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اجتاهات اجلمهور نحو جهود التوعية بفيروس كورونا )Covid-19( يف منطقة جازان

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 2714

 )Covid-19( هدَفــت هــذه الدراســة إلــى رصــد وحتليــل اجتاهــات اجلمهــور نحــو جهــود التوعيــة بفيــروس كورونــا
يف منطقــة جــازان باململكــة العربيــة الســعودية، اعتمــدت الدراســة علــى منهــج املســح، ومت تطبيــق اســتمارة إلكترونيــة 

وزِّعــت علــى عينــة ِقَواِمَهــا 705 مفــردٍة مــن اجلمهــور بجــازان، وكانــت أهــم النتائــج: 
أوضــح 92.3%، مــن العينــة جنــاح جهــود التوعيــة بجــازان يف حتقيــق أهدافهــا؛ حيــث أشــار59.4% أنهــا ناجحــة  -

و32.9% أنهــا ناجحــة جــًدا.
أشــار 84.9%، مــن أفــراد العينــة أن جهــود التوعيــة بفيــروس كورونــا )Covid-19( يف جــازان ســاعدتهم يف الوقايــة  -

مــن العدوى.
جــاءت اجتاهــات اجلمهــور نحــو جهــود التوعيــة بفيــروس كورونــا )Covid-19( إيجابيــة حيــث جــاء املتوســط العــام  -

لالجتاهــات 2.6، وكانــت التأثيــرات املعرفيــة األعلــى والتأثيــرات الســلوكية األقــل.
ــر بنســبة 38% مقدمــة حســابات مواقــع التواصــل  - ــي تويت ــة بجــازان عل ــة الشــئون الصحي ر حســاب مديري تصــدَّ

 .)Covid-19( ــا ــروس كورون ــى معلومــات عــن في ــة للحصــول عل ــة للعين لَ االجتماعــي امَْلَُفضَّ
جــاء تخصيــص حســاب رســمي علــى تويتــر لنشــر كل مــا يتعلــق بتطــورات فيــروس كورونــا )Covid-19( بجــازان  -

ــروس  ــة بفي ــر جهــود التوعي ــة لتطوي ــرد عليهــا يف مقدمــة مقترحــات العين ــن وال واســتقبال استفســارات املواطن
ــا )Covid-19( املســتجد بنســبة %33.9. كورون

الكلمات املفتاحية: جهود التوعية – فيروس كورونا )Covid-19( – جازان.

This study aimed to monitor and analyze public’s attitudes towards awareness 
efforts of Coronavirus (Covid-19) in Jazan region. The study relied on the survey 
method. An electronic questionnaire was applied and distributed to a sample of 705 
participants from Jazan. 

The most important results show the following:
- 92.3% indicated the success of Jazan awareness efforts in achieving their goals; 

59.4% indicated that it is successful and 32.9% said it is very successful.
- 84.9% indicated that awareness efforts of Coronavirus in Jazan helped them prevent 

infection.
- The attitudes of the public towards the awareness efforts of Coronavirus (Covid 19) 

were positive and strong, with a general average of 2.6 .
 - Jazan Health Twitter account is the forefront of news accounts to provide the 

sample with information and data about Coronavirus (Covid 19) by 38%.
- To assign an official Twitter account to publish everything related to Coronavirus 

in Jazan and to respond to citizens› inquiries came in the forefront of the sample›s 
recommendations by 33.9%. 
Keywords: Awareness efforts - Coronavirus (Covid 19) – Jazan

ملخص الدراسة
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) املستجد يف  Covid-19بداية من ظهور أولى احلاالت لإلصابة بفيروس كورونا (
بالصني ووهان  البحرية يف  املأكوالت  ديسمبر   سوق  من مرض محلى  ٢٠١٩يف  ، وحتوله 

انتشاره  بعد تفشي  له كوباء عاملي وجائحة  العاملية  إلى تصنيف منظمة الصحة  بالصني 
التوعية   جهود  أصبحت  انتقاله  عاملًيا،  املصابني  وبطرق  مع  التعامل  وكيفية  منه  الوقاية 

أهمية عن   تقل  ال  الفيروس؛ حيث  تفشي  ملنع  األول  الدفاع  املكثفة  خط  العلمية  اجلهود 
  للتوصل إلى لقاح وعالج. 

) أن الدول ٢٠٢٠فقد أثبتت اجلهود العاملية املبذولة ملواجهة انتشار الوباء حتى اآلن ( 
و مجتمعات  لديها  تها  التي  أقرَّ التي  الوقائية  باإلجراءات  وملتزمة  الوباء،  بخطورة  اعية 

ا تكون  أن  التي جنحت يف  الدول  تاحلكومات هي  من  ألقل  به  التزام شعوبها    خاللأثًرا 
   )١(الطوعي بهذه اإلجراءات االستباقية التي ُحتول دون انتشاره.

ول حالة إصابة عن تسجيل أ  ٢٠٢٠مارس    ٢ومع إعالن وزارة الصحة السعودية يف  
) كورونا  واجلهات  Covid-19بفيروس  السلطات  ِقبل  من  االستعداد  بدأ  املستجد   (

الفيروس بكافة الطرق وأُطِلقت جهود ومبادرات توعية باململكة ملواجه  املختصة انتشار  ة 
  صحية إعالمية وإلكترونية يف كافة مدن اململكة للتصدي النتشار وتفشي الفيروس. 

العربية   وهي منطقة حدودية ويف منطقة جازان   للمملكة  الغربي  يف أقصى اجلنوب 
جهودُ  هناك  كانت  التقليدي  اإلعالم  مع  وبالتوازي  للتصدي  السعودية  مكثفة  توعية   

) كورونا  احلكومية Covid-19لفيروس  واملؤسسات  اجلهات  من  العديد  من  املستجد   (
للتعام وإرشادات  نصائح  وتقدمي  التوعية  بهدف  احلكومية  كورونا  وغير  فيروس  مع  ل 

)Covid-19 املؤسسات أسهمت  حيث  حوله؛  الشائعات  ومحاربة  انتشاره،  ومنع   ،(
منية يف املنطقة بشكٍل قوي يف التوعية، معتمدة بدرجٍة كبيرٍة على  الصحية والتعليمية واأل

مواقع التواصل االجتماعي التي باتت أحد أبرز الفاعلني يف نشر طرق الوقاية والتعليمات  
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املعلومات  الص للحصول على  االحترازية، ووسيلة أساسية لألفراد  وكافة اإلجراءات  حية 
  حول الفيروس.

ا جهود  ألهمية  يف ونظًرا  كورونا  فيروس  بجائحة  الصحي  الوعي  نشر  يف  لتوعية 
منطقة جازان وبالتالي احلد من انتشاره والتصدي له، كونها خط الدفاع األول يصبح من  

اح جهود التوعية يف حتقيق أهدافها يف تعزيز الوعي الصحي  الضروري حتديد مدى جن
) املستجد،  Covid-19(والوقائي، ونشر رسالة التوعية الصحيحة حول فيروس كورونا  

وانتشاره،   تفشيه  من  واحلد  به  اإلصابة  وجتنب  منه،  الوقاية  وأساليب  انتقاله،  وطرق 
تطوير هذه اجلهود وجعلها  ومساعدة اجلمهور على تبني سلوكيات وقائية، وذلك بهدف  

  أكثر فعالية وتأثيًرا. 

   مشكلة الدراسة:

) كورونا  فيروس  انتشار  حرصت Covid-19منذ  خطورته  وتصاعد  عاملًيا   (
والتصدي   الصحي  الوعي  نشر  على  السعودية  العربية  اململكة  يف  املختصة  السلطات 

احلدودية   جازان  منطقة  ويف  الوباء،  تفشي  ملنع  تع للشائعات  جبهة  التي  ضد  د  حربية 
احلوثيني، تكتسب التوعية أهمية خاصة على املستوى األمني فضًال عن املستوى الصحي،  

ومبادرات ث  حي حمالت  لتنفيذ  احلكومية  وغير  احلكومية  املؤسسات  جهود  تضافرت 
للوقاية من فيروس كورونا ( التدابير Covid-19للتوعية الصحية  العديد من  )، واتخاذ 

واإل الوقائيةاالحترازية  حيوًيا  جراءات  دورًا  تؤدي  السليمة  التوعية  وأن  خاصة 
  )٢(.يروسواستراتيجًيا يف الوقاية من انتشار الف

للتصدى لفيروس كورونا (  التوعية  ) Covid-19وقد تنوعت أشكال ووسائل جهود 
ـلت يف ثالثة أشكال رئيسة: أولها: االتصال املباشر من    املستجد يف منطقة جازان ومتثـــَّ
خالل حمالت التوعية يف األسواق التجارية ودورات توعية للموظفني بالهيئات احلكومة، 

وورش  ثانيه دورات  يف    وويبنارا:  قدمتها  وبودكاست  زووم  مثل  اإللكترونية  املنصات  عبر 
املؤس االجتماعي  الغالب  التواصل  مواقع  ثالثها:  باملنطقة،  والتعليمية  الصحية  التي  سات 

نطا على  واسٍع  اسُتخدمت  حلالة  ٍق  نظًرا  اجلمهور؛  من  ممكن  عدد  أكبر  إلى  للوصول 
الصحي؛   وتصاميم  احلجر  وصور  فيديو  ومقاطع  إرشادية  نصية  رسائل  من خاللها  بُثَّ 

) ورفع  Covid-19صابة بفيروس كورونا ( إنفوجرافيك بهدف تعزيز سبل الوقاية من اإل
، مبا ُيسِهم يف  اإلصابة بالفيروس  الوعي باإلجراءات الوقائية الالزمة والتعريف مبخاطر

  رفع جهود التوعية ملنع انتشار وتفشي هذه اجلائحة.
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النتشار   للتصدي  التوعية مبنطقة جازان  به جهود  تقوم  الذي  احليوي  للدور  ونظًرا 
املهم تقييم تلك اجلهود من وجهة نظر اجلمهور لتحديد مدى جناحها  الفيروس يصبح من  

استطاعت حتقيق أهدافها، وتعزيز الوعي الصحي، وتقدمي كافة  وفعاليتها، وإلى أيِّ مدى  
للفيرو للتصدي  الصحية  أشكال املعلومات  أكثر  حتديد  عن  فضًال  انتشاره؟،  ومنع  س 

واملؤسسات اجلهات  أهم  وحتديد  تأثيًرا  وسلبيات   االتصال  إيجابيات  ومعرفة  املشاِركة، 
  رها.  جهود التوعية من وجهة نظر اجلمهور ومقترحاتهم لتطوي 

هنا   جهود ومن  نحو  اجلمهور  اجتاهات  وحتليل  رصد  يف  الدراسة  مشكلة  تتمثل 
  التوعية بفيروس كورونا  

)Covid-19.يف منطقة جازان (  
  أهمية الدراسة:

  من الناحية األكادميية: 
بفيروس كورونا قلة األبحاث التي تناولت اجتاهات اجلمهور وتقييمه جلهود التوعية   

)Covid-19  ،(  السابقة على قياس مدى وعي اجلمهور    تصب انفقد الدراسات  غالبية 
  بالفيروس وطرق الوقاية منه دون التطرق ألسباب ارتفاع الوعي أو تدنيه وكيفية معاجلته.  

  من الناحية التطبيقية: 
البحث أهميته من أهمية جائحة فيروس كورونا كوباء عاملي خاصة يف ظل  يستمد 

لقاح   أو  عالج  وجود  اآلعدم  لذ حتى  الوحيدة ن؛  الطريقة  هى  التوعية  جهود  تصبح  لك 
الفيروس   تفشي  الدراسة    وانتشارهلتجنب  تسعى  لذا  والعدوى؛  اإلصابة  نسبة  وتقليل 

) يف Covid-19جهود التوعية بفيروس كورونا (نحو    احلالية لتحديد اجتاهات اجلمهور
جازان؛ التوعية،  منطقة  مدى جناح حمالت  بنتائج  القرا  صانعي  وإفادة  بهدف حتديد  ر 

يف   منها  اإلفادة  إمكانية  وكذلك  باملنطقة،  التوعية  جهود  وتفعيل  لتطوير  بناء الدراسة 
 برامج توعية فعالة يف حاالت الطوارئ واألزمات. 

  أهداف الدراسة:
 ) حتديد مدى وعي اجلمهور بجازان بفيروس كوروناCovid-19  وطرق الوقاية (

 منه والتعامل معه.
   لتوعية بفيروس كورونا (اجلمهور جلهود امعرفة مدى تعرضCovid-19  يف (

 جازان بكافة أشكالها. 
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   اجلمهور نظر  وجهة  من  أهدافها  التوعية  جهود  حققت  مدى  أىِّ  إلى  معرفة 
 بجازان؟. 

  يف فعالية  االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإللكترونية  االتصال  وسائل  أكثر  معرفة 
  هور بجازان.التوعية من وجهة نظر اجلم

 شف  الك ) كورونا  بفيروس  التوعية  اجلمهور جلهود  تقييم  يف  Covid-19عن   (
 منطقة جازان. 

   حتديد سلبيات وإيجابيات احلمالت ومبادرات التوعية اخلاصة بفيروس كورونا
)Covid-19.املستجد من وجهة نظر اجلمهور بجازان ( 
 بف التوعية  طرق  لتطوير  بجازان  اجلمهور  مقترحات  كورونا  معرفة  يروس 

)Covid-19املستجد ( .  
  تساؤالت الدراسة: 

) وطرق الوقاية منه  Covid-19ما مدى وعي اجلمهور بجازان بفيروس كورونا ( .١
 والتعامل معه؟

٢. ) كورونا  بفيروس  التوعية  جلهود  اجلمهور  تعرُّض  مدى  يف Covid-19ما   (
 جازان بكافة أشكالها؟ 

م اجلمهور بجازان جهود التوعي .٣  افها؟ة وحتقيقها ألهدكيف ُيقيــِّ
يف   .٤ فعالية  االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإللكترونية  االتصال  وسائل  أكثر  ما 

 التوعية من وجهة نظر اجلمهور بجازان؟
٥.  ) كورونا  بفيروس  التوعية  جلهود  اجلمهور  تقييم  منطقة Covid-19ما  يف   (

 جازان؟
بفيروس   .٦ اخلاصة  التوعية  جهود  وإيجابيات  سلبيات  (ما  )  Covid-19كورونا 

 ر اجلمهور بجازان؟من وجهة نظاملستجد 
التوعية بفيروس كورونا (  .٧ -Covidما مقترحات اجلمهور بجازان لتطوير طرق 

 ؟) املستجد 19
  الفرض الرئيس للدراسة: 

  توجد عالقة ارتباطية بني تعرض اجلمهور جلهود التوعية مبنطقة جازان ووعيه
 جد. ) املستCovid-19بفيروس كورونا (
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  erature Review Litالدراسات السابقة /
البحث،   موضوع  حداثة  رغم  السابقة  الدراسات  يف  واضٌح  بحثي  ثراٌء  هناك  كان 

أهميته فرَضت اهتماًما مماثًال لدى  ف) املستجد)،  Covid-19(التوعية بفيروس كورونا ( 
محورين: املحور األول:  الباحثني من كافة أنحاء العالم، وانقسمت الدراسات السابقة إلى  

 مواقع التواصل االجتماعي يف التأثير على  ت تناولت دورَ حمالت التوعية ودورَ ضمَّ دراسا
  ) املستجد وانتشاره. Covid-19الوعي بفيروس كورونا ( 

) Covid-19املحور الثاني: ضم دراساٍت تناولت تقييَم وعي اجلمهور بفيروس كورونا (
  املستجد.  

