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هدفــت الدراســة إلــي معرفــة دور احلمــالت اإلعالميــة التوعويــة بقنــوات األطفــال الفضائيــة فــى نشــر الوعــي الصحــي 
لــدى طــالب املرحلــة اإلعداديــة اخلاصــة بفيــروس كورونــا، ومعرفــة تأثيــرات احلملــة علــي األبعــاد االجتماعيــة واملعرفيــة 
ــا الطــالب  ــي اســتفاد به ــات الت ــة املعلوم ــة نوعي ــى معرف ــت الدراســة إل ــا هدف ــؤالء الطــالب، كم والســلوكية اخلاصــة به
ــة وقيــاس مــدى االســتفادة مــن تلــك املعلومــات، واعتمــدت الباحثــة يف  عينــة الدراســة مــن خــالل متابعــة محتــوى احلمل
دراســتها علــى املنهــج املســحي عــن طريــق اختيــار العينــة املحسوســة وطبقــت علــى عينــة قوامهــا 300 مفــردة مــن املبحوثــن 
واملبحوثــات مبــدارس الســادات وأشــمون، وتوصلــت الدراســة يف نتائجهــا إلــى: وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بــن الطــالب 
ــروس  ــة بفي ــا يف احلمــالت التوعوي ــي تعرضــوا له ــات واملوضوعــات الت ــن املعلوم ــدل اســتفادتهم م ــة الدراســة يف مع عين
ــة  ــة املفضل ــوات الفضائي ــة لدرجــة تعــرض الطــالب للقن ــة، وتراوحــت النســب املئوي ــرات الدميوجرافي ــا وفــق املتغي كورون
لديهــم يف مشــاهدة احلمــالت التوعويــة املتعلقــة بفيــروس كورونــا مــا بــن )76.58%- 49.33%(، حيــث جــاءت قنــاة 
)ماجــد( يف الترتيــب األول، بينمــا جــاءت قنــاة )سمســم( يف الترتيــب األخيــر، ووجــود عالقــة ارتباطيــة طرديــة ذات داللــة 
ــرات  ــدل التأثي ــا ومع ــروس كورون ــة بفي ــة الصحي ــرض الطــالب حلمــالت التوعي ــن تع ــدل االســتفادة م ــن مع ــة ب إحصائي
االجتماعيــة والســلوكية واملعرفيــة، وتراوحــت النســب املئويــة ملــدى اســتفادة الطــالب مــن متابعــة احلمــالت التوعويــة 
الصحيــة يف القنــوات الفضائيــة املخصصــة لألطفــال مــا بــن )94.86%- 33.26%(، حيــث جــاءت عبــارة )أحــرص علــى 
غســل يــدي باســتمرار خوًفــا مــن أصابتــي بكورونــا( يف الترتيــب األول، بينمــا جــاءت عبــارة )بعــد كورونــا أفتقــد اللعــب مــع 

أصدقائــي( يف الترتيــب األخيــر

الكلمات املفتاحية: احلمالت اإلعالمية- الوعي الصحي- التأثيرات- فيروس كورونا

The study aimed to know the role of awareness campaigns in children›s satellite channels 
in spreading health awareness among students of the preparatory stage of Corona virus and to 
know the effects of the campaign on the social، cognitive and behavioral dimensions of these 
students. The study also aimed to know the type of information that students benefited from 
the study sample through following The content of the campaign and measuring the extent of 
benefiting from this information، and the researcher relied in its study on the survey method by 
selecting the physical sample and applied to a sample of 300 individuals from the respondents 
in the Sadat and Ashmoun schools، and the study reached its results to:
• There are statistically significant differences between the study sample students in the rate 

of their benefit from the information and topics that they were exposed to in the awareness 
campaigns in the Corona virus according to demographic variables.

• The percentages of students› exposure to their favorite satellite channels in watching 
awareness campaigns related to Corona virus ranged between (76.58: 49.33%)، where 
(Majid) came in the first order، while (Sesame) came in the last.

• There was a positive correlation with statistically significant rate of benefit from students› 
exposure to health awareness campaigns with Corona virus and rate of social، behavioral 
and cognitive effects.

• The percentages of students› benefit from following up healthy awareness campaigns in 
satellite channels designated for children ranged between (94.86: 33.26)، where the phrase (I 
make sure to wash my hands constantly for fear of my corona) came in the first order، while 
the phrase (after Corona I miss Playing with my friends) in the last order.
Key words: media campaigns، health awareness، effects، corona virus
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والهلع حيث تشكل الصحة رأس مال   الرعب واخلوف  اليوم حالة من  العالم  يعيش 
اجلميع، فهي نعمة من نعم اهللا بها يستطيع اإلنسان أن يفعل كل شيء، كما أنه يتمكن 
من حتقيق وإجناز جميع مهامه اليومية وأعماله اخلاصة والعامة وتلبية جميع متطلباته  

كما يختلف الوعي من شخص آلخر يضطلع اإلعالم و  جتماعية،اإلنسانية واملعرفية واال
  كمؤسسة اجتماعية بدور بارز يف تشكيل وعي املواطنني. 

األخيرة،   الفترة  يف  والتوعوية  اإلعالمية  احلمالت  اهتمت  فقد  ذلك،  إلى  إضافة 
اخ على  املوضوعات  من  العديد  بتقدمي  كورونا،  جائحة  ظل  يف  أمناطها  خاصة  تالف 

يف نشر السلوكيات   شر الوعي الصحي واملساهمةحيث تسهم بقدر عاٍل يف نوأشكالها،  
الصحية السليمة، وذلك يتطلب أن تكون احلمالت اإلعالمية على قدر عاٍل من املهنية  
لدى   تنميتها  وكيفية  الصحية  الثقافة  احلمالت  هذه  تتضمن  أن  البد  لذا  واملصداقية؛ 

  اجلمهور. 
امني، الحظت الباحثة الت اإلعالمية وبعض املضل متابعة األحداث واحلمومن خال

بجائحة   اجلمهور  توعية  أجل  من  واحلوارية  البرامجية  الفئات  من  العديد  تخصيص 
كورونا وتعريفهم بطرق الوقاية وطرق انتقال العدوى وكيف يستطيعوا حماية أنفسهم من  

كورونا   كما قامت مبعاجلة جائحة  الهذا اخلطر،  املواد  العديد من  داعمة لألزمة  وبث 
تعمل   األطفال  التي  بفئة  املضامني  اختصت  وبالتالي  فئاته،  بكل  اجلمهور  تثقيف  على 

كجزء أساسي من املجتمع خاصة بعد انتشار العديد من األخبار واملعلومات التي أكدت 
اجل بني  البداية  يف  ذاع  بعدما  الفيروس  بهذا  األطفال  إصابة  إمكانية  عدم على  مهور 

  ديد.إلصابة لهذه الفئة بالتحإمكانية وصول ا
إلى   القلق  هذا  وانتقل  األمهات،  بني  القلق  عالمات  من  العديد  سبب  ما  وهذا 

متعلقة   ومعلومات  مضامني  من  ويرؤنه  يسمعونه  مبا  األبناء  تأثر  وبالتالي  األبناء، 
ارتبطت   التي  والبيانات  املعلومات  من  وغيرها  وقاية  وطرق  وفاة  وحاالت  بإصابات 

  وثيًقا بفيروس كورونا.ارتباًطا 
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  * الدراسات السابقة:   

إلي  للوصول  العلمية  واألدبيات  الدراسات  العديد من  باالطالع على  الباحثة  قامت 
االستفادة   وميكن  للدراسة،  احلالي  باملوضوع  تتصل  التي  السابقة  الدراسات  من  عدد 

  راسات كاآلتي:  منها يف حتليل ورصد الظاهرة محل الدراسة احلالية، ومت سرد هذه الد
  األول: دراسات خاصة باحلمالت اإلعالمية:املحور 

كرمية،   -١ (دربال  احلمالت )١()٢٠١٨دراسة  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت   :
واستخدامت   الثدي،  سرطان  عن  املبكر  الكشف  ثقافة  نشر  يف  التوعوية  اإلعالمية 

 ومن أهم النتائج التى   الباحثة املنهج الوصفي املسحي باالعتماد على أداة االستبانة،
توصلت إليها الدراسة: أن من وسائل اإلعالم األكثر تداوًال بني أفراد العينة (املرأة)  

لها هي اإلنترنت، وأن نسبة ( الدراسة تعرضن  %٥٦واألكثر تعرًضا  ) من أفراد عينة 
اإلعالم  لوسائل  املرأة  تعرض  ودوافع  أسباب  أكثر  من  وأن  يومًيا،  اإلعالم  لوسائل 

وامتاب الصحية  املواضيع  التي عة  باملضامني  املرأة  اهتمام  وأن  االجتماعية،  لقضايا 
تهتم بالقضايا الصحية يكون دائًما، واهتمام املرأة  بوسائل اإلعالم بشكل كبير وهو 

بـ( قدرت  التي  اهتمامها  نسبة  توضحه  وسائل  %٨٦،٧ما  أن  العينة  أفراد  ورأى   ،(
على   فّعال  بشكل  تأثير  لها  وي اإلعالم  الصحي،  وعيهن  فعاليتها زيادة  درجة  أن  رون 

املبكر  للكشف  املعرفة  املرأة على وسائل اإلعالم للحصول على  واعتماد  كبيرة جًدا، 
)، ومن بني %٦٦،٧عن سرطان الثدي يكون بدرجة متوسطة، وهو ما أوضحته نسبة (

واإلنت التليفزيون  أن  الدراسة  عينة  أفراد  يرى  املتداولة  اإلعالم  مفيدة  وسائل  رنت 
  تنمية الوعي الصحي لديهن. بشكل كبير يف

مصطفاوي، -٢ (بشير  إقبال  )٢( )٢٠١٦دراسة  مدى  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت   :
الطلبة على متابعة احلمالت اإلعالنية، ومعرفة أهمية ودور احلمالت اإلعالنية يف 

وصفي، ومت نشر الوعي الصحي، ولتحقيق هذه األهداف اعتمد الباحث على املنهج ال
جمع  يف  مستعينني  علوم  طلبة  جمهور  من  املتساوية  احلصصية  العينة   استخدام 
اهتمام  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  االستبيان،  استمارة  هي  رئيسة،  بأداة  املعلومات 
الطلبة باحلمالت اإلعالنية جاء بدرجة متوسطة، واحتل التلفزيون املرتبة األولى يف 

م اإلعالنية  اإلعالنية مشاهدة احلمالت  تأثير احلمالت  وأن  اإلعالم،  ن بني وسائل 
متوسطة   بدرجة  كان  الطلبة  أكثر  على  للطلبة  التوعوي  الدور  وأن  إيجابي،  وبتأثير 

وعي  نشر  يف  اإلعالنية  احلمالت  وتسهم  اإلعالنية،  احلمالت  تؤديها  التي  األدوار 
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الت اإلعالنية  صحي لدى الطلبة اجلامعيني بدرجة املساهمة متوسطة، كما أن احلم
 تفتح مجاًال كبيًرا الكتساب املعلومات. 

هدفت هذه الدراسة    :)٣()٢٠١٦)(layton BurgerBrenda Scholtz& Cدراسة (   -٣
إلى التعرف على دور احلمالت فى التوعية البيئية عبر وسائل التواصل االجتماعى 

  ٢٥على عينة    مبؤسسة التعليم العالي بجنوب أفريقيا، ومت إجراء املسح باالستبيان
 face book  فرًدا من املشاركني، وأظهرت النتائج أن غالبية املشاركني استخدموا 

، وكشفت النتائج أن احلملة كان لها عدد من الفوائد اإليجابية فى تعزيز % ٩٦بنسبة 
على  املقدم  املحتوى  يف  ومشاركتهم  احلملة  من  املشاركني  وإفادة  البيئي،  الوعي 

االجت التواصل  البيئية  مواقع  املعرفة  يف  واضحة  زيادة  هناك  وكانت  ماعي، 
التواص وسائل  لكون  بحملة  للمشاركني؛  للقيام  صاحلة  وسيلة  تعد  االجتماعى  ل 

  توعية بيئية؛ لتنفيذ اإلرشادات املقدمة بنجاح.
حبحوب،   -٤ (حليمة  على   :)٤()٢٠١٥دراسة  التعرف  إلى  الدراسة  الذي    هدفت  الدور 

به احلمالت اإلعالمية للجم   تقوم  الصحية  التوعية  هور اجلزائري،  التليفزيونية يف 
على   التعرف  للحمالت  وأيًضا  البواقي  أم  مدينة  سكان  مشاهدة  وأنماط  عادات 

من  الصحية  بالتوعية  اخلاصة  التليفزيونية  اإلعالمية  احلمالت  على  والتعرف 
  طرف اجلمهور اجلزائري، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفى التحليلي، واستعانت 

واملقابلة االستبيان  أه،  بأداتي  النتائج  من  إلى مجموعة  الدراسة  أن  وتوصلت  مها: 
فـي   تفـاوت  وجـود  مـع  التليفزيون  عبـر  تبث  التي  البرامج  كل  يشاهدون  السكان 
البرامج   تليهـا  األخبار  املشاهدة  نسبة  على  عادت  حيث  املشاهدة؛  درجـات 

والبرام ثم املسسالت  أقـل،  بنسـبة  املشاهدة، السياسـية  بنفس نسبة  ج االجتماعية 
 التوعية بنسبة قليلة جًدا.   ثم األفـالم بنسـبة أقـل، وبعـدها حمالت

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور احلمالت  :  )٥()٢٠١٣دراسة (إميان فتحي ، -٥
اإلعالمية املقدمة بالقنوات الفضائية يف توعية الشباب اجلامعي، واستخدمت هذه 

منهج   املضمون   املسحالدراسة  حتليل  استمارة  الدراسة  استخدمت  كما  بالعينة، 
إحدى أدوات جمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج،  باعتبارها  

بنسبة   العامية  للغة  الدراسة  محل  اإلعالمية  احلمالت  جميع  استخدام  أهمها 
سلوب املنتظم  ، وأن جميع احلمالت اإلعالمية محل الدراسة اعتمدت على األ %١٠٠

عالمية محل الدراسة ، وتناولت أغلبية احلمالت اإل%١٠٠يف عرض رسائلها بنسبة  
، وأن (فئة  %٥٫٩، بينما تناولت حملة واحدة فقط بنسبة  %٩٤٫١رسالة واحدة بنسبة
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باحلمالت   املقدمة  للرسالة  الفنية  القوالب  مقدمة  يف  جاءت  فني)  قالب  من  أكثر 
، وجاءت (األغنية املنتجة خصيًصا للحملة)  %٣٢٫٦بة  اإلعالمية محل الدراسة بنس

الثانية   املرتبة  بنسبة  %٢٥بنسبة  يف  صوتي)  بتعليق  مصحوبة  مصورة  (مادة  ثم   ،
املرتبة  %٢٣٫٢ الدرامي) يف  والعمل  معروفة،  أغنية  من حلن  املتخذة  (األغنية  ثم   ،

منهًما، كما جاءت    لكل  %٢، وأخيًرا (املقال، والريبورتاج) بنسبة  %٧٫٦الثالثة بنسبة  
األولى املرتبة  يف  والتوجيه  واإلرشاد  التوعية  هدف  %٢٨٫٣بنسبة    أهداف  يليها   ،

بنسبة   الثانية  املرتبة  يف  معلومات  أخرى %١٥٫١تقدمي  أهداف  توجد  ال  بينما   ،
 للرسائل التي حتتويها احلمالت اإلعالمية.

٦-  ") إل  :)٦()٢٠١٣)( Huang،Ling -Liدراسة  الدراسة  هذه  تقييم حمالت  هدفت  ى 
(املعارفاإلعال املدخنني  لتغيير  اجلماهيري  تايوان   - املواقف  –م  يف  والسلوك) 

إذا   أكثر فاعلية  للتدخني  املناهضة  التليفزيونية  أن اإلعالنات  إلى  والصني، وتشير 
كانت حتتوي على رسائل من املذكرات العاطفية أو شهادات شخصية تصور عواقب 

ة نتائج، من أهمها أنها أكدت  وقد أظهرت الدراسة عدة ناجتة عن التدخني،  وخيم
أن حمالت وسائل اإلعالم التي حتتوي على رسائل عاطفية ورسوم بيانية يتم نقلها 
ثقافًيا أو شخصًيا ميكن أن يكون لها دور كبير فى التوعية بأضرار التدخني، وتغيير  

  سيا. قالع عن التدخني يف آاملواقف املؤيدة للتدخني وحتفز يف اإل
صابري،   -٧ (المية  دور  )٧()٢٠١٠دراسة  على   التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت   :

التوعوية الدينية للشباب وآثارها املحتملة عليهم،    mbcاحلمالت اإلعالنية يف باقة  
واعتمدت الباحثة على منهج املسح بالعينة من خالل أدوات جمع البيانات املتمثلة  

الش على  وزعت  استبيان  استمارة  (يف  قوامها  قصدية  عينة  طريق  عن  )  ٣٠٢باب 
"أ حملة  أن  أهمها:  من  النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة  وتوصلت  قم  مفردات، 

) بنسبة   الشباب  اهتمام  أثارت  التي  احلمالت  أكثر  هي  وأن  %٢٥٫٥٣صالتك"   ،(
بنسبة   البرامج  عودة  انتظار  يف  اإلعالنات  مشاهدة  على  مجبرين  املبحوثني  أكثر 

تعتبر أكثر املعلومات املكتسبة من احلمالت اإلعالنية متعلقة مبعاملة  )، و%٢١٫٤١(
يكتسب ممن  معهم  التحاور  وكيفية  (الناس  بنسبة  مختلفة  معلومات  )،  % ٢٥٫٤٣ون 

بنسبة( ويكتسبون  يتعلمون  مع %٢٤٫٠٣يليها  والتعامل  النفس  ضبط  وكيفية   ،(
بأداء   متعلقة  جديدة  معلومات  يكتسبون   ممن  الشيطان  بنسبة  وساوس  الصالة 

عبارات %٢٢٫٠٤( واكتساب  باللغة  متعلقة  معلومات  نسبة  األخير  يف  وتأتي   ،(
) بنسبة  احلمالت  %١٠٫٤٤ومفردات  أن  على  يوافقون  الذين  العينة  أفراد  وأن   ،(
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)، ومن يرون أن  % ٢٢٫٠٤اإلعالنية الدينية حسنت من أدائهم للصالة بلغت نسبتهم (
 ).%٤٤٫٥٤هم مع الغير نسبتهم (هذه احلمالت حسنت من طريقة تعامل

هدفت الدراسة إلى التعرف على    :)٨()٢٠٠٨) (Griffin،Robert&Othersدراسة (  -٨
افع اجلمهور للتعرض حلمالت التوعية مبخاطر الفيضانات، والتعرف أيًضا على دو

مخاطر   عن  اإلعالمية  للحمالت  ينتبهون  األفراد  جتعل  التي  والعوامل  الدوافع 
وي بل  الدراسة  الفيضانات،  واستعانت  عنها،  املعلومات  من  املزيد  لطلب  سعون 

ه مكاملة  إجراء  ومت  املعلومات،  ومتثيل  طلب  سكان بنموذج  مع  اتفية 
األكثر تعرًضا ملخاطر الفيضانات،   Menomonce River Watershedمقاطعة

، ثم مت إجراء استقصاء باملقابلة ٢٠٠٠حتى عام    ١٩٩٩وذلك فى الفترة من أكتوبر 
، وتوصلت إلي مجموعة  ٢٠٠١حتى عام    ٢٠٠٠س العينة فى فترة شتاء عام  مع نف

املق هذه  سكان  أن  أهمها:  من  النتائج  طلب  من  من  أكبر  قدرة  لديهم  كانت  اطعة 
منهم،  اخلطر  بقرب  إلحساسهم  نظًرا  الفيضان  خطر  بشأن  ومتثيلها  املعلومات، 

التعليمية املستويات  األعلى يف  وأن  القوي عليهم،  األعلى يف قدرتهم    وتأثيره  كانوا 
  على طلب ومتثيل املعلومات. 

