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 مدخل: -
-فيعةبو -شهدت شبكات التواصل اإلجتماعي الجماهيرية بالمممكة العربيةة العةعوديةويوتيو 

 إعةتخدا  التننيةات التوعة  الكبيةر فةي، خاصةة مة  العةعودي تويتر( انتشارا واععا في المجتمة 
      عةةتخدامات تكنولوجيةةا المعمومةةاتاالمممكةةة دول المنةنةةة فةةي  تصةةدرت  الحديثةةة،إ  اإلتصةةالية

( حيةةةةغ بمةةةةش عةةةةدد امشةةةةتراكات فةةةةي 0(و4102تنريةةةةر هيإلةةةةة اإلتصةةةةامت وتننيةةةةة المعمومةةةةات  و
أي بنعةةبة انتشةةار بم ةةت  4102مميةةوا اشةةترا  بنهايةةة عةةا   10خةةدمات امتصةةامت المتننمةةة 

% عمةةم معةةتوى العةةكاا فيمةةا ارتسةة  عةةدد معةةتخدمي امنترنةةت فةةي المممكةةة ليصةةل إلةةم 071
 %116ر تجاوزت مميوا ُمعتخد  بنعبة انتشا 0.61

% مةا المشةاركيا فةي مواعهةا عمةم شةبكة اإلنترنةت مةا  22( أا 4و google كمةا  كشةست 
بصةةسة يوميةة ، كمةةا يشةاهد مةةا ينةةر   YouTube شةبكة المممكةة العربيةةة العةعودية يعةةتخدموا

باعتبةةةارال امختيةةةةار اثول وأكثةةةةر موااةةةة   YouTube% مةةةةا المعةةةةتخدميا العةةةةعودييا 01مةةةا 
لمبحةةغ عةةا المعمومةةات والمنتجةةات ومشةةاهدف منةةاة  السيةةديو عمةةم اإلنترنةةت، الويةة  تسالةةيً   

% مةةا 51ينةةد  محتةةوى بجةةودف عاليةةة، ويتسةة   YouTube% مةةا المعةةتخدميا أا 51ويةةرى 
متواصةةل مةة  لأفالةةل مكتبةةة فيةةديو وأفالةةل منصةةة مناعةةبة  YouTube أا عمةةمالمعةةتخدميا 

بشةكل أعاعةي فةي تالتعةر   YouTubeاآلخريا، ويعتسيد معظ  المعتخدميا الععودييا مةا 
ومةةةا الجةةةدير  ،عمةةةم الجديةةةدت بينمةةةا يةةةمتي اعةةةتخدامه  لةةة  كوعةةةيمة تاعةةةترخا ت فةةةي المنةةةا  الثةةةاني

% مةةةا المعةةةتخدميا العةةةعودييا تنريًبةةةا يعةةةتخدموا هةةة ال المنصةةةة عمةةةم .7بالةةة كر كةةة ل  أا 
 (2هواتسه  الجوالةو

وصةةةل عةةةدد معةةةتخدمي شةةةبكة فيمةةةا تواصةةةل شةةةبكتي فيعةةةبو  وتةةةويتر انتشةةةارهما الواعةةة  حيةةةغ 
م يةةيا شةةخع العةةا  765التواصةةل امجتمةةاعي سسفيعةةبو سس فةةي المممكةةة العربيةةة العةةعودية إلةةم

شةةركة ت ي عوعةةيال  6وفةة  الدراعةةة التةةي اامةةت بهةةا4104عةةا   الماالةةي منارنةةة بعةةتة م يةةيا
 6(2كميني ت معتشارات وعاإلل التواصل امجتماعيو

معةةتخدمي اإلنترنةةت فةةي العةةعودية اثعمةةم فةةي العةةال ، إ  بةةيا « تةةويتر»كمةةا تعةةد نعةةبة إنتشةةار 
فةةي المإلةةة، حيةةغ تصةةدر العةةعودية  21فةةي المإلةةة، مةة  معةةدل نمةةو عةةنوي يصةةل إلةةم  21تبمةةش 
 (1شهريًا و ت ريدفمميوا 011
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المتخصصةةة بالتعةةوي  اإللكترونةةي 2014) اي تةةو ديوأوالةةحت دراعةةة أجرتهةةا مؤععةةة اةةد و 
، «تويتةةةةةةر»رنةةةت فةةةي العةةةةةةةةةةةةعودية يممكةةةوا حعةةةابًا فةةةي معةةةتخدميا ل نت 01أا أربعةةةة مةةةا كةةةل 

ممةا   (.ومعةتحد  م يةيا 7مفتة إلم أا عدد معتخدمي ه ا  الموا  في الععودية بمةش نحةو 
يعةةةةةتدعي مةةةةةا المؤععةةةةةات الصةةةةةحية اعةةةةةتخدا  تةبينةةةةةات شةةةةةبكات التواصةةةةةل اإلجتمةةةةةاعي فةةةةةي 

وتةبية  تكنولوجيةا وعيةة الصةحية، أعتراتيجيات التوعية الصحي كجةز  مةا عمميةة التثنية  والت
التواصةةل والع اةةات العامةةة، خاصةةة فةةي فتةةرف انتشةةار اثوبإلةةة واثمةةرا  المعديةةة، مثةةل مةةر  

حالةةة وفةةاف و لةة  منةة  ظهةةور  407كورونةةا الةة ي أودى فةةي المممكةةة العربيةةة العةةعودية بحيةةاف  
ة تماثمةةةت حالةةة 202حالةةةة و 740بينمةةةا بمةةةش إجمةةةالي الحةةةامت المصةةةابة  4104السيةةةروس فةةةي 

  (7(و4102لمشسا ووزارف الصحة الععودية 
ونظةةةرا لةبيعةةةة المةةةر  المعديةةةة، وأهميةةةة الةةةدور التوعةةةوي والواةةةاإلي لهةةة ا المةةةر   تةةةمتي هةةة ال 

لوعةةةةةةةةةاإلل التواصةةةةةةةةةل  المةةةةةةةةةدا الةبيةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي مدينةةةةةةةةةة الريةةةةةةةةةا اعةةةةةةةةةتخدا  الدراعةةةةةةةةةة لمتعةةةةةةةةةر  
 تويتر( في التوعية الصحية لمر  كورونا  -فيعبو  -ويوتيو امجتماعي

 :مشكمة الدراسة -
الدور اإلتصالي  لممؤععات الصحية فةي التوعيةة  التعر  عمم تتحدد مشكمة ه ال الدراعة في

مر  كورونا، ما خة ل إعةتخدا  وعةاإلل التواصةل امجتمةاعي كةمداف توعويةة فةي ظةل وجةود ب
 6خةر وباإلي متمثل في فيروس كورونا

 أهمية الدراسة: -
يريةةةة واعةةةعة فةةةي المجتمةةة  العةةةعودي، كمةةةا تمتمةةة  تحتةةةل شةةةبكات التواصةةةل اإلجتمةةةاعي جماه 

إمكانةةات كبيةةرف إلعةةتخدامها فةةي المؤععةةات الصةةحية لمتواصةةل والتساعةةل مةة  المجتمةة  المحمةةي، 
معةيما مة   التوعويةة والتثنيسيةة خاصةة واةت انتشةار اثوبإلةة واثمةرا  البةرام  الصةحيةوتنسي  

مةةةدى  التعةةةر  عمةةةموالةةةوي فةةةي أهميةةةة المومةةةا هنةةةا تةةةمتي ، وبةةةا  خةيةةةر مثةةةل فيةةةروس كورونةةةا
شةةةةةبكات التواصةةةةةل فةةةةةي أعةةةةةتخدا  وتوظيةةةةة   المةةةةةدا الةبيةةةةةة ومعتشةةةةةسياتها الحكوميةةةةةةإعةةةةةتخدا  