  األول:  دراسات املحور  
أكدت دراسة  عشرة  إحدى  جل  ضمت  القوى  التأثير  خاصة  نتائجها  التوعية  هود 

مواقع   على  (  التواصلاملعتمدة  كورونا  بفيروس  الوعي  على  )  Covid-19االجتماعي 
  وانتشاره سواًء بشكٍل سلبي أو إيجابي:  

دراسة     )A. ,Qazi,(2020استهدفت 
املعلومات    )٣( مصادر  تأثير  وتقييم  حتليل 

الرسمية) يف   وغير  السلوكيات   لىع   باكستان(الرسمية  للجمهور العتماد  الظريف  الوعي 
االجتماعي   االبتعاد  مثل  الصحية  استبانة Covid-19وباء(   أثناءالوقائية  إجراء  ومت   ،(

  أشارت النتائج إلى:  فرًدا، و ٨٢ُطبـِّقت على عينة من 

 أز وقت  يف  ( أنه  كورونا  فيروس  املعلومات  Covid-19مة  مصادر  تؤدي   ،(
الرسمية) وغير  والتأ  (الرسمية  اجلماهير  بني  الوعي  زيادة  يف  مهًما  ثير  دورًا 

  املعريف على تبني ممارسات االبتعاد االجتماعي.
   املعلومات مصادر  باستخدام  العامة  الصحة  أزمة  أوقات  يف  الوعي  زيادة  أن 

 كٍل كبير من تبني السلوك الصحي الوقائي.الرسمية ميكن أن تزيد بش
دراسة ك  )٤()Chen Q,(2020 بحثت  املركزية    يفيةيف  احلكومة  وكاالت  استخدام 

لتعزيز مشاركة املواطنني خالل أزمة فيروس كورونا    االجتماعيالصينية ملواقع التواصل  
)Covid-19باستخدام بيانات حساب رسمى لـ (Sina Weibo    للجنة الصحة الوطنية

  يف الصني، وأشارت النتائج إلى أن:

 لوطنية على موقع التواصل االجتماعيحلقة احلوار التي قدمتها جلنة الصحة ا 
Weibo  والرد على املنظمة  التحدث مع  إمكانية  للجمهور  وتتيح  املشاركة  ُتسهل 
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لعالقة بني  األسئلة واالهتمامات العامة، وتعمل كل هذه اإلجراءات على حتسني ا
  املنظمة واجلمهور وتعزيز مشاركة املواطنني تدريجًيا.  

  بآخ املتعلقة  املعلومات  كوتؤثر  فيروس  أزمة  حول  األخبار    (Covid-19)رونا  ر 
  عبر مواقع التواصل االجتماعي احلكومية على مشاركة املواطنني.  

   فيديو مرفقة  تكشف نتائج الدراسة أن املنشورات التي حتتوي على صور ومقاطع
  تتعلق بأحدث املعلومات حول الوباء ال تزال جتذب معظم املواطنني. 

إلى معرفة مواقف الصينيني وممارساتهم    )L B. ,(Zhong)٥,2020(سعت دراسة   
مواقع ) اعتمدت الدراسة على استبانة مت نشره عبر  Covid-19جتاه فيروس كورونا ( 

مت نشره على مواقع الويب وحسابات  ، كما  Wechat) ~(Weibo–  التواصل االجتماعي
Wechat   .الرسمية للعديد من وسائل اإلعالم املحلية يف مدينة هوبى 

فيروس   النتائجأظهرت   معرفة  إلى حتسني  تهدف  التي  الصحي  التثقيف  برامج  أن 
 ) واحلفاظ  Covid-19كورونا  املتفائلة  باملواقف  التمسك  الصينيني يف  للسكان  مفيدة   (

  ميكنها   الصني  أن  يف  ثقة)  ٪٩٧٫١املمارسات املناسبة، كان لدى غالبية املستطلعني (على  
كور  ضد  املعركة   يف  الفوز  ( فيروس  تقريًبا  Covid-19ونا  املشاركني  جميع  ارتدى   ،(

مع األخيرة  األيام  يف  اخلروج   عند  أقنعة )  ٪٩٨( كبيٍر  بشكٍل  املعرفة  درجة  ارتبطت   ،
  بية واملمارسات الوقائية جتاه الفيروس. انخفاض احتمالية املواقف السل

 تعزيز  إلى بيان أهمية السياسات اإلعالمية يف  )٦(  )٢٠٢٠(عبد احلليم، سعت دراسة  
فيروس كورونا على املجتمعات، وتعزيز الدور التوعوي    التوعية الصحية للحد من مخاطر

الدراسة على عينة من   به، طبقت  اإلصابة  الوقاية من  األسر    ٤٧٠بإجراءات  أرباب  من 
إحصائًيا دالة  عالقة  وجود  النتائج  وأظهرت  مبصر،  سوهاج  وسائل   مبدينة  تأثير  بني 

التأثير  Covid-19بكيفية مواجهة فيروس كورونا ( اإلعالم ووعي األسر   )، وظهر ذلك 
يف ضوء املصابني بالفيروس أو أسر املصابني أو الطاقم املعالج للفيروس، وأهمية التعقيم  
 والنظافة واتباع السلوكيات املثلى يف التعامل مع الفيروس، وتبني التأثير يف ضوء تقدمي 

بر  وإنتاج  الفيروس  عن  كافية  احلظمعلومات  وجناح  للمواجهة  وثقافية  طبية  ر  امج 
  للمواطنني من خالل حملة "الزم بيتك" . 

دراسة    املهنيني يف إلى    )T. ,(Hussain  )٧,(2020هدَفت  العام بني  الوعي  تقييم 
) كورونا  فيروس  بشأن  عبر  Covid-19باكستان  استبانة  على  الدراسة  اعتمدت   ،(

أظهرت   ١١٣٢فيه    شاركنترنت  اإل عن    مستجيباً،  يزيد  ما  أن    الردود   من   ٪ ٩٠النتائج 
أنَّ  فعال  مؤشر  وهو  عليه؛  والسيطرة  وانتشاره  املرض  سبب  بشأن  وفيًرا  فهًما  لديهم 
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اجلمهور تأثر بحمالت التوعية، كما أوضحت النتائج أنَّ حمالت التوعية العامة للحكومة 
 ) كورونا  بــفيروس  املتعلقة  كCovid-19الباكستانية  وعي  إلى  أدت  الطبقة )  بني  بير 

 املتعلمة واملهنية،  

دراسة  ُحت  مواقع    )P.;2020)-V. ,(La)٨لل  واستخدام  لفيتنام  السياسة  االستجابة 
وسط   العامة  الصحة  نظام  استدامة  أجل  من  العلمية  والصحافة  االجتماعي  التواصل 

)، قامت الدراسة على مسح األخبار الرسمية املتعلقة  Covid-19تفشي فيروس كورونا ( 
 ) كورونا  بداية  Covid-19بـفيروس  بني  أسفر عن  ٢٠٢٠أبريل    ٤و  ٢٠٢٠يناير  )  ، مما 

تضم   أوضحت    ١٤،٩٥٢بيانات  إخبارًيا،  استعداًدا   النتائجعنصًرا  أظهرت  فيتنام  أن 
سياسًيا ملكافحة الوباء منذ األيام األولى، استجابة مواقع التواصل االجتماعي ساعد يف 

حماية أنفسهم    ) وكيف ميكن للناسCovid-19وس كورونا ( تعزيز الوعي العام حول فير 
الوقت   يف  التواصل  يف  حاسًما  دورًا  العلمية  الصحافة  أدت  بهم،  املحيطة  واملجتمعات 

  املناسب وتوفير معلومات فعالة وسريعة للجمهور . 

دراسة   اإلعالم   )٩(  )٢٠٢٠(علة،هدفت  وسائل  بدور  التنبؤ  إمكانية  من  التحقق  إلى 
يف األزمات    اجلديد  ومكافحة  الصحي،  الوعي  انتشار  تشكيل  ظل  يف  العاملية  الصحية 

) كورونا  من  Covid-19فيروس  العينة  تكونت  اجلزائر،  يف  اعتمدت    ١٤٠)  فرًدا؛ 
التنبؤ بالدور اإليجابي لوسائل  النتائج ّ: ميكن  املنهج الوصفي، وكانت أهم  الدراسة على 

ة يف  مكافحة األزمات الصحية العاملية الصحياإلعالم اجلديد يف تنمية الوعي الصحي، و
 ) كورونا  فيروس  انتشار  هناك  Covid-19ظل  أن  النتائج  أظهرت  كما  اجلزائر،  يف   (

الوعي  تشكيل  يف  اجلديد  اإلعالم  وسائل  دور  درجات  متوسط  يف  إحصائًيا  دالة  فروق 
) Covid-19فيروس كورونا ( الصحي ومكافحة األزمات الصحية العاملية يف ظل انتشار

  املهني. يف اجلزائر تعزى ملتغير املجال 

إلى حتديد املعلومات الظرفية أثناء تفشي    )١٠()et al L. Li., (2020 سعت دراسة  
وفهم كيفية نشرها، تتبعت الدراسة املناقشات   يف الصني )  Covid-19فيروس كورونا (

 ) كورونا  بـفيروس  الصيني    (املعادل Sina Weibo موقعيف  )  Covid-19املتعلقة 
وتوصلت   أنواع  لتويتر)،  سبعة  إلى  كورونا    من الدراسة  بـفيروس  الصلة  ذات  املعلومات 

)Covid-19  ،والتدابير اإلخطارات  اتخاذ  والنصائح،  (احلذر  ظرفية:  كمعلومات   (
التبرعات، الدعم العاطفي، املساعدة يف البحث، االنتقاد والنقد، الشائعات املضادة)، كما 

أن النتائج  ا  أوضحت  وانتقاد  (الشك  إعادة معلومات  من  أكبر  قدر  على  حازت  لسلطة) 
النشر، وأشارت الدراسة أنه من األفضل إيالء اهتماًما أكبر للمنتقدين العقالنيني الذين  
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وجهات   كانت  إذا  والتحقق مما  الرأي)،  قادة  يكونون  (قد  املتابعني  من  أكبر  عدد  لديهم 
األمر كذل إذا كان  أم ال،  لتح نظرهم قيـمة  بنصائحهم  سني استراتيجيات ك يجب األخذ 

  .   (Covid-19)االستجابة ألزمة فيروس كورونا 

السلبي ملواقع التواصل االجتماعي على نشر الذعر أثناء تفشي   التأثير  على  ركزت  دراسات
  ) Covid-19فيروس كورونا (

دراسة احلكومة  )١١(Ruan),(2020 سَعت  حتكمت  كيف  سؤال  على  لإلجابة 
املعلومات  الصين يف  كورونا    املطروحةية  فيروس  عن  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 

)Covid-19  نتائج أظهرت  الفيروس؟،  وتفشي  انتشار  على  ذلك  تأثير  وما  املستجد؟   (
  الدراسة أن:

 ) كورونا  االجتماعي  Covid-19املعلومات حول فيروس  التواصل  ) على وسائل 
) وهي منصة  YY(مواقع التواصل  ر  عبصارمة،    حكومية الصينية خضعت لرقابة

ومنصة   الصني،  مباشر يف  من  ٢٠١٩ديسمبر    ٣١يف    WeChatبث  يوم  بعد   ،
محاولة األطباء (مبا يف ذلك الراحل الدكتور لى ون ليانغ) حتذير اجلمهور من  
والشائعات  احلكومة  انتقاد  املراقبة  شملت  آنذاك،  املعروف  غير  الفيروس 

الوبا حول  متضاربة  الدراومعلومات  رت  وفسَّ يرجع  ء؛  قد  بأنه  النهج  هذا  سة 
  للرغبة يف جتنب اإلحراج واحلفاظ على صورة إيجابية للحكومة. 

 ) أكدت نتائج الدراسة أنَّ الرقابة على تفشي فيروس كوروناCovid-19  مثيرة (
للقلق، وأنَّ عدم الشفافية وتقييد املناقشات العامة واملعلومات الواقعية له تأثير  

  لعام واالستجابة. يحدُّ من الوعي امعاكس و
دراسة  مواقع   )١٢() Ahmad& Murad,  (2020سَعت  تأثير  كيفية  حتديد  إلى 

على   االجتماعي  حول  انتشارالتواصل  ( الذعر  كورونا  إقليم  Covid-19فيروس  يف   (
اإلنترنت   عبر  استبانة  إعداد  مت  العراق،  فيه  كردستان  من  شارك  من   ٥١٦عينة 

  واصل، وكانت أهم النتائج: مستخدمي مواقع الت

   أفاد املشاركون بأن مواقع التواصل االجتماعي لها تأثيٌر كبيٌر على نشر اخلوف
) يف كردستان العراق، مع Covid-19والذعر املرتبط بانتشار فيروس كورونا ( 

  ي.  تأثير سلبى محتمل على الصحة النفسية للناس ورَهِفهم النفس
 ثر استخداًما لنشر الذعر حول  االجتماعي األك  هو شبكة التواصل الفيسبوك كان

  ) يف العراق.Covid-19تفشي فيروس كورونا (
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   االجتماعي التواصل  مواقع  استخدام  بني  كبيرة  إيجابية  إحصائية  توجد عالقة 
االجتماعي بني  تختلف طبيعة تأثير الذعر على وسائل التواصل  ، ووانتشار الذعر 

 عمره ومستوى التعليم. األشخاص اعتماًدا على جنس الفرد و
دراسة   نشر    )١٣()Depoux,(2020سَعت  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  دور  لفحص 

) كورونا  فيروس  تفشي  حول  واملفاهيم  ب   ، )Covid-19الذعر  الشائعات  اكتشاف  هدف 
)، وأشارت نتائج الدراسة Covid-19واملواقف والسلوكيات العامة حول فيروس كورونا (

لتقدمي تنبيهات يف الوقت الفعلي حول الشائعات واملخاوف   ؛تفاعلية   ة منصإلى أنَّ إنشاء  
) كورونا  فيروس  انتشار  ميكـِّن  Covid-19بشأن  أن  شأنه  من  العالم،  مستوى  على   (

اقي مسئولي الصحة العامة وأصحاب املصلحة املعنيني من االستجابة بسرعة بَسرٍد استب
 وجذاب ميكن أن يخفف من التضليل. 