  املحور الثاني: دراسات خاصة بالوعي الصحي  -
: هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الوعي الصحي  )٩( )٢٠١٩دراسة (رشيد،   -١

لدى طلبة اجلامعة، والتعرف على الفروق بني اجلنسني يف مستوى الوعي الصحي،  
 استخدام  مت وقدلوصفي للتحقق من نتائج الدراسة،  واستخدمت الدراسة املنهج ا

(التغذي خمسة من مكون الصحي للوعي مقياس النشاط -ةمحاور   ممارسة 
 عبارات   مبجموع القوام)، -النفسية الصحة -الشخصية الصحة  - الرياضي

  .اجلسم مؤشر كتلة  اختبار استخدام عبارة، ومت47
  همها:  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أ

 .مرتفع اجلامعة لطلبة العام الصحي الوعي مستوى أن -
 تبًعا الطلبة لدى  الصحي  الوعي مستوى  يف إحصائًيا دالة  فروق  توجد  ال -

 الدراسي (الكلية واملعهد).  املستوى  ملتغير
 تبًعا الطلبة لدى الصحي الوعي مستوى يف إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 الذكور. لصالح جلنسا ملتغير
حالب،  اسدر -٢ (رباب  مستوى  )١٠()٢٠١٨ة  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت   :

الوعي الصحي ومصادر احلصول على املعمومات الصحية لدى طلبة جامعة محمد 
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بوضياف، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي للتحقق من نتائج الدراسة، وقد مت 
األمراض   -ءاستخدام مقياس للوعي الصحي مكون من خمس محاور (صحة الغذا

) فقرة،  ٥٥املخدرات والتدخني)، مكونة من (  -صحة الفرد  - البيئةصحة    -املعدية
النتائج  إلى  الدراسة  وتوصلت  السيكومترية،  خصائصها  من  التحقق  جرى  وقد 

 اآلتية: 
أن أفراد العينة بحاجة إلى وعي عاٍل يف كل املجاالت، وعلى األداة ككل؛ ألن  -

 وى الوعي. فروق بني اجلنسني يف مست املستوى جاء منخفض، وال توجد
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الوعي الصحي ملجال مصادر   -

  احلصول.  
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الوعي    : )١١( )٢٠١٨دراسة (هدى كاظم،   - ٣

املنهج  الدراسة  واستخدمت  القادسية،  بجامعة  التربية  كلية  طلبة  لدى  الصحي 
متثلت أداة البحث يف مقياس الوعي الصحي، وتوصلت إلى أن طلبة كلية  الوصفي، و 

الصحي،   الوعي  من  جيًدا  مستوى  ميتلكون  القادسية  بجامعة  وجود التربية  وعدم 
فروق   ووجود  اجلنس،  متغير  وفق  الصحي  الوعي  مستوى  إحصائًيا يف  دالة  فروق 

(علمي التخصص  متغير  وفق  إحصائية  دالة  لصالح    - ذات  التخصصات  إنساني) 
  العلمية. 

وآخرون،   - ٤ زيدان  (دبن  على  :  )١٢()٢٠١٦دراسة  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت  
ا حركًيا  املعاقني  الطلبة  لدى  الصحي  الوعي  املمارسني  مستوى  وغير  ملمارسني 

على   املحافظة  يف  الرياضية  املمارسة  أهمية  توضيح  بقصد  الرياضي،  للنشاط 
  ٥٠معاق حركًيا منهم    ١٠٠ي على عينة قوامها  الصحة، ومت استخدام املنهج التجريب

الواليات (مستغامن من بعض  الرياضي  للنشاط  تيموشنت –سعيدة  -ممارًسا   - عني 
بدولة   وجاءت    اجلزائر، غليزان)  الصحي،  الوعي  مقياس  املستخدمة  األدوات  ومن 

للنشاط   املمارسني  حركًيا  املعاقني  أن  الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم 
مقارنة  الر عاٍل  صحي  وعي  لديهم  املتحركة)  الكراسي  على  السلة  كرة   ) ياضي 

فرو  توجد  كما  الرياضي،  للنشاط  املمارسني  غير  حركًيا  دالباملعاقني  ذات  لة  ق 
إحصائية يف مستوى الوعي الصحي بني املعاقني حركًيا املمارسني وغير املمارسني  

 لصالح عينة املمارسني للنشاط الرياضي. 
(عب  -٥ احلليم،دراسة  الضبط  :  )١٣() ٢٠١٣  د  أثر  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

استخدام  ومت  اجلامعي،  املركز  طلبة  لدى  الصحي  الوعي  مستوى  على  الصحي 



              ٢٦٦٥ 

) عام  وزمالؤه  الدين  عماد  طّوره  الذي  املقياس  باستخدام  الوصفي  )، ٢٠١٢املنهج 
التوصل ومت  (لوالستون)،  األبعاد  متعدد  الصحي  الضبط  مصدر  أن   ومقياس  إلى 

ذات   فروق  ووجود  جًدا،  عاٍل  اجلامعي  املركز  طلبة  لدى  الصحي  الوعي  مستوى 
 الصحي.  داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف مستوى الوعي

وآخرون،   -٦ احلسني  (عبد  على  :  )١٤()٢٠١٢دراسة  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
املثنى،  بجامعة  الرياضية  التربية  كلية  طلبة  لدى  الصحي  واستخدمت    الوعي 

الدراسة املنهج الوصفي، ومتثلت أداة الدراسة يف مقياس الوعي الصحي ومصادر  
لى املعلومات الصحية، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى الوعي الصحي  احلصول ع 

ال عينة  أفراد  تبًعا لدى  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  إلى  توصلت  كما  متدٍنن  دراسة 
ت كما  اإلناث،  لصالح  اجلنس  ملتغير ملتغير  تبًعا  إحصائًيا  دالة  فروق  إلى  وصلت 

  التخصص الدراسي لصالح التخصصات العلمية. 
األمامي،   -٧ (بسام  التعرف على استقصاء    :)١٥()٢٠١١دراسة  إلى  الدراسة  هدفت هذه 

حي ودرجة املمارسات الصحية لدى طالب املرحلة األساسية يف مستوى الوعي الص
املنهج الوصفي، ومتثلت أداة الدراسة    مدارس محافظة معان، واستخدمت الدراسة

الصحي ودرجة  مبقياس الوعي الصحي، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى الوعي  
ألث إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  وأيًضا  مرتفعة،  كانت  الصحية  النوع  املمارسات  ر 

 االجتماعي على مستوى الوعي الصحي ودرجة املمارسة للطلبة. 
زنكنة،   -٨ سوزان   ) مستوى   :)١٦()٢٠٠٩دراسة  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

الوعي الصحي ومصادره لدى طلبة كلية التربية (ابن الهيثم)، واستخدمت الدراسة 
و الصحي  الوعي  أداة قياس  واعتمدت على  الوصفي،  التوصل املنهج  مصادره، ومت 

إلى امتالك عينة الدراسة درجة جيدة من الوعي الصحي، ومستوى الوعي الصحي  
الكيمياء كان أعلى من مستواه لدى طلبة قسم علوم احلياة، وتدرجت  لطل بة قسم 

املعلو  على  والنشاطات  مصادر احلصول  األولى  املرتبة  األهل يف  بني  الصحية  مات 
 رة. الثقافية يف املرتبة األخي

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الوعي الصحي    :)١٧()٢٠٠٧دراسة (علي رحيم،   -٩
ال الدراسة لدى طلبة كلية  العلمية واإلنسانية، واستخدمت  تربية املرحلة بأقسامها 

ملنهج الوصفي، ومتثلت أداة الدراسة يف مقياس الوعي الصحي، وتوصلت الدراسة ا
مجا يف  إحصائًيا  دال  فرق  وجود  لدى  إلى  اإلجنابية  والتربية  الغذائية  التربية  لي 

 أقسام (الفيزياء، وعلوم احلياة). 
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(عبدالناصرا -١٠ على  :  )١٨( )٢٠٠٥لقدومي،  دراسة  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
العبى لدى  الصحية  املعلومات  على  احلصول  ومصادر  الصحي  األندية   املستوى 

العربية لكرة الطائرة، واستخدمت املنهج الوصفي، ومتثلت أداة الدراسة يف مقياس 
مرتفًعا كان  الصحي  الوعي  مستوى  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  الصحي،  ،  الوعي 

فضًال عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مجاالت الوعي الصحي، حيث كان 
بينما  املجاالت،  أعلى  االجتماعي  واخلبرة   املجال  العلمي  املؤهل  متغيرات  تكن  لم 

  دالة إحصائًيا.
 :التعقيب على الدراسات السابقة واالستفادة منها 

اهتما - يف  احلالية  الدراسة  مع  السابقة  الدراسات  التوعية تتفق  مبوضوع  مها 
مات الصحية، وهكذا إبراز ما للتوعية من فؤائد االجتماعية الصحية خاصة يف األز

حلد من الظواهر السلبية وتعزيز سلوكيات ومواقف إيجابية يف الفرد فى التقليل أو ا
 واملجتمع عامة.

مصطفاوي،   - (بشير  دراسة  من  كل  مع  احلالية  الدراسة  و(حليمة ٢٠١٦اتفقت   ،(
) يف استخدام العينة احلصصية املتساوية من اجلمهور، وأيًضا اتفقت  ٢٠١٥ب،  حبحو

 م املنهج الوصفي املسحي.) يف استخدا٢٠١٨ع دراسة (دربال كرمية، م
رّكزت أغلب الدراسات السابقة على فئات من الطلبة اجلامعيني، واختلفت الدراسة  -

نة عمدية من طالب املرحلة  احلالية مع الدراسات السابقة، حيث اختارت الباحثة عي
اإلعدادية، ويرجع ذلك ألن هؤالء الطالب اعتادوا على احلرية التي سلبت منهم بني  

ولي دور  يوم  معرفة  إلى  التطرق  من  البد  فكان  كورونا؛  جائحة  انتشار  بسبب  لة 
إحداث   فى  والسلوكية  واالجتماعية  النفسية  اآلثار  تخفيف  يف  اإلعالمية  احلمالت 

 عامل مع فيروس كورونا املستجد.التغيير والت
) لم تكن فروق بني أقسام كلية التربية يف مجال الصحة  ٢٠٠٧يف دراسة (علي رحيم،   -

وقاية من األمراض، ألنها وجدت فروًقا بني أقسام علوم احلياة على حساب قسمي وال
 التاريخ والعلوم التربوية. 

ا - التأثيرات  لقياس  مقياس  وهو  للدراسة،  مقياس  والسلوكية  استخدام  الجتماعية 
الساب الدراسات  أما  مثل  والوجدانية،  الصحي،  الوعي  مقياس  استخدم  فأغلبها  قة 

 ). ٢٠١١)، و(األمامي، ٢٠٠٩)، و(زنكنة، ٢٠٠٥دراسة (القومي، 
 االختالف يف الظروف، حيث أن كل باحث لديه أهداف خاصة يريد الوصول إليها.  -
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السابق - الدراسات  من  الباحثة  استفادت  ومنهجها، لذا،  الدراسة  أدوات  ة يف حتديد 
بطريقة كذلك   الدراسة  ومصطلحات  متغيرات  وصياغة  املناسبة،  العينة  اختيار 

 صحيحة. 
هذه  - يف  إليها  الوصول  مت  التي  النتائج  وتفسير  التعقيب  يف  الباحثة  استفادت  كما 

 الدراسة.
 املساعدة يف بناء اإلطار املعريف للدراسة، وتشكيل هيكل عام لها. -
 ادت الباحثة من الدراسات السابقة يف حتديد متغيرات الدراسة. تفاس -
والتعليق  - النظري  اإلطار  صياغة  يف  السابقة  الدراسات  من  الباحثة  استفادت 

 والتفسير. 
  

 :الدراسة االستطالعية 
ميداني (شق  إلى شقني  تنقسم  استطالعية،  دراسة  بإجراء  الباحثة  شق   -قامت 

إلعالمي لهذا املضمون املقدم بقنوات األطفال، وحتى  ا  كلللتعرف وحتديد الش  حتليلي)،
  تكون هذه الدراسة االستطالعية استرشادية للباحثة يف صياغة إشكالية الدراسة.

قامت الباحثة بعمل استطالع رأي لبعض من النخبة األكادميية اإلعالمية 
ات اجلامعات  ليبكاملتخصصة يف مجال اإلذاعة والتليفزيون، والعالقات العامة واإلعالن 

، عن حتديد الشكل اإلعالمي الذي يقدم به مضمون التوعية الصحية عن املصرية
سيبس  -فيروس كورونا املستجد يف قنوات األطفال الفضائية مثل ( قناة ماجد الفضائية

الفضائية)، ومت عرض هذا املضمون املقدم إلى Mbc3 -بالعربية CN -تون الفضائية

 
 اإلعالم وعمید معھد الجزیرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال. .د/ محمد معوض إبراھیم: أستاذ أ  
  جامعة القاھرة.  -كلیة اإلعالم  -أ.د/ بركات عبد العزیز: أستاذ اإلذاعة والتلیفزیون 

  جامعة القاھرة.   - كلیة اإلعالم -أ.د/ محمود یوسف مصطفى: أستاذ العالقات العامة واإلعالن
  جامعة عین شمس.  -كلیة البنات -ورئیس قسم االجتماع  ائل عبد الباري: أستاذ اإلعالمأ.د/ و

جامعة   -كلیة التربیة النوعیة - أ.د.م / سكرة حسن البریدى: أستاذ اإلذاعة والتلیفزیون المساعد بقسم اإلعالم التربوي 
  المنوفیة. 

  جامعة المنوفیة.  -كلیة التربیة النوعیة   -تربوي أ.د.م/ رباب صالح: أستاذ اإلعالم المساعد بقسم اإلعالم ال  
  جامعة المنوفیة.  -كلیة اآلداب   -أ.د.م/ السید السعید عبد الوھاب: أستاذ العالقات العامة المساعد بقسم اإلعالم

  جامعة المنیا.  -كلیة التربیة النوعیة  -أ.م.د/ حنفي حیدر: أستاذ اإلعالم المساعد المتفرغ بقسم اإلعالم التربوي 
جامعة   - كلیة التربیة النوعیة - اإلذاعة والتلیفزیون المساعد ورئیس قسم اإلعالم التربويأ.م.د/ وائل صالح نجیب: أستاذ 

  المنیا. 
  جامعة المنیا.  -كلیة التربیة النوعیة   -أ.م.د/ عبد المحسن حامد عقیلة: أستاذ اإلذاعة والتلیفزیون بقسم اإلعالم التربوي

  جامعة المنیا.  -كلیة التربیة النوعیة   -لمساعد بقسم اإلعالم التربوي: أستاذ اإلذاعة والتلیفزیون ا أ.م.د/ ناصر عبد الفتاح
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أن هذا الشكل اإلعالمي هو حمالت إعالمية،  %١٠٠خبة بنسبة النأي هذه الفئة، فجاء ر
  يرجع ذلك لألسباب اآلتية:و

  ألنها تتضمن معايير وشروط ومبادئ احلمالت اإلعالمية، وهي: 

 لها اسم محدد وشعار ثابت ( خليك_يف_البيت).  -١
 سنة).  ١٥-٧حتديد اجلمهور املستهدف (األطفال من سن  -٢
 ا بشكل مدروس وممنهج. يط لهالتخطلها أهداف واضحة ومت  -٣
التكرار وعرضها بشكل مستمر، واستخدام  أسلوب اخلطة املستمرة، وهي  -٤

 واحدة من أهم أساليب التخطيط للحملة اإلعالمية.
استخدام العديد من القوالب الفنية لعرض املحتوى املقدم يف احلملة من أجل   -٥

 اجلذب والتأثير. 
املضمون املستهدف وصوله إلى   ات عنعلومتقدمي رسائل واضحة محملة بكل امل -٦

فئة اجلمهور املستهدفة (تقدم أكثر من قالب فني، مثل اجلرافيك والكاريكاتير  
والرسوم واألغاني وغيرها من القوالب واألشكال الفنية التي تسهم يف جذب 

 انتباه األطفال). 
 وما زالت مستمرة).  ٢٠٢٠لها مدة زمنية واضحة (من شهر مارس  -٧
 اث اجلارية. مالت لألحدمواكبة احل -٨
حتديد اجتاه الرسالة يف تقدمي كافة األشكال الوقائية والصحية للتعامل مع  -٩

 جائحة كورونا. 
  -هدف الرسالة املقدمة يشمل تقدمي كافة املعلومات عن جائحة كورونا (التوجيه -١٠

 تغيير أمناط السلوك).   - اإلرشاد الصحي -الوقاية
 ال).  نوات األطفلعرضها (ق حتديد الوسيلة املناسبة -١١

اآلتية: الدراسات  النخبة، مع  أقرتها  التي  والشروط،  املعايير  (دراسة عادل   وتتفق هذه 
الغفار صابر٢٠٠٩عبد  المية  و(دراسة  صغير٢٠١٠)،  بن  زكريا  و(دراسة   ،(٢٠١٤  ،(

البكرى٢٠٠١و(دراسة بوران برهان )، و(دراسة أحمد ٢٠٠٧)، و(دراسة فؤاد عبداملنعم 
وبناًءا عليه قامت الباحثة بعمل دراسة استطالعية حتليلية  )،  ٢٠١٠ادييم عبد الهإبراه

فئة   وألي  املقدم،  املحتوى  على  للتعرف  اإلعالمية  احلمالت  هذه  من  عينة  لتحليل 
عمرية، حتى تكون هذه الدراسة االستطالعية استرشاديه للباحثة يف حتديد إشكالية  

فئة العمرية عينة الدراسة،  ناسب مع اليان لكي تت الدراسة، ويف تصميم استمارة االستب
لذا ترى الباحثة بناء على رأي النخبة أن املعلومات التي تقدمها القنوات عينة الدراسة 
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احلالية تعد حملة إعالمية متتاز بخصائص وشروط وسمات احلمالت اإلعالمية، ومن 
 ثم قامت الباحثة باختيار هذا املتغير. 

  أهداف احلملة: -
 ية عن فيروس كورونا املستجد حول ما ميكن القيام صحية ووقائ معلومات  تقدمي

 به، وذلك من منظور الوعي والتثقيف الصحي. 
   عرض اإلجراءات االحترازية بشكل مبسط لألطفال، ونشر طرق الوقاية املقدمة

 من قبل وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العاملية. 
 لأل ونشرها  الصحية  الثقافة  طر زيادة  عن  الرسوم  طفال  واألغاني يق  املتحركة، 

األطفال   بعض  حلياة  اليومية  واملحاكاة  والكارتون،  والقصص،  واملوسيقى، 
واخلوف   القلق  وخفض  األزمة،  هذه  للتعايش يف ظل  اليومية  عاداتهم  مبمارسة 

 الناجم عن املعلومات واألخبار املنتشرة عن املصابني واملتوفني. 
 غيير السلوك االجتماعي واكتساب ة من أجل تاع املتنوعاستخدام استماالت اإلقن

وارتداء  اليدين،  غسل  مثل  املجتمع،  على  الفيروس  فرضها  جديدة  عادات 
جماعة   عن  والتباعد  سليم،  غذائي  أسلوب  واتباع  التصافح،  وعدم  الكمامات، 

 األقران، وغيرها من ممارسات مت فرضها من أجل تقليل نسب اإلصابة. 
 امله بعض  الصحيتقدمي  واحلياتيارات  بني  ة  التمييز  األطفال  يستطيع  حتى  ة 

  أعراض كورونا وأعراض البرد العادي.
 .املداومة على غسل اليدين 
  .ال تستخدم أدوات اآلخرين 
  .جتنب مالمسة العينني واألنف والفم 
 .قم بارتداء الكمامة 
  .احرص على النظافة الشخصية 
  . تناول األغذية الصحية السليمة 
  ية. تمارين الرياضعلى ممارسة الاحرص 
 .قم بتجربة عادات حياتية جديدة لكسر امللل والروتني اليومي 
   قم مبحاكاة إجنازاتك اليومية مع أصدقائك من خالل العالم االفتراضي اخلاص

 بك (مواقع التواصل االجتماعي). 
 - دقيقةتتنوع مدة العرض حسب القوالب املستخدمة، وتشمل (أقل من مدة العرض:  -

  ق فأكثر).  ٣ من -ق ٣-٢من
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مت استخدام اللغة الفصحى يف بعض اجلرافيك، ومت استخدام اللغة املستخدمة:  -
اللغة العامية يف األغنية، ومت استخدام الفصحى البسيطة يف باقي القوالب الفنية  

 املستخدمة.
الل  مت استخدام اخلطة املستمرة من خأساليب التخطيط املتبعة يف عرض احلملة:  -

تشار فيروس كورونا، من أجل نشر الوعي الصحي، مي املعلومات عن انالتكرار يف تقد 
واحلرص على التوعية باإلجراءات االحترازية لهؤالء األطفال، والتأثير فى إحداث  

التغيير املعريف من خالل اكتساب املعلومات، وتغيير السلوك، وذلك من خالل  
غذية  لكمامات، وتناول األاليدين، وارتداء ا املحافظة على النظافة الصحية وغسل

  الصحية املفيدة.
  مشكلة الدراسة:

تلعب القنوات الفضائية دورًا كبيًرا يف التثقيف والتوعية وإمداد اجلمهور بالعديد  
ميكن   لذا  والتعليمية؛  واالجتماعية  الصحية  املتنوعة  بالقضايا  اخلاصة  املعلومات  من 