   تويتر( في إعتراتيجيات التوعية الصحية حيال مر  كورونا6-فيعبو  -اإلجتماعيويوتيو 
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 تعتهد  الدراعة ما يمي:  :هداف الدراسةأ -
ومعتشةةةةسياتها لمةةةةدا الةبيةةةةة بمدينةةةةة الريةةةةا  امعةةةةتوى اعةةةةتخدا  وتوظيةةةة  ( التعةةةةر  عمةةةةم 0و

تةويتر( فةي اعةتراتيجيات التوعيةة  -فيعةبو -لشبكات التواصل امجتمةاعي  ويوتيةو الحكومية 
 الصحية لمر  كورونا6 

التوعيةةةة  بةةةرام  بالريةةةا  فةةةي ومعةةةتسياتها الحكوميةةةة المةةةدا الةبيةةةةمشةةةاركة  تنيةةةي  درجةةةة (4و
 الجماهيرية بالمممكة6 الصحية لمر  كورونا عبر شبكات التواصل

  : تساؤالت الدراسة وفروضها -
 تسعى الدراسة لإلجابة عمى سؤالين رئيسيين هما: 

بمدينةةةة الريةةةا   ومعتشةةةسياتها الحكوميةةةة المةةةدا الةبيةةةة بمدينةةةة الريةةةا  تعةةةتخد هةةةل  (2)
 ( في إعتراتيجياتها التوعوية6تويتر -فيعبو  -يوتيو  و شبكات التواصل اإلجتماعي

 وكثافت 6  المدا الةبية لوعاإلل التواصل امجتماعي، عتخدا ما درجة ام (9)
فةةي ومعتشةسياتها الحكوميةة بمدينةة الريةا  هةل أعةهمت المةدا الةبيةة بمدينةة الريةةا   (3)

ر، ومةا هةةو وتةويت-وفيعةبو  -يوتيةو  شةبكات  التوعيةة الصةحية لمةر  كورونةا عبةربةرام  
 معدل ومعتوى كسا ف ه ال المعاهمة6 

بحغ الع اة بيا العمو  امتصالي التوعوي عبةر الشةبكات امجتماعيةة وتنو  الدراعة عمم 
الةةةث غ، باإلالةةةافة إلةةةم معةةةتويات امعةةةتجابة لمرعةةةاإلل التوعويةةةة وبةةةيا المةةةدا الةبيةةةة عينةةةة 
الدراعةةةة وصةةةوًم إلةةةم تنيةةةي  حنينةةةي ووااعةةةي عةةةا  ويشةةةير إلةةةم وااةةة  المةةةدا الةبيةةةة جميعهةةةا( 

 هو ما يعتمز  وال  عدف فرو  هي: ومنارا ويدرس السرو  بيا ه ال المدا6 و 
 فروض الدراسة: -

السر  اثول: توجد فرو   ات دملة إحصةاإليية بةيا المةدا الةبيةة عينةة الدراعةة واعةتخدامها 
 لمشبكات امجتماعية الث غ6 

السةةر  الثةةاني: توجةةد فةةرو   ات دملةةة إحصةةاإلية بةةيا المةةدا الةبيةةة عينةةة الدراعةةة ومعةةتوى 
 وي المند  عبر رعاإلمها6 كثافة المالموا التوع

السةةر  الثالةةغ: توجةةد فةةرو   ات دملةةة إحصةةاإلية بةةيا المةةدا الةبيةةة عينةةة الدراعةةة ومعةةتوى 
عادف الت ريد والمشاهدات والتعمينات6    اعتجابة الجمهور له ال الرعاإلل عبر النشر وا 
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 ومنهجها: ،نوع الدراسة -
المعة  مةا أنعة  المنةاه  العمميةةة  تنتمةي هة ال الدراعةة الةم الدراعةات الوصةسية، ويعتبةةر مةنه 

ويعةةتخد  الباحةةغ مةةنه  المعةة  فةةي هةة ال الدراعةةة مةةا خةة ل  (01م إلمةةة لمدراعةةات الوصةةسيةو
عمةةم  فةةي مدينةةة الريةةا و محةةل الدراعةةة( أعةةمو  معةة  المنصةةات امليكترونيةةة لممةةدا الةبيةةة

 شبكات التواصل اإلجتماعي يوتيو  و تويتر وفيعبو 6 
 :مجتمع الدراسة -

نةة الريةا  مسةردات لمجتمة  فةة المةدا الةبيةة ومكوناتهةا مةا معتشةسياتها الحكوميةة بمديتعد كا
 6الدراعة

 عينة الدراسة:  -
ت  امعتماد عمةم العينةة العشةواإلية البعةيةة ونتجةت  المدا الةبية بمدينة الريا عينة  - أ

 عا المدا الةبية التالية:
ؤوا الصةةةةحية بةةةةالحرس مدينةةةةة الممةةةة  عبةةةةدالعزيز الةبيةةةةة ومعتشةةةةسم الممةةةة  فهةةةةد والشةةةة (0و

 الوةني(
مدينةةةة اثميةةةر عةةةمةاا الععةةةكرية والةبيةةةة ومعتشةةةسم النةةةوات المعةةةمحة بالريةةةا  التةةةاب   (4و

 لوزارف الدفاي6
 مدينة المم  فهد الةبية التابعة لوزارف الصحة6 (2و
 مدينة المم  ععود الةبية التابعة لوزارف الصحة6 (2و
 خمية6برنام  معتشسم اوى اثما بالريا  التاب  لوزارف الدا (1و
أعتمدت الدراعة عمةم الحصةر الشةامل لمشةبكات امجتماعيةة ويوتيةو ، تةويتر، فةيس بةو ( و 

لكافةةة المةةدا الةبيةةة ومعتشةةسياتها الكبةةرى المعروفةةة فةةي مدينةةة الريةةا  التةةي تمثةةل اةاعةةات 
 كبرى في المنظومة امدارية/الصحية، والتي تناولت الرعاإلل التوعوية حول فيروس كورونا6

 :نيةالعينة الزم -  
   6  ه 0221شعباا  21وحتم ه،  0221شعباا  0ت  تحديد عينة زمنية بدأت ما 
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  أداة الدراسة: -
تحميل مالةموا الرعةاإلل التوعويةة المنشةورف عبةر الحعةابات الرعةمية ت  امعتماد عمم أداف 

لممةةدا الةبيةةة الخمةةس ومعتشةةسياتها فةةي الشةةبكات امجتماعيةةة الةةث غ ويوتيةةو ، فيعةةبو ، 
 تويتر( 

 إجراءات الصدق والثبات: -
جمةة  البيانةةات مةةا خةة ل أعةةمو  صةةد  التحكةةي  بحيةةغ تنةةيس  افتةة  إجةةرا  ايةةاس الصةةد  إلد

داف عمةةم عةةدد مةةا المحكمةةيا لتنريةةر صةة حياتها اإلعةةر   تةة  اإلداف ماصةةممت إلجمةة ، حيةةغ
عتمةةاد كمةةا تةة   التحنةة  مةةا ثبةةات اإلداف  (2)لنيةةاس مةةاهو معةةتهد  اياعةة  اةةي  معةةام ت وفةة  وا 

 المناييس العممية6 
 المعالجات اإلحصائية:-

 كمةةا spss17"تة  إجةةرا  التحمةي ت اإلحصةةاإلية ال زمةةة إلرةرا  الدراعةةة باعةتخدا  برنةةام  ت 
اعةةتخد  الباحةةغ أعةةالي  اإلحصةةا  الوصةةسي التةةي تشةةمل التكةةرارات، والنعةة  المإلويةةة، ل جابةةة 