الثا دراسات  املحور  (ني:  كورونا  بفيروس  اجلمهور  وعي  تقييم  ) Covid-19تناولت 
  املستجد. 

دراسة كورونا إلى   )١٤()Modi,(2020 سَعت  فيروس  مبرض  الوعي  تقييم 
)Covid-19  الرعاية يف  املتخصصني  بني  الصلة  ذات  العدوى  مكافحة  وممارسات   ،(

مستجيًبا وزِّع عليهم    ١٥٦٢  بالهند، تكونت العينة منيف منطقة مومباي    والطالبالصحية  
) Covid-19استبانة حول الوعي واملعرفة وممارسات مكافحة العدوى بفيروس كورونا (

  اإلجابات   من  ٪٧١٫٢لعام كان كافًيا حيث بلغ  املستجد، وأشارت النتائج إلى أنَّ الوعي ا
  ، وكانت أعلى نسبة من اإلجابات الصحيحة من طالب الطب اجلامعيني. الصحيحة 

إلى حتديد املعرفة واالجتاهات    )١٥()Tripathy ,D. ,Roy, (2020  دراسة ت  هدفَ 
كورونا   فيروس  جائحة  خالل  الهنود  لدى  رَة  اَْملَُتَصوِّ الصحية  الرعاية  واحتياجات 

)Covid-19  شمل اإلنترنت  عبر  نشر  استبانة  على  الدراسة  اعتمدت  مفردًة،    ٦٦٢)، 
س مستوى معتدل من املعرفة حول عدوى فيرو  وأظهرت النتائج أنَّ املستجيبني كان لديهم 

)، ومعرفة كافية حول جوانبها الوقائية، وأظهر املوقف جتاه فيروس Covid-19كورونا (
) رغبة املبحوثني يف اتباع املبادئ التوجيهية احلكومية بشأن احلجر  Covid-19كورونا (

وصعوبات يف النوم  الصحي والتباعد االجتماعي، كانت هناك مستويات عالية من القلق  
ال من  متزايدة  (ومخاوف  كورونا  بـفيروس  من  Covid-19عدوى  أكثر  كان    من   ٪٨٠)، 

  إلى   باحلاجة  ٪٧٢)، وأفاد  Covid-19ا ( كورون  فيروس  عن  بأخبار   منشغلني  األشخاص
، وأشارت الدراسة إلى أنَّ هناك حاجة إلى تكثيف الوعي واملطهرات  القفازات  استخدام

  .  املشاركني  من ٪٨٠حة النفسية لدى أكثر من ومعاجلة قضايا الص
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)١٦()Wolf,  (2020هدَفت دراسة  
حتديد الوعي واملعرفة واملواقف والسلوكيات   إلى  

كورونا (  بـفيروس  الصلة  الذين هم  Covid-19ذات  املتحدة  الواليات  البالغني يف  ) بني 
ُعرَضة   املصا  ملضاعفات أكثر  املَرضية  العمر واحلاالت  حبة، متثــَّلت عينة  العدوى بسبب 
  بالًغا، وكانت أهم النتائج: ٦٣٠الدراسة يف 

كورونا    بشأن"  للغاية   قلقني"  كانوا  املشاركني   من)  ٪٢٤٫٦( بفيروس  اإلصابة 
)Covid-19)يتمكن لم  املستجد،  حتديد يقرُ   ما)  ٪٢٨٫٣)  من  العينة  ُثلث  من  ب 

منع   طرق  أو  بشكٍل صحيٍح  واح ٪ ٣٠٫٢(  العدوىاألعراض  يعتقد  كل  )،  من  بالغني   ٤ٌد 
وأفاد  بالفيروس   اإلصابة"  اإلطالق  على  املحتمل  غير  من"  أنه )  ٪٢٤٫٦(  أن  ٪٢١٫٩، 

  ) كان له تأثيٌر ضئيل أو معدوم على روتينهم اليومي. Covid-19( كورونا  فيروس

إلى تقييم مستوى الوعي جتاه فيروس كورونا    )١٧()Hussain,(2020هدَفت دراسة  
)Covid-19  حيث    نيبال وحتليل مواقفهم وممارساتهم جتاه الفيروس؛  نني يفاملواط) بني

النتائج أنَّ النطاق فرًدا، وأظهرت    ٧٦٠مت طرح استبانة على شبكة اإلنترنت وشارك فيه  
-٦٠٫٠ُمرِضًيا فكانت النتائج الصحيحة الستبانة املعرفة    كانالعام لإلجابات الصحيحة  

، ومع ذلك يفتقر عدد كبير  ٪٩٥٫٠  - ٧٨٫٢  رسةواملما  ٪٩٦٫٤-٧٧٫٩  واملوقف  ،٪٩٨٫٧
أنَّ  النتائج  أوضحت  كما  األخرى،  بالدول  مقارنتهم  عند  الثقة  إلى  املشاركني  من 
املستجيبني ذوي اخللفية الطبية لديهم شعور أفضل بالتصرف ضد ممارسة الوقاية من 

  فيروس كورونا.

دراسة   تقييم   )١٨()P ,Geldsetzer, (2020هدَفت  وتصورمإلى  فيروس  عرفة  ات 
(ك بواسطة Covid-19ورونا  املتحدة  واململكة  املتحدة،  الواليات  يف  الناس  عامة  بني   (

  اململكة  يف تقريًبا منهم ٪٤٣فرٍد، يقيم  ٨٠٠٠٠مسح عبر اإلنترنت بلغ عدد املشاركني فيه  
عامة الناس يف الواليات  ، وكانت أهم النتائج أنَّ لدى  املتحدة   الواليات   يف  ٪٣٣، واملتحدة

املتح واململكة  َمَفاِهيماملتحدة،  (  دة  لذا Covid-19خاطئة مهمة حول فيروس كورونا   ،(
ُتنظمها   التي  اإلعالمية  احلمالت  يف  اخلاطئة  املفاهيم  هذه  تصحيح  استهداف  ينبغي 

 ة.الهيئات احلكومية، وتوفير املعلومات من ِقَبل األطباء ملرضاهم، والتغطية اإلعالمي

دراسة   )١٩(), (delhafizAb2020سَعت 
وسلوك    إلى   وتصورات  معرفة  تقييم 

) حيث مت توزيع استبانة على عينة  Covid-19جتاه فيروس كورونا ( اجلمهور املصري
اكُتِسب بشكٍل رئيٍس من   ٢٣من أصل    ١٦٫٣درجة املعرفة  فرًدا، كان متوسط    ٩٥٩قدرها  

) االجتماعي  التواصل  ()،  ٪٦٦٫٩وسائل  ا٪٥٨٫٣واإلنترنت  كانت  أق)،  بشكٍل ملعرفة  ل 
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وسكان   املنخفض،  الدخل  ذوي  من  واملشاركني  تعليًما،  واألقل  السن،  كبار  بني  ملحوٍظ 
 ٪٧٣خطر العدوى، كان حوالي    بشأن  قلقني)  ٪٨٦٫٩الريف، كما كان معظم املشاركني(

املشاركني معرفة جيدة ، بشكٍل عاٍم كان لدى  توفره  عند  اللقاح  على  احلصول  إلى  يتطلعون
حلماية، هذه املعرفة مت اكتسابها بشكٍل أساسي س وموقف إيجابي جتاه تدابير ابالفيرو

 من خالل القنوات اإلعالمية اجلديدة.

دراسة   بجنوب   إلى)  ٢٠()Reddy,(2020سَعت  اجلمهور  واستجابة  َفهم  معرفة 
) كورونا  فيروس  تفشي  أثناء  الفيرCovid-19أفريقيا  ألعراض  انتشاره )  وطرق  وس، 

واعتمدت  وأهم مصادر   أهم  على    الدراسةمعلوماتهم،  وكانت  اإلنترنت  إجراء مسح عبر 
األغلبية    النتائج: كورونا    %٨٣٫٤حددت  لـفيروس  الرئيسة  األعراض  صحيٍح  بشكٍل 

)Covid-19) كانت أكثر مصادر معلومات فيروس كورونا ،(Covid-19 انتشارًا هي (
، والتلفزيون الفضائي  %٥٦٫٣إلخبارية  ، واملواقع / التطبيقات ا%٧٢٫٩احلكومية  املصادر  

 .%٥١٫٤، والتليفزيون املحلى  %٥١٫٦

دراسة   ووعيهم،   )٢١()Hou  ,(2020هدَفت  الصني  يف  اجلمهور  انتباه  تقييم  إلى 
) من خالل  Covid-19وإدراكهم للمخاطر واستجابتهم السلوكية لتفشى فيروس كورونا ( 

ويبو  ثالث منصات شعبية صينية: سينا  يانات مواقع التواصل االجتماعي من أكثر  جمع ب
مصغرة)   يف  Weibo(مدونة  اإللكترونية،  للتجارة  (على)  وسوق  بايدو،  بحث  ومحرك   ،

من   إلى  ٢٠١٩ديسمبر    ١الفترة  أنَّ ٢٠٢٠فبراير  ١٥،  الدراسة  نتائج  أهم  وكانت  تأخر    ، 
اجلمهو استجاب  اجلمهور،  لدى  السلبية  العامة  املشاعر  أثار  املعلومات  بسرعة  نشر  ر 

التوجي للمبادئ  وفًقا  بها  املوَصى  السلوكيات  وتبني  احلكومة  الصادرة،  إلعالنات  هية 
الشائعات واملعلومات اخلاطئة بشأن العالج أدت إلى انتشار الذعر أثناء تفشى الفيروس،  

ال تصحيح  أدى  بشكٍل  كما  العقالني  غير  السلوك  تقليل  إلى  املناسب  الوقت  يف  شائعات 
  هور. فعال لدى اجلم

  التعليق على الدراسات السابقة: 
وغربية   .١ عربية  دول  بني  ما  واسًعا  جغرافًيا  طيًفا  السابقة  الدراسات  ضمـَّت 

الواليات املتحدة    -نيبال  –فيتنام  –الهند    -باكستان  –وآسيوية وأفريقية (الصني  
املتحدة    – السعودية    –اململكة  العربية  كردستان    -اجلزائر   -مصر  –اململكة 

بفيروس    –  العراق بالتوعية  عاملي  بحثي  اهتمام  إلى  يشير  أفريقيا) مما  جنوب 
 ) املستجد.Covid-19كورونا ( 
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وميكن تفسير الغزارة البحثية حول    ٢٠٢٠جاءت الدراسات السابقة جميعها لعام   .٢
) نظًرا لكونه وباًء عاملًيا لم يحدث مثله من  Covid-19(   التوعية بفيروس كورونا

فضًال  عاٍم  التوعية  تبعاعن    مائة  وتعد  واالجتماعية،  والسياسة  االقتصادية  ته 
 الوسيلة الوحيدة يف التصدي النتشاره.  

جاءت أغلُب الدراسات السابقة دراساٍت ميدانيةً، وكان هناك عدٌد محدوٌد جًدا  .٣
 ة. من الدراسات التحليلي

األ .٤ وزِّع يف  والذي  االستبانة  أداة  السابقة على  امليدانية  الدراسات  غلب  اعتمدت 
اال أنَّ  االجتماعي خاصة  التواصل  ومواقع  اإلنترنت  ستبانة إلكترونًيا على شبكة 

 ُطبـِّق يف فترات احلظر.  
بفيروس   .٥ التوعية  وحمالت  جهود  أهمية  على  السابقة  الدراسات  نتائج  أكدت 

 ) وتأثيرها على احلد من انتشار الفيروس. Covid-19كورونا ( 
اعي يف  لتأثير القوى ملواقع التواصل االجتماتفقت نتائج الدراسات السابقة على ا .٦

 ) وانتشاره سواًء بشكٍل سلبي أو إيجابي. Covid-19التوعية بفيروس كورونا ( 
إلى    .٧ الدراسات  من  مجموعة  نتائج  مأنَّ  أشارت  ُقدِّ التي  التوعية  عبر  جهود  ت 

إلى   أدى  مما  املبحوثني؛  وعي  على  إيجابًا  ـرت  أثـــَّ االجتماعي  التواصل  مواقع 
 بنــِّـيهم إجراءاٍت وقائيةً سليمة يف مواجهة جائحة فيروس كورونا.ت

إلى   .٨ الدراسات  من  أخرى  مجموعة  نتائج  أشارت  أخرى  جهة  حجب  أنَّ  من 
تواصل من شأنه نشر  املعلومات أو نشر معلومات خاطئة وشائعات على مواقع ال

 الذعر والقلق، وقد يؤدى إلى تفشى الفيروس.
السابقة   .٩ الدراسات  األفأغلب  وعي  قياس  على  كورونا  ركزت  بفيروس  راد 

Covid-19    مصادر دورَ  تناولت  أقل  ومجموعة  انتشاره،  وطرق  وأعراضه 
املعلومات خاصة مواقع التواصل االجتماعي يف التوعية بالفيروس، يف حني عدد  

(الرسمية  محد التوعية  وحمالت  جهود  تناول  السابقة  الدراسات  من  جًدا  ود 
بفير الرسمية)  كورونا  وغير  كامٍل  Covid-19 وس  التناول بشكٍل  يتم  لم  وإن   ،

التأثير)   التوعية،  وآليات  والوسائل املستخدمة،  املشاركة،  الوعي، اجلهات  (مدى 
الدراسة هذه  تأتي  لذا  نحوها؛  اجلمهور  شموًال  بزاو واجتاهات  أكثر  جديدة  ية 

كورونا بفيروس  التوعية  جهود  نحو  اجلمهور  اجتاهات  يف    Covid-19 لتقييم 
فعالية   أكثر  جلعلها  لتطويرها  ومقترحاتهم  عليهم  وتأثيرها  جازان،  منطقة 

 وتأثيًرا، ومن ثمَّ ميكن احلدُّ من انتشار الفيروس. 
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السابقة يف حتديد مشكلة بحثية تتسم .استفادت الدراسة احلالية من الدراسات  ١٠
التوعية بفيروس كورونا (  ة  االستفاد   )، كما متCovid-19بالشمول يف رصد جهود 

منها يف حتديد املنهج وأدوات جمع البيانات املناسبة فضًال عن االستفادة يف إعداد 
 االستبانة .

pendency Mass Media Deنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم  اإلطار النظري:  
Theory) (  
تعريف    تستند وميكن  اإلعالم،  وسائل  على  االعتماد  نظرية  إلى  احلالية  الدراسة 

مصدعالق اإلعالم  وسائل  على  اجلمهور  فيها  يعتمد  التي  "العالقة  بأنها  االعتماد  رًا  ة 
ـنة،   وسائل اإلعالم على حتقيق ثالثة    وتعملللحصول على املعلومات لتحقيق أهداف معيــَّ

وتنس املعلومات  جمع  هي:  لنظرية  أهداف  األساسي  الغرض  ويعتمد  ونشرها،  يقها 
ة بني وسائل اإلعالم واجلمهور واملجتمع والنُظم القائمة  االعتماد على وجود عالقة تفاعلي

ل هذه العالقة ميكن َفهم وإدراك تأثير وسائل اإلعالم على املجتمع  به، ومن خالل حتلي
   )٢٢(واألفراد.