إ يف  الفضائية  القنوات  التوعيتوظيف  الطالب  معكساب  لبناء  الالزمة  الصحية،  ة  رفتهم 
وبناء على ما مت عرضه من نتائج خاصة بالدراسة االستطالعية، تعتبر املعلومات املقدمة 
من   الباحثة  لذا حتاول  موجهة؛  باألطفال مبثابة حمالت  اخلاصة  الفضائية  القنوات  يف 

ن يف  احلمالت  هذه  دور  على  التعرف  الدراسة  هذه  ومعخالل  الصحي  الوعي  رفة  شر 
جمة عنها خاصة يف ظل جائحة كورونا، حيث تطلبت جائحة كورونا تغيير  التأثيرات النا 

اعتاد  التي  السلوكيات االجتماعية  واللعب وغيرها من  الرفاق  السلوكيات مع  العديد من 
قبل؛   من  بها  القيام  الدراسةاألطفال  مشكلة  تتحدد  الرئيس:    لذا  التساؤل  دور  يف  ما 

ب ا اإلعالمية  ن حلمالت  يف  األطفال  فيروس  قنوات  عن  الصحي  الوعي  شر 
  كورونا وتأثيراتها على طالب املرحلة اإلعدادية؟ 

  تساؤالت الدراسة:  -
  يتفرع من التساؤل الرئيس عدة تساؤالت أخرى فرعية منها:  

    ما عالقة الطالب باحلمالت اإلعالمية اخلاصة بفيروس كورونا؟ 
  الفضائية املفضلة؟  ت األطفالالطالب عينة الدراسة لقنواما درجة تعرض 
 ما أسباب مشاهدة عينة الدراسة لهذه احلمالت اإلعالمية؟ 
   األطفال بقنوات  اإلعالمية  واملواد  للحلقات  الدراسة  عينة  متابعة  أساليب  ما 

 اخلاصة بفيروس كورونا؟
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 هدتها سابًقا يف  ما مدى مساهمة احلمالت التي قام الطالب (عينة الدراسة) مبشا
  م الصحي؟ بناء وعيه

   عينة الطالب  لها  تعرض  التي  واملوضوعات  املعلومات  من  االستفادة  مستوى  ما 
  الدراسة  يف احلمالت التوعوية؟ 

  اإلعالمية احلمالت  يف  مشاهدته  مت  ملا  الدراسة  عينة  الطالب  تقييم  درجة  ما 
 بالقنوات املفضلة؟ 

   احلمالت مشاهدة  تأثيرات  ك ما  بجائحة  اخلاصة  التوعوية  يف اإلعالمية  ورونا 
 عية والسلوكية اخلاصة بالطفل).األبعاد (النفسية واالجتما

  
 املحور األول: اجلوانب املنهجية: 

    :أهداف الدراسة 
الباحثة من خالل هذه الدراسة إلى حتقيق العديد من األهداف، ويكمن   تسعى 

لوعي  اإلعالمية بقنوات األطفال يف نشر ا  الهدف الرئيس يف: التعرف على دور احلمالت
  دية وتأثيراتها عليهم. الصحي لدى طالب املرحلة اإلعدا

  يتفرع من الهدف الرئيس عدة أهداف أخرى فرعية منها:  

التعرف على أمناط وعادات التعرض للحمالت اإلعالمية من خالل عينة   -
 الدراسة.

ية يف زيادة الوعي الصحي  التعرف على الدور الذي تقوم به احلمالت اإلعالم -
 وس كورونا.مبخاطر فير

الكشف عن درجة تقييم الطالب عينة الدراسة ملا متت مشاهدته يف احلمالت   -
 اإلعالمية. 

التعرف على درجة تقييم الطالب عينة الدراسة ملا متت مشاهدته يف احلمالت   -
 اإلعالمية  عن  نشر الوعي الصحي. 

  احلمالت اإلعالمية التوعوية اخلاصة بجائحة التعرف على تأثيرات مشاهدة  -
 واالجتماعي والسلوكي. كورونا يف األبعاد اخلاصة بالبعد النفسي 

الكشف عن الفروق املرتبطة باملتغيرات الدميوجرافية يف درجات الوعي الصحي   -
 عن طريق تأثير احلمالت. 
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  :أهمية الدراسة 
  ميكن تقسيم أهمية الدراسة إلي نوعني:  

   :األهمية النظرية 
احلالية   - الدراسة  تسهم  أن  خاصميكن  ونظري  معريف  إطار  تقدمي  بأنواع    يف 

 احلمالت اإلعالمية ودورها يف نشر الوعي الصحي. 
وخصائصها   - العينة  وطبيعة  العمرية  املرحلة  أهمية  من  الدراسة  أهمية  تنبع 

 تشكل نسبة كبيرة من املجتمع املصري.  االجتماعية والنفسية حيث 
الت - الراهنة وخطورتها، وذلك من خالل  املرحلة  تأثيرات جائحة  أهمية  عرف على 

 كورونا على عينة الدراسة. 
 

  :األهمية التطبيقية 
اإلعالمية  - احلمالت  لتأثيرات  تربوية  رؤية  تقدمي  يف  الدراسة  هذه  تسهم 

 التوعوية يف نشر الوعي الصحي. 
املمكن   - احلمالت  من  يف  الفضائية  القنوات  لبعض  القيم  بعض  تضيف  أن 

 . اإلعالمية املرتبطة مبوضوعات الصحة
قد تفيد هذه الدراسة العاملني يف املجال التربوي واإلعالمي يف إعادة تقييم   -

 احلمالت اإلعالمية ومضمونها. 
 :فروض الدراسة 

التوعيــة    توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني معــدل تعــرض الطــالب حلمــالت  - 
ــة   ــأثيرات االجتماعيـ ــدل التـ ــائية ومعـ ــالقنوات الفضـ ــا بـ ــروس كورونـ ــحية بفيـ الصـ

 واملعرفية.   والسلوكية 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني معدل تعرض الطالب حلمالت التوعية   -

 الصحية بفيروس كورونا بالقنوات الفضائية ومعدل االستفادة منها.  
توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني دوافــع تعــرض الطــالب حلمــالت التوعيــة     - 

 الصحية بفيروس كورونا وكثافة تعرضهم. 
ذات - عالقة  إحصائ  توجد  الطالب  داللة  تعرض  من  االستفادة  معدل  بني  ية 

االجتماعية   التأثيرات  ومعدل  كورونا  بفيروس  الصحية  التوعية  حلمالت 
 والسلوكية واملعرفية.  
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تعرضهم   - معدل  يف  الدراسة  عينة  الطالب  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد 
ملتغيرات  حلمالت التوعية الصحية بفيروس كورونا بالقنوات الفضائية وفق ا

 نوع املدرسة).  -محل اإلقامة -مستوى املعيشة - ميوجرافية (النوعالد
توجــد فــروق دالــة إحصــائًيا بــني الطــالب عينــة الدراســة يف معــدل التــأثيرات  - 

االجتماعيـــة والســـلوكية واملعرفيـــة الناجتـــة عـــن تعرضـــهم حلمـــالت التوعيـــة 
لدميوجرافيــة الصــحية بفيــروس كورونــا بــالقنوات الفضــائية وفــق املتغيــرات ا

ــوع ــوع املدرســة -محــل اإلقامــة -مســتوى املعيشــة -(الن املســتوى التعليمــي  -ن
 للوالدين).

توجد فروق دالة إحصائًيا بني الطالب عينة الدراسة يف معدل استفادتهم من   -
بفيروس   التوعوية  احلمالت  يف  لها  تعرضوا  التي  واملوضوعات  املعلومات 

 -محل اإلقامة  -ى املعيشةمستو  -(النوع كورونا وفق املتغيرات الدميوجرافية  
 املستوى التعليمي للوالدين).   -نوع املدرسة

توجد فروق دالة إحصائًيا بني الذكور واإلناث عينة الدراسة يف شعورهم أثناء  - 
 مشاهدة احلمالت التوعوية بفيروس كورونا.

   :متغيرات الدراسة 
  اشتملت الدراسة احلالية على املتغيرات اآلتية:  

القنوات    املستقل:غير  املت - قدمتها  التي  اإلعالمية  للحمالت  التعرض  يف  ومتثل 
 الفضائية. 

التابع: - طالب    املتغير  على  احلمالت  وتأثيرات  الصحي  الوعي  نشر  يف  ومتثل 
 املرحلة اإلعدادية. 

الوسيطة: - (النوع  املتغيرات  اآلتية  الدميوجرافية  املتغيرات  يف  محل    -ومتثلت 
 ليمي للوالدين). املستوى التع  -نوع املدرسة -اإلقامة

 :حدود الدراسة  
  متثلت حدود الدراسة احلالية يف اآلتي:  

املوضوعية: - بقنوات األطفال يف    احلدود  الدراسة دور احلمالت اإلعالمية  تتناول 
املرحلة   طالب  على  وتأثيراتها  كورونا  بفيروس  املتعلق  الصحي  الوعي  نشر 

 اإلعدادية.
يف مجموعة من طالب املرحلة اإلعدادية  د الدراسة  متثلت حدو  احلدود البشرية: -

 احل العمرية األخرى. مبدارس مدينة السادات ومدينة أشمون  دون غيرها من املر
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املكانية: - أجريت الدراسة احلالية واقتصرت على محافظة املنوفية مركز    احلدود 
صر  مدينة السادات ومركز أشمون دون غيرها من املحافظات األخرى بجمهورية م

 العربية. 
الزمانية: - من   احلدود  الزمنية  الفترة  يف  احلالية  الدراسة  أدوات  طبقت 

 .٢٥/٥/٢٠٢٠حتى  ٢٥/٣/٢٠٢٠
 :منهج الدراسة  

العينة احلصصية، حيث   املسحي، عن طريق استخدام  املنهج  الباحثة  استخدمت 
وفرو أهداف  قياس  أجل  من  احلالية،  الدراسة  لطبيعة  مالءمة  األكثر  املنهج  ض  يعتبر 

هذه الدراسة إلي الدراسات الوصفية التي تقدم وصًفا دقيًقا   الدراسة احلالية؛ لذا تنتمي 
  للظاهرة موضوع الدراسة احلالية.

   :عينة الدراسة  
قوامها   بلغ  اإلعدادية  املرحلة  الدراسة على عينة من طالب  مفردة    ٣٠٠طبقت 

(ذكور واملبحوثات  املبحوثني  من  - من  إليها  التوصل  مت  التواصل    إناث)،  مواقع  خالل 
(الواتسآباالجتماع توقف    -التليجرام  -ي  بعد  استخدامها  اليى مت  التعليمية)،  املنصات 

الدراسة باملدارس، وقامت املدارس بتفعيل هذه املواقع للتواصل مع الطالب وهذه املواقع  
  رسمية مفّعلة من قبل املدارس ووزارة التربية والتعليم. 

  ة الدراسة احلالية: ) يوضح توصيف عين١جدول(
  النسبة %   التكرار   ينة الدراسة متغيرات ع 

  النوع 
  % ٥٠  ١٥٠ ذكر 
  % ٥٠  ١٥٠ أنثى 

  % ١٠٠  ٣٠٠  اإلجمالي 

  مستوى املعيشة 
  

  % ١٩  ٥٧ عالي 
  % ٢٥٫٣  ٧٦ فوق املتوسط 

  % ٥٥٫٧  ١٦٧  متوسط 
  % ١٠٠  ٣٠٠  اإلجمالي 

  محل اإلقامة 
  % ٥٠  ١٥٠  ريف 

  % ٥٠  ١٥٠  حضر 
  % ١٠٠  ٣٠٠  اإلجمالي 

  نوع املدرسة 
  

  % ٥٠  ١٥٠ حكومية 
  % ٥٠  ١٥٠ خاصة 

  % ١٠٠  ٣٠٠  اإلجمالي 
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  مصطلحات الدراسة: 

  احلمالت اإلعالمية:   - 

ا بأنها: نشر املفـاهيم واملعلومـات اخلاصـة بفكـرة أو  ميكن للباحثة تعريفها إجرائيــً
قضية أو مرض ما، موجهة إلى فئات معينة من اجلمهور، مستخدمة التكرار لفترة 

نيــة محــددة، وسلســلة مــن الرســائل اإلعالميــة، مــع اســتخدام أســاليب اســتمالة زم
ــور ــرات يف ســلوكيات واجتاهــات اجلمه املســتهدف  مــؤثرة، مــن أجــل إحــداث تغيي

  أثير يف مواقفهم باإليجاب أو السلب.والت

  الوعي الصحي:    -

ا  العـــادات بأنـــه: مـــدى إملـــام طـــالب املرحلـــة اإلعداديـــة مبجموعـــة تعرفـــه الباحثـــة إجرائيـــً
ى أمنـاط سـلوكية ومعرفيـة ووجدانيـة سـليمة، واملفاهيم واملمارسـات الصـحية وحتويلهـا إلـ

ورونــا املســتجد مبــا يــنعكس والقــدرة علــى التصــرف الصــحيح جتــاه التعامــل مــع فيــروس ك
  إيجابًيا على السلوك الصحي لديهم.

  :  التأثيرات

ة، الغرض منهـا إحـداث هي مجموعة من التأثيرات املعرفية والسلوكية واالجتماعي
حي جلائحـة كورونـا لـدى عينـة الدراسـة مـن خـالل تغيير لكي تـؤدي إلـى رفـع الـوعي الصـ

  ستوى التوعية الصحية لديهم.إكسابهم معلومات ومفاهيم تساعدهم على رفع م

  فيروس كورونا:

فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي تصـيب اجلهـاز التنفسـي، 
لهضمية لدى الثديات، وسمي بهذا االسم بسبب النتوءات املوجودة علـى سـطحه أو القناة ا

عالماتـة نـزالت البـرد تاج، مسبًبا التهابًا معـدًيا يصـيب الشـعب الهوائيـة، مـن  التي تشبه ال
اآلن إلى جائحة ثؤثر على العديد من بلـدان العـالم، وتتمثـل   ١٩والرشح، وقد حتول كوفيد  
احلمى واإلرهاق والسعال اجلاف، ويصاب النـاس بالعـدوى دون   أعراضة األكثر شيوًعا يف

 .)christian Noronviruses،2017)()19أن يشعروا إال بأعراض خفيفة جًدا

  املعامالت اإلحصائية املستخدمة: * 

" من خالل اللجوء  Spssباستخدام برنامج "احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية    
  : إلى املعامالت اإلحصائية اآلتية
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  معامل الفا كرونباخ حلساب الثبات.  -

  اجلذر التربيعي حلساب الصدق. -

  التكرارات والنسب املئوية.  -

  الوزن النسبي. -

  باط بيرسون. معامل ارت -

  . Averageاملتوسط احلسابي  -

  االنحراف املعياري.  -

  . T.Testاختبار (ت) لداللة الفروق   -

  . One-way ANOVAاختبار حتليل التباين أحادي االجتاه  -

  أدوات الدراسة: 

الدراسة   موضوع  مع  املتشابهة  السابقة  الدراسات  على  الباحثة  اطالع  بعد 
استقصاء   صحيفة  يف  متمثلة  احلالية  الدراسة  أدوات  ببناء  الباحثة  قامت  احلالية، 
متضمنة مقياس لقياس التأثيرات املترتبة على مشاهدة ومتابعة عينة الدراسة للحمالت  

وبعاإلعالمي األطفال،  بقنوات  التوعوية  مجموعة  ة  على  األدوات  الباحثة  ذلك عرضت  د 
إجراء  وبعد  للتطبيق،  األدوات  صالحية  مدى  يف  آرائهم  ملعرفة  املختصني  املحكمني  من 

  العديد من التعديالت طّبقت الباحثة هذه األدوات، وجاءت األدوات بالشكل اآلتي: 

  شاهدتها.لعينة مأهم القنوات التي تفضل امن االستبيان، ومتثل يف املحور األول 
 اشتمل على األوقات ومدة املشاهدة ومتابعة احلمالت اإلعالمية.املحور الثاني : 
  :أسباب ودوافع متابعة احلمالت اإلعالمية.  املحور الثالث 
  :الرابع لدى    املحور  الصحي  الوعي  بناء  يف  اإلعالمية  احلمالت  مساهمة  مدى 

 عينة الدراسة. 
 مقياس التأثيرات النفسية، واالجتماعية، والسلوكية.   س:اخلام املحور  

  وصف املقياس: 

عبـارة مـا بـني السـلبية واإليجابيـة، وكـان ترتيـب األبعـاد   ٢٩اشتمل املقياس على حوالي     
  والعبارات كاآلتي:  
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  البعد الوجداني  البعد السلوكي   البعد االجتماعي  البعد 

ترتيب  
  العبارات 

٨- ٧-٦- ٥-٤-٣-٢-١ -
١٠-٩  

١٥-١٤-١٣- ١٢- ١١ -
١٩-١٨- ١٧- ١٦  

٢٤-٢٣-٢٢- ٢١- ٢٠ -
٢٩-٢٨-٢٧- ٢٦- ٢٥  

    طريقة تصحيح املقياس: -

  معارض بشدة   معارض   محايد  موافق  موافق بشدة   الدرجة 

العبارات  
  اإليجابية

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  العبارات السلبية

    الصدق والثبات: -

االستبيان      ثبات  بحسإجراءات  الباحث  قامت  االستبيان:  ثبات  بالتطبيق   اب 
) قوامها  استطالعية  عينة  البحث،  ٤٠على  أدوات  تقنني  بهدف  مبحوًثا   (

كرونباخ   ألفا  معادلة  (وباستخدام  بلغت  الثبات  معامل  قيمة  أن  وهي  ٨٢تبني   (.
  .                درجة تؤكد متتع االستبيان بدرجة ثبات عالية

الذا           الصدق  تي:الصدق  حساب  كمؤشر    مت  وقد الذاتي  االستبيان،  لصدق 
  .مما يدل على متتع االستبيان بدرجة عالية من الصدق.)، ٩٠جاء مساوًيا (
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  املحور الثاني: اإلطار املعريف للدراسة: 
 أهمية اإلعالم يف نشر الوعي الصحي:   

من   يقدمه  ملا  االجتماعية،  احلياة  أساسًيا يف  جزًءا  اإلعالم  وصادق ميثل  دقيقة  ة  أخبار 
ى إدراك ما يجري حوله، ويتم اإلعالم بواسطة وسائل متعددة حتمل  وحقائق تساعد عل

ومنها:   الوسائل،  بهذه  ارتباًطا  أشد  األفراد  أصبح  إذ  واحلقائق؛  املعلومات  هذه  الناس 
  ) ٢٠( التلفزيون، واإلذاعة، واإلنترنت، وامللصقات، واحلمالت اإلعالمية.

أ  أهم  اإلعالم من  وفقد أصبحت وسائل  والتوجية  والتثقيف  التأثير  أي  دوات  التعليم يف 
الوضع   تفاقم  أبرزها  من  لعل  واألحداث،  املشاكل  من  العديد  بعد ظهور  مجتمع، خاصة 

(كوفيد املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  بعد  خاصة  املسألة ١٩-الصحي  جعل  الذي   (
  لى حد سواء.ن شأنها املساس بالفرد واملجتمع عالصحية حتتل مكانة أساسية، التي م

تلك   خاصة  واملجتمعات،  األفراد  حياة  يف  قصوى  أهمية  الصحية  للتوعية  جعل  مما 
املوجهة لفئة األطفال بحكم ارتباطهم القوي والتصاقهم مبفاهيم هذا اجلانب، وكان لزاًما 

يؤدي إلى حمايهم    أن يتعرف هؤالء األطفال على ماهية هذا الفيروس؛ فالوعي الصحي 
به؛   اإلصابة  اجليدةمن  بالصحة  متتعهم  إلى  يؤدي  الصحيح    بل  السلوك  واكتساب 

  للمحافظة على حياتهم الصحية وكيفية التعامل مع اآلخرين. 

ولذلك، فإن توظيف الوسيلة اإلعالمية وتفعليها يف مجتمعاتنا يعد خطوة أساسية ملعاجلة  
لإلع جًدا  املهم  فمن  أجمع،  العالم  بها  مير  التي  واألحداث  االوضاع  مواكبة هذه  الم 

عن  والبحث  معاجلتها  إطار  فى  والقضايا  املواضيع  هذه  على  الضوء  وتسليط  األحداث 
من  والوقاية  لتفاديها  تبصير  سبل  فإن  معها،  التعامل  وكيفية  انتشارها،  من  احلد  أو  ها 

هؤالء األطفال وتنمية إدراكهم وتثقيفهم صحًيا من خالل وسائل اإلعالم، خاصة قنوات  
الفضائ وجعل  األطفال  صحتهم  على  واملحافظة  الصحي  املجال  يف  فّعال  دور  له  ية، 

  السلوك الصحي السليم منًطا مييز حياتهم.