 عمم  تعاؤمت الدراعة وف  المعايير والمناييس العممية6
 الدراسات السابقة:-

( حةةةةول المكانةةةةة التةةةةي تحتمهةةةةا شةةةةبكات التواصةةةةل امجتمةةةةاعي 4102دراعةةةةة وابةةةةو ةالةةةة  (1) 
بوصةةةةسها مصةةةةادر لممعمومةةةةات الصةةةةحية لةةةةدى الجمهةةةةور العةةةةعودي، ومعرفةةةةة تمثيرهةةةةا العةةةةاةسي 

، حيغ كشست الدراعةة المكانةة معتماد عميها، ومعتوى الثنة بهاوالمعرفي والعموكي في حال ا
تحتمها شبكات التواصل امجتماعي بوصسها مصةادر لممعمومةات الصةحية لةدى الجمهةور  التي

مةةةةدادال بالمعمومةةةةات الصةةةةحية، حيةةةةغ  تنةةةةد  شةةةةبكات التواصةةةةل  تشةةةةير الدراعةةةةة إلةةةةمالعةةةةعودي وا 
، بعةةةب  اعتمةةةاد الجمهةةةور عميهةةةا فةةةي هةةة ا المجةةةال اإلجتمةةةاعي عمةةةم وعةةةاإلل اإلعةةة   التنميديةةةة

عدته  فةةةةي اتخةةةةا  اةةةةرارات معينةةةةة فةةةةي الشةةةةما الصةةةةحي، معةةةةالكمصةةةةادر لممعمومةةةةات الصةةةةحية 
                                                 

 تم عرض االستمارة على السادة المحكمين التالية اسماؤهم: 
رئيس قسم الصحافة بجامعة صنعاء -د. محمد القعاري - -  

 عما  بجامعة اإلما  محمد بن سعدد اإلسماميةاستاذ اإل -د. محمد الفقيه
أستاذ اإلعما  المساعد بكلية اإلعما  واالتصال بجامعة اإلما  محمد بن سعدد  -د. عبدالراضي حمدي البلبدشي 

 اإلسمامية
  -مدرس اإلعما  بجامعة األزهر –د. أحمد سمير 
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أا  إ  توالةةة  الدراعةةةةوالنالةةةا  عمةةةم التةةةوتر، والنمةةة  وفهةةة  وأدرا  أبعةةةاد الموالةةةوي الصةةةحي،
مصدر مه  لممعمومات الصحية لدى الععودييا، ولستةت الدراعةة أا اثةبةا  « يوتيو »موا  

جةا ت فيمةا الصةحية لةديه ،  والصيادلة يحتمةوا  المركةز اثول فةي الحصةول عمةم المعمومةات
شةةةةةةبكة اإلنترنةةةةةةت وتةبيناتهةةةةةةا فةةةةةةي المركةةةةةةز الثةةةةةةاني، يميةةةةةة  اثهةةةةةةل واثصةةةةةةداا ، ثةةةةةة  الننةةةةةةوات 

 (00التمسزيونيةو
( بعنةةةواا تاعتمةةةاد المةةةرأف العةةةعودية فةةةي المنةنةةةة الشةةةراية عمةةةم 4102( دراعةةةة والخةةةةا  4و

عةةة تزايةةد اعتمةةاد حيةةغ كشةةست الدراتاإلعةة   الجديةةد فةةي الحصةةول عمةةم المعمومةةات الصةةحية 
جةا  اعةتخدا  محةر  البحةغ  إ الععوديات عمم اإلع   الجديد فةي شةؤوا التثنية  الصةحي، 

تجوجةةلت لمحصةةول عمةةم المعمومةةات الصةةحية فةةي المرتبةةة اثولةةم، ثةة  تةة ال البحةةغ فةةي موااةة  
اإلنترنت الصحية المتخصصة، وبعد  ل  اعتخدا  شبكات التواصل امجتماعي في الحصةول 

مةةا حيةةغ درجةةة  ةمومةةات الصةةحية وأظهةةرت الدراعةةة  تراجةة  وعةةاإلل اإلعةة   التنميديةةعمةةم المع
امعتمةةةةةاد عميهةةةةةا كمصةةةةةدر لممعمومةةةةةات الصةةةةةحية، إ  جةةةةةا  التمسزيةةةةةوا فةةةةةي المرتبةةةةةة الخامعةةةةةة، 
والصةةةح  والمجةةة ت الورايةةةة فةةةي المرتبةةةة التاعةةةعة، فيمةةةا احتمةةةت اإل اعةةةة مرتبةةةة متةةةمخرف هةةةي  

 را ت ااإلمةة شةبكات التواصةل امجتمةاعي التةي تعتمةد عميهةا وأكدت الدراعة تصةدر شةبكة تأنعةت
العيدات الععوديات في المنةنة الشراية في الحصول عمم المعمومات الصحية، وتمتها شبكة 
تتةةةةةةةويترت، ثةةةةةةة  تاليوتيةةةةةةةو ت ثالثةةةةةةةًا، وتجوجةةةةةةةل بمةةةةةةةست رابعةةةةةةةًا، بينمةةةةةةةا احتةةةةةةةل تفيعةةةةةةةبو ت المرتبةةةةةةةة 

 (046الخامعةو
حةةةول تةةةمثير شةةةبكات التواصةةةل امجتمةةةاعي عمةةةم الجانةةة  (  4100دراعةةةة ولةةةيا و ماةةةو ( 2و 

وجةود ع اةة بةيا إلةم المعرفي والعموكي حيال وبا  انسمونزا  الحنازير  حيغ خمصت الرعالة 
اعةةتخدا  شةةبكات التواصةةل امجتمةةاعي والتةةاثيرات العةةموكية التةةي دفعةةت الشةةبا  الجةةامعي الةةم 

ل يا تناولوا المناح اكثةر اعةتخداما لشةبكات تناول المناح الوااي ما المر   ا  كانوا الة   ا
 (  02المناحو يتناولوالتواصل امجتماعي منارنة بزم إله  ال يا ل  

التةةي كانةةت  حةةول دور تعةةاةي المعةةتخدميا مةة   مواةة  (  2011دراعةةةودريدز و بةةول  (2و 
ر كمصةةةدر لممعمومةةةات الصةةةةحية مةةةا خةةة ل دراعةةةة الت ريةةةةدات الصةةةحية وتحميمهةةةا حيةةةةغ تتةةةوي

ت الدراعة الم التعر  عمم اعالي  تعامل معتخدمي موا  تةويتر وامتجاهةات الصةحية خمص
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ت   معةةةتخدمي خةةةفةةةي محتمةةة  انحةةةا  الوميةةةات المتحةةةدف اممريكيةةةة حيةةةغ اوالةةةحت الدراعةةةة ا
 (02واثمرا ةبيعة إلخت   و  تويتر في  تعاممه  م  تويتر وفنا

مةةم تشةةكيل معةةار  واتجاهةةات الستةةاف ( حةةول تةةمثير انةةاف يوتيةةو   ع 2011دراعةوعةةمي   (1و 
العةةعودية، والتةةي خمصةةت إلةةم وجةةود تةةمثير معرفةةي وعةةموكي ووجةةداني لمنةةاة  يوتيةةو  حيةةال 
النالايا المختمسةة، نظةرا لجماهيريةة المواة  وخصاإلصة  وانتشةارال الكبيةر، وأهميةة اعةتخدام  فةي 

 (01برام  الت يير المعرفي والعموكي لنةاعات الجمهور المعتهد و
عةةةا اإلتجاهةةةات الحديثةةةة فةةةي أبحةةةاغ التوعيةةةة الصةةةحية، التةةةي ( .411دراعةةةة وعةةةورز  (.و 