ا "طبيعة  بتحديد  االعتماد  نظرية  فكلما وتقوم  اإلعالم،  ووسائل  الفرد  بني  لعالقة 
اع حاجاته املعرفية، قامت هذه الوسائل بدور مؤثر  اعتمد الفرد على هذه الوسائل إلشب

، وتعمل النظرية على تعريف  تأثيرهاالجتماعية، وبالتالي يزداد  يف حياة الفرد النفسية وا
 دور وسائل اإلعالم بشكٍل خاٍص يف أوقات التغير واألزمات.

)٢٣(   

يعتمد    رئيسة  مصادر  اإلعالم  وسائل  يف    عليها متثــِّـل  اجلمهور  استقاء أفراد 
ن األحداث اجلارية، وتتزايد درجة االعتماد بتعرُّض املجتمع حلاالت من عدم املعلومات ع

وسائل   من  املعلومات  من  املزيد  اجلمهور الستقاء  أفراد  يدفع  الذي  والصراع  االستقرار 
  )٢٤(قع االجتماعي من حولهم.اإلعالم لفهم الوا

 :ماإلعال وسائل على  االعتماد على  املترتبة اآلثار
 )٢٥(:على وسائل اإلعالم وهي األفرادعن اعتماد   يوجد مجموعة من اآلثار ُتْنِتج

  .، اتساع املعتقدات، القيماألولوياتتتضمن تكوين االجتاه، ترتيب  :املعرفية التأثيرات

تتضح من خالل الرسائل التي يتبادلها األفراد يف فئة واحدة على   الوجدانية:  التأثيرات
أو االتصال بالغير، حيث تدَعم هذه الرسائل مشاعر القلق واخلوف، وهذا مواقع الشبكة  

   زمات.يظهر يف فترات التوتر واأل ميكن أن
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محصلة التأثيرات املعرفية والوجدانية، وُتسِهم يف تأكيد األدوار    السلوكية:  التأثيرات
أو   الفعالية  أو  أس  عدمأو جتنبها  التي  االجتاهات  لتشكيل  نتيجة  املعرفة  الفاعلية  همت 

  ر فيها.  والشعور يف تكوينها أو التأثي

  ف الدراسة احلالية نظرية االعتماد على وسائل ا إلعالم لتحديد اجتاهات وتوظِّ
) كورونا  بفيروس  التوعية  جهود  نحو  جازان،  Covid-19اجلمهور  منطقة  ) يف 

من   تنُشر  التي  اإلعالمية  الوسائل  على  العينة  اعتماد  مدى  حتديد  خالل  من 
لها املؤسسات احلكومية وغير احلكومية بجازان جهوَد التوعية املختلفة إبَّان  خال

) كورونا  معرفًيا    )،Covid-19فيروس  العينة  أفراد  على  االعتماد  هذا  وتأثير 
  ووجدانًيا وسلوكًيا يف مواجهة الفيروس. 

  اإلطار املعريف: 
  : املستجد) Covid-19فيروس كورونا (

) كورونا  فيروس  اكتشاف  ديسمبر  Covid-19مت  الصني  يف  ويف ٢٠١٩)   ،
(   أعلنت ،  ٢٠٢٠مارس/آذار   العاملية  الصحة  لم   WHO  (Covid-19منظمة  كجائحة، 

وآالف  باملاليني  تعد  التي  اإلصابات  وأعداد  الصحي  اجلانب  على  خطورته  تقتصر 
ُحتِدث   قد  التي  واالجتماعية  االقتصادية  التِبعات  إلى  خطورته  امتدت  وإمنا  الوفيات، 

  يرات جوهرية عاملًيا.  تغ

شر من شخص  ) ينتCovid-19العاملية فإنَّ فيروس كورونا (  الصحةووفًقا ملنظمة  
متر) وينتشر عن طريق الرذاذ    ٢أقدام، أو    ٦آلخر من خالل املخالطة اللصيقة (ضمن  

َثَبَتتْ  لقاح  أو  دواء  يوجد  ال  اآلن  وإلى  املعاجل  التنفسي،  نهج  ويركز  تاٍم،  بشكٍل  ة  فعاليته 
منظمة   أوضحت  وقد  األعراض،  تخفيف  بطرق  على  االلتزام  ضرورة  العاملية  الصحة 

 عن ضرورة البقاء يف املنزل ما لم تكن هناك حاجة إلى اخلروج للضرورة،  الوقاية، فضًال 
  ) ٢٦(.وممارسة التباعد االجتماعي (البقاء على بعد ستة أقدام على األقل من اآلخرين)

تعليمات ضوء  ا   ويف  العمنظمة  الدفاع  لصحة  خط  هى  الفيروس  من  الوقاية  باتت  املية 
و اآلن  إلى  املتاح  الوحيد  بل  لنشر  األول  فعالة؛  اتصالية  إعالمية  وسائل  يتطلب  ما  هو 

 ) كورونا  لفيروس  والتصدي  األفراد  بني  الصحي  الوعي  ومنع Covid-19وتعزيز   (
  انتشاره . 

  ان:  منطقة جاز) املستجد يفCovid-19جهود التوعية بفيروس كورونا (
) كورونا  فيروس  مواجهة  اململكة Covid-19يف  يف  السلطات  كثــَّــفت  املستجد   (

ــفت وسائل اإلعالم التقليدي   التوعيةالعربية السعودية جهود   للتعامل مع الفيروس، ووظــَّ
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التواصل  مواقع  على  احلكومية  ومؤسساتها  وزاراتها  منصات  عن  فضًال  املختلفة 
  التوعية بطرق الوقاية من العدوى.   االجتماعي لنشر

ن كان احلرص على توفير املعلومات الصحيحة السمة األهم واألبرز  يف منطقة جازا
) كورونا  بفيروس  التوعية  جهود  مشهد  مواقع Covid-19يف  حَضَرت  وقد  املستجد،   (

اتَّسم    التواصل االجتماعي كالعب حيوي واستراتيجي ال ميكن إغفاله من املشهد، الذي 
  نني واملقيمني على حد سواء. بكثير من اجلدية واحلرص على وقاية وسالمة املواط

ت جهود التوعية بفيروس كورونا ( ) على املساعدة يف منع انتشار  Covid-19انصبَّ
َنْشر   ذاته  الوقت  ويف  الوباء،  انتشار  ملنع  املعلومات  تقدمي  أمرين:  بني  وجمعت  الوباء، 

أشكال:   األمر حلالة هلع أو ذعر وأخذت جهود التوعية ثالثةالطمأنينة؛ حتى ال يتحوَّل  
توعية)   مع اجلمهور (حمالت  املباشر  واالتصال  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  النشر 
املؤسسات  ملوظفي  تدريبية  برامج  خالل  من  أو  العامة،  التجارية  األسواق  يف  سواء 

  ونية مثل زووم وبودوكاست. احلكومية، وتقدمي دورات وويبنار عبر املنصات اإللكتر

ات احلكومية وغير احلكومية يف التوعية بفيروس كورونا من املؤسس  العديدشاركت  
)19-Covid :املستجد وكان أهمها (  

التعليم   إدارة  جازان،  جامعة  املنطقة،  إمارة  الصحية،  للشئون  العامة  (املديرية 
الغرفة   اإلسالميةالتجاريةباملنطقة،  الشئون  وزارة  فرع  بجازان،    ،  واإلرشاد  والدعوة 

املختمح املنطقة  أمانة منطقة جازان،  افظات  املدني مبنطقة جازان،  الدفاع  لفة، مديرية 
املنطقة)، بلديات  خالل   وجميع  من  التوعية  جانب  بتفعيل  املؤسسات  هذه  قامت  حيث 

من   حزمة  لبثِّ  االجتماعي  التواصل  مبواقع  حساباتها  وعبر  باألسواق  التوعية  حمالت 
يفرس الصحة  وزارة  مع  بالتنسيق  واإلرشاد،  التوعية  َتْهِدفائل  خطوة  مع    التكامل  إلى 

  .(Covid-19)اجلهات املختصة ولرفع مستوى الوعي املجتمعي للتصدي لفيروس كورونا

شات  وسناب  تويتر  عبر  جازان  مبنطقة  اخلاصة  اإلخبارية  احلسابات  قدمت  كما 
رسم(وهي   تصاريح  على  حاصل  بعضها  صحف  حسابات  ميثل  اآلخر  والبعض  ية، 
اآلن    ادورً   مبنطقة جازان)نية خاصة  إلكترو التوعية كان أهمها (جازان   –مهًما يف نشر 

    .وسناب جازان اليف) -أخبار جازان –جوال منطقة جازان  –صوت جازان  –جازان نيوز 

طرق   وإنفوجرافيك  التوعيةتنوعت  مصورة،  فيديوهات  بني  ما  ورسائل املقدمة   ،
عبر بثها بواسطة األوسام (الهاشتاجات) املتداولة، وذلك سواء بنشر    ، ورسوم بيانيةتوعية

  يف مواقع التواصل االجتماعي.  حساباتهمطرق وقائية أو توجيه حلول للمستخدمني عبر 
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كانت جهود التوعية التي قدمتها املديرية العامة للشئون الصحية مبنطقة جازان من  
اجلهود   نأهم  حيث  تاملقدمة؛  وجرعة    فذَّ واإلجراءات  األنشطة  من  متنوعة  مجموعة 

ألنفسهم   األفراد  حماية  كيفية  حول  السليمة  واملعلومات  الصحي  التثقيف  من  مكثفة 
 ) كورونا  فيروس  خطر  من  ومجتمعهم  خاللها  Covid-19وأهاليهم  من  املستجد،   (

 مستفيًدا،  ١٢٠٥٩٨٧البرامج    حسابها على موقع تويتر، وقد بلغ عدد املستفيدين من تلك
واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشئون  وزارة  فرع  مع  بالتعاون  جازان  صحة  قدمت  كما 

من اجلاليات املسلمة    ١٨٠٠٠ستهدفت توعية أكثر من  ابجازان عدًدا من برامج التوعية  
)  Covid-19بلُغاِتهم، كما مت توزيع ملصقات توعية بعدة لغات للتعريف بفيروس كورونا (

عات التجارية الكبرى، كما اية منه، وذلوُسبل الوق ك يف األسواق ومحالت التجزئة واملجمَّ
وحساب امت   شات  السناب  وبرنامج  الواتساب  برنامج  يف  البرودكاست  خاصية  ستثمار 

صحة جازان؛ لبث رسائل وتغريدات توعية، وكذلك التعريف باخلدمات التي يقدمها مركز  
   )٢٧(حة.االتصاالت بوزارة الص 

التي تلك    وشملت الذكية  التطبيقات  استخدام  حول  اجلمهور  توعية  أيًضا  البرامج 
أتاحتها وزارة الصحة مثل تطبيق صحة، وكذلك التوعية بأهمية إجراء التقييم الذاتي عن  

 . طريق تطبيق موعد

فيروس  كما أطلق فرع وزارة الشئون اإلسالمية بجازان، مبادرة إلكترونية للتوعية عن  
) منشورات  Covid-19كورونا  تضمنت  وأمان"  أمن  "الوقاية  بعنوان  املستجد   (

وُتوضح   منه،  الوقاية  وكيفية  خطره،  من  للتحذير  فيديو  ومقاطع  توعية،  وبورشورات 
ب اإلصابة بالعدوى   )٢٨(.النصائح والتوجيهات التي توصي بها وزارة الصحة لتجنُّ

الن مباد  ١٠من جهة أخرى قدمت غرفة جازان   توعية تضمنت  شرات وخطوط  رات 
باملستفيدين  االتصال   مواجهة    والتقارير املباشرة  يف  الدولة  جلهود  نة  املبيــِّ اإلعالمية 

  ) ٢٩(الفيروس ومسابقة أفضل فيديو توعية.

منطقة   بأمانة  املجتمعية  للمسؤولية  العامة  باإلدارة  البلدي  التطوع  إدارة  كما قدمت 
 ١٠٠شارك فيها    واملجمعات التجارية  عية الصحية باألسواقجازان مبادرة التثقيف، والتو 

متطوع ومتطوعة، وشاركت أيًضا مديرية الدفاع املدني مبنطقة جازان بحملة توعية حتت  
  ) ٣٠(شعار «سالمتك مبنزلك غايتنا».

أما عن دور اجلمعيات اخليرية والتطوعية فقد أَطلقت جمعيات التنمية االجتماعية 
واجلمعيا جالشبابية  مبنطقة  التطوعية  املبت  من  العديد  بفيروس  ازان  التثقيفية  ادرات 
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) التواصل االجتماعي، وكان من Covid-19كورونا  اإللكترونية ومنصات  املواقع  )، عبر 
كورونا   بفيروس  للتوعية  روافد  أطلقتها جمعية  التي  املبادرة  مة  املقدَّ التوعية  جهود  أبرز 

اصل واتها يف منصات التويروس كورونا، عبر قنبف-للتوعية-روافد-حتت مسمى # مبادرة
االجتماعي، كما قدمت مبادرة "تسوَّق بأمان" التي هدَفت إلى تطبيق مختلف اإلجراءات 

  )٣١( االحترازية الوقائية الالزمة خالل فترة الرفع اجلزئي.

ويتضح من استعراض جهود التوعية بجازان حرص غالبية املؤسسات الرسمية وغير 
الصحي الرسمية   الوعي  نشر  (  على  كورونا  الطرق  Covid-19بفيروس  بكافة   (

  اإلعالمية واالتصالية للوصول إلى شرائح املجتمع املختلفة.