السي هذا  الصحية  ومن  احلياة  مواكبة  يف  التوعوية  اإلعالمية  احلمالت  دور  يظهر  اق، 
فيروس  انتشار  عن  املعلومات  كافة  بتقدمي  وذلك  املختلفة،  جوانبها  جميع  من  وتغطيتها 

لدى  كورون الصحي  الوعي  مستوى  رفع  إلى  يؤدي  مما  معه،  التعامل  وكيفية  املستجد  ا 
  األطفال. 
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املر من  تعد  اإلعالمية  شهد واحلمالت  فقد  اإلعالم،  وسائل  اهتمام  أثارت  التي  اجع 
ومن مظاهرها  والدول،  املجتمعات  من  بها يف عديد  متزايًدا  اهتماًما  األخيران  العقدان 

والتوجه والتركيز الدولي على مشكلة األوبئة الصحية بأشكالها  تزايد االهتمام بالصحة،  
واحدة، وأي خطر يستهدف دولة  املختلفة، على اعتبار أننا نعيش على كوكب واحد وأرض  

أو بلد سيطال ال محالة باقي الدول؛ مثل جائحة كورونا التي وّحدت العالم أجمع وأّثرت  
االقتصا واملجاالت، سواء  األوضاع  أوالصحية  على جميع  التعليمية  أو  االجتماعية  أو  دية 

  يف املقام األول واألخير.

  جائحة كورونا: دور القنوات الفضائية يف نشر الوعي الصحي عن  -
أنها   حيث  كورونا،  جائحة  بدء  منذ  الصحي  الوعي  نشر  مهم يف  دور  الفضائية  للقنوات 

باإلضافة   واملستجدات،  والبيانات  املعلومات  كافة  بتقدمي  اإلجراءات تعنى  كافة  إلى 
االحترازية وكيفية التعامل مع الفيروس من أجل تقليل فرص العدوى واحلد من انتشاره،  

اإلح احلمالت  وأيًضا  خالل  من  غيرهم  وصحة  األفراد  صحة  نحو  باملسؤولية  ساس 
و(احمي نفسك البيت)،  بلدك)، وغيرها من    - احمي وطنك  -التوعوية (خليك يف  احمي 

التوعوية   الكبار والصغار، كما يسهم الوعي الصحي من خالل  احلمالت  التي استهدفت 
ت متارس بال شعور أو تفكير، القنوات الفضائية يف حتويل املمارسات الصحية إلى عادا

وهو الهدف الذي يجب أن تسعى إليه وتتوصل إليه، ال أن تبقى املعلومات الصحية كثقافة  
  ). ٢١صحية فقط ( 

الص  الوعي  نشر  يف  األساس  حتسني  إن  على  الناس  مساعدة  مبا  حي  سلوكهم 
واملهارا  املعلومات  إليصال  عملية  مبثابة  الصحي  الوعي  وإن  صحتهم،  على  ت  يحافظ 

السلوكيات لتحسني نوعية هذه احلياة؛  الضرورية ملمارسة الشخص حياته وتغيير بعض 
  األمر الذي ينعكس على صحة الفرد واجلماعة واملجتمع. 

  ):٢٢(   عي الصحي، تتضمن اآلتية العديد من خدمات الووتقدم القنوات الفضائي

 نشر املعلومات العامة الصحية: - ١

السليمة عن الصحة أهم عنصر يجب أخذه باالعتبار عند وضع برامج إن نشر املعلومات  
الوعي والتثقيف الصحي؛ ألن خلق قاعدة واسعة من املفاهيم الصحية السليمة هو سر  

  يف ونشر الوعي الصحي لفئات محددة. جناح آلية قنوات وبرامج التثق

 غرس السلوكيات الصحية:  - ٢
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أ يجب  صحية  سلوكيات  هناك  أن  به  املسلم  هذه  من  تتعلق  عليها،  الناس  ندرب  ن 
السلوكيات بالفرد بصورة خاصة، ونقصد بذلك كيفية تعامله باألسلوب السليم املبني على  

أمناط   على  اإلنسان  يتعود  كأن  السليمة،  الصحية  التمتع  القواعد  على  تساعده  صحية 
من خالل  بحياته واحلد من اإلصابة بالعدوى، وهذا بالفعل ما قدمته القنوات الفضائية  

ومنظمة   والسكان  الصحة  وزارة  قبل  من  االحترازية  اإلجراءات  كافة  بنشر  التوعوية 
  ). ٢٣الصحة العاملية بهدف غرس سلوكيات صحية للحد من انتشار الفيروس ( 

 ت غير الصحية:تغيير السلوكيا - ٣

تنتشر يف بعض املجتمعات سلوكيات غير صحية، خاصة يف ظل انتشار األمراض واألوبئة  
دية؛ األمر الذي يعرض املجتمع ألمراض خطيرة، التي بدورها حترم املجتمع من عطاء املع

هذه الفئات املصابة وتكلف الدولة مبالغ باهظة، وبالفعل ينطبق هذا على جائحة كورونا،  
وعدم   فيكون اآلخرين،  عن  التباعد  خالل  من  اخلاطئة  العادات  تغيير  على  احلث 

وأ الكمامات،  وارتداء  اليدين املصافحة  وغسل  اآلخرين  أدوات  استخدام  عدم  يًضا 
والتنظيف والتعقيم باستمرار وغيرها من إجراءات يتم التأكيد عليها باستمرار من خالل  

  تشار الفيروس.نشرها على القنوات الفضائية طوال فترة ان

 خلق قيادات للتثقيف الصحي: - ٤

الع هذا  الصحي،  الوعي  نشر  عناصر  أهم  البشري  العنصر  فّعال يعتبر  دور  له  نصر 
بالفعل ما اهتمت به   الوعي الصحي، وهذا  املنشودة يف نشر  الغايات واألهداف  لتحقيق 

تهيئة   على  حرصها  خالل  من  وذلك  األخيرة،  السنوات  خالل  الفضائية  جميع القنوات 
التواصل بني القيادات املتخصصة يف    مناهج التعليم بصورة خاصة حتى تتمكن من حتقيق

القيادات القائمة على تعليم األجيال املختلفة والفئات التي تقوم برعاية هذه املهنة وبني  
األجيال صحًيا إضافة للعاملني يف مجاالت اإلعالم بوسائله املختلفة، فمن دون ذلك لن 

  ). ٢٤دف األساسي من التوعية الصحية بصورة عامة ( يتحقق اله

تتعلق بوجود املرض أو غيابه؛    وهذا يعني أن الوعي الصحي يجب أال يفهم بصورة ضيقة
اليومية،  اإلنسان  بحياة  يتعلق  باعتباره  الضيق  املفهوم  هذا  من  أوسع  يكون  أن  يجب  بل 

لإلن يحقق  مبا  عليه  التأثير  ويحاول  أمناطه،  من  كنمط  والعافية ويدرس  الصحة  سان 
  مبفهومه الواسع.
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 ثانًيا: الوعي الصحي:

يعد اإلسهام يف زرع الوعي الصحي لدى الناس من املوضوعات املهمة، فالصحة  
حيث   األفراد،  لدى  الصحي  الوعي  مستوى  ارتفاع  مع  السيما  الناس  أولويات  أهم  أحد 

م اليومية، التي لها  يشكل الوعي الصحي لدى األفراد حجر األساس يف أمناط سلوكياته 
وتعتبر وسائل اإلعالم املصدر الرئيس للمعلومات أثر كبير يف حالتهم الصحية بشكل عام،  

والسلوكي، من خالل   والوجداني  املعريف  وتكوينه  الفرد  بناء  ومهًما يف  كبيًرا  دورًا  وتؤدي 
وسل وآراءه  مواقفه  تنسج  التي  واخلبرات  املعلومات  من  رصيده  زيادة  على  وكياته،  عملها 

أدا أصبحت  اإلعالم  فوسائل  عليها،  اعتماده  خالل  وتغيير  ومن  استحداث  يف  مؤثرة  ة 
ناقلة   للمعايير،  واصفة  لألفكار،  مرتبة  أصبحت  فمضامينها  واملمارسات،  السلوكيات 

  للحياة. 

وأصبحت هذه الوسائل قوة كبيرة من خالل إحكام سيطرتها على مصادر املعلومات، 
والقرارات  راد املجتمع ونخبته ومجموعاته ومنظماته يف اتخاذ اآلراء  التي يعتمد عليها أف

وحتقيق األهداف، وألجل ذلك يسعى األفراد إلقامة عالقة اعتماد على وسائل اإلعالم؛ 
لذلك يتعني أن يلعب الوعي الصحي دورًا كبيًرا يف الوقاية من اإلصابة باألمراض؛ السيما 

س كورونا املستجد خاصة مع عدم الوصول إلى عالج  اخلطر منها مثل انتشار وباء فيرو
حته، هنا الدور يقع على التوجه إلى املسئولية االجتماعية ونشر الوعي الصحي  طبي ملكاف

السليمة،   الصحية  والسلوكيات  العادات  على  املحافظة  خالل  من  األطفال  لفئة  خاصة 
ب وقبل األكل، كما أن ومنها غسل وتعقيم اليدين بعد اللعب وعند مالمسة أي جسم غري 

للوقا نفوسهم  النظافة يف  ثقافة  يزيد مسئولية غرس  أمًرا ضرورًيا  تعد  األمراض  ية من 
  األسر وحمالت التوعية جتاه األبناء واملجتمع.

  مفهوم الوعي الصحي:  -
أنه   أي  الصحي،  للسلوك  الصحية  واألهداف  الصحية  واحلقائق  املعارف  إدارك  هو 

لذاته، الفرد  إدراك  عقلي   عملية  اجتاه  وتكوين  املحيطة،  الصحية  الظروف  وإدراك 
  .)٢٥(لصحة العامة للمجتمع  نحو ا

ينتج عنه وعي وجداني   الصحية  واملفاهيم  باحلقائق  إنه عبارة عن وعي معريف 
يظهر على هيئة اجتاهات وميول صحية؛ مؤدًيا فى النهاية إلى وعي تطبيقي من  

  . )٢٦( خالل ممارسات صحية إيجابية
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  الصحي: الوعي أهمية  -
 صح علمية  بنظرة  التمتع  يف  األفراد  الصحية  يساعد  الظواهر  تفسير  يف  يحة 

من جتنبها   وعللها مبا ميكنهم  األمراض  أسباب  عن  البحث  على  قادرين  ويجعلهم 
 والوقاية منها. 

  يف احلاجة  وقت  له  توظيفه  من خالل  اإلنسان  منه  يستفيد  معرفًيا  رصيًدا  يعتبر 
 ة الصائبة إزاء ما يعترضه ويواجهه من مشكالت صحية. اتخاذ القرارات الصحي

 لد لدى الفرد الرغبة يف االستطالع، ويغرس فيه حب اكتشاف املزيد منه؛ كونه  يو
 . )27( نشاط غير جامد يتسم بالتطور املتسارع 

  أهداف نشر الوعي الصحي:

ي بني  هناك عدد من األهداف يراد حتقيقها والوصول إليها من خالل نشر الوعي الصح 
  :  )٢٨(أفراد مجتمع من املجتمعات، وهي 

إيجاد مجتمع يكون أفراده قد أملوا باملعلومات الصحية عن مجتمعهم، وأملوا  -
باملشكالت الصحية، وأسبابها، وطرق انتقالها، وأعراضها، واألمراض املعدية  
ووسائل  منها،  والوقاية  بها،  اإلصابة  ومعدل  مجتمعهم،  يف  املنتشرة 

 مكافحتها.   
أ - وأيقنوا  فهموا  قد  أفراده  يكون  مجتمع  الصحية،  إيجاد  مشكالتهم  حل  ن 

تكون   أن  قبل  مسئوليتهم  هي  مجتمعهم،  وصحة  صحتهم  على  واملحافظة 
 مسؤولية اجلهات احلكومية.

كل   - يف  السليمة  الصحية  والعادات  اإلرشادات  أفراده  يتبع  مجتمع  إيجاد 
ويشتركون   ورغبتهم،  شعورهم  من  بدافع  حل تصرفاتهم،  يف  إيجابًيا 

 ال واجلهد يف هذا السبيل.  مشكالتهم الصحية، ويبذلون امل
الصحية يف  - واملنشآت  تعرفوا على اخلدمات  أفراده قد  يكون  إيجاد مجتمع 

مجتمعهم، وتفهموا الغرض من إنشائها، وكيفية االنتفاع بها بطريقة منظمة  
 ومجدية.

  مكونات الوعي الصحي: 

د  التي يكونها الفرمجموعة املعارف واملعتقدات  من أهم مكونات الوعي الصحي  
املزمنة   الصحية  املشكالت  كما يف  واألمراض،  الصحية  واملشكالت  والقضايا  األمور  عن 
كالتدخني واإلدمان واإلصابة باألمراض اجلنسية والسمنة، فإن مكافحة ذلك تعتمد على  
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وحجر األساس يف هذا   تغيير أمناط حياة وعادات األفراد السلوكية يف مجاالت محددة،
ال املعرفة،  هو  هذه التغيير  إلى  تؤدي  التي  واملسببات  بالعوامل  األولية  املعرفة  تعني  تي 

واخلبرات   املعلومات  مجموعة  هنا  نعنيها  التي  الصحية  واملعرفة  الصحية،  املشكلة 
راء واملدركات التراكمية التي يحصل عليها اإلنسان من املصادر املوثوقة حول احلقائق واآل

اية من املرض، ورافًدا من روافد حتسني الصحة  الصحية التي تشكل عامًال مهًما يف الوق
  .)٢٩( وترقيتها

  مصادر الوعي الصحي: 

غير    -١ أخرى  مصادر  عن  نقًال  اإلنسان  إلى  واملعرفة  الوعي  وصول  وهو  التلقي: 
 الشخص نفسه، منقولة من مصادر أخرى. 

إ   -٢ يتوصل  التي  املعرفة  وهي  بحواساملالحظة:  مباشرة  الواقع  من  اإلنسان  ه ليها 
 اخلمس.

التجربة: وهي التي تأتي من خالل التجارب املرضية التي مير بها اإلنسان أو غيره   -٣
خالل   من  املستقبلية  األمراض  على  للتعرف  فيوظفها  املعريف،  مخزونه  يف  وتصب 

 األعراض  املرضية السابقة. 
(تلفزيون  وتشكل اإلعالم  االتصال    - تإنترن  -صحف  - وسائل  إلى  إضافة  إذاعة)، 

الصحية،    -األسرة   -الصيادلة  -(األطباء  الشخصي املعرفية  املصادر  أهم  األصدقاء)، 
وتلعب دورًا مهًما يف حتقيق الوعي الصحي، وألهمية ذلك، اهتمت الدراسات اإلعالمية 

به تقوم  التي  األدوار  بالبحث عن  الغرب  الصحيف  الوعي  اإلعالم يف حتقيق  ،  يا وسائل 
أن هذه  املعتمدة على وسائل اإلعالم  الصحية  توصل سنايدر يف دراسته عن احلمالت  

 ، املدرسة  املعتمدة على  الوقائي  التدخل  برامج  فاعلية عن  تقل  تكون   احلمالت ال  وأنها 
ا تسوق سلوًكا أكثر جناًحا عندما تصل إلى أكبر شريحة من اجلمهور املستهدف، وعندم

وأوضحت الدراسة أيًضا  اءات رادعة، أو تنشر معلومات جديدة،  جديًدا، أو يصحبها إجر
بعض   البدني يف حتقيق  النشاط  الشباب على ممارسة  لتشجيع  األمريكية  احلملة  جناح 
السنة األولى  النشاط يف  ازدياًدا يف هذا  التقوميية وجدت  الدراسات  أهدافها، حيث أن 

تقوم اجلهات املسؤولة عن اإلعالم حلملة، ومن خالل نتائج هذه الدراسات  بعد انطالق ا 
حي ببناء وتصميم حمالتها اإلعالمية بحيث تتمكن من معرفة نوع الرسالة والوسيلة الص

واجلمهور املستهدف وطبيعته وأنسب الوسائل له، وبالتالي حتويل دور وسائل اإلعالم يف  
ع، السيما وأن بار الصحية إلى دور مشارك  يف املجتماملجال الصحي من دور الناقل لألخ
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العا أن  تؤكد  يف الدراسات  كبيًرا  ارتفاًعا  القادمة  السنوات  خالل  وسيشهد  يشهد  لم 
  احتياجات الرعاية الصحية.   

  خالصة:

تستهدف  التي  اإلعالمية  املضامني  أبرز  من  الصحية  اإلعالمية  احلمالت  تعتبر 
خاصة   واألطفال  عامة  العاجلمهور  أهم  من  أصبحت  حيث  فيهم،  التي  والتأثير  مليات 

املجتمع،   يف  تطبق  أن  معرفته  يجب  وزيادة  للفرد،  متوازنة  شخصية  خلق  ملحاولة  وذلك 
الصحي   والتثقيف  التوعية  وحتقيق  بها،  يتعلق  ما  وكل  الصحة  تخص  التي  باألمور 

الرئيسة يف حتسني واألداة  فّعالة   الصحي وسيلة  الوعي  ويعد   مستوى صحة  للمجتمع، 
مجاالت من  ألنها  ب  اجلميع؛  الرئيسة  فروعها  وأحد  العامة  العادات الصحة  تغيير  هدف 

وهو حتقيق  األسمى  الهدف  ننسى  أن  دون  الصحية،  واملمارسات  واالجتاهات  واملفاهيم 
النواحي، وحتقيق  للعمل لتحسني أحواله من جميع  السعادة للمجتمع عن طريق حتريكه 

البدنية وا الوعي لنفسية والعقلية واالجتماعية؛ لذا يجالسالمة  ب تقدمي رسالة يف نشر 
بني الصحي  الصحي  الوعي  بث  يف  دورًا  تلعب  ألنها  الصحية  العادات  لترسيخ  األطفال   

والشخصية،   العامة  بالنظافة  االلتزام  وعلى  الصحي  السلوك  على  وتعويدهم  وغرسه 
  امل مع جائحة كورونا. وبالتالي تطوير الوعي الصحى  لديهم عن كيفية التع
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  : نتائج الدراسة   املحور الثالث:

 أوالً: النتائج العامة للدراسة:  -
 لألطفال  درجة تعرض طالب املرحلة اإلعدادية للقنوات الفضائية 

يوضح درجة تعرض الطالب لقنوات األطفال الفضائية املفضلة لديهم يف )  ٢جدول (  -
  بفيروس كورونا مشاهدة احلمالت التوعوية املتعلقة 

  القنوات

  العينة الكلية

  رالتكرا
الوزن 
  النسبي

النسبة  
  بدرجة  املئوية 

  كبيرة

  بدرجة
متوسط 

  ة

  بدرجة
  ضعيفة

ال أتعرض  
  لها

 ٧٦٫٥٨ ٩١٩ ٣٥ ٤٥ ٨٦ ١٣٤  قناة ماجد

 ٧٢٫٠٨ ٨٦٥ ٤٥ ٦٠ ٨٠ ١١٥ MBC3قناة 

 ٦٧٫٩١ ٨١٥ ٥٩ ٦٦ ٧٦ ٩٩  بالعربية  CNقناة 

 ٦٣٫١٦ ٧٥٨ ٧٥ ٨٩ ٧٩ ٦٧  األطفال قناة اجلزيرة 

 ٦٠٫٩١ ٧٣١ ٧٥  ٩٥  ٥٤ ٧٦  بية قناة سبيس تون بالعر

 ٥٣٫٣٣ ٦٤٠ ١١٥ ٨٤ ٤٧ ٥٤  قناة كراميش 

 ٥٠٫٥٨ ٦٠٧ ١٢٦ ٧٨ ٥٩ ٣٧  قناة سبيس تون باإلجنليزية 

 ٤٩٫٣٣ ٥٩٢ ١٣١ ٨٩ ٣٧ ٤٣  قناة سمسم 

اجلدول( من  أن٢يتضح  الفضائية   )  للقنوات  الطالب  تعرض  لدرجة  املئوية  النسب 
يف   لديهم  التوعوي  مشاهدةاملفضلة  بفيرواحلمالت  املتعلقة  بني  ة  تراوحت  كورونا  س 

قناة  %٤٩٫٣٣:  ٧٦٫٥٨( جاءت  بينما  األول،  الترتيب  يف  (ماجد)  قناة  جاءت  حيث   ،(
  (سمسم) يف الترتيب األخير. 

