christopher, (2008) the Everyday Life of Media System 
Dependency Theory, Conference Papers. National Communication 
Association. PP 1-16.     
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 )٤٠(  ) أح  رضا  اقع   ،م) ٢٠١١م  وال ن  ف ل ال في  ي  األم واالنفالت  ف  الع ار  ألخ ض  ع ال

، ر ال ه ف ل ال ها على انفعاالت ال ة وتأث ون لة ال   اإلل ث اإلعالمال ، ة ل
د ( ة()، ٣٢الع ة اإلعالم، جامعة القاه ل ة،    . ٣٧، ص )القاه

(41) Baran,Stanley,j. & Dennis,K,Davis (2003) Mass Communication Theory : 

Foundations,Ferment,and Future , Third Edition, CA:Wadsworth Thomson 
Learning . P 320. 

 )٤٢( ، او اد م لى ح ال ( ح ع ، ص ص  م)،١٩٩٨ل جع ساب  . ٣٢٩- ٣٢٥م

اد (  )٤٣(  اء م أح ح ل، ال ني ج اعي في   ،م)٢٠١٨م  اصل االج ات ال تأث ش
  ، د ع اب ال وال ة م ال ة على ع اب، دراسة ت ة ل ال ة الع ث  اله لة  م

ة اآلداب د (كل ة).)، (ال١١٢، الع ة اآلداب، جامعة ال ل ة،    قاه
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