 تواصةةةةةل اثجتمةةةةةاعي العمةةةةةود السنةةةةةري لمبةةةةةرام  التوعويةةةةةة الصةةةةةحيةلشةةةةةبكات ااشةةةةةارت إلةةةةةم أا 
 لةةةةديها هةةةةد اا يكةةةةوا  الصةةةةحيةالمنظمةةةةات  مةةةةايستةةةةر  أنةةةة   وأشةةةةارت الدراعةةةةة إلةةةةم،الحديثة

 شةةبكات موااةة  تهد  مةةا خةة ل التساعةةل عبةةرالمعةة ، مةةا خةة ل مشةةاركة الجمهةةوراعةةتراتيجي
وهةةة ا  ،ل تصةةةامت امعةةةتراتيجية خةةةةة متكاممةةةةجةةةز ا مةةةا  امجتمةةةاعي ليكةةةوا  لةةة   التواصةةةل

لتوصةةةةةيل  انتهةةةةةار الةةةةةةر  الجديةةةةةدفالمؤععةةةةةات الصةةةةةحية المهنيةةةةةيا الصةةةةةحييا و  يتةمةةةةة  مةةةةةا 
ل الخاصةةةةة بهةةةة  مةةةةا خةةةة  خةةةةدمات الرعايةةةةة الصةةةةحية وتعزيةةةةز لمجمهةةةةور الصةةةةحية المعمومةةةةات
التساعميةةةةة مةةةة   مةةةةا الميةةةةزات مجموعةةةةة واعةةةةعة وتةبيةةةة  امجتماعيةةةةة موااةةةة  الشةةةةبكات اعةةةةتثمار

 6(.0وميحالمجتم  الم
حيةةةغ توالةةة  الدراعةةةة اا شةةةبكات  2011-2015)دراعةةةةو نظةةةرف عمةةةم اإلعةةة   العربةةةي ( 7و

التواصةةل امجتمةةاعي باتةةت تعةةتخد  كمصةةادر اخباريةةة ومحركةةات توعويةةة وكمحسةةزات تساعميةةة 
تم  المحمي، كما بينت الدراعةة اا شةبكات التواصةل اإلجتمةاعي تمعة  دورا بةارزا فةي م  المج

 (07وتنبل العياعات الحكومية والخدمية6
(التةةي اارنةةت بةةيا موااةة  شةةبكات التواصةةل امجتمةةاعي والموااةة   4104( دراعةومنصةةور 5و 

كترونيةةةةة لصةةةةال  امليكترونبةةةةة والعربيةةةةة انمو جةةةةا( حيةةةةغ رصةةةةدت الدراعةةةةة تراجةةةة  الموااةةةة  املي
شةةةبكات التواصةةةل امجتمةةةاعي واةةةوف تةةةاثير هةةة ال لشةةةبكات عمةةةم جمهةةةور المتمنةةةيا والخصةةةاإلع 

ةاثير عمةم الجمهةور تةالكبيرف والسريدف التي تمتمكها شبكات التواصل اإلجتماعي في الوصةول وال
 (056ومعرفيا وعموكيا المعته 

مصةدر لممعمومةات الصةحية حةول اعةتخدا  المرالةم ل نترنةت ك (4110دراعةة وال ةان  ( 0و 
جيةةةةةغ كشةةةةةست الدراعةةةةةة اا ث ثةةةةةة اربةةةةةاي المبحةةةةةوثيا  يعةةةةةتخدموا امنترنةةةةةت لمحصةةةةةول عمةةةةةم 
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صةةةةول عمةةةةم كميةةةةة اكبةةةةر مةةةةا حنه  مةةةةا الكةةةةالمعمومةةةةات الصةةةةحية  ويشةةةةعروا اا امنترنةةةةت تم
المعمومةةةات  الصةةةحية منارنةةةة بالمصةةةادر امخةةةرى  كامةبةةةا  والصةةةحافة المةبوعةةةة وخمصةةةت 

نحةةو شةةبكات امنترنةةت لمحصةةول عمةةم المعمومةةات الصةةحية  التحةةول أهةةور بةةدالدراعةةة اا الجم
 (00و
والتةةةي هةةةدفت الةةةم امجابةةةة عمةةةم اعةةةإلمة رإليعةةةة تتمحةةةور حةةةول  (2010دراعةةةةو توعةةةتيا  (01و

اعبا  تحول الجمهور الم شبكة امنترنت لمبحغ عا المعمومات الصةحية، وخمصةت الدراعةة 
ديةةةة يسالةةةموا شةةةبكة امنترنةةةت باعتبارهةةةا المصةةةدر مةةةا معةةةتخدمي النةةةواإل  البري  %21الةةةم اا 

% يسالةةموا الةبيةة  المخةةتع ، كمةةا 00الةةرإليس لمحصةةول عمةةم المعمومةةات الصةةحية منابةةل 
اوالحت الدراعة أا  المرالم المعتاؤوا يسالموا شبكة امنترنةت اكثةر مةا ريرهةا لمحصةول 

 (  41عمم المعمومات الصحيةو
 التعميق عمى الدراسات السابقة: -

 لدراعات العابنة في  مناربتها  لمموالوي ما خ ل اثبعاد التالية:أهتمت ا
( البعةةةد اثول: الةةة ي ركةةةز عمةةةم دراعةةةة تحةةةول الجمهةةةور نحةةةو شةةةبكات اثنترنةةةت وتةبينةةةات 0و

عةةةا اثةبةةةا  والوعةةةاإلل اإلع ميةةةة التنميدية كمصةةةدر  كبةةةديل منصةةةات التواصةةةل اإلجتمةةةاعي،
 ة6رإليس لمجمهور لمحصول عمم المعمومات الصحي

( البعةةةةةد الثةةةةةاني: الةةةةة ي ركةةةةةز عمةةةةةم الةةةةةدور المتنةةةةةامي لشةةةةةبكات التواصةةةةةل امجتمةةةةةاعي فةةةةةي 4و
 إعتراتيجيات التوعية الصحية والتثني  والوصول الم الجمهور المعتهد 6

( البعةةةد الثالةةةغ: الةةة ي ركةةةز عمةةةم دراعةةةة بعةةة  تةةةمثير شةةةبكات التواصةةةل اإلجتمةةةاعي عمةةةم 2و
 كجز  ما خصاإلع الوعيمة في التوعية الصحية6 الجوان  المعرفية واإلدراكية والعموكية،

 :مصطمحات الدراسة -
 Middle باإلنجميزيةةمر  كورونا: تعةمم مت زمةة الشةر  اثوعةة التنسعةية،وتعني   -

East Respiratory Syndrome (MERS))   والمعةرو  اختصةارا  بمعة  (MERS-
CoV) أو  -كمةةا يعةةر  أيالةةًا بسيةةروس كورونةةا الشةةر  اثوعةةة أو فيةةروس كورونةةا الجديةةد

 جةةدفتةة  رصةةدال ثول مةةرف فةةي مدينةةة  يفيةةروس تةةاجوهةةو   كورونةةا نوفةةل أو بالسيروعةةة المكممةةة،
، كمةةا أةمةة  عمةةم المةةر  فةةي  4104عةةبتمبر عةةا   42بالمممكةةة العربيةةة العةةعودية،  فةةي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
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أو عةارس العةعودي، ولكةا اتسة  مةؤخرًا  عةارسالبدايةة عةدد مةا اثعةما  المختمسةة مثةل شةبي  
 .(8عمم تعميت  فيروس كورونا المعب  لمت زمة الجهاز التنسعي الشر  أوعةيو