قناة   بأن  ذلك  تفسير  بطبيعة  وميكن  صلة  األكثر  املوضوعات  بتنوع  متتاز  (ماجد) 
املعرفي الطالب  احتياجات  تلبي  أنها  كما  املرحلة،  املعلومات هذه  بتقدمي  واالجتماعية  ة 

با واالهتمام  واجلاذبية  بالتشويق  املليئة  املرحلة  هذه  مع  تتناسب  الصحي  التي  ملحتوى 
طالب املرحلة اإلعدادية بالبحث عن  والثقايف أكثر من ذلك املحتوي الترفيهي، كما ميتاز  

بالترفيه، ومن ثم جاءت قناة (س أكثر من االهتمام  الترتيب  املعلومات اجلديدة  مسم) يف 
 األخير حيث تهتم هذه القناة بتقدمي املحتوى املبسط والترفيهي الذي يتناسب مع املراحل 

الس القنوات  معظم  أن  الباحثة  الحظت  ولكن  املرحلة،  هذه  من  اختالف األدنى  مع  ابقة 
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ينشر   الذي  الصحي  املحتوى  بتقدمي  اهتمت  الدراسة  لعينة  بالنسبة  أفضليتها  ترتيب 
ال األغذية  الوعي  وتناول  اليدين  بغسل  االهتمام  ومنها  عامة،  بصفة  األطفال  بني  صحي 

تسهم يف التي  والصحية  يف    السليمة  خاصة  لديهم،  املناعي  اجلهاز  وتقوية  اجلسم  بناء 
و  األزمة  وتقدمي ذروة  الطالب  لدى  الصحي  الوعي  رفع  يف  يسهم  الدراسة؛ مما  تعطيل 

مبررات ملا حدث من تعطيل الدراسة وحتويلها إلى التعليم اإللكتروني أو التعليم عن بعد،  
ظر أثناء اخلروج، وهذا ما ومحاولة لنقل خطورة الفيروس للجمهور، وضرورة توخي احل

 جميع القنوات اخلاصة واحلكومية.انصبت عليه جميع املواد اإلعالمية يف 
  مشاهدة احلمالت التوعوية الصحية على القنوات املفضلة  يوضح مدة )  ٣جدول ( 

  مدة املشاهدة 
  اإلجمالي  العينة

  إناث  ذكور

  النسبة املئوية   التكرار  %  ك  %  ك

% ٢٣٫٤ ٣٥ منذ أقل من سنة  ٢٤  ٧٢  % ٢٤٫٧ ٣٧ % 

% ٣٩٫٣ ٥٩ منذ سنة فأكثر     ٣٧٫٧ ١١٣ % ٣٦ ٥٤ %  

% ٣٧٫٣  ٥٦  منذ عدة سنوات  ٣٨٫٣  ١١٥ % ٣٩٫٣ ٥٩ %  

  % ١٠٠  ٣٠٠  % ١٠٠  ١٥٠  % ١٠٠  ١٥٠ اإلجمالي

اجلدول( من  القنوات    )٣يتضح  على  الصحية  التوعوية  احلمالت  مشاهدة  مدة  أن 
) يف  متثلت  بنسبة  املفضلة  األول  الترتيب  يف  سنوات)  عدة  سنة  %٣٨٫٣منذ  (منذ  ثم   ،

  . %٢٤، وأخيًرا (منذ أقل من سنة) بنسبة %٣٧٫٧بة الثاني بنس الترتيبفأكثر) يف 

الصحية   باملوضوعات  احلالية  الدراسة  عينة  اهتمام  السابقة  النتائج  تعكس 
ومتابعتها، وذلك يعكس اهتمام الدولة بالصحة، ومبا أن املؤسسات اإلعالمية مؤسسات 

ن أهم وظائف  واملعرفة مخدمية من أجل خدمة املجتمع، تعتبر وظائف التثقيف والتوعية  
  اإلعالم واهتماماته.

وكان البد أن تتضمن اخلطة البرامجية للقنوات، خاصة تلك التي تخاطب األطفال  
على   ذلك  يقتصر  ولم  لديهم،  صحية  ثقافة  بناء  على  واحلفاظ  الصحي  الوعي  لبناء 

جميع   القنوات اخلاصة باألطفال فحسب؛ لكن امتدت هذه الثقافة وهذه األيدلوجية إلى
وات ووسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة، وهي احلفاظ على مجتمع صحي منتج قادر  القن

على اإلنتاج والعطاء، ولن يكون ذلك بدون توعية مخطط لها ومدروسة من أجل حتقيق 
  التنمية املستدامة، وكان هذا شعار الدولة يف األعوام السابقة.
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خال  من  الصحة  منظومة  بتطوير  اهتمت  الحيث  إطالق  منها  ل  املبادرات؛  من  عديد 
الثدي،   سرطان  عن  املبكر  والكشف  األطفال،  تطعيم  وحمالت  سي،  فيروس  مبادرة 
وسرطان األطفال، ونظًرا النسجام وظائف اإلعالم مع استراتيجيات الدولة، وإمياًنا من  

احلمال هذه  اإلعالم  تّوج  الصحية،  الثقافة  ونشر  نقل  اإلعالم يف  بدور  من املسؤولني  ت 
(التقارير  خالل منها  مختلفة  إعالمية  بأمناط  واملتابعة  التوعوية   -التغطية    - احلمالت 

عام بشكل  والدراما  األطفال  -املسلسالت  من   -أغاني  العديد  إنتاج  فتم  الكارتون)، 
  اإلعالنات واحلمالت اإلعالمية التي تعكس اهتمام اإلعالم مبنظومة الصحة. 

  دادية للحمالت اإلعالمية التوعوية بالقنوات رحلة اإلع دوافع وأسباب مشاهدة طالب امل  
  الفضائية. 

  يوضح أسباب مشاهدة عينة الدراسة لهذه احلمالت على القنوات الفضائية املفضلة    ) ٤جدول ( 

  األسباب 
  العينة الكلية

الوزن   التكرار
  النسبي

النسبة  
  نادرًا  أحياًنا  دائًما  املئوية 

 ٨٣ ٧٤٧ ٣٨ ٧٧ ١٨٥ املهارات الصحية واحلياتيةأكتسب بعض 
 ٨٢٫٧٧ ٧٤٥ ٤١ ٧٣ ١٨٦ للحصول على املعلومات

 ٨٠٫٥٥ ٧٢٥  ٣٥  ١٠٥  ١٦٠ أتعلم منها الكثير من مواقف احلياة 
 ٧٩٫٧٧ ٧١٨ ٤٦ ٩٠ ١٦٤ بها معلومات تهمني

 ٧٦٫٦٦ ٦٩٠ ٥٠ ١١٠ ١٤٠ لزيادة معاريف 
 ٧٦٫٦٦ ٦٩٠ ٣٧ ١٣٦ ١٢٧ املفاهيم ألنها مفيدة وبها الكثير من 

 ٧٦٫١١ ٦٨٥ ٤٨ ١١٩ ١٣٣ على األبطال وقصصهم  للتعرف
 ٧٤٫٦٦ ٦٧٢  ٦٧  ٩٤  ١٣٩ متكنني من حل بعض مشكالتي

 ٧١٫٣٣ ٦٤٢ ٦٦ ١٢٦ ١٠٨  ألنها تعلمك عادات حسنة 

 ٧٠٫١١ ٦٣١  ٧٣  ١٢٣  ١٠٤  ألني مجبر على مشاهدة هذه احلمالت
 ٦٧٫٦٦ ٦٠٩  ١١٢  ٦٧  ١٢١ واللغوية لتنمية مهارتي الثقافية 

 ٦٦٫٧٧ ٦٠١ ٩٣ ١١٣ ٩٤  سلوك سلبى  ألنها تغير فيك

 ٤٩٫٥٥ ٤٤٦ ٢٠٢ ٥٠ ٤٨ للتسلية والترفية 

اجلدول( من  أن٤يتضح  لهذه   )  الدراسة  عينة  مشاهدة  ألسباب  املئوية  النسب 
)، حيث جاءت عبارة  ٤٩٫٥٥:  ٨٣احلمالت على القنوات الفضائية املفضلة تراوحت بني (

ترتيب األول، بينما جاءت عبارة (للتسلية (أكتسب بعض املهارات الصحية واحلياتية) يف ال
األخير الترتيب  يف  النتائج  ،والترفيه)  خالل  من  أسباب   ويتبني  وتنوع  تعدد  السابقة 

املهارات احلياتية  اكتساب  دافع  ولكن تصدر  الصحية،  للحمالت  الدراسة  مشاهدة عينة 
ذي تقوم عليه  والصحية الترتيب األول، وذلك يرجع إلي طبيعة ونوع املضمون الصحي ال
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تتعلق   التي  املهارات  بعض  اجلمهور  إكساب  أجل  من  خصيًصا  حيث صممت  احلمالت، 
على الصحة وإعطاء العديد من املعلومات التي تنهض بالوعي الصحي، كما أنها    باحلفاظ

من  العديد  العينة  إكساب  على  أهدافها  تنصب  لذا  التوعية،  يف  متخصصة  حمالت 
م جاء يف الترتيب األخير التسليه والترفيه، وذلك يرجع أيًضا  املهارات واملعلومات، ومن ث

  نهج صحي معريف بعيد عن أسلوب الترفيه والتسلية.إلى اعتماد احلمالت التوعوية على  

يرتبط   احلمالت  هذه  تكثيف  أن  إلى  السابق  اجلدول  يف  الباحثة  أشارت  فكما 
عالقة بالصحة، مثلما يحدث    ارتباًطا وثيًقا بأزمة صحية معينة أو مشكلة أو قضية لها

مع الصحية  التوعية  على  احلمالت  جميع  تنصب  كورونا،  جائحة  ظل  يف  اختالف   اآلن 
  إطار وأسلوب املعاجلة املتبعة يف كل قناة أو وسيلة.

فقرات   جميع  متابعة  على  الدراسة  عينة  حرص  مدى  السابقة  النتائج  من  يتبني 
استفادته مدى  يؤكد  وذلك  التوعوية،  وعي احلمالت  يعكس  كما  احلمالت،  هذه  من  م 

إليها يف   ظل وجود العديد من العينة بأهمية هذه احلمالت يف الوقت الراهن وحاجتهم 
الطالب،   هؤالء  خاصة  للجمهور،  الصحية  احلالة  تدهور  يف  تتسبب  قد  التي  الشائعات 

والرف االصدقاء  ومخالطة  االجتماعي  باالنفتاح  املرحلة  هذه  يف  ميتازون  أنهم  اق  حيث 
  والذهاب إلي األندية وغيرها من وسائل التفاعل االجتماعي.

  لطالب يف مشاهدة احلمالت التوعوية) يوضح الوقت الذي ميضيه ا٥جدول ( 

  الوقت 
  إناث  ذكور  اإلجمالي   العينة

  النسبة املئوية   التكرار  %  ك  %  ك
 ٤٠ ١٢٠ ٣١٫٣ ٤٧ ٤٨٫٧ ٧٣أقل من ساعة                                        
 ٣٧  ١١١ ٥٢٫٧  ٧٩ ٢١٫٣  ٣٢ساعة فأكثر                                          

 ١١٫٣  ٣٤ ٨  ١٢ ١٤٫٧  ٢٢ساعتان فأكثر                                        
 ٦  ١٨ ٤٫٧  ٧ ٧٫٣  ١١أكثر من ثالث ساعات يف اليوم                      

 ٥٫٧  ١٧ ٣٫٣  ٥ ٨  ١٢                              حسب الظروف                 

  % ١٠٠  ٣٠٠  % ١٠٠  ١٥٠  % ١٠٠  ١٥٠ اإلجمالي 

اجلدول( من  األول جاء و   )٩يتضح  الترتيب  أن  السابقة  والنتائج  البيانات  يتبني من 
طبيعة املدة الزمنية  من نصيب متابعة احلمالت (أقل من ساعة يف اليوم)، وذلك يتفق مع  

بني مختلف املواد اإلعالمية   متفرقةمالت، حيث يتم بثها يف ساعات  املخصصة لهذه احل
التقارير واإلعالنات   ما بني  تتنوع فقرات احلمالت اإلعالمية  كما  القناة،  التي تتضمنها 

القنوات  واألفالم املصورة وغيرها من األنواع واملواد الفيلمية، ، وذلك يرجع إلى اختالف  
  الية.املفضلة لدى عينة الدراسة احل
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  )  ٦جدول ( 
  احلمالت التي قام الطالب مبشاهدتها سابًقا يف بناء وعيهم الصحي يوضح مدى مساهمة

  مدى املساهمة 
  اإلجمالي  العينة

  إناث  ذكور

  النسبة املئوية   التكرار  %  ك  %  ك

 ٤٥٫٦  ١٣٧ ٤٨٫٧ ٧٣ ٤٢٫٦ ٦٤ دائًما

 ٤٢٫٧ ١٢٨ ٤٠٫٧ ٦١ ٤٤٫٧  ٦٧ أحياًنا

 ١١٫٧  ٣٥ ١٠٫٦ ١٦ ١٢٫٧ ١٩  نادرًا

  % ١٠٠  ٣٠٠  % ١٠٠  ١٥٠  % ١٠٠  ١٥٠ اإلجمالي

أن احلمالت التي قام الطالب مبشاهدتها سابًقا ساهمت يف   )٦يتضح من اجلدول( 
بنسبة   (دائًما)  الصحي  وعيهم  الترتيب    %٤٥٫٦بناء  يف  (أحياًنا)  ثم  األول،  الترتيب  يف 

  .%١١٫٧، وأخيًرا (نادرًا) بنسبة %٤٢٫٧الثاني بنسبة  

ن اجلدول السابق اتفاق عينة الدراسة على مدى أهمية احلمالت اإلعالمية يتضح م
أجمعوا  حيث  وعيهم،  وبناء  على حتسني  وقدرتها  لديهم،  املفضلة  الفضائية  القنوات  يف 
الصحي   والوعي  الصحية  املعلومات  بناء  يف  التوعوية  احلمالت  تسهم  ما  دائًما  أن  على 

فر تقليل  يف  سيسهم  وذلك  وقت    اطراملخص  لديهم،  املنتشرة  الشائعات  على  والقضاء 
البرامج  األزمات الصحية؛ لذا البد أن تكون هناك برامج صحية لألطفال، كالعديد من 
أن  التي تخاطب اجلمهور بصفة عامة، والبد  البرامج الصحية  مثل صحتي وغيرها من 

حل باألطفال  خاصة  توعوية  صحية  برامج  البرامجية  اخلطط  يف  هناك  م  مايته يكون 
  واحلفاظ على صحتهم، وكذلك من أجل تكثيف املعلومات الصحية والتوعوية.  
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) يوضح مستوى االستفادة للمعلومات واملوضوعات التي تعرض لها الطالب يف  ٧جدول ( 
  احلمالت التوعوية

  أهم املعلومات

  العينة الكلية
الوزن   التكرار

  النسبي
النسبة  
  بدرجة  املئوية 

  كبيرة
  بدرجة

  سطة متو
  بدرجة

  منخفضة 
معرفة آخر املستجدات ألخذ اإلجراءات  

  االحترازية املتعلقة بفيروس كورونا 
٨٨٫٤٤ ٧٩٦  ٢٣  ٥٨  ٢١٩ 

 ٨٠٫٣٣ ٧٢٣  ٢٣  ١٣١  ١٤٦  زيادة الثقافة الصحية عن فيروس كورونا 

 ٧٧٫٨٨ ٧٠١  ٦٤  ٧١  ١٦٥  االهتمام بالنظافة الشخصية 

 ٧٥٫٦٦ ٦٨١ ٦٧ ٨٥ ١٤٨  املكان الذي أجلس فيهاالهتمام بنظافة 

 ٧٠٫٢٢ ٦٣٢  ٨٠  ١٠٨  ١١٢  األغذية الصحية وفؤائدها

 ٦٨٫٨٨ ٦٢٠  ٩٣  ٩٤  ١١٣  االهتمام بنظافة الطعام 

 ٦٦٫٣٣ ٥٩٧  ١١٤  ٧٥  ١١١  االهتمام بطرق الوقاية من األمراض 

 ٦٣٫٥٥ ٥٧٢  ١٠٢  ١٢٤  ٧٤ طريقة األكل الصحي

أن  ٧يتضح من اجلدول( ل)  االستفادة  املئوية ملستوى  واملوضوعات  النسب  لمعلومات 
) بني  تراوحت  التوعوية  احلمالت  يف  الطالب  لها  تعرض  حيث  ٦٣٫٥٥:  ٨٨٫٤٤التي   ،(

اإلجراءات   ألخذ  املستجدات  آخر  (معرفة  عبارة  بفيروس    االحترازية جاءت  املتعلقة 
  صحي) يف الترتيب األخير.كورونا) يف الترتيب األول، بينما جاءت عبارة (طريقة األكل ال

التي  يتضح من   املعلومات  الدراسة بطبيعة  السابق أن اهتمام عينة  بيانات اجلدول 
املتعلقة   املستجدات  آخر  االهتمام مبعرفة  املطلق  الصحية جاءت يف  تتضمنها احلمالت 
بفيروس كورونا، حيث يترتب على معرفة آخر املستجدات العديد من اإلجراءات منها تلك  

وبعض   االجتماعية  باملفضالت  يترتب عليها  املتعلقة  واالجتماعية، كما  السلوكية  العادات 
  العديد من األمور املتعلقة باملمارسات اليومية واخلروج وممارسة الهوايات. 

وذلك يعتمد على مدى خطورة املوضوع أو أهم ما وصلت إليه األزمة، فقد الحظنا   
من خطورة املوضوع،   ا من الالمباالة واالستهتار والتقليليف بداية ظهور جائحة كورونا نوعً 

فيروس   من موضوع  التي تسخر  الساخرة  واملواقع  (اإليفاهات)  من  العديد  انتشرت  كما 
واإلصابات علم اجلمهور   الوفيات  العديد من  األزمة وسقوط  استمرار  مع  ولكن  كورونا، 

  بعة كل ما هو جديد.وأيقن خطورة املوضوع؛ لذا زاد اهتمامه وحرصه على متا
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  مدى حتقق الطالب من بعض املعلومات التي حصلوا عليها من احلمالت التي تابعوها) يوضح ٨جدول (

  مدى التحقق 

  إناث  ذكور  اإلجمالي   العينة

  النسبة املئوية   التكرار  %  ك  %  ك

 ٢٦٫٣  ٧٩ ٢٦٫٧ ٤٠ ٢٦ ٣٩ دائًما

 ٥٢٫٧ ١٥٨ ٥٤ ٨١ ٥١٫٣  ٧٧ أحياًنا

 ٢١  ٦٣ ١٩٫٣ ٢٩ ٢٢٫٧ ٣٤  نادرًا

  % ١٠٠  ٣٠٠  % ١٠٠  ١٥٠  % ١٠٠  ١٥٠ اإلجمالي 

أن الطالب يتحققون من بعض املعلومات التي حصلوا عليها    )٨يتضح من اجلدول( 
بنسبة   (أحياًنا)  تابعوها  التي  احلمالت  بنسبة  %٥٢٫٧من  (دائًما)  ثم  وأخيًرا %٢٦٫٣،   ،

  .%٢١(نادرًا) بنسبة  

لديها الدراسة  عينة  أن  الباحثة  ترى  السابقة،  النتائج  مؤشرات  خالل  يف   من  ثقة 
التي قاموا مبتابعتها؛ وذلك   التي حصلت عليها من خالل احلمالت اإلعالمية  املعلومات 
يعكس يف وجود درجة من الثقة يف طبيعة احلمالت وطريقة معاجلة املوضوع؛ لذا ال يقوم 

من   دائًما  بالتحقق  درجة  الطالب  وجود  يعني  ال  وهذا  عليها،  حصلوا  التي  املعلومات 
األحيان يتأكد الطالب عينة الدراسة من املعلومات التي    بعض، ولكن يف  مطلقة من الثقة

احلمالت   يف  مبتابعتها  يقومون  التي  املعلومات  طبيعة  على  يتوقف  وذلك  متابعتها،  متت 
  التوعوية. 