  اإلطار املنهجي واإلجرائي: 
 نوع الدراسة: 

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية امليدانية التي تسعى إلى وصف ظاهرة    
ن  اجلمهور  اجتاهات  حتديد  يف  الظاهرة  هذه  وتتمثل  بفيروس  معينة  التوعية  جهود  حو 

  .) يف منطقة جازانCovid-19كورونا ( 

 منهج الدراسة:
  اسات الوصفية.تعتمد الدراسة على منهج املسح باعتباره أنسب املناهج مالءمة للدر

 حدود الدراسة:
بفيروس   التوعية  جهود  نحو  اجلمهور  اجتاهات  ببيان  الدراسة  َعنيت  موضوعية:  حدود 

  جازان. منطقة) يف Covid-19كورونا ( 
  ٢٥/٥/٢٠٢٠إلى  ١/٥/٢٠٢٠حدود زمنية: الفترة من 

  حدود مكانية: منطقة جازان. 
ل مجتمع الدراسة يف اجلمهور مبنطقة جازان.   :مجتمع الدراسة   متثَّ

ويبلغ عدد سكان منطقة جازان وفًقا لتقرير مسح اخلصائص السكانية الصادر عن الهيئة  
  ) ٣٢(. ٥٤٧٬٥٦٧٬١ن مليون ونصف العامة لإلحصاء السعودية ما يزيد ع 

  عينة الدراسة:  
يف( الدراسة  عينة  على  ٧٠٥تتمثل  اعتمدت  جازان،  مبنطقة  اجلمهور  من  مفردٍة   (

الثلج   كرة  لكل    Snowball Sampleأسلوب  الوصول  يصُعب  حني  تستخدم  والتي 
انة  املبحوثني (حيث مت تطبيقها خالل فترة احلظر باململكة) وقد مت إرسال رابط االستب

ل االجتماعي (تويتر، والواتس اب، وسناب  عبر مواقع التواص  املبحوثنيإلى مجموعة من  
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أصدقائهم   دوائر  إلى  إرساَلها  الباحث  ِقَبل  من  املعروفني  املبحوثني  من  وُطِلب  شات) 
بواسطة  فيها  املشاركني  اختيار  يتم  التي  الثلج  كرة  لعينة  مباشر  تطبيق  وهو  ومعارفهم، 

  حاالت.الترشيحات أو اإل

  العينة وفًقا خلصائصهم الدميغرافيةجدول رقم (أ) يوضح توزيع أفراد 

  %  ك  خصائص العينة  املتغير

  ٣٩٫٣  ٢٧٨  ذكر  النوع 

  ٦٠٫٧  ٤٢٧  أنثى

  ٥٤٫٤  ٣٨٤  ٣٠- ٢٠  العمر

٢٤٫٥  ١٧١  ٤٠- ٣١ 

٢٠  ١٤٠  ٦٠- ٤١ 

  ١٫٤  ١٠  ٦٠أكثر من   

  ٢٠٫٥  ١٤٣  ثانوية عامة   املستوى التعليمي 

  ٦٥٫١  ٤٥٩  جامعي 

  ١٤٫٧  ١٠٣  فوق اجلامعي

  % ١٠٠  ٧٠٥  املجموع 

  أدوات جمع البيانات:  
  الدراسة على تصميم استبانة شمل أربعة محاور أساسية: اعتمدت

   :األول اإلعالمية املحور  ووسائلها  التوعية  جلهود  اجلمهور  تعرض  مدى  ملعرفة 
  املفضلة لديهم.

   :الثاني بفيروس  املحور  املبحوثني  وعي  ( لقياس  وطرق  Covid-19كورونا   (
 الوقاية منه.  

 :الثالث وآلياتها   املحور  ووسائلها  التوعية  جلهود  اجلمهور  تقييم  لقياس 
 .واملشاركني فيها.

   كورونا بفيروس  التوعية  جهود  وسلبيات  إيجابيات  ملعرفة  الرابع:  املحور 
)Covid-19 من وجهة نظر اجلمهور ومقترحاتهم لتطويرها. ) يف منطقة جازان 

  
  
 



              ٢٧٣٣ 

  وثبات أدوات التحليل:إجراءات صدق 
 :صدق االستمارة    
مت تصميم االستبانة باالستفادة من الدراسات السابقة، ومت اتباع إجراءات التحقق  

من صدق االستمارة من خالل حتكيم مجموعة من أساتذة اإلعالم*، ومت استيفاء كافة 
أن تكون أسئلة االستبانة أبدوها؛ من أجل  التي  وًحا وحتقيًقا  أكثر دقةً ووض  املالحظات 

  ألهداف الدراسة. 

 :إجراءات الثبات   
من عينة الدراسة    %١٠مت قياس ثبات أداة التحليل عن طريق إعادة االختبار على   
  ) مفردًة   ٧١أي (

  . ٠٫٨٨ثم حساب ُمعاِمل الثبات (ألفا)، وقد بلغت قيمته  
 :املعاجلة اإلحصائية للبيانات  
اإلحصا  التحليل  الدراسة  اعتمد  لنتائج  استخدام    ،SPSSبرنامج  على  ئي  ومت 

اإلحصائية املعاَمالت  من  احلسابي  - املئوية  والنسبالتكرارات  (  مجموعة   –املتوسط 
  معامل ارتباط بيرسون).  -االنحراف املعياري

  النتائج:
  معه) وطرق الوقاية منه والتعامل Covid-19) يوضح مدى وعي العينة بفيروس كورونا (١جدول رقم (

  %  ك  ) Covid-19مدى وعي العينة بفيروس كورونا (

  ٨١٫٨  ٥٧٧  لدي وعي كامل 

  ١١٫٩  ٨٤  لدي نقٌص باملعلومات

  ٦٫٣  ٤٤  تعرضُت للكثير من الشائعات 

  % ١٠٠  ٧٠٥  املجموع 

 ) كورونا  بفيروس  العينة  وعي  مدى  السابق  اجلدول  وطرق  Covid-19يوضح   (
وعي كامل بنسبة َلَدي  ، وجاء يف املرتبة األولى  الوقاية منه والتعامل معه من وجهة نظرهم 

الثانية  %٨١٫٨ املرتبة  ويف  بنسبة  َلَدي  ،  باملعلومات  الثالثة  %١١٫٩نقٌص  املرتبة  ويف   ،
  . %٦٫٣تعرضُت لكثير من الشائعات بنسبة 

السابقة   النتائج  أفراد  أنَّ  وتعكس  ما أنَّ  يرون    العينةغالبية  بكل  كامًال  وعًيا  لديهم 
بف ( يتعلق  كورونا  التوعية Covid-19يروس  جهود  لكثافة  ذلك  يرجع  وقد  املستجد؛   (

ت يف اإلعالم التقليدي أو التي  وجـِّـهت من داخل منطقة جازان. سواء التي بُثـــَّ
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  )Covid-19فيروس كورونا ( خطورة ) يوضح كيف ُيقيـِّـم أفراد العينة ٢جدول رقم (
  %  ك  تقييم اجلمهور خلطورة جائحة فيروس كورونا 

  ٦٨٫٣  ٤٨٢  أهم مرض مرَّ على اململكة والعالم
  ١٨  ١٢٦  لن يصيبني املرض فأنا حِذر يف تعامالتي وُقرِبي من غيري

  ٨٫٥  ٦٠  نعطي له أكبر من حجمه، فمصابو اإلنفلونزا العادية أكبر منه 
إصابتي   وأصحاب  نسبة  السن  كبار  يصيب  فهو  ضعيفة 
  األمراض املزمنة 

٣٫٨  ٢٧  

  ١٫٤  ١٠  ا فلن يترك أحدً   حتًما سيصيبني
  % ١٠٠  ٧٠٥  املجموع 

يوضح اجلدول السابق كيفية تقييم أفراد العينة خطورة جائحة فيروس كورونا، جاء 
بنسبة   والعالم  اململكة  على  مرَّ  مرض  أهم  املقدمة  ويف  %٦٨٫٢يف  لن  ،  الثانية  املرتبة 

الثالثة  %١٨وُقرِبي من غيري بنسبة    تعامالتييصيبني املرض فأنا حِذر يف   ، ويف املرتبة 
أكبر منه بنسبة    نعطى العادية  املرتبة  %٨٫٥له أكبر من حجمه فمصابو اإلنفلونزا  ، ويف 

بنسبة  املزمنة  األمراض  وأصحاب  السن  كبار  فهو يصيب  إصابتي ضعيفة  نسبة  الرابعة 
بنسبة  %٣٫٨ أحًدا  يترك  فلن  سيصيبني  حتًما  واألخيرة  اخلامسة  املرتبة  ويف   ،١٫٤%  ،

املبحوثني خلطورة فيروس كورونا (وتوض إدراك غالبية  السابقة  النتائج  ) Covid-19ح 
رسائل   تلقيهم  على  يدل  اإلصابة مما  بحتمية  هلع  أو  ذعر  دون  لكن  توعية كأهم مرض 

  متزنة بعيدة عن التهوين أو التهويل. 

  )  ٣جدول رقم (

 العينة ) من وجهة نظرCovid-19يوضح أهم وسائل الوقاية من فيروس كورونا (
  %  ك  ) Covid-19أهم وسائل الوقاية من فيروس كورونا (

  ٧٫٨  ٥٥  االلتزام باحلجر الصحي قدر اإلمكان 

  ٤٫٦  ٣٣  ارتداء الكمامة والقفازات

  ٣٫٧  ٢٦  التباعد االجتماعي أثناء التواجد يف األسواق واألماكن العامة 

  ٢٫٦  ١٨  غسل اليدين

  ٨٠٫٦  ٥٦٨ جميع ما سبق مهم بنفس الدرجة 

  ٠٫٧  ٥  ال أحتاج أليَّة وسائل وقاية فاملوضوع بسيط

  % ١٠٠  ٧٠٥  املجموع 

 ) كورونا  فيروس  من  الوقاية  وسائل  أهم  السابق  اجلدول  من  Covid-19يوضح   (
،  %٨٠٫٦وجهة نظر العينة جاء يف املرتبة األولى جميع ما سبق مهم بنفس الدرجة بنسبة  

ا  باحلجر  االلتزام  الثانية  املرتبة  بنسبة  وجاء يف  اإلمكان  قدر  املرتبة  %٧٫٨لصحي  ، ويف 



              ٢٧٣٥ 

بنسبة   والقفازات  الكمامة  ارتداء  االجتماعي %٤٫٦الثالثة  التباعد  الرابعة  املرتبة  ويف   ،
اأ بنسبة  ثناء  العامة  واألماكن  األسواق  يف  غسل %٣٫٧لتواجد  اخلامسة  املرتبة  ويف   ،

، ويف املرتبة السادسة واألخيرة ال أحتاج أليَّة وسائل وقاية فاملوضوع  %٢٫٦اليدين بنسبة  
  .%٠٫٧بسيط بنسبة 

كل طرق أنَّ  الغالبية العظمى من العينة يرون  أنَّ  تشير النتائج السابقة إجماًال إلى   
) ال ميكن االستغناء عنها وال بديل إلحداها عن Covid-19وقاية من فيروس كورونا ( ال

إلى   يشير  مما  من  ااألخرى،  الوقاية  وطرق  بوسائل  كبيٍر  بشكٍل  املبحوثني  وعي  رتفاع 
  ) ومدى أهميتها.Covid-19فيروس كورونا (

ا أفراد العينة ) يوضح أكثر الوسائل اإلعالمية واالتصالية التي يتعرض له٤جدول رقم (

 ) Covid-19للحصول على معلومات حول فيروس كورونا (

  %  ك  الوسائل اإلعالمية واالتصالية

% ٦٧  ٤٧٢  مواقع التواصل االجتماعي   

% ٢٨٫٧  ٢٠٢  اإلعالم التقليدي  

% ٢٫٦  ١٨  األقارب واألصدقاء   

% ١٫٦ ١١  حمالت التوعية يف املوالت واألسواق بجازان   

% ١٠٠  ٧٠٥  املجموع   

أفراد   يوضح لها  يتعرض  التي  واالتصالية  اإلعالمية  الوسائل  أكثر  السابق  اجلدول 
) جاء يف املقدمة مواقع  Covid-19العينة للحصول على معلومات حول فيروس كورونا ( 

، ويف %٢٨٫٧، ويف املرتبة الثانية اإلعالم التقليدي بنسبة  %٦٧التواصل االجتماعي بنسبة  
األقارب   الثالثة  بنسبة  واألاملرتبة  حمالت  %٢٫٦صدقاء  واألخيرة  الرابعة  املرتبة  ويف   ،

  . %١٫٦التوعية يف املوالت واألسواق بنسبة 

التواصل  مواقع  على  العينة  من  األكبر  النسبة  اعتماد  إلى  السابقة  النتائج  وتشير 
رها كوسائل للمعرفة والتوعية، أثناء جائحة فيروس كورونا وبفارٍق كبيٍر  االجتماعي وتصدُّ

ر مواقع عن ا إلعالم التقليدي، وهو ما يتفق مع التقارير العربية والعاملية التي تؤكد تصدُّ
هذا  يتزايد  كورونا  فيروس  أزمة  ومع  للجمهور،  إخبارية  كمصادر  االجتماعي  التواصل 
استفادة   َضعف  النتائج  توضح  أخرى  جهة  ومن  والطوارئ،  األزمات  أوقات  يف  االعتماد 

واعتمادها عل لت  ى حم العينة،  التجارية (متثـــَّ واألسواق  املوالت  املباشرة يف  التوعية  الت 
يف ِفَرق تطوعية، وأفراد مؤهلني للتوعية) رغم اهتمام املؤسسات الرسمية وغير الرسمية  
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يف منطقة جازان بهذا النوع من الوسائل االتصالية؛ وقد يرجع ذلك حلَذر اجلمهور من  
  س. فيروالتواصل املباشر أثناء انتشار ال

) يوضح البرامج والتطبيقات التي يستخدمها أفراد العينة للحصول على املزيد من  ٥جدول رقم (

  ) وآثاره النفسية واالجتماعية Covid-19التوعية الصحية بفيروس كورونا (
 % ك  البرامج والتطبيقات

Zoom ٢٩٫٢  ٢٠٦  

  ٢١٫٨  ١٥٤  تطبيق صحة 

  ٣٫٥  ٢٥  برودكاست 

  ٤٥٫٤  ٣٢٠  أيَّاً منها لم أستخدم 

  % ١٠٠  ٧٠٥  املجموع

السابق اجلدول  للحصول  يوضح  العينة  أفراد  استخدمها  التي  والتطبيقات  البرامج 
) كورونا  بفيروس  الصحية  التوعية  من  املزيد  النفسية Covid-19على  وآثاره   (

بنسبة   البرامج  من  أيَّاً  يستخدموا  لم  أنهم  أشاروا  من  املقدمة  يف  جاء  واالجتماعية 
ا%٤٥٫٤ ويف  برنامج  ،  الثانية  تطبيق %٢٩٫٢بنسبة    zoomملرتبة  الثالثة  املرتبة  ويف   ،

  .%٣٫٥، ويف املرتبة الرابعة برودكاست بنسبة %٢١٫٨صحة بنسبة 

العينة لم يستخدموا أي تطبيقات    نصف ما يقُرب من  أنَّ    وتشير النتائج السابقة إلى 
) بفيروس كورونا  الصحية  للتوعية  وآثارCovid-19إلكترونية  النفسية واالجتماعية، )  ه 