مجموعةةة مةةا التةبينةةات المعةةتندف إلةةم اإلنترنةةت " هةةي :اإلجتمةةاعي شةةبكات التواصةةل -
، والتةةةةي تعةةةةم  ل نشةةةةا  وتبةةةةادل 2.0تكنولوجيةةةةة لمويةةةة  التةةةةي تبنةةةةم عمةةةةم أعةةةةس أيديولوجيةةةةة و 

و التةةي تعةةم  لدفةةراد بنةةا  لمحةةة عامةةة أو شةةب  عامةةة فةةي إةةةار نظةةا   المعةةتخد  والمحتةةوى
المعةةةتخدميا، وتوالةةة  مإلحةةةة المعةةةتخدميا اآلخةةةريا الةةة يا يشةةةتركوا معهةةة  باتصةةةال، وكةةة ل  

 (  9روا داخل النظا وعر  واجتياز ااإلمته  ما امتصامت، وتم  التي أدلم بها آخ
المةةةةدا الةبيةةةةة: ينصةةةةد بالمةةةةدا الةبيةةةةة مجموعةةةةة الخةةةةدمات التةةةةي تنةةةةدمها المعتشةةةةسيات  -

والمراكةةةز الةبيةةةة المتخصصةةةة عمةةةم معةةةاحات متكاممةةةة مةةةا الخةةةدمات الصةةةحية، وفةةة  عياعةةةة 
 6 )محل الدراعة(عامة عمم المعتوى الصحة الوةنية ،مثال  ل  المدا الةبية 

 :المدخل النظري لمدراسة-
تعد تظرية إنتشةار اثفكةار والمعةتحدثات مةا المةداخل النظريةة اثبةرز فةي هة ا المجةال، حيةغ 
يعةةر  روجةةرز اإلنتشةةار بمنةة   أعةةتخدا  التكنولوجيةةا الجديةةدف والمصةةادر واثفكةةار مةةا مختمةة  
النةاعات واثفراد، ما خ ل النجةاح الة ي يصةاد  بعة  المبتكةرات والسشةل الة ي يصةاح  

عمةةم نشةةر المعمومةةات  ةوتركةةز هةة ال النظريةةظةةرو  النجةةاح واعةةبا  السشةةل  الةةبع  اثخةةر، و 
المتعمنةةة بةةالمبتكرات والتجديةةد بةةيا اةاعةةات  المجتمةة   بهةةد  تحنيةة  التنميةةة وهةةو فةةي اثخيةةر 
يعتبر والت يير( الهد  النهاإلي لها،وامبتكار وف  هة ال النظريةة هةو أي فكةرف جديةدف أو أعةمو   

فةةي الحيةةاف واةةد حةةدد روجةةرز و شةةوميكر المحةةددات والخصةةاإلع  أو نمةةة جديةةد يةةت  اعةةتخدام 
 (21و: التي  تحدد مدى  يوي وانتشار المبتكرات فيما يمي

الميزف النعبية : المعتحدغ اد يكوا شي  مشاب  لشي  آخر موجود معبنا ، لكةا  المهة   -0
أو امجتماعيةةةة  هةةةو مةةةدى إدرا  المزايةةةا النعةةةبية لمسكةةةرف الجديةةةدف عةةةوا  مةةةا الناحيةةةة اماتصةةةادية

الةة ي  /الجهةوينصةةد بةةالميزف النعةةبية عةةادف مةةدى الساإلةةدف اماتصةةادية التةةي تعةةود عمةةم الشةةخع
 يتبنم السكرف أو اثعمو  الجديد 6

درجةةةة التعنيةةةد: أي مةةةدى إدرا  نوعيةةةة المبتكةةةر أو المعةةةتحدغ وتختمةةة  المعةةةتخدمات فةةةي -4
و السكةرف الجديةدف عةهمة التعامةل والسهة  مدى عهولة فهمها والتعامل معها  فكمما كاا امبتكةار ا

 زادت عرعة انتشارها وتعمي  اعتخدامها6 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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الم  مة: أي كمما أدر  المجتم  أا هة ال المبتكةرات تتسة  مة  ايمة  وخبراتة  العةابنة زادت -2
 عرعة انتشارها وتوظيسها6

وابةل أا  النابمية لمتجري : وتعني مدى ادرف السرد عمم تجربة المعتخد  عمةم نةةا  محةدد-2
يتخ  النرار النهاإلي بشةمن  وكممةا ارتسعةت تجربةة المعةتحدغ زادت فرصةة تنبية  يعةد أا يتعةر  

 عمم المزايا النعبية6
ابةةةةول النتيجةةةةة: أي مةةةةدى والةةةةوح اعةةةةتخدا  أو تبنةةةةي المعةةةةتحدغ فعةةةةهولة م حظةةةةة السةةةةرد -1

ة لمسةةةرد أا والجماعةةةة لنتةةةاإل  تبنةةةي المعةةةتحدغ تزيةةةد مةةةا إمكانيةةةة انتشةةةارال وتتةةةي  هةةة ال الخاصةةةي
 يتحدغ عا المعتحدغ م  اآلخريا مما اد يزيد ما اناعاته  الخاصة بسواإلدال6 

ويعّد المدخل، مدخً   اتصاليًا عيكولوجيًا، فند افتر  وجود جمهور نشةة لة  دوافة  شخصةية 
امنترنةةت كوعةةيمة تتنةةافس مةة  ريرهةةا مةةا الوعةةاإلل  شةةبكة تدفعةة  معةةتخدا  ونسعةةية واجتماعيةةة،

معةةةتخدمي امنترنةةةت أكثةةةر نشةةةاة  اجاتةةة ، وتةبينةةةًا عمةةةم  لةةة  فةةةاا فإلةةةات جمهةةةورإلشةةةباي احتي
يتميةةز بهةةا امتصةةال الرامةةي، وبالتةةالي  ومشةةاركة فةةي العمميةةة امتصةةالية بتةةمثير التساعميةةة التةةي

عةةا وعةةي كامةةل بحاجاتةة  التةةي يريةةد إشةةباعها،  فاننةةا نتواةة  أا يتخةة  السةةرد اةةرارال فةةي امعةةتخدا 
اتجةةةةاهيا: امتصةةةةال بةةةةاآلخريا عةةةةا ةريةةةة  الوعةةةةاإلل المتاحةةةةة عمةةةةم ويتمثةةةةل امعةةةةتخدا  فةةةةي 

 تصس  المواا  المختمسة لتمبية الحاجات6و  مرعً  أو معتنبً 6 امنترنت، عوا  كاا المعتخد 
شةةةةبكات الةةةةدواف  التاليةةةةة معةةةةتخدا  تتالةةةة  وتةبينةةةةًا عمةةةةم مةةةةدخل امعةةةةتخدامات واإلشةةةةباعات 

 :اثنترنت
 كبديل عا امتصال الشخصي6 -0
 اإلدرا  ال اتي عا الجماعات المختمسة ما الناس6 -4
 تعم  العموكيات المناعبة6 -2
 كبديل أال تكمسة عا الوعاإلل اثخرى6 -2
 المعاندف المتبادلة م  اآلخريا6 -1
 التعم  ال اتي6 -.
 التعمية واثماا والصحبة6 -7

عةة معةةايير لدراMedia Richness Theory  (22)وتصة  نظريةة ثةةرا  وعةاإلل اإلعة   
امختيار بيا الوعاإلل اإلع مية التكنولوجية وفنًا لدرجة ثراإلها المعموماتي، وتوالة  أا فعاليةة 
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امتصةةةال يعتمةةةد عمةةةم النةةةدر الةةة ي تعةةةتخد  بةةة  الوعةةةيمة، وتركةةةز بشةةةكل أكبةةةر عمةةةم اثشةةةكال 
ًا التساعميةةةة ل تصةةةال فةةةم اتجةةةاهيا بةةةيا النةةةاإل  بامتصةةةال والجمهةةةور المعةةةتنبل لمرعةةةالة، وةبنةةة