ب   الدراسة  عينة  الطالب  وعي  درجة  التي وتعكس  املعلومات  ونقد  فحص  ضرورة 
لتحقق درجة ع قبلهم،  املعلومات تعتبر محل شك من  واالستفادة من هذه  الثقة  الية من 

  وتطبيقها يف احلياة اليومية. 
  ) يوضح شعور الطالب أثناء مشاهدة هذه احلمالت التوعوية الصحية عن فيروس كورونا٩جدول (

  الشعور 
  إناث  ذكور  اإلجمالي   العينة

  النسبة املئوية   التكرار  %  ك  %  ك
 ٢٥  ٧٥ ٢٩٫٣ ٤٤ ٢٠٫٧ ٣١ اخلوف

 ٦٣٫٧ ١٩١ ٦٧٫٣ ١٠١ ٦٠  ٩٠  قالقل

 ٦٫٣ ١٩ ٣٫٣ ٥ ٩٫٣  ١٤ الرضا

 ٥  ١٥ ٠ ٠ ١٠ ١٥  ال شيء

  % ١٠٠  ٣٠٠  % ١٠٠  ١٥٠  % ١٠٠  ١٥٠ اإلجمالي 
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اجلدول( من  التوعوية  )  ٩يتضح  احلمالت  هذه  مشاهدة  أثناء  الطالب  شعور  أن 
وف)  ، ثم (اخل%٦٣٫٧الصحية عن فيروس كورونا متثل يف (القلق) يف املقام األول بنسبة  

  . %٥(ال شيء) بنسبة  وأخيًرا، %٢٥بنسبة 

يستدعي  ما  وهو  الفترة،  هذه  يف  بها  منر  التي  األزمة  حقيقة  النتائج  هذه  تعكس 
كثّ  كما  يومي،  بشكل  واإلصابات  الوفيات  أعداد  تزايد  نتيجة  والتوتر  فت احلمالت  القلق 

الف  انتقال  التي تشرح طرق  الفيلمية  املواد  الدراسة احلالية من  خلّف    وهذايروس،  محل 
الطرق   من  الكثير  اتباع  االعتبار  األخذ يف  مع  والقلق؛  اخلوف  منها  املشاعر  من  العديد 
وعدم  كورونا،  بفيروس  اإلصابة  من  وحتميهم  صحتهم  على  حتافظ  التي  والتداعيات 

حالة الضرورة القصوى؛ كل ذلك أثار لدى اجلمهور بصفة عامة واألطفال  اخلروج إال يف  
  لة اإلعدادية مسار القلق وترقب انتهاء األزمة والقضاء على الفيروس. وطالب املرح

  ) يوضح قدرة الطالب على تقييم مستوى فهمهم للحمالت التوعوية عن فيروس كورونا١٠جدول (

  البدائل 

  العينة
  اإلجمالي 

  إناث  ذكور

  النسبة املئوية   التكرار  %  ك  %  ك

 ٥٥٫٣  ١٦٦ ٦٣٫٣ ٩٥ ٤٧٫٣ ٧١ كبير

 ٢٢٫٧ ٦٨ ٢١٫٣ ٣٢ ٢٢٫٧  ٣٤  متوسط

 ٧٫٧  ٢٣ ١٥٫٤ ٢٣ ٣٠ ٤٥ قليل

  % ١٠٠  ٣٠٠  % ١٠٠  ١٥٠  % ١٠٠  ١٥٠ اإلجمالي 

اجلدول( من  للحمالت    )١٦يتضح  فهمهم  مستوى  تقييم  على  الطالب  قدرة  أن 
بنسبة   األول  الترتيب  يف  (كبير)  يف  متثلت  كورونا  فيروس  عن  ثم  %٥٥٫٣التوعوية   ،

  .%٧٫٧قليل) بسبة ، وأخيًرا (%٢٢٫٧(متوسط) بنسبة 

أثناء   متابعتها  التي متت  باحلمالت  الواردة  املعلومات  تقييم  على  الطالب  قدرة  وترجع 
كورو  ودفعت  جائحة  كبيرة  بدرجة  ساهمت  التي  العوامل  طبيعة  إلي  يرجع  كبيرة  بدرجة  نا 

الطالب إلي التقييم، وهي متكنهم من احلصول على العديد من املعلومات يف وقت قصير من  
ل أكثر من مصدر؛ لذا يحتاج الطالب إلى حتديد مصادرهم األولية، ولن يتم ذلك إال من  خال 

عتمد التقييم على أكثر من بعد، ومنها مدى ثقتهم باملعلومات التي  خالل قدرتهم على التقييم، وي 
  حصلوا عليها ومدى استفادتهم من هذه املعلومات، وقد حتققت هذه البنود يف هذه الدراسة. 
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  التأثيرات االجتماعية للحمالت التوعوية ) يوضح١١جدول ( 
  الصحية يف القنوات الفضائية املخصصة لألطفال 

  
  التأثيرات االجتماعية

  العينة الكلية
الوزن   التكرار 

  النسبي 
النسبة 

  موافق   املئوية
  معارض  محايد موافق   بشدة 

  
  معارض

  بشدة 
أكتفــــــــــــــــي باالطمئنــــــــــــــــان علــــــــــــــــي 

  أصدقائي بالهاتف
٨٩ ١٣٣٥ ٣ ١٢ ٤٥ ٢٧  ٢١٣ 

رغــم وجــود كورونــا أمــارس ألعــابي 
  وعالقاتي باآلخرين

٧٤٫٩٣ ١١٢٤ ١٤ ١٢ ١٢٥ ٣٤ ١١٥ 

لـــــدي شـــــعور قـــــوي بـــــأني مصـــــاب 
  بكورونا وسوف أموت

٧٤٫٢ ١١١٣ ١١٨ ١٥ ١٤٣ ١٠ ١٤ 

أفضـــــل اللعـــــب علـــــى هـــــاتفي عـــــن 
  حديثي مع أصدقائي

٦٢ ٩٣٠ ١٢٥ ١٥ ٢٥ ٣٥ ١٠٠ 

ا  يقلقنــــي رؤيــــة أي شــــخص خوفـــــً
  صابتي بكورونامن إ

٥٨٫٩٣ ٨٨٤ ٨٠ ٠ ١٢٧ ١٠ ٨٣ 

أشــــــــــعر بالضــــــــــيق لعــــــــــدم لعبــــــــــي 
  كورونابالشارع بعد 

٥٢٫٧٣ ٧٩١ ١٥ ١٢٣ ١٤ ٣٤ ١١٤ 

أفتقـــــد يـــــومي الرياضـــــي وذهـــــابي 
  للنادي بعد أزمة كورونا

٤٣٫٨٦ ٦٥٨ ١٢ ١٦ ١١٤ ٣٤  ١٢٤ 

أشــعر بــاحلزن لعــدم خروجــي مــن 
  املنزل

٣٣٫٨٦ ٥٠٨ ٢١ ١١ ٢٣ ٤٥ ٢٠٠ 

افحة أي شــــخص أقلــــق مــــن مصــــ 
  بعد أزمة كورونا

٣٣٫٦٦ ٥٠٥ ١٦ ١٣ ٥٠ ٢ ٢١٩ 

أفتقــــــد اللعــــــب مــــــع بعــــــد كورونــــــا 
  أصدقائي

٣٣٫٢٦ ٤٩٩ ٤ ٦  ٣٥  ٩٥  ١٦٠ 

التوعوية  ١١يتضح من اجلدول( للتأثيرات االجتماعية للحمالت  املئوية  النسب  ) أن 
) بني  تراوحت  لألطفال  املخصصة  الفضائية  القنوات  يف  حي٣٣٫٢٦:  ٨٩الصحية  ث  )، 

الترتيب األول، بينما جاءت جاءت عبارة (أكتفي باالطمئنان علي أصدقائي بالهاتف) يف  
  عبارة (بعد كورونا أفتقد اللعب مع أصدقائي) يف الترتيب األخير. 
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  التأثيرات السلوكية للحمالت التوعوية   ) يوضح ١٢جدول ( 

  الصحية يف القنوات الفضائية املخصصة لألطفال 

  
  التأثيرات السلوكية

  العينة الكلية
الوزن   التكرار

  النسبي
النسبة  
  موافق  املئوية 

  معارض  محايد   موافق  بشدة 
  

  معارض
  بشدة 

أحرص على غسل يدي باستمرار خوًفا من  
  إصابتي بكورونا

٩٤٫٨٦ ١٤٢٣ ٠ ٠ ٢٧ ٢٣ ٢٥٠ 

أحرص على تناول اخلضروات والفاكهة 
  حتى ال أصاب بكورونا 

٩٢٫٣٣ ١٣٨٥ ٠ ٠ ٣٢ ٥١ ٢١٧ 

 ٨٧٫٩٣ ١٣١٩ ٠ ٨ ٢٢ ١١٣ ١٥٧  ثيابي باستمرار خوًفا من العدوى  أنظف

أعتقد أن كورونا يسبب الوفأة إذا لم أتبع 
  املمارسات السليمة

٨٦٫٣٣ ١٢٩٥ ١٦ ١٣ ٥٠ ٢ ٢١٩ 

أحرص علي ممارسة الرياضة باملنزل 
  حفاًظا على صحتي وإصابتي بالكورونا 

٨٤٫٨٦ ١٢٧٣  ١٤  ١٠  ٣٢  ٧٧  ١٦٧ 

يني وبني أي شخص  أحرص على أن يكون ب
  مسافة كافية 

٨٣٫٦ ١٢٥٤  ١٤  ١٢  ٤٧  ٦٠  ١٦٧ 

 ٨٣ ١٢٤٥  ١٩  ٢١  ٣٥  ٤٦  ١٧٩  ارتدي الكمامة إذا اضطررت للخروج 

ال أملس أي شيء بيدي مباشرة خوًفا من 
  نقل الفيروس 

٧٩٫٧٣ ١١٩٦ ١٥ ٣٤ ١٤ ١١٤ ١٢٣ 

اجلدول( من  التوع١٢يتضح  حلمالت  السلوكية  للتأثيرات  املئوية  النسب  أن  وية  ) 
املخصصة   الفضائية  القنوات  (   لألطفالالصحية يف  بني  ما  )،  ٧٩٫٧٣:  ٩٤٫٨٦تراوحت 

يف   بكورونا)  إصابتي  من  خوًفا  باستمرار  يدي  غسل  على  (أحرص  عبارة  جاءت  حيث 
) عبارة  جاءت  بينما  األول،  مباشالترتيب  بيدي  شيء  أي  أملس  الفيروس ال  نقل  من  خوًفا  ) يف رة 

  الترتيب األخير. 
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  التأثيرات املعرفية للحمالت التوعوية   ) يوضح ١٣ل ( جدو 

  الصحية يف القنوات الفضائية املخصصة لألطفال 

  
  التأثيرات املعرفية

  العينة الكلية
الوزن   التكرار

  النسبي
النسبة  
  موافق  املئوية 

  معارض  محايد   موافق  بشدة 
  

  معارض
  بشدة 

أبحث على اإلنترنت ملعرفة كل شيء خاص 
  بكورونا 

٩٠٫٢ ١٣٥٣ ٣ ١٢ ٢٧ ٤٥  ٢١٣ 

أعلم طرق الوقاية وأتبعها يف جميع 
  مجاالتي 

٨٤٫٦٦ ١٢٧٠ ٢١ ١١ ٤٥ ٢٣ ٢٠٠ 

أعلم أن غسل يدي باستمرار بالصابون 
  واملاء يحميني من كورونا 

٨٤٫٦٦ ١٢٧٠  ٠  ١  ٥٥  ١١٧  ١٢٧ 

الوقاية واحلفاظ أتعلم من احلمالت طرق 
  على النفس 

٨٠٫٢٦ ١٢٠٤ ١٢ ٣٤ ١٦ ١١٤  ١٢٤ 

 ٧٩٫٨ ١١٩٧ ٠ ٤٠ ٥٠ ٨٣ ١٢٧  علومات عن أعراض كورونا لدي م

متدني احلمالت الصحية بالقنوات  
  مبعلومات صحية مفيدة

٧٩٫٣٣ ١١٩٠ ١٥ ٣٤ ١٤ ١٢٠ ١١٧ 

أعلم أن احلمضيات كالليمون من املضادات 
  لفيروس كورونا 

٧٤٫٩٣ ١١٢٤ ١٤ ١٢ ١٢٥ ٣٤ ١١٥ 

لدي خبرة معرفية للتمييز بني أعراض 
  البرد العادي  كورونا وأعراض

٧٣٫٥٣ ١١٠٣ ١٤ ١٥ ١٤٣ ١٠ ١١٨ 

أتابع جميع احلمالت التوعوية وأستفيد  
  منها 

٧١٫٣٣ ١٠٧٠ ٢٥ ١٥ ١٢٥ ٣٥ ١٠٠ 

لدي معلومات كافية ألكتشف إذا كنت 
  مصاًبا بكورونا أو ال 

٧١ ١٠٦٥  ١٤  ١٤  ١٠١  ١٣٥  ٣٦ 

اجلدول( من  للحمالت  ١٣يتضح  املعرفية  للتأثيرات  املئوية  النسب  أن  التوعوية  ) 
الفضائية   القنوات  (   املخصصةالصحية يف  بني  ما  تراوحت  )، حيث  ٧١:  ٩٠٫٢لألطفال 

جاءت عبارة (أبحث على اإلنترنت ملعرفة كل شيء خاص بكورونا) يف الترتيب األول، بينما  
كافية   معلومات  (لدي  عبارة  الترتيب  جاءت  يف  ال)  أو  بكورونا  مصابًا  كنت  إذا  ألكتشف 

  األخير.

تأك هذه بعد  مثل  وجود  وحتمية  الصحية  التوعوية  احلمالت  أهمية  على  العينة  يد 
التأثيرات   يعكس  ذلك  وكل  كورونا،  جائحة  احلمالت خاصة يف ظل ظروف  من  النوعية 

ج عن تداعيات كورونا  التي ميكن أن تسببها متابعة هذه احلمالت، وذلك يف ضوء ما نت
بأن القول  ميكن  لذا  ذروتها؛  إلي  األزمة  الشخصية    ووصول  بجوانب  اخلاصة  األبعاد 

االجتماعية قد تأثرت بالفعل يف ضوء هذا الفيروس، فقد حّل التفاعل االفتراضي محل 
طالب   لدى  املعرفية  األولوية  اختالف  ذلك  على  ترتب  كما  الفعلي،  االجتماعي  التفاعل 
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بالنظافة  املرحلة   ارتبطت  التي  املستجدات  بعض  ظهرت  األمر  كذلك  اإلعدادية، 
  لشخصية التي قد تصل إلى درجة املبالغة خوًفا من اإلصابة. ا

لذا؛ جاء التأثير السلوكي بكل عباراته يف مقدمة التأثيرات التي خلفتها احلمالت   
السلوكيات هذه  ومتثلت  كورونا،  بفيروس  اخلاصة  التوعوية  أفراد    اإلعالمية  حرص  يف 

الع فهم  يعكس  وذلك  باستمرار،  اليدين  غسل  على  الفيروس،  العينة  انتقال  لطرق  ينة 
وكذلك يؤكد حرص العينة على اتباع التعليمات وطرق الوقاية التي تعزز املناعة والتصدي  

  لفيروس كورونا.

حماية  أجل  من  االجتماعي  التباعد  وضرورة  أهمية  الدراسة  عينة  أيقنت  بدورها 
لذا نرى تأخر    فسهم، وجاء ذلك متزامًنا مع قرارات الدولة من أجل حماية مواطنيها،أن

ترتيب عبارة (أفتقد اللعب مع أصدقائي)، وذلك يبرر اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها  
وزارة الصحة من أجل تقليل تفشي فيروس كورونا بني اجلمهور، كما أن عينة الدراسة من 

بالل مولعون  تبادل الطالب  أجل  من  اجلروبات  من  العديد  أنشاوا  لذا  املوبايل؛  على  عب 
استخدام األ أن  يعكس  وذلك  األلعاب،  بهذه  بعد  عن  واملنافسة  اإللكترونية  لعاب 

بني   كبير  بفارق  اجلمهور  يشعر  وال  االجتماعي  للتفاعل  بديًال  يكون  قد  التكنولوجيا 
  التفاعل التقليدي.

الدر عينة  اهتمام  يعكس  ذلك  يف وكل  يسهم  ومستجداتها مما  األزمة  مبتابعة  اسة 
  م.  بناء الوعي الصحي لديه 
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  نتائج اختبار فروض الدراسة:   - 

  * التحقق من الفرض األول: 

الفــرض األول يــنص علــى "توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني معــدل تعــرض الطــالب حلمــالت  
التوعيــة الصــحية بفيــروس كورونــا بــالقنوات الفضــائية ومعــدل التــأثيرات االجتماعيــة والســلوكية  

  واملعرفية".  

كورونا    التوعية الصحية بفيروس   حلمالت االرتباط بني معدل تعرض الطالب  يوضح معامالت      ) ١٤جدول ( 

  بالقنوات الفضائية ومعدل التأثيرات االجتماعية والسلوكية واملعرفية 

 املتغيرات 
  تعرض الطالب حلمالت التوعية الصحية بفيروس كورونا 

 نوع الداللة مستوى الداللة قيمة ر 

 دال إحصائًيا  ٠٫٠١ ** ٠٫٤٣ التأثيرات االجتماعية

 إحصائًيا دال  ٠٫٠١ ** ٠٫٥٤ السلوكية التأثيرات

 دال إحصائًيا  ٠٫٠١ ** ٠٫٥٢ التأثيرات املعرفية

 دال إحصائًيا  ٠٫٠١ ** ٠٫٦١ معدل التأثيرات ككل

  ٠٫٠١(**) دال عند مستوى 

  ) ١٤يتضح من نتائج اجلدول ( 

وجود   ثبت  حيث  الفرض،  داللة حتقق  ذات  طردية  ارتباطية  معدل    عالقة  بني  إحصائية 
الصحية بفيروس كورونا بالقنوات الفضائية ومعدل التأثيرات    التوعيةتعرض الطالب حلمالت  

؛ مبعنى أنه كلما زاد معدل التعرض حلمالت التوعية بفيروس  االجتماعية والسلوكية واملعرفية 
  ا التعرض. كورونا كلما زادت التأثيرات املعرفية والسلوكية واالجتماعية الناجتة عن هذ 

يؤكد على   إذا كانت  وجود وتكثيف مثل    أهميةمما  النوعية من احلمالت، خاصة  هذه 
املسألة ترتبط بصحة اجلمهور بأكمله، كما البد أن يكون هناك خطط مستقبلية لعقد العديد  
من احلمالت التوعوية التي تسهم يف معرفة املواطن بالسلوكيات الصحية واملعرفية السليمة،  

ذلك  ملشاهدة   وكل  الدافعية  اجلمهور  لدى  يزيد  أن  شأنه  إذ شعرت    من  التوعوية؛  احلمالت 
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العينة بأهمية التعرض لها وأيقنت أهميتها واالستفادة التي تعود عليها نتيجة متابعتها، وتعتبر  
مبثابة التحصني لها من الوقوع فريسة للفيروسات وتفشي األمراض، وكلما كانت عينة الدراسة  

لك زيادة نسبة التحصيل لديهم،  صحي كلما ساهم ذلك يف بناء الوعي املعريف، وكذ   تتمتع بوعي 
  وهذا بالضرورة يعود على املجتمع بالنفع. 

  * التحقق من الفرض الثاني:

الطالب   تعرض  معدل  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  على"  ينص  الثاني  الفرض 
  الفضائية ومعدل االستفادة منها". حلمالت التوعية الصحية بفيروس كورونا بالقنوات 

حلمالت التوعية الصحية بفيروس كورونا   الطالب بني معدل تعرض يوضح معامالت االرتباط    ) ١٥( جدول  

  االستفادة منها ومعدل  الفضائية بالقنوات 

 املتغيرات
 معدل االستفادة منها

 نوع الداللة  مستوى الداللة قيمة ر 

تعرض الطالب حلمالت التوعية  
 صحية بفيروس كورونا ال 

 إحصائًيا دال  ٠٫٠١ ** ٠٫٣٨

  ٠٫٠١(**) دال عند مستوى 

  ) ١٥يتضح من نتائج اجلدول ( 

بني عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية  حتقق الفرض، حيث ثبت وجود  
الطالب   تعرض  الفضائية    حلمالتمعدل  بالقنوات  كورونا  بفيروس  الصحية  التوعية 

  ومن ثم مت قبول الفرض. ،  ومعدل االستفادة منها

وميكن تفسير ذلك بأن حجم التعرض ومستوى متابعة احلمالت التوعوية ينتج عنه تغيير    
التعرض كلما زادت االستفادة من احلمالت، وذلك يؤكد    مستوىيف مستوي االستفادة، كلما زاد  

خ  من  الدراسة؛ حيث ميكن  لعينة  بالنسبة  وأهميتها  احلمالت  هذه  وجود  اللها  على ضرورة 
  ديد من السلوكيات وإكساب العديد من املعارف واملهارات. تعديل وتغيير الع 

الصحية الشديدة واملتزامنة مع بعض املتطلبات    األزماتوبالتالي يفضل استخدامها يف    
االجتماعية والتعليمية وغيرها من جوانب احلياة، وهذا ما أكدته بعض الدراسات أن احلمالت  
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ها، وميكن من خاللها توظيف ما توصل إليه يف  ًدا معرفًيا لدى متابعي اإلعالمية تضيف رصي 
  . ) ٣٠( اتخاذ القرارات الصائبة خاصة تلك املرتبطة بالصحة وحماية الذات  

  التحقق من الفرض الثالث:
الفرض الثالث ينص على" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني دوافع تعرض الطالب  -

  كورونا وكثافة تعرضهم". حلمالت التوعية الصحية بفيروس 
 ) ١٦(   جدول 

حلمالت التوعية الصحية بفيروس   الطالب دوافع تعرض  يوضح معامالت االرتباط بني  
  تعرضهم كورونا وكثافة  

 املتغيرات
 كثافة تعرضهم

 نوع الداللة  مستوى الداللة قيمة ر 

دوافع تعرض الطالب حلمالت التوعية  
 الصحية بفيروس كورونا

 إحصائًيا  دال ٠٫٠١ ** ٠٫٢٤

  ٠٫٠١(**) دال عند مستوى 

  ) ١٦يتضح من نتائج اجلدول ( 

عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بني  حتقق الفرض، حيث ثبت وجود  
؛ ومن ثم  حلمالت التوعية الصحية بفيروس كورونا وكثافة تعرضهم   الطالبدوافع تعرض  

  مت قبول الفرض. 