ومواقع  التقليدي  اإلعالم  وسائل  يف  مت  ُقدِّ التي  التوعية  بكثافة  ذلك  تفسير  وميكن 
  ليس بحاجة ملزيد من التوعية.التواصل االجتماعي التي رمبا شَعر اجلمهور معها أنه 

ة ) يوضح مدى تعرُّض أفراد العينة حلسابات مواقع التواصل االجتماعي اخلاص٦جدول رقم (

م جهود التوعية بفيروس كورونا (  ) Covid-19بتغطية أخبار جازان التي ُتقدِّ

  %  ك  مدى تعرُّض أفراد العينة

 ٤٫٤ ٣١  يف األسبوع  مرة أو مرتني 

 ١٧٫٣ ١٢٢  يومًياأقل من ساعة  

 ٥٣٫٥ ٣٧٧  ساعات يومًيا ٣-١

 ٢٤٫٨ ١٧٥  ساعات يومًيا ٣أكثر من 

% ١٠٠  ٧٠٥  املجموع   

الساب اجلدول  التواصل  يوضح  مواقع  حلسابات  العينة  أفراد  تعرُّض  مدى  ق 
كورونا   بفيروس  التوعية  جهود  م  ُتقدِّ التي  جازان  أخبار  بتغطية  اخلاصة  االجتماعي 



              ٢٧٣٧ 

)Covid-19  وهى حسابات إخبارية بعضها حاصل على تصاريح رسمية والبعض اآلخر (
جاء   جازان،  خاصة مبنطقة  إلكترونية  األول  متثل صحف  املركز  يومًيا   ٣-١يف  ساعات 

من  % ٥٣٫٥بنسبة   أكثر  الثانية  املرتبة  ويف  بنسبة    ٣،  يومًيا  املرتبة  %٢٤٫٨ساعات  ويف   ،
، ويف املرتبة الرابعة واألخيرة مرة أو مرتني يف  %١٧٫٣الثالثة أقل من ساعة يومًيا بنسبة  

  .%٤٫٤األسبوع بنسبة 

سابات مواقع التواصل كثيف ألفراد العينة حلوتشير النتائج السابقة إلى التعرُّض ال
(  االجتماعي كورونا  بفيروس  التوعية  جهود  م  ُتقدِّ التي  بجازان  )؛  Covid-19اخلاصة 

كورونا   فيروس  أزمة  يف  اإلعالم  وسائل  على  االعتماد  بزيادة  تفسيره  ميكن  ما  وهو 
)Covid-19 .( 

وعية بجائحة  بجازان فعالية يف الت ) يوضح أكثر مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة ٧جدول رقم (

  ) من وجهة نظر العينةCovid-19فيروس كورونا ( 
  %  ك  أكثر مواقع التواصل االجتماعي فعالية

 %55.90  394  تويتر 
  %20.90  147  واتس اب 

  %16  113  سناب شات 
  %3  21  اليوتيوب 
  %2.10  15  انستجرام 
  %2.10  15  الفيسبوك
 %100  705  املجموع 

التوايوضح   مواقع  أكثر  السابق  بجائحة  اجلدول  التوعية  فعالية يف  االجتماعي  صل 
) كورونا  بنسبة Covid-19فيروس  تويتر  املقدمة  يف  وجاء  العينة،  نظر  وجهة  من   (

، ويف املرتبة الثالثة سناب شات بنسبة %٢٠٫٩، ويف املرتبة الثانية واتس اب بنسبة  %٥٥٫٩
، ويف %٢٫١رام بنسبة  ، ويف املرتبة اخلامسة انستج%٣  ، ويف املرتبة الرابعة اليوتيوب%١٦

  . %٢٫١بنفس النسبة السابقة  الفيسبوكاملرتبة السادسة واألخيرة 

أكثر من نصف العينة يعتمدون على توتير يف التوعية أنَّ  تشير النتائج السابقة إلى  
تواصل األول تويتر هو موقع الأنَّ  ، وهو ما ميكن تفسيره يف ضوء  كورونابجائحة فيروس  

و وذلك  اململكة؛  املعلومات  يف  وتقنية  االتصاالت  وزارة  موقع  على  ُمعلنة  لدراسة  فًقا 
أنَّ   أوضحت  مستخدم  %٤١السعودية،  شبكة   يمن  يستخدمون  السعودية  يف  اإلنترنت 

املستخدمني يف العالم، كما تعد اململكة األولى عربًيا    يأعلى نسبة من إجمال  ي (تويتر) وه
  ) ٣٣(تويتر. يف استخدام



 

 
٢٧٣٨ ٢٧٣٨ 

أنواع حسابات مواقع التواصل االجتماعي بجازان التي حتُصل من  ) يوضح ٨جدول رقم (

 ) Covid-19خاللها العينة على معلومات حول فيروس كورونا (
  %  ك  أنواع حسابات مواقع التواصل االجتماعي بجازان

  30.5  ٢١٥ املنصات اإلخبارية خاصة بتغطية أخبار جازان على تويتر 
  25.1  ١٧٧ ار جازان حسابات سناب شات اخلاصة بتغطية أخب

  24.5  ١٧٣  مواقع اجلهات احلكومية وغير احلكومية بجازان علي تويتر 
  19.9  ١٤٠  حسابات وسائل اإلعالم التقليدية علي تويتر  

  % ١٠٠  705  املجموع 

التي  بجازان  االجتماعي  التواصل  مواقع  حسابات  أنواع  السابق  اجلدول  يوضح 
ح معلومات  على  العينة  خاللها  من  ( حتُصل  كورونا  فيروس  يف Covid-19ول  جاء   ،(

،  % ٣٠٫٥املرتبة األولى املنصات اإلخبارية اخلاصة بتغطية أخبار جازان على تويتر بنسبة  
، ويف  %٢٥٫١ويف املرتبة الثانية حسابات سناب شات اخلاصة بتغطية أخبار جازان بنسبة  

،  % ٢٤٫٤لي تويتر بنسبة  احلكومية وغير احلكومية بجازان ع  هاتاجلاملرتبة الثالثة مواقع  
  .%١٩٫٩ويف املرتبة اخلامسة حسابات وسائل اإلعالم التقليدية على تويتر بنسبة 

بنسب  السابقة  احلسابات  على  العينة  أفراد  اعتماد  إلى  السابقة  النتائج  وتشير 
أهميتها   يعنى  مما  التوعية،    وتكاملمتقاربة  يف  املنصات  أدوارها  مقدمتها  يف  جاء  وإن 

اخلاصة بجازان على تويتر؛ كونها املنَفذ اإلخبارى الوحيد لتغطية أخبار منطقة   اإلخبارية
  ساعة.  ٢٤جازان على مدار 

لة للعينة للحصول على معلومات عن  ٩جدول رقم ( ) يوضح حسابات مواقع التواصل االجتماعي املفضَّ

  فيروس كورونا يف جازان
لة احلسابات اإل   %  ك  خبارية املفضَّ

  ٣٨  268 ازان على تويتر حساب الصحة بج 
  ٣٥٫٦  251  سناب جازان اليف 

  ٢٦٫٨  189 حساب صحيفة سبق على توتير 
  ١٨٫٩  133  منصة جازان اآلن اإلخبارية على تويتر

  ٧٫٩  56  حساب إمارة جازان على تويتر 
  ٩٫٨  69 حساب جامعة جازان على تويتر 

  ٥٫٢  37 تعليم جازان حساب إدارة  
  ٥  36 أخرى

  ٧٠٥ن= 

  ح للمبحوثني اختيار أكثر من بديل) (ُسمِ  



              ٢٧٣٩ 

لة  يوضح اجلدول السابق حسابات مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة بجازان املفضَّ
)، جاء يف املقدمة حساب Covid-19للعينة للحصول على معلومات عن فيروس كورونا ( 

تويتر   على  بجازان  بنسبة %٣٨بنسبة  الصحة  اليف  جازان  سناب  الثانية  املرتبة  ويف   ، 
بنسبة  %٣٥٫٦ توتير  الثالثة حساب صحيفة سبق على  املرتبة  املرتبة  %٢٦٫٨، ويف  ، ويف 

بنسبة   تويتر  على  اإلخبارية  اآلن  جازان  منصة  اخلامسة %١٨٫٩الرابعة  املرتبة  ويف   ،
ة السادسة حساب جامعة جازان ، ويف املرتب %٧٫٩حساب إمارة جازان على تويتر بنسبة  

بنسبة   تويتر  ويف%٩٫٨على  بنسبة    ،  جازان  تعليم  إدارة  السادسة حساب  ،  %٥٫٢املرتبة 
وشملت سناب شات (عاجل، آخر خبر، ضمد)    % ٥ويف املرتبة السابعة أخرى ُتذَكر بنسبة  
الدراسة تعليق  (وكالة  تويتر  على  واس    –أما  الصحة  -حساب  وزارة  حسابات    –حساب 

  صدقاء واملشاهير). األ

م حس النتائج السابقة إلى تقدُّ اب مديرية الشئون الصحية بجازان على توتير  تشير 
)؛ وميكن تفسير ذلك يف ضوء Covid-19كمصدر للمعلومات والتوعية بفيروس كورونا (

العينة أنَّ  الوحيد اخلاص مبنطقة جازان، مما يعكس وعي  الصحي احلكومي  ه احلساب 
م أنَّ  ج  على مصادر حكومية موثوقة ومتخصصة، كما يتضح من النتائ  بأهمية االعتماد تقدُّ

احلسابات اإلخبارية اخلاصة بجازان سواًء على تويتر أو سناب على حسابات املؤسسات 
ساعة؛ حيث    ٢٤احلكومية؛ وقد يرجع ذلك لسرعتها واحترافيتها يف التغطية على مدار  

  الفيروس وانتشاره.تؤدي دورًا حيوًيا كمصدر للمعلومات عن 

) تأثيًرا على مواقع التواصل  Covid-19عية بفيروس كورونا () يوضح أكثر أشكال التو١٠جدول رقم (

 االجتماعي من وجهة نظر العينة

أكثر أشكال التوعية تأثيًرا على   

  مواقع التواصل االجتماعي 
  %  ك

  ٤٦٫٣  ٣٢٦ فيديو 

  ١٤٫٢  ١٠٠ إنفوجرافيك 

  ١٢٫٥  ٨٨ صور 

  ٩٫٦  ٦٨  هاشتاج 

  ٩٫٢  ٦٥ نص 

  ٨٫٢  ٥٨  رسوم بيانية 

  % ١٠٠ ٧٠٥  املجموع 
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) كورونا  بفيروس  التوعية  أشكال  أكثر  السابق  على  Covid-19يوضح اجلدول  تأثيًرا   (
الفيديو   األولى  املرتبة  يف  جاء  العينة،  أفراد  نظر  وجهة  من  االجتماعي  التواصل  مواقع 

، ويف املرتبة الثالثة الصور  %١٤٫٢اإلنفوجرافيك بنسبة    الثانية، ويف املرتبة  % ٤٦٫٣بنسبة  
سبة  ، ويف املرتبة اخلامسة نص بن%٩٫٦، ويف املرتبة الرابعة هاشتاج بنسبة  % ١٢٫٥بنسبة  

  ، %٨٫٢، ويف املرتبة السادسة واألخيرة رسوم بيانية بنسبة %٩٫٢

ر    تصدُّ السابقة  النتائج  ُتقارب    الفيديو تعكس  بنسبة  التأثير  أشكال  أهم  كأحد 
الت السابقة  الدراسات  الكثير من  مع  يتفق  ما  وهو  مقاطع النصف،  فعالية  ت على  أكدَّ ي 

أنَّ ُثلث التفاعل وسلوك املستخدم أونالين  الفيديو وتأثيرها على اجلمهور، حيث أشارت  
الفيديوه كما  اتيتلخص يف مشاهدة  التي  ،  األولى  الدولة  السعودية  العربية  اململكة  تعد 

كان  من س  %٩٨تتصدر أعلى معدالت مشاهدات الفيديو على اإلنترنت بنسبة تصل إلى  
يف املركز الثاني كونه أحد العناصر    كما جاء اإلنفوجرافيك   ،)٣٤(البلد على شبكة اإلنترنت

اجلرافيكية اجلاذبة والقادرة على إيصال املعلومات بطريقة شيقة وجذابة والتي انتشرت  
  الفترة األخيرة يف الصحافة عموًما ويف مواقع التواصل االجتماعي بشكٍل خاٍص.

  )  ١١جدول رقم (

 ) يف جازانCovid-19فيروس كورونا (وضح املحاور األساسية التي ركَّزت عليها جهود التوعية بي
  %  ك  املحاور األساسية التي ركَّزت عليها جهود التوعية 

  ٤٠٫٩ ٢٨٩ التعريف بطرق الوقاية 
  ٣٤٫٤  ٢٤٣ التأكيد على ضرورة االلتزام باحلجر الصحي 

  ١٣٫٣  ٩٤ يف حال اإلصابة  التعريف بأعراض املرض وكيفية التعامل 
  ١١٫٢  ٧٩ احلرص على نشر إحصائيات اإلصابة والوفاة باململكة وأماكنها

  % ١٠٠  ٧٠٥  املجموع 

بفيروس   التوعية  جهود  عليها  ركَّزت  التي  األساسية  املحاور  السابق  اجلدول  يوضح 
 ) من  Covid-19كورونا  جازان  يف  طرق  )  املقدمة  يف  جاء  العينة،  أفراد  نظر  وجهة 

بنسبة  ا بنسبة  %٤٠٫٦لوقاية  الصحي  باحلجر  االلتزام  ضرورة  الثانية  املرتبة  ويف   ،
أعراض  %٣٤٫٥ الثالثة  املرتبة  ويف  بنسبة   املرض،  اإلصابة  حال  يف  التعامل  وكيفية 
  . %١١٫٢بة ، ويف املرتبة الرابعة إحصائيات اإلصابة والوفاة باململكة بنس%١٣٫٣

إلى    السابقة  النتائج  جهود ط أنَّ  وتشير  نصف  من  ُيقارب  ما  احتلَّت  الوقاية  رق 
التعريف بأعراض املرض  أنَّ  التوعية مبنطقة جازان من وجهة نظر أفراد العينة يف حني  

الثالثة وبنسبة ضعيفة وهو ما يتطلب   املرتبة  التعامل يف حال اإلصابة جاءت يف  وكيفية 
  ام للعناصر األخرى.  محاور حمالت التوعية وإعطاء مزيد من االهتمإعادة النظر يف
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  ) يوضح شرائح املجتمع احلساسة التي استهدفتها جهود التوعية بجازان١٢جدول رقم (

  %  ك  شرائح املجتمع احلساسة

  ١٠٫٤  ٧٣  األطفال

  ٣٫٣  ٢٣  ذوو االحتياجات اخلاصة

  ٥٫٢  ٣٧  غير املتعلمني 

  ٦٦٫٧  ٤٧٠  السابقةجميع الشرائح 

  ١٤٫٥  ١٠٢  لم تهتم بأيٍّ منهم 

  % ١٠٠  ٧٠٥  وع املجم

التوعية   جهود  استهدفتها  التي  احلساسة  املجتمع  شرائح  السابق  اجلدول  يوضح 
بنسبة   الشرائح  املقدمة جميع  بأيٍّ % ٦٦٫٧بجازان، جاء يف  تهتم  لم  الثانية  املرتبة  ويف   ،

، ويف املرتبة الرابعة غير  %١٠٫٤األطفال بنسبة    الثالثة، ويف املرتبة  %١٤٫٥منهم بنسبة  
بنسبة ،  %٥٫٢بنسبة    املتعلمني اخلاصة  االحتياجات  ذوو  واألخيرة  اخلامسة  املرتبة  ويف 

٣٫٣%.  