لمنظريةة فةةاا الوعةاإلل اإلع ميةةة التةم تةةوفر رجة  صةةدى تكةوا أكثةةر ثةرا ، فكممةةا اةل ال مةةو  
يجةاد  كمما كاا امتصال السعال أكثر حدوثًا، فثرا  المعمومات ينو  بتخسي  درجة ال مةو  وا 
معاحة ما المعاني المشتركة باعتخدا  وعيمة اتصالية معينة6 وتستةر  هة ال النظريةة فرالةيا 

 :(23)ماأعاعيا ه
السةةةر  اثول: أا الوعةةةاإلل التكنولوجيةةةة تمتمةةة  اةةةدرًا كبيةةةرًا مةةةا المعمومةةةات، فالةةةً  عةةةا تنةةةوي 
المالةةموا المنةةد  مةةا خ لهةةا وبالتةةالي تعةةتةي  هةة ال الوعةةاإلل الت مةة  عمةةم ال مةةو  والشةة  

 ال ي ينتا  الكثير ما اثفراد عند التعر  لها6
ثةرا  الوعةيمة مرتبةةة مةا اثعمةةم إلةم اثاةةل  السةر  الثةاني: هنةةا  أربعةة معةةايير أعةاس لترتيةة 

مةةا حيةةغ درجةةة الثةةرا  وهةةي عةةرعة رد السعةةل، اةةدرتها عمةةم ننةةل اإلشةةارات المختمسةةة باعةةتخدا  
تننيات تكنولوجية حديثة مثل: الوعاإلة المتعددف، والتركيةز الشخصةي عمةم الوعةيمة، واعةتخدا  

 الم ة الةبيعية6
بةيا نتةاإل  بحةوغ  ريات امتصال المعاصرف، لتجمة وبرزت نظرية التعوي  امجتماعي بيا نظ

وامتجاهةةةات النسعةةةية، بمةةةا  اإلانةةةاي وانتشةةةار المعمومةةةات، فةةةي إةةةةار حركةةةة الةةةنظ  امجتماعيةةةة
امتصةةةةال الحديثةةةةة ومنهةةةةا تموااةةةة   يعةةةةم  بانعةةةةيا  المعمومةةةةات وتمثيرهةةةةا، عةةةةا ةريةةةة  وعةةةةاإلل

   المعنةةةدف، معةةةت  ل اةةةوفالتواصةةةل امجتمةةةاعيت، وتنظةةةي  اعةةةتراتيجيات عةةةا ةريةةة  هةةة ال الةةةنظ
وعةةةةةةةاإلل وأعةةةةةةةةالي  امتصةةةةةةةةال الحديثةةةةةةةةة لنشةةةةةةةةر ةروحةةةةةةةةات وايةةةةةةةةديولوجيات يةةةةةةةةراد نشةةةةةةةةرها فةةةةةةةةي 

 6(42والمجتم 
عتخاماتها في حنل التوعية الصحية6  المنظور العممي لشبكات التواصل اثجتماعي وا 

كةةةةاب ا وف وو شةةةةبكات التواصةةةةل  امجتمةةةةاعي توالةةةة  أدبيةةةةات اإلعةةةة   الجديةةةةد أا مصةةةةةم  
مجموعةة مةا التةبينةات المعةتندف إلةم اإلنترنةت التةي تبنةم " أنهةا تعنةي (41و(2010ي ينةا وه

، والتةةةةي تعةةةةم  ل نشةةةةا  وتبةةةةادل المعةةةةتخد  2.0عمةةةةم أعةةةةس أيديولوجيةةةةة وتكنولوجيةةةةة لمويةةةة  
و التي تعم  لدفراد بنا  لمحة عامة أو شب  عامة فةي إةةار نظةا  المعةتخدميا،  "والمحتوى 

خدميا اآلخةةريا الةة يا يشةةتركوا معهةة  اتصةةال، وكةة ل  عةةر  واجتيةةاز وتوالةة  مإلحةةة المعةةت
 وتتصةةةةدراإلتصالي6 اةةةةاإلمته  مةةةةا امتصةةةةامت، وتمةةةة  التةةةةي أدلةةةةم بهةةةةا آخةةةةروا داخةةةةل النظةةةةا 
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تنريةةر والمممكةةة  العربيةةة العةةعودية دول المنةنةةة و لةة  فةةي إعةةتخدامات تكنولوجيةةا المعمومةةات 
(  حيةةغ بمةةةش عةةدد امشةةةتراكات فةةي خةةةدمات .4(و4102هيإلةةة اإلتصةةةامت وتننيةةة المعمومةةةات 

% 071أي ببنعةةبة انتشةةار بم ةةت  4102مميةةوا اشةةترا  بنهايةةة عةةا   10امتصةةامت المتننمةةة 
 0.61عمةةةم معةةةتوى العةةةكاا فيمةةةا ارتسةةة  عةةةدد معةةةتخدمي امنترنةةةت فةةةي المممكةةةة ليصةةةل إلةةةم 

   6 %11مميوا ُمعتخد  بنعبة انتشار تجاوزت 
 googleفةي شةبكة % مةا المشةاركيا  22أا  (.4و ( (google2014كشةست دراعةة فيمةا 

يشةاهد مةا ينةر  مةا بينمةا بصةسة يوميةة  YouTubeما المممكة العربية الععودية يعتخدموا 
باعتبةةارال امختيةةار اثول وأكثةةر موااةة  الويةة   YouTube% مةةا المعةةتخدميا العةةعودييا 01

فيمةا تواصةل ، عمةم اإلنترنةت تساليً  لمبحغ عا معمومات المنتجات ومشةاهدف منةاة  السيةديو
حيةغ كشةست دراعةة   فةي المممكةة العربيةة العةعودية انتشةارهما الواعة  وتويتر فيعبو   شبكتي 

فةةةةي المممكةةةةة  وصةةةل متخصصةةةة اا عةةةةدد معةةةتخدمي شةةةةبكة التواصةةةةل امجتمةةةاعي سسفيعةةةةبو سس
 4104عةةا   م يةةيا شةةخع العةةا  الماالةي منارنةةة بعةةتة م يةةيا  7.8العربيةة العةةعودية إلةةم

شةةةةركة ت ي عوعةةةةيال كمينيةةةة ت معتشةةةةارات وعةةةةاإلل التواصةةةةل  وفةةةة  الدراعةةةةة التةةةةي اامةةةةت بهةةةةا
 (47امجتماعي و

بةةةيا معةةةتخدمي اإلنترنةةةت فةةةي العةةةعودية « تةةةويتر» ( اا نعةةةبة انتشةةةار45كمةةةا كشةةةست الدراعةةةةو
فةةي  21فةةي المإلةةة، مةة  معةةدل نمةةو عةةنوي يصةةل إلةةم  21تعتبةةر اثعمةةم فةةي العةةال ، إ  تبمةةش 

  (40شهريا و ت ريدفمميوا  150اا الععودية تصدر المإلة، موالحة 
المتخصصةة بالتعةوي  اإللكترونةي أا  «واي تةو دي»وأوالحت الدراعةة التةي أجرتهةا مؤععةة 

، مفتةةة «تويتةةةةةر»معةةتخدميا ل نترنةةت فةةي العةةةةةةةةةةةعودية يممكةةوا حعةةابًا فةةي  01أربعةةة مةةا كةةل 
 .(21وم ييا 7مش نحو إلم أا عدد معتخدمي ه ا  الموا  في الععودية ب