وا  وتنوع  الدوافع  بأن  ذلك  تفسير  االنتقائي  وميكن  السلوك  تعكس  طبيعتها  ختالف 
خاصة، حيث أنها تعكس املفضالت  للتعرض لوسائل االعالم عامة والقنوات الفضائية بصفة  

الترفيهية أو املعرفية أو املهارية، وذلك بدوره يحدد حجم التعرض، فكلما تعددت الدوافع زاد  
ف تقتصر متابعته على األجزاء  التعرض للحمالت، فمن لديه دافع االهتمام بطرق الوقاية سو 

ددت مشاهدته ومتابعته  اخلاصة بطرق الوقاية، ومن أراد معرفة كل شيء خاص بالفيروس مت 
جميع   تغطية  وتسهم يف  معرفتها  يريد  التي  النقاط  كل  تتناول  التي  واحلمالت  األجزاء  لكل 

  النقاط التي يحتاج معرفتها واإلملام باملعلومات بها. 

  

  لرابع:التحقق من الفرض ا



 

 
٢٧٠٠ ٢٧٠٠ 

الرابع ينص على" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني معدل االستفادة من  - الفرض 
التأثيرات  ومعدل  كورونا  بفيروس  الصحية  التوعية  حلمالت  الطالب  تعرض 

  االجتماعية والسلوكية واملعرفية". 
 ) ١٧(   جدول 

ية الصحية بفيروس كورونا  من تعرض الطالب حلمالت التوع   االستفادة معدل  يوضح معامالت االرتباط بني  

  ومعدل التأثيرات االجتماعية والسلوكية واملعرفية.  

 املتغيرات
 معدل التأثيرات

 نوع الداللة  مستوى الداللة قيمة ر 

معدل االستفادة من تعرض الطالب  
 حلمالت التوعية الصحية بفيروس كورونا 

 دال إحصائًيا  ٠٫٠١ ** ٠٫٢٩

  ٠٫٠١(**) دال عند مستوى 

  ) ١٧ن نتائج اجلدول ( يتضح م 

عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بني معدل حتقق الفرض، حيث ثبت وجود  
االستفادة من تعرض الطالب حلمالت التوعية الصحية بفيروس كورونا ومعدل التأثيرات  

  واملعرفية، ومن ثم مت قبول الفرض.االجتماعية والسلوكية 

الستفادة من احلمالت التوعوية الصحية كلما  وميكن تفسير ذلك بأنه كلما زادت ا
املبحوثون   يقوم  لذا  االستفادة؛  معدل  على  يتوقف  التأثيرات  فحجم  التأثيرات؛  زادت 

من خالل   به  االستفادة  ما مت  والسلوكية  السلوكياتبتنفيذ  واالجتماعية  وهذا املعرفية   ،
بأبعادها املختلفة    يترجم طريقة ومنط تفاعل اجلمهور مع األزمة الصحية ومدى وعيهم

الصحية   بأن احلمالت  القول  وبهذا ميكن  والسلوكي،  واالجتماعي  النفسي  املستوى  على 
تؤثر يف سلوك املبحوثني من ارتداء كمامة وغسل اليدين وغيرها من االحتياطات، واللعب  

واخلرو الرفاق  احلمالت  مع  متابعة  نتيجة  تأثرت  السلوكيات  هذه  فجميع  املنازل،  من  ج 
  عوية، وكثافة مشاهدتها ومتابعتها من قبل املبحوثني. التو

الكبار  على  الكبير  التأثير  ذات  االعالم  أجهزة  أهم  من  التليفزيون  يعتبر  كما 
والتوعية الصحية خاصة يف التثقيف   ظل  والصغار، وميكن استخدامه يف شتى مجاالت 



              ٢٧٠١ 

ا  األزماتانتشار   جتنب  من  اجلمهور  يتمكن  لكي  واألوبئة  اخلطيرة  واألمراض  ألمراض 
)٣١(.  

  التحقق من الفرض اخلامس:
  حلمالت تعرضهم  معدل  يف  الدراسة  عينة  الطالب  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد 

  -التوعية الصحية بفيروس كورونا بالقنوات الفضائية وفق املتغيرات الدميوجرافية (النوع
  مستوى املعيشة).  -نوع املدرسة  - محل اإلقامة

  للنوع، ومحل اإلقامة ونوع املدرسة: (أ) الفروق وفًقا  
  ) ١٨جدول ( 

تعرضهم حلمالت التوعية الصحية بفيروس كورونا   معدل يوضح داللة الفروق بني عينة الدراسة يف 

  اإلقامة ونوع املدرسة ومستوى املعيشة  ومحل بالقنوات الفضائية وفق متغيرات النوع 

  ) ٣٠٠(ن=                                              

 قيمة الداللة   ع م ن مجموعات العينة

 النوع
  قيمة (ت)  ٠٫٥٩  ١٩٫٦٧ ١٥٠ ذكر 

 ٠٫٥٦  ٢٢٫٦٥ ١٥٠ أنثى  **٢٫٣٩

 محل اإلقامة
  قيمة (ت)  ٠٫٥٠ ١٨٫٧٥ ١٥٠ ريف 

 ٠٫٥٥  ٢٠٫٠٥ ١٥٠ حضر  **٢٫٤٨

 نوع املدرسة 
  قيمة (ت)  ٠٫٧١ ١٨٫٧٧ ١٥٠ حكومية 

 ٠٫٦٩  ٢٢٫٠٠ ١٥٠ خاصة  **٢٫٤٩

 عيشةمستوى امل
  ١٫٠٣ ٢٣٫١١ ٥٧ عالي 

  قيمة (ف)
١٢٫٠٨ ** 

 ١٫٩٦  ٢٠٫٠٧ ٧٦ فوق املتوسط 

 ١٫٩٩  ١٨٫٠١ ١٦٧ متوسط 

  : )١٨يوضح اجلدول(

بني الذكور واإلناث يف معدل تعرضهم حلمالت التوعية الصحية    إحصائًيادالة    وجود فروق   - 
  . لصالح اإلناث   بفيروس كورونا بالقنوات الفضائية 

وجود    -  ثبت  إحصائًيا   فروق كما  يف    دالة  الدراسة   عينة  واحلضر  الريف  طالب  معدل  بني 
حلمالت   الفضائية  التوعيةتعرضهم  بالقنوات  كورونا  بفيروس  لصالح طالب    الصحية 

  . ضر احل 



 

 
٢٧٠٢ ٢٧٠٢ 

بــني طــالب املــدارس احلكوميــة واخلاصــة عينــة الدراســة  يف    دالة إحصائًيا   كذلك ثبت وجود فروق   - 
لصــالح    لصــحية بفيــروس كورونــا بــالقنوات الفضــائيةمعــدل تعرضــهم حلمــالت التوعيــة ا

  . طالب املدارس اخلاصة 
بــني مســتويات املعيشــة (عــالي، فــوق    دالــة إحصــائًيا وجــود فــروق  كمــا اتضــح وفــق حتليــل التبــاين    - 

معدل تعرضهم حلمالت التوعية الصحية بفيروس كورونا بالقنوات متوسط، متوسط) يف  
  . الفضائية

وف  الفروق  اجتاه  أي  ولتحديد  لصالح  ستكون  الفروق  وملعرفة  املعيشة  مستوى  ملتغير  ًقا 
املقارنات   اختبار  إجراء  مت  وعقب Post Hock- LSD(   البعدية مستوى  اختبار    )،  تطبيق 

 )Post Hock- LSD املختلفة (عالي، فوق    ) اتضح وجود فروق دالة إحصائًيا بني املستويات
ا متوسط، متوسط) يف   لصحية بفيروس كورونا بالقنوات معدل تعرضهم حلمالت التوعية 

  . أصحاب مستوى املعيشة املرتفع لصالح    الفضائية

الذكور   بني  إحصائًيا  دالة  فروق  التوعية  وجود  حلمالت  تعرضهم  معدل  يف  واإلناث 
  الصحية بفيروس كورونا بالقنوات الفضائية لصالح اإلناث. 

حر  أكثر  الدراسة  عينة  املبحوثات  بأن  الفروق  هذه  تفسير  متابعة  وميكن  على  ًصا 
لتطهير   املستخدمة  والوسائل  الطرق  من  العديد  احلمالت  تناولت  حيث  الصحية  احلمالت 

من القيام مبساعدة األمهات    باملنازل املنزلية، وذلك يعتمد على طبيعة عملهن  املنازل واألدوات  
احلمالت    يف أمور التنظيف والتطهير وهكذا، وبالتالي يرجع االختالف يف اإلقبال على متابعة 

التي وضع   ومشاهدتها إلى اختالف الدوافع واالستفادة بني الذكور واإلناث لطبيعة الظروف 
  ملبحوثات وطبيعة املهام التي يقوم بها كال الطرفني. فيها املبحوثون وا 
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  * التحقق من الفرض السادس:
 تماعية توجد فروق دالة إحصائًيا بني الطالب عينة الدراسة يف معدل التأثيرات االج

كورونا   بفيروس  الصحية  التوعية  حلمالت  تعرضهم  عن  الناجتة  واملعرفية  والسلوكية 
املتغ وفق  الفضائية  (النوعبالقنوات  الدميوجرافية  اإلقامة  -يرات  املدرسة   -محل    - نوع 

  املستوى التعليمي للوالدين). -مستوى املعيشة
  (أ) الفروق وفًقا للنوع: 

  ) ١٩جدول ( 

بني عينة الدراسة يف معدل التأثيرات وفق متغيرات النوع ومحل اإلقامة ونوع املدرسة،  يوضح داللة الفروق 

  واملستوى التعليمي للوالدينومستوى املعيشة، 

  ) ٣٠٠(ن=                                              
 قيمة الداللة   ع م ن مجموعات العينة

  قيمة (ت) ١٫٠١  ١١٨٫٢٣ ١٥٠ ذكر  النوع 
 ١٫٠٣ ١٣١٫٥١ ١٥٠ ثى أن  ** ٤٫٥٦

  قيمة (ت) ٠٫٩٨ ١٢٨٫٢١ ١٥٠ ريف  محل اإلقامة 
 ٠٫٩٧ ١٣٣٫١٥ ١٥٠ حضر  ** ٢٫٩١

  قيمة (ت)  ٠٫٧١ ١٢٩٫٣٧ ١٥٠ حكومية  نوع املدرسة 
 ٠٫٦٩  ١٣٢٫٦٧ ١٥٠ خاصة  ** ٣٫٥٥

 مستوى املعيشة 
  قيمة (ف)  ٢٫١٨ ١٣٣٫٥٦ ٥٧ عالي 

 ٢٫٣٤  ١٢٦٫٠٣ ٧٦ فوق املتوسط  ** ٧٫٠٩
 ٢٫٣٨  ١٢٣٫١١ ١٦٧ متوسط 

املستوى التعليمي 
 للوالدين

  ٢٫٦٧ ١٠١٫٥  ١٣  يقرأ ويكتب 
  قيمة (ف)

٣١٫٠٧ ** 
 ٢٫٠٥  ١٠٥٫٠٤  ٢٦  مؤهل متوسط 

  ٢٫٣٣  ١١٢٫٥٧  ٤٧  مؤهل فوق املتوسط 
  ٢٫٠١  ١٣٥٫٤٣  ٢١٤  مؤهل عالي 

  : )١٩يوضح اجلدول(

التأثبني الذكور واإلناث    دالة إحصائًيا   وجود فروق   -  والسلوكية  يف معدل  االجتماعية  يرات 
بفيروس   الصحية  التوعية  حلمالت  تعرضهم  عن  الناجتة  بالقنوات واملعرفية  كورونا 

  . لصالح اإلناث   الفضائية

فروق   -  وجود  ثبت  إحصائًيا   كما  الدراسة     دالة  عينة  واحلضر  الريف  طالب  معدل  بني  يف 
تعرض  االجتماعية التأثيرات   عن  الناجتة  واملعرفية  التوعية والسلوكية  حلمالت  هم 

  . لصالح طالب احلضر   الصحية بفيروس كورونا بالقنوات الفضائية

يف  بني طالب املدارس احلكومية واخلاصة عينة الدراسة   دالة إحصائًيا  بت جود فروق كذلك ث  - 
حلمالت  تعرضهم  عن  الناجتة  واملعرفية  والسلوكية  االجتماعية  التأثيرات  معدل 

  . لصالح طالب املدارس اخلاصة   ونا بالقنوات الفضائيةالتوعية الصحية بفيروس كور
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فوق    - بني مستويات املعيشة (عالي   دالة إحصائًيا وجود فروق  كما اتضح وفق حتليل التباين    - 
واملعرفية،    - متوسط  والسلوكية  االجتماعية  التأثيرات  معدل  يف  اجتاه متوسط)  ولتحديد 

الف وملعرفة  املعيشة  مستوى  ملتغير  وفًقا  مستوى  الفروق  أي  لصالح  ستكون    متروق 
 Postعقب تطبيق اختبار ()، وPost Hock- LSDإجراء اختبار املقارنات البعدية (

LSD -Hock  اتضح فروق  )  إحصائًيا وجود  (عالي   دالة  املختلفة  املستويات  فوق    - بني 
عن متوسط)    - متوسط  الناجتة  واملعرفية  والسلوكية  االجتماعية  التأثيرات  معدل  يف 

أصحاب  لصالح  حلمالت التوعية الصحية بفيروس كورونا بالقنوات الفضائيةتعرضهم  
  . ة املرتفع (العالي) مستوى املعيش 

التعليمية   - مستويات  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  التباين  حتليل  وفق  اتضح  كما 
ويكتب (يقرأ  متوسط   -للوالدين  متوسط  -مؤهل  فوق  معدل   -مؤهل  عالي) يف  مؤهل 

تماعية والسلوكية واملعرفية، ولتحديد اجتاه الفروق وفًقا ملتغير مستوى  التأثيرات االج
البعدية   املقارنات  اختبار  إجراء  مت  مستوى  أي  لصالح  ستكون  الفروق  وملعرفة  املعيشة 

)PostHock- LSD) وعقب تطبيق اختبار ،(Post Hock- LSD اتضح وجود فروق (
مؤهل   -مؤهل متوسط  -دين (يقرأ ويكتبدالة إحصائًيا بني املستويات التعليمية للوال

متوسط التأ  -فوق  معدل  يف  عالي)  واملعرفية مؤهل  والسلوكية  االجتماعية  ثيرات 
الفضائية  بالقنوات  كورونا  بفيروس  الصحية  التوعية  حلمالت  تعرضهم  عن  الناجتة 

  .لصالح الوالدين أصحاب املستوى التعليمي العالي

 املختلفة، كبث  وسائله  عبر  واملجتمعات  الناس  يف تثق  إلى  وهذا يؤكد أن االعالم يسعى 
يهتم   كما  املعوقني،  بفئة  أو  الطبية  باألمور  أو  الصحية  غذية بالت  تعنى  تثقيفية  برامج  أصبح 

وتختلف نتائج هذه الدراسة  ،  ٣٢بقضايا التغذية واألمراض املزمنة وغيرها من القضايا الصحية 
 مستوى  يف داللة إحصائية  ذات  فروق  جود و ) حيث أكدت على  ٢٠١٩مع نتائج دراسة (رشيد،  

الذكور، كما تختلف نتائج هذه الدراسة   لصالح  اجلنس  ملتغير  تبًعا  الطلبة  لدى  الصحي  الوعي 
) حيث أثبتت أن أفراد العينة بحاجة إلى وعي عاٍل يف كل  ٢٠١٨مع نتائج دراسة (رباب حالب،  

منخفًضا،   كان  املستوى  ألن  ككل،  األداة  وعلى  فى  املجاالت،  اجلنسني  بني  فروق  توجد  وال 
هذه الدراسة مع نتائج دراسة (هدى كاظم) حيث أثبتت عدم  مستوى الوعي، كما اختلفت نتائج  

وجود فروق دالة إحصائًيا يف مستوى الوعي الصحي وفق متغير اجلنس، واختلفت أيًضا مع  
احلليم،   (عبد  دراسة  إح ٢٠١٣نتيجة  داللة  ذات  فروق  وجود  على  أكدت  حيث  بني  )  صائية 

نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  الذكور واألناث يف مستوى الوعي الصحي، بينما اتفقت  



              ٢٧٠٥ 

احلسني،   لصالح  ٢٠١٢(عبد  اجلنس  ملتغير  تبًعا  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  أكدت  حيث   (
  اإلناث. 

  التحقق من الفرض السابع:
  معد يف  الدراسة  عينة  الطالب  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  من توجد  استفادتهم  ل 

وفق   كورونا  بفيروس  التوعوية  احلمالت  يف  لها  تعرضوا  التي  واملوضوعات  املعلومات 
(النوع الدميوجرافية  املعيشة  -املتغيرات  اإلقامة  -مستوى  املدرسة   -محل  املستوى    -نوع 

  التعليمي للوالدين). 
  وفًقا للنوع: (أ) الفروق  

    ) ٢٠جدول ( 

راسة يف معدل استفادتهم من املعلومات واملوضوعات التي تعرضوا لها  يوضح داللة الفروق بني عينة الد 

يف احلمالت التوعوية بفيروس كورونا وفق متغيرات النوع ومحل اإلقامة ونوع املدرسة، ومستوى املعيشة، 

  واملستوى التعليمي للوالدين

  ) ٣٠٠(ن=                                   
 لة قيمة الدال  ع م ن مجموعات العينة

 النوع 
  قيمة (ت)  ٠٫٦٧  ٢٠٫٠١ ١٥٠ ذكر 

  ٠٫٦٥  ٢٢٫١٧ ١٥٠ أنثى  ** ٣٫٠١

 محل اإلقامة 
  قيمة (ت)  ٠٫٤٧ ١٩٫٢٧ ١٥٠ ريف 

 ٠٫٤٥  ٢١٫٥٠ ١٥٠ حضر  ** ٢٫٤١

  قيمة (ت)  ٠٫٤٥ ١٧٫٢٠ ١٥٠ حكومية  نوع املدرسة 
 ٠٫٤٧  ١٩٫١٢ ١٥٠ خاصة  ** ٢٫٥٧

 مستوى املعيشة 
  ١٫٩٣ ٢٠٫٨٩ ٥٧ عالي 

  قيمة (ف)
١١٫٧٠ ** 

 ١٫٩٨  ١٧٫٠٤ ٧٦ فوق املتوسط 
 ٢٫١٥  ١٦٫١١ ١٦٧ متوسط 

 املستوى التعليمي للوالدين 

  ٢٫١٨ ١١٫٠٣  ١٣  يقرأ ويكتب 

  قيمة (ف)
٥٫٩٢ ** 

 ٢٫١١  ١٣٫١٣  ٢٦  مؤهل متوسط 
مؤهل فوق  

  ٢٫٠١  ١٧٫٠٩  ٤٧  املتوسط 

  ١٫٩٩  ٢١٫١٣  ٢١٤  مؤهل عالي 

  : )٢٠يوضح اجلدول(

فروق   -  إح   وجود  املعلومات    صائًيا دالة  من  استفادتهم  معدل  يف  واإلناث  الذكور  بني 
  . لصالح اإلناث   لها يف احلمالت التوعوية بفيروس كورونا   تعرضوا واملوضوعات التي  
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فروق   -  وجود  إحصائًيا   كذلك  معدل    دالة  الدراسة  يف  عينة  واحلضر  الريف  طالب  بني 
املعلومات   من  لها   واملوضوعات استفادتهم  تعرضوا  احل   التي  بفيروس  يف  التوعوية  مالت 

  . لصالح طالب احلضر   كورونا 

وجود    -  أيًضا  ثبت  إحصائًيا   فروق كما  عينة    دالة  واخلاصة  املدارس احلكومية  بني طالب 
احلمالت   لها يف  تعرضوا  التي  واملوضوعات  املعلومات  من  استفادتهم  معدل  الدراسة يف 

  . ة لصالح طالب املدارس اخلاص التوعوية بفيروس كورونا  

فوق    - إحصائًيا بني مستويات املعيشة (عالي  دالة ما اتضح وفق حتليل التباين وجود فروق ك  - 
لها يف    - متوسط  تعرضوا  التي  واملوضوعات  املعلومات  استفادتهم من  متوسط) يف معدل 

املعيشة   مستوى  ملتغير  وفًقا  الفروق  اجتاه  ولتحديد  كورونا،  بفيروس  التوعوية  احلمالت 
الفروق  (   ستكون   وملعرفة  البعدية  املقارنات  اختبار  إجراء  مت  مستوى  أي   Postلصالح 

LSD -Hock  ،() وعقب تطبيق اختبارLSD -Post Hock  دالة  وجود فروق  ) اتضح
متوسط) يف معدل استفادتهم من    - فوق متوسط   - بني املستويات املختلفة (عالي   إحصائًيا 

ا  احلمالت  يف  لها  تعرضوا  التي  واملوضوعات  لصالح  لتوعوي املعلومات  كورونا  بفيروس  ة 
  . أصحاب مستوى املعيشة املرتفع (العالي) 

كما اتضح وفق حتليل التباين وجود فروق دالة إحصائًيا بني املستويات التعليمية للوالدين    - 
مؤهل عالي) يف معدل استفادتهم من    - مؤهل فوق متوسط   - مؤهل متوسط   - (يقرأ ويكتب 

ا لها يف احلمالت التوعوية بفيروس كورونا، ولتحديد  تعرضو   التي املعلومات واملوضوعات  
وفقً  الفروق  مت  اجتاه  مستوى  أي  لصالح  ستكون  الفروق  وملعرفة  املعيشة  مستوى  ملتغير  ا 

 ) البعدية  املقارنات  اختبار  ()،  Post Hock- LSDإجراء  اختبار  تطبيق   Postوعقب 
LSD -Hock  لتعليمية للوالدين (يقرأ  بني املستويات ا   دالة إحصائًيا وجود فروق  ) اتضح
متوسط   - ويكتب  متوسط   - مؤهل  فوق  عا   - مؤهل  من  مؤهل  استفادتهم  معدل  يف  لي) 

لصالح   كورونا  بفيروس  التوعوية  احلمالت  يف  لها  تعرضوا  التي  واملوضوعات  املعلومات 
  الوالدين أصحاب املستوى التعليمي العالي. 