إلى   السابقة  النتائج  يرون  أنَّ  وتشير  العينة  نصف  على  يزيد  التوعية  أنَّ  ما  جهود 
يرجع   وقد  منهم؛  أّيًا  تتجاهل  ولم  املجتمع  يف  احلساسة  الفئات  كافة  استهدفت  بجازان 

جه على  القائمني  لتنوع  وتذلك  التوعية  املجتمع  ود  بشرائح  واهتماماتهم  رؤيتهم  نوع 
  املختلفة ما بني مؤسسات صحية وتعليمية وأمنية وجمعيات خيرية وتطوعية.

  ) يوضح أهم املؤسسات التي شاركت يف التوعية من وجهة نظر اجلمهور بجازان١٣جدول رقم (
  %  ك  أهم املؤسسات التي شاركت يف التوعية

  80.7  569 صحة جازان 
  26.8  189 جازان جامعة 

  25.6  181 إمارة منطقة جازان  

  23.6  167 اجلمعيات اخليرية والتطوعية 
  22.2  157 جازان  أمانة منطقة

  16.3  115 إدارة التعليم بجازان 

  16.3  115 املوالت واألسواق التجارية 
  12.6  89 فرع وزارة الشئون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بجازان 

  11.2  79 جارية بجازان التالغرفة  

  ٧٠٥ن=

  (سمح للمبحوثني اختيار أكثر من بديل) 
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نظر  وجهة  من  التوعية  يف  شاركت  التي  املؤسسات  أهم  السابق  اجلدول  يوضح 
بجازان، بنسبة    اجلمهور  جازان  األول صحة  املركز  الثانية    ، % ٨٠٫٧جاء يف  املرتبة  ويف 

بنسبة   جازان  إ   ،% ٢٦٫٨جامعة  الثالثة  املرتبة  بنسبة  ويف  جازان  منطقة    ، % 25.6مارة 
ويف املرتبة اخلامسة    ،% 23.6ويف املرتبة الرابعة اجلمعيات اخليرية والتطوعية بنسبة  

بنسبة   جازان  منطقة  بنسبة    ،% 22.2أمانة  جازان  تعليم  إدارة  السادسة  املرتبة  ويف 
التجارية بنسبة   ،% ١٦٫٣ النسبة املوالت واألسواق  السابعة وبنفس  املرتبة    ،% ١٦٫٣  ويف 

الثامنة   املرتبة  بنسبة  ويف  بجازان  واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشئون  وزارة  فرع 
  . % ١١٫٢ويف املرتبة التاسعة واألخيرة الغرفة التجارية بجازان بنسبة    ،% ١٢٫٦

صحة  ر  تصدُّ السابقة  النتائج  يف    وتعكس  شاركت  حكومية  مؤسسة  كأهم  جازان 
بالفعل جهوَد  التوعية وهو ما يتسق مع طبيعة عمله  ا ومسؤوليتها ودورها حيث قدمت 

موقع   على  عبر صفحتها  سواء  مكثفة  خالل    التواصلتوعيٍة  من  أو  تويتر،  االجتماعي 
العاملني يف املؤسسات احلكومية املختلفة، وتقدمي دورات توعية يف األسو  اق أو  تدريب 

  من خالل تقدمي الدعم جلهود التوعية التي قدمتها مؤسسات أخرى. 

) بجازان يف حتقيق  Covid-19) يوضح مدى جناح جهود التوعية بفيروس كورونا (١٤ول رقم (جد

  أهدافها من وجهة نظر أفراد العينة

مدى جناح جهود التوعية بفيروس كورونا  

)Covid-19بجازان (  
  %  ك

  ٣٢٫٩  232  ناجحة جًدا 

  ٥٩٫٤  419  ناجحة 

  ٧٫٧  54  غير مؤثرة 

  % ١٠٠  705  املجموع 

اجلدول من    يوضح  أهدافها  حتقيق  يف  بجازان  التوعية  جهود  جناح  مدى  السابق 
، ويف املرتبة الثانية ناجحة  %٥٩٫٤وجهة نظر أفراد العينة وجاء يف املقدمة ناجحة بنسبة  

الثالثة غير مؤثرة بنسبة  %٣٢٫٩جًدا بنسبة   النتائج السابقة %٧٫٧، ويف املرتبة  ، وتشير 
الأنَّ  إلى   نصف  من  يرون  أكثر  (نَّ  أعينة  كورونا  بفيروس  التوعية  ) Covid-19جهود 

  بجازان ناجحة. 
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  )  ١٥جدول رقم (

  يوضح إذا ما ساعدت جهود التوعية بجائحة فيروس كورونا يف جازان يف وقاية أفراد العينة من العدوى
إذا ما ساعدت جهود التوعية بجائحة فيروس  

كورونا يف جازان يف وقاية أفراد العينة من 
  العدوى 

  %  ك

  ٨٤٫٩  598  عمن
  ١٥٫١  107  ال

  % ١٠٠  705  املجموع 

) Covid-19يوضح اجلدول السابق إذا ما ساعدت جهود التوعية بفيروس كورونا ( 
املرتبة   (نعم) يف  وجاءت  نظرهم  وجهة  من  العدوى  من  العينة  أفراد  وقاية  يف جازان يف 

،  %١٥٫١نية بنسبة  وبفارق كبير عن (ال) التي جاءت يف املرتبة الثا  %٨٤٫٩األولى بنسبة  
جهود التوعية قد أسهمت يف  أنَّ  غالبية أفراد العينة يرون  أنَّ  وتشير النتائج السابقة إلى  

) واتباع وتبنـِّـى طرق  Covid-19نجاح للوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا ( إرشادهم ب 
  الوقاية السليمة.

بفيروس   التوعية جهود  تأثير  متثـِّل اراتالعب من مجموعة  نحو العينة أفراد  اجتاهات ) يوضح١٦جدول رقم (

  جازان  ) يفCovid-19كورونا (

 محايد  موافق   العبارات
غير 

 موافق 
املتوسط  
 احلسابي

االنحراف  
 املعياري 

 الرتبة 

  ١ ٠٫٤٨ ٢٫٧٨  ٢٢  ١١١  ٥٧٢  وفَّرت لي علًما بطرق الوقاية وخطورة الفيروس 
نشرت جهود التوعية بجازان اإلحصائيات  

خلاصة بعدد الوفيات واملصابني  وإنفوجرافيك ا
 يومًيا 

٣ ٠٫٥٦ ٢٫٧  ٣٨  ١٣٦  ٥٣١  

املختلفة  أتاحت شرًحا مبسًطا وشاٍف للقرارات 
  املرتبطة باألزمة 

٤ ٠٫٥٤ ٢٫٧  ٣١  ١٤٦  ٥٢٨  

  ٦ ٠٫٥٨ ٢٫٦٩  ٤٧  ١٢٥  ٥٣٣  قدمت تصحيًحا للشائعات بشكٍل دائمٍ 
متابعة املعلومات ومبادرات التوعية جعلتني أشعر  

  نان باالطمئ
٨ ٠٫٦١ ٢٫٦٢ ٥٠ ١٦٨ ٤٨٧ 

التوعية حرصت على عدم التهوين أو التهويل يف  
  عنى مشاعر الذعرعرض األزمة وأبعدت 

٢ ٠٫٥ ٢٫٧٥ ٢٥ ١٢٤ ٥٥٦ 

ال أشعر بالقلق ألنَّ االلتزام باإلجراءات الوقائية  
  ُجتنـِّبني اإلصابة 

٥ ٠٫٥٧ ٢٫٧ ٤٣ ١٢٦ ٥٣٦ 

داء  بعد التعرض للتوعية أصبحت التزم بارت
  الكمامة وغسل اليدين

٧ ٠٫٤٥ ٢٫٦٣ ١٨ ٩٠ ٥٥٢ 

  ٩ ٠٫٦٨ ٢٫٥٥  ٧٦  ١٦٧  ٤٦٢  االجتماعي بعد التعرض للتوعية ألتزم بالتباعد 
  ١٠ ٠٫٦٥ ٢٫٤٦  ٦١  ١٦٧  ٤٤٧  بعد التعرض للتوعية ال أخرج إال للضرورة

  2.66 املتوسط العام لالجتاه ككل 



 

 
٢٧٤٤ ٢٧٤٤ 

السابق اجلدول  ت يوضح  نحو  العينة  أفراد  بفيروس اجتاهات  التوعية  جهود  أثير 
  ثالث تأثيرات: على اجلمهور والتي متثلت يف ) يف جازان Covid-19كورونا ( 

املعرفيةجاءت   مبتوسط التأثيرات  التالية  األولى  عبارات  األربع  ـلتها  ومثــــَّ األعلى   :
حسابي مرتفع ( وفَّرت لي علًما بطرق الوقاية وخطورة الفيروس جاءت مبتوسط حسابي 

الوفيات ٢٫٧٨ بعدد  اخلاصة  وإنفوجرافيك  اإلحصائيات  بجازان  التوعية  قدمت جهود   ،
للقرارات  ٢٫٧٠يومًيا جاءت مبتوسط حسابي    واملصابني مبسًطا وشاٍف  أتاحت شرًحا   ،

حسابي   مبتوسط  باألزمة  املرتبطة  دائٍم  ٢٫٧٠املختلفة  بشكٍل  الشائعات  تصحيح   ،
  ). ٢٫٦٩مبتوسط حسابي 

الوجدانية مبتوسطات   :التأثيرات  السابعة  إلى  اخلامسة  من  العبارات  ومثـــَّــلتها 
(متابعة متوسطة  جاءت   حسابية  باالطمئنان  أشعر  جعلتني  التوعية  ومبادرات  املعلومات 

، التوعية حرصت على عدم التهوين أو التهويل يف عرض األزمة،  ٢٫٦٣مبتوسط حسابي  
حسابي   مبتوسط  الذعر  مشاعر  عني  أش٢٫٧٥وأبعدت  ال  االلتزام  ،  ألن  بالقلق  عر 

  . )٢٫٧٠باإلجراءات الوقائية ُجتنـِّبني اإلصابة مبتوسط حسابي  

يف املرتبة الثالثة واألخيرة و مثـــَّــلتها العبارات من الثامنة   جاءت التأثيرات السلوكية: 
العاشرة مبتوسط   الكمامة   حسابيإلى  بارتداء  التزم  للتوعية أصبحت  التعرض  أقل(بعد 

اليدي االجتماعي ٢٫٦٢ن مبتوسط حسابي  وغسل  بالتباعد  التزم  للتوعية  التعرض  بعد   ،
حسابي   للتوعية٢٫٥٥مبتوسط  التعرض  بعد  حسابي   ،  مبتوسط  للضرورة  إال  أخرج  ال 

٢٫٤٦ .(  

اجتاهات اجلمهور نحو جهود التوعية بفيروس كورونا أنَّ  وتشير النتائج السابقة إلى  
)Covid-19املعرفية واألقل يف التأثيرات السلوكية؛ وهو ما   ) كانت األعلى يف التأثيرات

ضوء   يف  تفسيره  إال  املعلوماأنَّ  ميكن  بنجاح  للجميع  وصلت  والتوعية  االلتزام  أنَّ  ت 
بالسلوكيات الوقائية هو املرحلة األصعب وإن كان أعالها االلتزام بارتداء الكمامة وأقلها  

بدأ الوقت  مبرور  ألنَّ  للضرورة،  إال  اخلروج  االلتزام    عدم  من  بامللل  الشعور  الكثيرون 
  بالسلوكيات الوقائية خاصة مع طول فترة احلظر. 

  

  

  

  



              ٢٧٤٥ 

  ) بجازان Covid-19) يوضح مدى استمرارية حمالت التوعية بفيروس كورونا (١٧جدول رقم (
 % ك  مدى استمرارية حمالت التوعية

  ٣٨٫٢  ٢٦٩  استمرت بنفس الكثافة والقوة 
عل  التأكيد  يف  مؤخًرا  أهمية  انحصرت  ى 

 احلجر الصحي 
٣١٫٩  ٢٢٥  

  ٢٩٫٩  ٢١١  بدأت مكثفة ثم قلَّت تدريجًيا
  % ١٠٠ 705  املجموع 

-Covidيوضح اجلدول السابق مدى استمرارية حمالت التوعية بفيروس كورونا (
) بجازان من وجهة نظر أفراد العينة، وجاء يف املرتبة األولى استمرت بنفس الكثافة 19

بنسبة   ا%٣٨٫٢والقوة  بنسبة  ،  الصحي  احلجر  أهمية  على  التأكيد  يف  مؤخًرا  نحصرت 
قلَّت  %٣١٫٩ ثم  مكثفة  بدأت  الثالثة  املرتبة  ويف  النتائج   %٢٩٫٩بنسبة    تدريجًيا،  وتشير 

جهود التوعية مستمرة ولم تتوقف  أنَّ  األكبر من أفراد العينة يرون    النسبةأنَّ  السابقة إلى  
  النتشار.الفيروس مازال يف مرحلة ا أنَّ خاصة و

-Covid) يوضح نوع اآلثار التي كانت محل اهتمام جهود التوعية بفيروس كورونا (١٨جدول رقم (

  ) يف جازان19
 % ك  نوع اآلثار 

  ٥٧  ٤٠٢  اآلثار االجتماعية 

  ٢٧٫٨  ١٩٦  اآلثار النفسية 

  ١٥٫٢  ١٠٧  اآلثار االقتصادية 

  % ١٠٠ 705  املجموع

السابق املترت يوضح اجلدول  )، Covid-19(بة على جائحة فيروس كورونا  نوع اآلثار 

يف املقدمة اآلثار االجتماعية بنسبة    جاءالتي كانت محل اهتمام جهود التوعية يف جازان،  
املرتبة  %٥٧ ويف  بنسبة  ،  النفسية  اآلثار  اآلثار  %٢٧٫٨الثانية  الثالثة  املرتبة  ويف   ،

  .%١٥٫٢االقتصادية بنسبة 

التوعية، وقد يرجع   جهود   اهتمام  االجتماعية  اآلثار   ر السابقة إلى تصدُّ   النتائجوتشير  
ب فيها التي تسبَّ العزل االجتماعي وعدم  ذلك لألوضاع االجتماعية اخلانقة واملضطربة 

  االختالط للتقليل من نسبة العدوى كذلك عدم اخلروج من املنزل إال للضرورة . 