تةبينةات شةبكات التواصةل انةوات اليوتيةو  و اعةتخدا   الصةحيةمما يعتدعي ما المؤعععات 
التوعيةةة الصةةحية والتثنيةة  والتواصةةل مةة   فةةي أعةةتراتيجياتعمةةم فيعةةبو  وتةةويتر اإلجتمةةاعي 

 وتةبي  تكنولوجيا التواصل والع اات العامة  المجتم  المحمي
 كة العربية السعودية: مرض كورونا في الممم -

 Middle East Respiratoryمةةةر  كورونةةةا او مت زمةةةة الشةةةر  اثوعةةةة التنسعةةةيةو
Syndrome)  والمعةةرو  اختصةةاًرا باعةة (MERS-CoV) (91)  ويعةةر  أيالةةًا فيةةروس
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 - أو كورونةةا نوفةةل أو بالسيروعةةة المكممةةة -كورونةةا الشةةر  اثوعةةة أو فيةةروس كورونةةا الجديةةد
 4104عةبتمبر 42بتةاري   ، جةدف العةعوديةتة  رصةدال ثول مةرف فةي مدينةة  فيةروس تةاجيوهو 
الكبيةةرف المعروفةةة بتمثيرهةةا عمةةم  اتمةةي فيةةروس كورونةةا الشةةر  اثوعةةة إلةةم إحةةدى السيروعةةوينت

( تة  اكتشةا   (Coronaviridae :ميزيةةباإلنجاإلنعاا والحيواا وتعمم باع  كورونا فيريدي،
 (20و00.1أول فيروس ما ه ال العاإلمة في عا  

حالةةة  407أودى بحيةةاف   حيةةغ (مةةر  كورونةةا ووتعتبةةر العةةعودية اثكثةةر إصةةابة بةةالسيروس 
حالةةة  740بينمةةا بمةةش إجمةةالي الحةةامت المصةةابة  4104وفةةاف و لةة  منةة  ظهةةور السيةةروس فةةي 

  (24و (4102ارف الصحة الععودية حالة تماثمت لمشسا ووز  202و
 :تنمية الوعي الصحي عبر شبكات التواصل االجتماعي  -

أعةتراتيجياتها  فةي  شةبكات التواصةل اإلجتمةاعي تعةتخد باتت المنظمات الصةحية المعاصةرف  
اعةةهمت  فنةةد (22و(4115مايسيمةةد الصةةحة العامةةة والتثنيةة  و االةةاياحيةةال  التوعويةةة  الحديثةةة
بةةةيا المؤععةةةات المعمومةةةات تبةةةادل لتواصةةةل و ا اةةةدرات زيةةةادفمجتمةةةاعي فةةةي شةةةبكات التواصةةةل ا
 مةا خة ل انشةا   (22و(4101 هيمةياو كةاب ا و ممةا يعةزز السعةل التوعةويالصحية والجمهور،

 دمةةة  عبةةةر (21و(4110 وأخةةةروابةةةاولس و ونشةةةر التوعيةةةة والتثنيةةة  الصةةةحي إنشةةةا  المحتةةةوى
 اثعةةةةةتراتيجية العامةةةةةةفةةةةةي  امجتمةةةةةاعيشةةةةةبكات التواصةةةةةل المتعةةةةةددف فةةةةةي   عناصةةةةةر الوعةةةةةاإلة

 بةيا متعةدد امتجاهةات امتصةال أو اتجةاهياعةرياا المعمومةات فةي  دافعيةة  تعزيزو  لمتوعوية،
 نةةوفب امعتةةرا وهةة ا يتةمةة   (.2و(4101بيرعةةوا مارعةةتيمر و والجمهةةور المؤععةةات الصةةحية

 شةراإل  لوصةول الةم واالتوعيةة الصةحية  بةرام  ودورها الكبير في، شبكات التواصل امجتماعي
عبةةر التةةي تعةةتدعي تسعيةةل الةةة  الواةةاإلي  مرعايةةة الصةةحيةل واعةةعة مةةا جهةةة، والكمسةةة الكبيةةرف 

تشةةةو واثاةةةل كمسةةةة وأكثةةةر فاعميةةةة  شةةةبكات التواصةةةل امجتمةةةاعيلالحمةةة ت التوعويةةةة  اعةةةتخدا 
 6 (27و(4110وآخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروا 

 مةا حيةغ ات الصةحيةفعالةة لممؤععةو لند اصبحت شبكات التواصل امجتمةاعي ةرينةة عةهمة 
 الوااإليةةةة الخةةةدمات ممةةةا يعةةةزز، منارنةةةة بساعميتهةةةا وانتشةةةارها الصةةةحية توصةةةيل المعمومةةةاتكمسةةةة 

 التةةمميا تنةةدي  النصةةاإل  بةةدأت شةةركات كمةةا ،الصةةحيةبنةةا  مجتمعاتهةةا  و  لممؤععةةات الصةةحية
رعةةةال رعةةةاإلل  الصةةةحية مةةة  العمةةة    لمتساعةةةل شةةةبكات التواصةةةل فةةةي محاولةةةة عبةةةر التعةةةوي وا 

 6 (25و(4100 وتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعة التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمميا الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحييا صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورف تحعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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المنصةةات امليكترونيةةةة  مةة د لنةةد اصةةبحت العياعةةات التوعويةةة الصةةحية الحديثةةةة تعتمةةد عمةةم
 لممنظمةات عةهليممةا تةويتر، و  فيعةبو ، يوتيةو ،، مثةل لشبكات التواصل م  بعالةها الةبع 

ا وكةة ل  التساعةةل مةة  لخاصةةة بهةةالسيةةديو او  والصةةوت، لرعةةاإلل والصةةورا و المةةواد إدارف الصةةحية
فةي  المعمومات المةموبة لعثور عمما ، ومعاعدته  فيمعتخدمي شبكات التواصل امجتماعي

 امجتماعيةةةالشةةبكات الننةةوات اإلع ميةةة و  عةةتخدا كمةةا اا أ (21و(4101ريةةد و أشةةكال مختمسةةة
المتةةةةورف و  الديناميكيةةةة البيإلةةةة بحكةةة  المعمومةةةات الصةةةحيةتعةةةهيل تةةةدف  ل كبيةةةرف  فرصةةةة يخمةةة 

 ممةةا يرفةة  المعةةاهمة فةةي زيةةادف شةةبكات  التواصةةل امجتمةةاعي منصةةات عمةةم مختمةة لمشةةبكات 
ثاكيٛز٘ و6 تبةادل المعمومةات عةرعة ما خ ل تعةري   ات الصمة  والخدمات  وعي الجمهور 

 (20و(4110 َٔاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكٚ ٛز
 امةةةةةتؤ   تنةةةةو  عمةةةةم ةالتوعويةةةة اا امتجاهةةةةات الحديثةةةةة لممنظمةةةةات الصةةةةحية فةةةةي برامجهةةةةكمةةةةا أ

مةة   التواصةةل وتوعةةي  أنشةةةتها وموا مةةة في التخةةةيةشةةبكات التواصةةل اإلجتمةةاعي، منصةةات
كمةةةةةا اا  هةةةةة ال اثعةةةةةتراتيجيات ( 24و(4110 بةةةةةوكميا وتريعةةةةةوو المحمةةةةةيالجمهةةةةةور والمجتمةةةةة  

 اإلدارف الحديثةة ارتباةةا وثينةا بمسهةو  تةرتبة الحديثة في اعتخدا  شبكات التواصل اإلجتماعي 
تمعةة  شةةبكات المحمةةي، حيةةغ لةةدى المجتمةة   لممؤععةةات الصةةحية ة ايجابيةةةوبنةةا  صةةورف  هنيةة