لقنوات التليفزيونية، وذلك ألن  مما سبق نالحظ حتقيق معدل االستفادة من احلمالت با 
يتعا  كونه  خصائص  يكتسب  املرئي  أنه  اإلعالم  بذلك  وميتاز  اإلنسان،  حواس  أكثر  مع  مل 

  .  ) ٣٣( يستخدم حاستي السمع والبصر اللتان تعززان االنفعاالت الشعورية لدى املتلقي  
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  * التحقق من الفرض الثامن:
   عينة الدراسة يف شعورهم أثناء مشاهدة  توجد فروق دالة إحصائًيا بني الذكور واإلناث

  احلمالت التوعوية بفيروس كورونا. 
  ) ٢١جدول ( 

يوضح داللة الفروق بني الذكور واإلناث عينة الدراسة يف معدل استفادتهم من املعلومات  

  التوعوية بفيروس كوروناواملوضوعات التي تعرضوا لها يف احلمالت 

  ) ٣٠٠(ن=                                      

  املتغيرات 
  ١٥٠اإلناث ن=    ١٥٠الذكور ن= 

  ع  م  ع  م  نوع الداللة   قيمة (ت) 

  دال  ** ٢٫٣٤  ٠٫٣٥  ٣٫٣٩  ٠٫٣٦  ٢٫٠١  اخلوف 

  دال  ** ٢٫٣٠  ٠٫٣١  ٢٫٦٩  ٠٫٣٣  ١٫٨٩  القلق

  دالغير   ٠٫٤٨٠  ٠٫٢٨  ١٫٠٣  ٠٫٢٩  ١٫٠٨  الرضا 

  غير دال  ٠٫٥٣١  ٠٫٢٩  ٠٫٨٠  ٠٫٣٠  ٠٫٨٩  ال شيء 

  : )٢١يوضح اجلدول(

بني الذكور واإلنــاث عينــة   دالة إحصائًيا   حتقق الفرض جزئًيا، حيث ثبث وجود فروق 
لصــالح اإلنــاث يف    الدراسة يف شعورهم أثناء مشاهدة احلمالت التوعوية بفيــروس كورونــا

يثبـــت وجـــود فـــروق بيـــنهم يف شـــعور (الرضـــا،  كـــل مـــن شـــعور (اخلـــوف، والقلـــق)، يف حـــني لـــم  
  . والالشعور) 

اإلعالمية التوعوية بالتليفزيون من أكثر املواد التي تستخدم املحاكاة    وذلك ألن احلمالت 
  والتجسيد لبعض األمور، وذلك يكسبها واقعية أكثر ويتفاعل املشاهد معها مبشاعره وعواطفه 

النظام التليفزيوني بقدرته على إرسال واستقبال الصورة املرئية  ، باإلضافة إلى ذلك، ميتاز  ) ٣٤( 
بأكبر   من  واملتحركة  العديد  بث  يسهم يف  وذلك  آخر،  إلى  مكان  من  األمانة  من  قدر ممكن 

  . ) ٣٥(   التأثيرات االنفعالية وغيرها من املشاعر التي تسهم يف بناء الوعي الصحي 

  النتائج العامة للدراسة:  

  تائج ميكن إيجاز أهم النتائج فيما يأتي:  مما سبق عرضه من ن 

بي  جاءت  األول،  الترتيب  يف  (ماجد)  األخير،  قناة  الترتيب  يف  (سمسم)  قناة  جاءت  نما 
هذه  بطبيعة  األكثر صلة  املوضوعات  بتنوع  ماجد متتاز  قناة  بأن  ذلك  تفسير  وميكن 

املعلومات التي   املرحلة كما أنها تلبي احتياجات الطالب املعرفية واالجتماعية بتقدمي 
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الدرا عينة  أسباب مشاهدة  أهم  من  كان  كما  املرحلة،  مع هذه  للحمالت  تتناسب  سة 
واحلياتية) يف  الصحية  املهارات  بعض  (أكتسب  الفضائية  األطفال  بقنوات  اإلعالمية 
وتختلف   األخير،  الترتيب  يف  والترفيه)  (للتسلية  عبارة  جاءت  بينما  األول،  الترتيب 

حيث جاءت أهداف التوعية    )٢٠١٣ة مع نتائج دراسة (إميان فتحي،  نتائج هذه الدراس
والتوجيه   بنسبة  واإلرشاد  األولى  املرتبة  معلومات يف %٢٨٫٣يف  تقدمي  هدف  يليها   ،

بنسبة   الثانية  حتتويها  %١٥٫١املرتبة  التي  للرسائل  أخرى  أهداف  يوجد  ال  بينما   ،
كما   اإلعالمية،  وجود  احلمالت  بني  عالقة  ثبت  إحصائية  داللة  ذات  طردية  ارتباطية 

كو بفيروس  الصحية  التوعية  حلمالت  الطالب  تعرض  الفضائية معدل  بالقنوات  رونا 
؛ مبعنى أنه كلما زاد معدل التعرض ومعدل التأثيرات االجتماعية والسلوكية واملعرفية

االجتماعية حلمالت التوعية بفيروس كورونا كلما زادت التأثيرات املعرفية والسلوكية و
دراسة نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  وتتفق  التعرض،  هذا  عن   Brenda)الناجتة 

Scholtz& Clayton Burger،2016)    حيث أثبتت أن احلملة كان لها العديد من
الفوائد اإليجابية يف تعزيز الوعي البيئي، وإفادة املشاركني من احلملة ومشاركتهم يف 

تواصل االجتماعي، وكانت هناك زيادة واضحة يف املعرفة  املحتوي املقدم على مواقع ال 
  البيئية للمشاركني. 

وجدت فروق دالة إحصائًيا بني الطالب عينة الدراسة يف معدل إضافة إلى ذلك،  
واملعرفية الناجتة عن تعرضهم حلمالت التوعية الصحية    والسلوكية التأثيرات االجتماعية  

  - مستوى املعيشة  -ق املتغيرات الدميوجرافية (النوع بفيروس كورونا بالقنوات الفضائية وف
عليمي للوالدين)، وتختلف نتائج هذه الدراسة مع  املستوى الت  - نوع املدرسة  -محل اإلقامة
األعلى يف  (Griffin ،Robert&Others،2008  نتائج دراسة  أن  نتائجها  أكدت  ) حيث 

  متثيل املعلومات.املستويات التعليمية كانوا هم األعلى يف قدرتهم على طلب و

 توصيات الدراسة:  -
تقدم، ميكن أن توصي الباحثة من خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، وفى إطار ما  

  مبجموعة من التوصيات والبحوث املستقبلية املقترحة: 

والوعي   -١ التوعية  برامج وإعالنات حمالت  ضرورة تكثيف اجلهد اإلعالمى يف مجال 
الصحة املسؤولة عن هذا النشاط ألهمية تلك احلمالت    الصحي من قبل دوائر وزارة 

 بشكل عام.على احلياة اليومية لألطفال واجلمهور  
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املنظومة  -٢ مكونات  كافة  فيها  تسهم  وطنية،  صحية  توعوية  استراتيجية  تصميم 
 الصحية، من القطاعات احلكومية املختلفة وكذلك من قبل القطاع اخلاص.

واملس -٣ الطبية  املدن  قيام  حديثة،  أهمية  اتصالية  منظومة  بتأسيس  الكبرى  تشفيات 
واستخدام القنوات الفضائية ووسائل   والقيام بدورها الوطني حيال التوعية الصحية، 

 اإلعالم اجلديد يف التواصل مع مكونات املجتمع. 

على  -٤ املحلية  بالقنوات  الصحية  بالبرامج  األداء  مستوى  لتقييم  دورية  أبحاث  إجراء 
تقدمي واإلخراج واملوضوعات والقضايا التي تتناولها للتطوير؛ لكى مستوى اإلعداد وال

واحلمالت   البرامج  للجماهير  تنطلق  ومعريف  معلوماتي  أساس  من  الصحية 
 املستهدفة. 

 توظيف وسائل اإلعالم اجلديد يف ظل فيروس كورونا املستجد يف التعليم عن بعد.  -٥
لتوعية   -٦ والورش  الندوات  من  العديد  آخر  عقد  عن  فئاته  بكل  املصري  اجلمهور 

 اإلجراءات االحترازية خاصة يف ظل تفاقم هذه األزمة. 
يع من األساليب اإلقناعية يف احلملة اإلعالمية إلحداث التأثير املطلوب  اإلكثار والتنو -٧

 يف املشاهد خاصة فئة األطفال.
 التوعوي. االهتمام بإعداد وتنظيم احلمالت اإلعالمية خاصة احلمالت ذات الهدف -٨
 استغالل وقت الذروة يف بث هذه احلمالت اإلعالمية. -٩

 بل تصميم احلملة اإلعالمية.ضرورة القيام بدراسة اجلمهور املستهدف ق -١٠
املعلومات  -١١ تدفق  لضمان  املستجد  كورونا  بفيروس  املتعلقة  الصحية  البيانات  توفير 

 وسهولة احلصول عليها. 
 

 البحوث املقترحة:   -
 اسات التجريبية على الطالب من أجل معرفة تأثير أزمة  إجراء العديد من الدر

 كورونا على اجلانب النفسي واالجتماعي.
 سات عن تناول األطر اإلخبارية ألزمة كورونا.إجراء درا 
   الفئات بهذه  الدولة  اهتمام  ومدى  السن  كبار  فئات  تتناول  دراسات  إجراء 

 املهمشة. 
 رات يف مستوى السلوك الصحي  ضرورة إجراء دراسات دورية للتعرف على التغيي

 للطلبة يف مدارس احللقة الثانية من التعليم األساسي.
  



 

 
٢٧١٠ ٢٧١٠ 

 مراجع الدراسة:  
 
ة ف،  مة  درال  -   ١ ع ة ال الت اإلعالم ان ال  يدور ال ف ال ع س ة   ، ن ثقافة ال م

اس ال شهادة  ل  ل ج  ال  ،ت م ر  ال واإل  (جامعة  ة  ا االج م  العل ة  ل ة:  سع اه  ةال ان ، ن
٢٠١٨ ( .  

فاو   -  ٢ ة ف،   م الت اإلعالن ع  يدور ال امع  يال   ين ال ال ال ة   -يل ال دراسة وص
ة ان اس  ،م ال شهادة  ل  ل ج  ت ة  ائ  ، م الع   :(ال و   ي،جامعة  ة  ان اإلن م  العل ة  ةل ا   ،االج
٢٠١٦ ( .  

3- Brenda Scholtz& Clayton Burger- etc "Asocial media environmental awareness 
campaign To promote sustain able: practicesin educational environments"Advances 
new trends in environmental and energy informatics book، spring er.p.p355،2016.    

ب  -  ٤ ة ح ة ف  ،حل ن ف ل ة ال الت اإلعالم ة  يدور ال ة ال ة م   –ال ة على ع ان دراسة م
ة   ی م ان  اقأس ال اس  ي،م  ال ل شهادة  ل ج  ت ة  الع  م : جامعة  ائ م    ،ب مه  ي(ال العل ة  ل

ةاإل ا ة واالج ان  . )٢٠١٥، ن
ان ف  -  ٥ ة  ،  ع ال ح  يإ ائ ات الف الق مة  ق ة ال االت اإلعالم اب   فيدور ال ة ال ت

ة ل ل ة: دراسة ت ا ال ا الق امعي  :  مقال،  ال لة جامعة ع ش لة  (م ف ل    ،معه ال ای  ١٦م - ی
  . )٢٠١٣مارس 

6- Huang، Li- Ling. "Evaluation of mass media campaigns to change smokers" 
knowledge attitudes،   and behaviors China and Taiwan،Ph.D،(University of South 
Carolina،United States،2013)   

ة صاب  -  ٧ اقة    ، الم في  ة  اإلعالن الت  ف  mbcال اب  يودورها  لل ة  ی ال ة   ، رسالة ماج  ،ال
ه: ات ال (جامعة    . )٢٠١٠ ،ق اإلعالم واالت

8 - Griffin،Robert&Others.AFTER The Flood: Anger، attribution، and the seeking of 
information science communication، (Vol.29،No.3.2008)                

ع  ،رش ع الق   -   ٩ ع  يال  ي م ال زن ال فا على ال ال ة  امعة   ي وعالق ة ال ل رسالة    ،ل 
راة ائ د اد  :(ال   . ) ٢٠١٩، جامعة ع ال ب 

ع،  راب حالب   -  ١٠ ال امعة  يال  يم  ال ة  ل ل  ة  ال مات  عل ال على  ل  ال ة    ، و
اس   هادة ال لة ل لةرسالة م اف ال ض : جامعة م ب ائ ة،  ( ال ا ة واالج ان م اإلن ة العل   ، ل

٢٠١٨ ( . 
ا   -  ١١ ع   ،ه  ة  يال  يم ال ة ال ل ة  ل ل شهادة  ،  ل  لة ل ر رسالة م ال  ال

ة ة، (جامعة القادس ة ال   . ) ٢٠١٨، ل
ون   -  ١٢ ان ح وآخ ع  ،)٢٠١٨(   ع راب حالبنقًال   ، )٢٠١٥/٢٠١٦(  دب ز  ي ال   يم ال

ل عل ة ال امعة ىو ة ال ل ة ل  مات ال عل جع ساب ،ال  . ١١ص  ،م
ل خلف - ١٣ ه  ، ع راب حالبنقًال  ،)٢٠١٣(ي ع ال اب نف جع ال   .١٠ص  ،ال



              ٢٧١١ 

 
ون   -  ١٤ وآخ ال  ع  م  ع  ،جاس  ة  يال  يال اض ال ة  ال ة  ل ة  ل ى،  ل  ال  ،جامعة 

ة ة األساس ة ال ل لة  د( ، م ابل، ) ٨الع   . ٢٠١٢، جامعة 
ع  ي،ام األمام  -  ١٥ ة ف  يال  يم ال ة األساس ارسات ال ة معان   يودرجة ال اف ارس م   ، م

ة  ة ال ل لة  د(م ، )،١٤٥، الع ء األول، جامعة األزه   . ٢٠١١ال
ع  - ١٦ ة، م ال زان در زن ، ص  يال يس جع ساب ة، م ة ال ل ة  ل ادره ل   . ٣٧-١وم
ع  -   ١٧ ، م ال ل  يال  يعلى رح م ة  ل لة اآلل  ة، م ة جامعة القادس م  ة ال داب والعل

) ل ة، م دان٦ال   . ٢٠٧-١٨٧، ص ٢٠٠٧)، ٢- ١(  )، الع
وم  -  ١٨ الق ح  ال ع  اص  ال عيع  ال م  ل   ي ال  ي،  مات  عل ال على  ل  ال ادر  وم

ة،  يالع ف وال ة  ال م  العل لة  م ة،  ائ ال ة  لل ة  الع ة  ل    األن د(٦( ال الع ا ١)،  ال جامعة   ،(
ة ، ال ، فل   . ٢٦٣- ٢٢٤، ص ٢٠٠٥ ، نابل

19   -  Christian Noronavist،Coroaviruses: Symptoms، Treatments and variants.www-
medicainews today.com،Retrived 2017/11/01. Edited             

فاو   -٢٠ ة ف  ،  م الت اإلعالم امع  يال   يعن ال   يدور ال ال ال جع سابيل ال ،  ، م
  . أ ص

ا سالمة،  - ٢١ ی إب ةبهاء ال ة ال ة وال ى، ٢، ال : دار الف الع   . ٢)، ص٢٠٠١، ( م
اع -٢٢ ه يال ال، يزه أح ال ادئه وأسال اض، م ة: ال د ع ، (ال   . ٨ص  )،٢٠٠٦، د.
اران، دور وسائل  -٢٣ اض،  يال ال يالم فاإلعأح  ة ال ی ة  د ع أة ال رسالة ماج  لل

رة د، غ م ل سع ة: جامعة ال د ع   . ٥١)، ص ٢٠٠٥، (ال
ض -٢٤ ح ع هللا الع ة،   ي، ال اليع ال لة تع الأداة تع ال  ي، ال العم

عات، ثائ وال د( لل ، الع   . ٧٠ص  ،١٩٩٧)، ٣ال
ه   -   ٢٥ ون    م ج الوآخ اع ودراسة اإلعالم واالت االج ة،    ، عل  ام ال فة  ع ال دار  رة:  (اإلس

 . ٢٩، ص) ١٩٩٠
ع  -  ٢٦ ال م  امعة،   يال  يراب حالب،  ال ة  ل ل  ة  ال مات  عل ال على  ل  ال ة    و
  . ١٨ص ، جع ساب م 
ان الع  -  27 اء  يع قاف، ال ا الع  ياعواالج  يال ت العل،  يلل م لل ال ال   ال   ي مق
ة اإلعالم،  ، ع ل ة:    . )٢٠٠٧(جامعة القاه
األح  -  ٢٨ ح  ب  ععلى  ال م  الم    ل  يال  ي،  اهاته  هعالقو ال ة،  ات رسالة   ال

اهج   ،ماج ، ق ال اض: جامعة أم الق ر(ال ق ال   . ٣٦، ص) ٢٠٠٢/٢٠٠٣،   و
ان الع - ٢٩ قافيع اء ال اع ي، ال ا الع يواالج جع ساب، يلل  . ٦٤٥، ص م
ي - ٣٠ ان الع ي،  ،ع ا الع اعي لل قافي واالج اء ال . اإلعالم وال جع ساب   م
اح  -  ٣١ س ل  ، نایلي  ي  ال عي  ال ة  ت في  ة  ن ف ل ال راما  ال امعة  دور  ال ة  الع ل جامعة  ي ، 

ة ا ة واالج ان م اإلن ة العل ل ي،   . ٢٠١٦، ت



 

 
٢٧١٢ ٢٧١٢ 

 
ر رش - ٣٢ اه  ،ال ن ال ال ة١، االت ان ، دار م زع، األردن، ع  . ٢٠١٠، لل وال
ام  - ٣٣ قافي ،أب ح ان، األردن ،١،  اإلعالم ال زع، ع  . ٢٠١٠،  دار أسامة لل وال
رشامل  - ٣٤ ،  ،خ اه ال ال  .  جع ساب ماالت
ي - ٣٥ ني ،سل ع ال ف ل ان ، األردن١،اإلعالم ال زع، ع   . ٢٠١٠، ، دار أسامة لل وال
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