  

  



 

 
٢٧٤٦ ٢٧٤٦ 

) املستجد بجازان من  Covid-19() يوضح إيجابيات جهود التوعية بفيروس كورونا ١٩جدول رقم (

  وجهة نظر العينة
  %  ك  إيجابيات جهود التوعية

  ٤٦٫١  ٣٢٥  املجهزة للعالجالتركيز على نشر طرق الوقاية وحتديد املستشفيات  
داخل   الفيروس  انتشار  أماكن  عن  معلومات  نشر  على  احلرص 

  جازان وعدد احلاالت
٢٢٫١  ١٥٦  

مع األطباء للرعاية الصحية    توفير أرقام هاتف وواتس اب للتواصل 
  والنفسية 

١٨  ١٢٧  

) كورونا  فيروس  حول  الشائعات  على  الفوري  )  Covid-19الرد 
  املستجد 

٨  ٥٦  

توضيح اآلثار النفسية واالقتصادية لتفشي الفيروس وطرق التعامل  
 معها 

٥٫٨  ٤١  

  % ١٠٠  705  املجموع 

كورونا  بفيروس  التوعية  جهود  إيجابيات  السابق  اجلدول  )  Covid-19(  يوضح 
التركيز األولى  املرتبة  يف  وجاء  العينة،  نظر  وجهة  من  بجازان   طرق   نشر  على  املستجد 

بنسبة  الوقاية وحتديد   للعالج  املجهزة  احلرص %٤٦٫١املستشفيات  الثانية  املرتبة  ويف   ،
بنسبة   احلاالت  وعدد  جازان  داخل  الفيروس  انتشار  أماكن  عن  معلومات  نشر  على 

املرت%٢٢٫١ ويف  للرعاية  ،  األطباء  مع  للتواصل  اب  وواتس  هاتف  أرقام  توفير  الثالثة  بة 
بنسبة   والنفسية  ال%١٨الصحية  املرتبة  ويف  حول  ،  الشائعات  على  الفوري  الرد  رابعة 

 ) كورونا  بنسبة  Covid-19فيروس  املستجد  اآلثار  %٨)  توضيح  اخلامسة  املرتبة  ويف   ،
  .%٥٫٨تعامل معها بنسبة النفسية واالقتصادية لتفشي الفيروس وطرق ال

املستشفيات   وحتديد  الوقاية  طرق  نشر  على  التركيز  أنَّ  السابقة  النتائج  وتعكس 
لعالج جاء يف املقدمة وبنسبة ُتقارب النصف يف حني أنَّ عناصر ال تقل أهمية املجهزة ل

أرقام   والرد    هاتف(توفير  والنفسية  الصحية  للرعاية  األطباء  مع  للتواصل  اب  وواتس 
يف الف النظر  إعادة  ضرورة  يعنى  مما  جًدا؛  ضعيفة  بنسب  جاءت  الشائعات)  على  ورى 

جازان لتصبح أكثر فعالية وال َتغفل عن أهداف  استراجتيات واهتمامات جهود التوعية ب
  هامة.

  

  

  

  



              ٢٧٤٧ 

) املستجد بجازان من  Covid-19) يوضح سلبيات جهود التوعية بفيروس كورونا (٢٠جدول رقم (

  وجهة نظر العينة
  %  ك  ات جهود التوعيةسلبي

  ٣٥  ٢٤٧  بعض اجلهود كانت مجرد تكرار لنفس املعلومات 
على   جتيب  جهة  هناك  تكن  املواطنني  لم  استفسارات 

 )  Covid-19فيما يتعلق بفيروس كورونا (
٢٠٫١  ١٤٢  

بفيروس  املتعلقة  الشائعات  فوري على  رد  يكن هناك  لم 
 كورونا يف جازان 

١٥٠ 21.5  

  11.7  ٨٣  وغير منظمة  كانت جهوًدا متفرقة
ح دورَ املواطن يف مواجهة الوباء    11.4  ٨١  لم توضــِّ

  % ١٠٠  705  املجموع 

 ) كورونا  بفيروس  التوعية  جهود  سلبيات  السابق  اجلدول  ) Covid-19يوضح 
كانت مجرد   األولى بعض اجلهود  املرتبة  العينة جاء يف  نظر  بجازان من وجهة  املستجد 

بنسبة املعلومات  لنفس  على  %٣٥  تكرار  جتيب  جهة  هناك  تكن  لم  الثانية  املرتبة  ويف   ،
بفيروس   يتعلق  فيما  املواطنني  ( استفسارات  بنسبة  Covid-19كورونا  ويف %٢١٫٣)   ،

  املرتبة الثالثة 

كورونا   بفيروس  املتعلقة  الشائعات  على  فوري  رد  هناك  يكن  جازان )  Covid-19(لم  يف 
، ويف  %١١٫٨وًدا متفرقة وغير منظمة بنسبة  ، ويف املرتبة الرابعة كانت جه% ٢٠٫٤بنسبة  

ح دورَ املواطن يف مواجهة الوباء بنسبة    .%١١٫٥املرتبة اخلامسة لم توضـــِّ
املعلومات مما   السلبيات متثلت يف: تكرار نفس  أنَّ أهم  إلى  السابقة  النتائج  وتشير 

التنسي ُتطلقهيتطلب ضرورة  التي  املختلفة  التوعية  وحمالت  مبادرات  بني  املؤسسات ق  ا 
احلكومية   وغير  النتائج   بجازاناحلكومية  تعكس  كما  اجلهود،  إهدار  عدم  على  حرًصا 

املواطنني حول فيروس كورونا ( )؛  Covid-19عدم وجود جهة ُجتيب على استفسارات 
بَّ على نشر املعلومات (االتصال  ويرجع ذلك إلى أنَّ الهدف الرئيس جلهود التوعية انص 

املواطنني واإلجابة عليها    يف اجتاه واحد) دون لتلقي رسائل واستفسارات  إعطاء فرصة 
(االتصال يف اجتاهني) وهو ما ُيعدُّ إهدارًا ألهم مميزات مواقع التواصل االجتماعي التي  

ت الكثير من اخلوف تتيح التفاعلية بني املُرِسل واملتلقي خاصة يف ظل جائحة صحية أثار
  والقلق بني األفراد. 

  

  



 

 
٢٧٤٨ ٢٧٤٨ 

) املستجد  Covid-19) يوضح مقترحات العينة لتطوير جهود التوعية بفيروس كورونا (٢١جدول رقم (

  بجازان
  %  ك  مقترحات العينة لتطوير جهود التوعية

تخصيص حساب رسمي على تويتر لنشر كل ما يتعلق بتطورات فيروس كورونا  
)Covid-19  بجازان واستقبال استفسارات املواطنني (  

٣٣٫٩  ٢٣٩  

  ١٨٫٩  ١٣٣ ى أطباء ومتخصصني لنشر معلومات دقيقة عن الفيروس والعالج  االعتماد عل

التواصل   مواقع  من خالل  التوعية  يف  فعالية  أكثر  دورٌ  جازان  لصحة  يكون  أن 
  االجتماعي 

١٨٫٧  ١٣٢  

  ١٤٫٦  ١٠٣ تعليمات التباعد االجتماعي وإجراءات الوقاية التركيز على خطورة عدم اتباع 

لتص بجازان  جهة  ( تخصيص  كورونا  بفيروس  املتعلقة  الشائعات  -Covidحيح 
  ) املستجد وطرق الوقاية والعالج منه  19

١٣٫٩  ٩٨  

  % ١٠٠  705  املجموع 

كورونا  بفيروس  التوعية  جهود  لتطوير  العينة  مقترحات  السابق  اجلدول  يوضح 
)Covid-19  املستجد بجازان جاء يف املقدمة تخصيص حساب رسمي على تويتر لنشر (

يت ما  ( كل  كورونا  فيروس  بتطورات  استفسارات  Covid-19علق  واستقبال  بجازان   (
بنسبة   لنشر  %٣٣٫٩املواطنني  ومتخصصني  أطباء  على  االعتماد  الثانية  املرتبة  ويف   ،

، ويف املرتبة الثالثة أن يكون لصحة  %١٨٫٩معلومات دقيقة عن الفيروس والعالج بنسبة  
،  %١٨٫٧ل مواقع التواصل االجتماعي بنسبة  جازان دورٌ أكثر فعالية يف التوعية من خال

ويف املرتبة الرابعة التركيز على خطورة عدم اتباع تعليمات التباعد االجتماعي وإجراءات 
بنسبة   بجا %١٤٫٦الوقاية  املرتبة اخلامسة تخصيص جهة  الشائعات ، ويف  لتصحيح  زان 

 ) كورونا  بفيروس  والعCovid-19املتعلقة  الوقاية  وطرق  املستجد  بنسبة  )  منه  الج 
١٣٫٩%. 

  حتليل فرض الدراسة: 
   توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني تعرض اجلمهور جلهود التوعية مبنطقة

  ) املستجد. Covid-19جازان ووعيه بفيروس كورونا (
هذا   من  بني  للتحقق  العالقة  لقياس  بيرسون  ارتباط  معامل  حساب  مت  الفرض 

الوع التوعية ومستوى  النتائج  )، وCovid-19ي بفيروس كورونا (التعرض جلهود  أثبتت 
حيث توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني تعرض العينة جلهود التوعية صحة الفرض  

) كورونا  بفيروس  ووعيهم  جازان  املستجCovid-19مبنطقة  ارتباط  )  قيمة  فكانت  د 
  ). ٠٫٠١وهي قيمة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( ٢٨١٬٠بيرسون 



              ٢٧٤٩ 

  النتائج العامة للدراسة:  
إلى   الدراسة  بفيروس سَعت  التوعية  جهود  نحو  اجلمهور  اجتاهات  وحتليل  رصد 

  ) يف منطقة جازان وكشفت أهم النتائج:Covid-19كورونا ( 

   العينة لديهم الوقاية  Covid-19وعي بفيروس كورنا ( أنَّ أغلب أفراد  ) وطرق 
ما وهو  معه،  والتعامل  Hussain),   السابقة  الدراسات  من  دعد  نتائج  مع  يتفق  منه 

2020),Hussain 2020),Modi(,2020),T. (,2020),Reddy( . 
   اإلعالمية واالتصالية التي  جاءت مواقع التواصل االجتماعي يف مقدمة الوسائل

) كورونا  فيروس  حول  معلومات  على  العينة  أفراد  خاللها  من  -Covidيحصل 
دراسة19 مع  يتفق  ما  وهو   (afizAbdelh2020) ,(،    زيادة يف  ساعدت  كما 

دراسة   مع  يتفق  ما  وهو  العينة  لدى  ودراسة  ،  (La, V.-P.;2020)الوعي 
ويف املقابل لم حتَظ الوسائل األخرى سواء اإلعالم التقليدي أو التي )،  ٢٠٢٠(علة،

واألسواق،  املوالت  يف  التوعية  (حمالت  بجازان  التوعية  جهود  عليها  اعتمدت 
 ) بنسب كبيرة.zoomمثل   التطبيقات اإللكترونية

 ) جهود التوعية بفيروس كوروناCovid-19 يف جازان كانت ناجحة وساعدت (
وهو ما يتفق مع دراسات    يف الوقاية من العدوى من وجهة نظرهمأفراد العينة  

2020),Chen Q( ,)2020,B. L ,(Zhong,2020),A. ,Qazi(   
   لمديرية العامة للشئون  (احلساب الرسمي لجاء حساب صحة جازان على تويتر

الصحية مبنطقة جازان) يف مقدمة حسابات مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة  
املف (بجازان  كورونا  فيروس  عن  معلومات  على  للحصول  للعينة  لة  -Covidضَّ

أخرى  19 ومن جهة  رسمي  الرجوع ملصدر  العينة يف  برغبة  ذلك  ر  ُيفسَّ وقد   ،(
تويت على  جازان  صحة  حساب  اليومي    )٣٥(رومبراجعة  بالنشر  ز  متيَّ أنَّه  جند 

واملستمر وتنوعت رسائله للتوعية واإلرشاد ما بني رسائل نصية وصور ومقاطع  
 فيديو وإنفوجرايك.  

   جاء يف مقدمة مقترحات العينة تخصيص حساب رسمي على تويتر لنشر كل ما
بتطورات فيروس كورونا (    ) يف جازان واستقبال استفسارات Covid-19يتعلق 

املعلومات  املو مصادر  عبر  التشتت  لتفادى  العينة  حاجة  يعكس  ما  وهو  اطنني، 
رسمي   مصدر  على  االعتماد  وأهمية  الرسمية،  وغير  ُيشبع  ُمَوحَّدالرسمية 

أزمة   ظل  يف  خاصة  الشائعات  عن  بعيًدا  املوثوقة  السليمة  للمعلومات  حاجتهم 
استفسارات   على  والرد  استقبال  ضرورة  مع  الوباء،  حتقيًقا  اجلمه تفشى  ور 
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للتفاعلية التي تتيحها شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي؛ أي االعتماد  
على االتصال يف اجتاهني وعدم االكتفاء بنشر رسائل التوعية دون اإلجابة على  

  تساؤالت ومخاوف اجلمهور.  
  التوصيات:

-Covid(   إجراء أبحاث حتليلية عن حمالت ومبادرات التوعية بفيروس كورونا .١
  ) املستجد واالستراتيجيات اإلعالمية للتصدي له.  19

الشؤون الصحية بجازان علي تويتر، خاصة وأنه املصدر   .٢ تطوير حساب مديرية 
 ) كورونا  بفيروس  يتعلق  ما  لكل  املنطقة  جلمهور  واألهم  ) Covid-19األول 

ي ال  املستجد؛ بحيث يعتمد على أمنوذج اتصال يف اجتاهني وليس اجتاه واحد؛ أ
اجلمهور   استفسارات  على  ويجيب  يتفاعل  وإمنا  املعلومات  بنشر  يكتفي 

 ورسائلهم.  
تطوير احلسابات اإلخبارية التي تغطي أخبار منطقة جازان على مواقع التواصل   .٣

استرات دورًا  تؤدي  وأنها  خاصة  جلمهور   يجًيااالجتماعي،  للمعلومات  كمصدر 
والتزا احترافية  أكثر  تصبح  بحيث  الصحفي،  املنطقة؛  للعمل  املهنية  بالقواعد  م 

وذلك باالعتماد على متخصصني وخبراء يف مجال الصحافة اإللكترونية ومواقع  
 التواصل االجتماعي . 
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