 والعةةمعة امنةبةةاي إدارف اعةةتراتيجياتالتواصةةل امجتمةةاعي فةةي الواةةت الةةراها دورا  كبيةةرا فةةي 
 مصةداايتها وتحعةيا خةدمات الصةحية لممنظمةات الصةحيةال مما يعزز عمم شبكات  امنترنت

المزيةةد مةةا  وكعةة  انةباعةةات جيةةدف   الوااإليةةة، وتوليةةدحيةةال اممةةرا  والبةةرام الةةوعي وزيةةادف 
عةةةةةكوت و امهةةةةةدا  التوعويةةةةةة لممنظمةةةةةات الصةةةةةحية6، وبالتةةةةةالي تحنيةةةةة  لمعةةةةةتخدمياا اهتمةةةةةا 
 (22و(4100
فةي البةرام  الصةحة نةاعةات ل وأهميةة أكثر جا بيةة امجتماعيشبكات التواصل  صبحتكما أ

 مةا  تكنولوجيةات امتصةال الجديةدف يمكةا ممةا  ،محةو اثميةة الصةحيةواعةتراتيجيات  التوعوية 
مهةةارات تةةةوير و  الصةةحية زيةةادف المعرفةةة لمعةةاعدف النةةاس عمةةم السةةرع التوعويةةة توعةةي  نةةةا 
 فةةي حنةةل اكبيةةر  ا موالةةوع  التةةي تعةةد الصةةحية وعةةد  السجةةوف المعمومةةات المناعةةبة البحةةغ عةةا

 ،الصةحية ظمةاتلممن التوعويةةاثهةدا   تحنية و   2000) (44) نتبةا  ( التواصةل الصةحي
لممنصةةات اإلليكترونيةةة التساعميةةة  الخصةةاإلع توظيةة الصةةحية  المؤععةةاتيعةةتدعي مةةا  ممةةا

عةةةدد  فيعةةةبو ( وتسعيةةةل بةةةرام  التوعيةةةة الصةةةحية والوصةةةول إلةةةم  -تةةةويتر -الجماهريةةةةويوتيو 
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تةةةةةةوتيا (وتعزيةةةةةةز البةةةةةةرام  الصةةةةةةحية الوااإليةةةةةةة عمةةةةةةم شةةةةةةبكة امنتةةةةةةرت أكبةةةةةةر مةةةةةةا المعةةةةةةتخدميا
 (45و2008)

 

 بة على تساؤوالت الدراسة.اإلجا-

 السؤال األول: -

بمدينةة الريةا  شةبكات  ومعتشةسياتها الحكوميةة المةدا الةبيةة بمدينةة الريةا  تعتخد هل   -
 ( في إعتراتيجياتها التوعويةتويتر -فيعبو  -يوتيو  و التواصل اإلجتماعي

 (0جدول را  و
 مدى اعتخدا  المدا الةبية لشبكات التواصل امجتماعي

 Frequency Percent 

 %27 4 َعى 

 %73 11 ال

Total 15 100.0% 

 

 

% ياٍ لنًا ٌ لنيةٛام ٔيفيااهٛك ٓك 73أا  ( 0مةا بيانةات الجةدول راة  و كشست نتاإل  الدراعةة

لنحكٕيٛاام لنكةاازٖ نً ُٚاام لنزٚااكك  ال  ًهاا  ٔال فاايت و لااةككم لنيٕل اام لال يًااك ٙ  ااٙ 

 فايت و لاةككم لنيٕل ام   اظ ياٍ لنًا ٌ لنيةٛام%  97لنيٕ ٛم لنصحٛم، حٛث ٚيضح َكِ أٌ 

 . لال يًك ٙ
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 إستخدام  المدن الطبية ومستشفياتها الحكىمية لقنىات يىتيىب في التىعية الصحية.   -أوال

 (9  ٔل رقى )

  ٙ لنيٕ ٛم لنصحٛمنٕٛ ٕب  لسيت لو لنً ٌ لنيةٛم ناةكم

 Frequenc

y 

Percent 

 %0 0 َعى 

 %100 2 ال

Total 5 100.0 

 

 
 

ياهت َيكئج لن رلسم أٌ  يك م  لنً ٌ لنيةٛم ٔيفيهٛك ٓك لنحكٕيٛم نً ُٚام لنزٚاكك ناى  فايت و  

 قُٕلم ٕٚ ٕٛب  ٙ  لنيٕ ٛم لنصحٛم حٛكل يزك يٕرَٔك.

 ثانيا إستخدام المدن الطبية ومستشفياتها الحكىمية لمىقع تىيتر في التىعية الصحية.

 (3  ٔل رقى )

 لنيةٛم ناةكم  ٕٚيز  ٙ لنيٕ ٛم لنصحٛم لسيت لو لنً ٌ

 Frequenc

y 

Percent 

 %40 2 َعى 

 %60 3 ال

Total 5 100.0 

 
% يااٍ لنًاا ٌ لنيةٛاام ٔيفياااهٛك ٓك لنحكٕيٛاام نااى  فاايت و لااةكم 62ياااهت َيااكئج لن رلساام أٌ  

  ٕٚيز ٙ لنيٕ ٛم لنصحٛم حٛكل يزك يٕرَٔك.
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   ها الحكىمية لمىقع فيسبىك في التىعية الصحية.إستخدام المدن الطبية ومستشفيات -ثالثا

 (2  ٔل رقى )

 لسيت لو لنً ٌ لنيةٛم ناةكم  ٛفةٕك  ٙ لنيٕ ٛم لنصحٛم

 Frequenc

y 

Percent 

 %40 2 َعى 

 %60 3 ال

Total 5 100.0 

 

 

% ياٍ لنًا ٌ لنيةٛام ٔيفيااهٛك ٓك لنحكٕيٛام ناى  فايت و 62ياهت َيكئج لن رلسام أٌ   -

 ٕك  ٙ لنيٕ ٛم لنصحٛم يٍ يزك يٕرَٔك.لةكم  ٛس ن

 السؤوال الثاني: -
بمدينة الريا  فةي التوعيةة الصةحية لمةر   ومعتشسياتها الحكومية هل أعهمت المدا الةبية

 6وتويتر-وفيعبو  -يوتيو شبكات كورونا عبر 
 (1جدول را  و

ة لمر  بمدينة الريا  في التوعية الصحي ومعتشسياتها الحكومية المدا الةبيةها  عإ
 6وتويتر-وفيعبو  -يوتيو شبكات كورونا عبر 

 
 Frequenc

y 
Percent 

 %40 2 نعم 

 %60 3 ال 

 Total 5 100% 
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% يٍ لنً ٌ لنيةٛم ٔيفياهٛك ٓك لنحكٕيٛام ناى  فاكْى  اٙ 1.كشست نتاإل  الدراعةة أا  -

 لنيٕ ٛم لنصحٛم يٍ يزك يٕرَٔك نكسيت لو لةككم لنيٕل م لال يًك ٙ. 

 

يع ل إسيت لو لنً ٌ لنيةٛم  ٙ لنيٕ ٛم لنصحٛم حٛكل يزك يٕرَٔك نإسيت لو قُكة  -أٔال

 ٕٚ ٕٛب.

 (6  ٔل رقى )

 يع ل إسيت لو لنً ٌ لنيةٛم  ٙ لنيٕ ٛم لنصحٛم حٛكل يزك يٕرَٔك نإسيت لو قُكة ٕٚ ٕٛب
 Frequenc

y 
Percent 

 %0.0 0 نعم 
 %100 5 ال 

سيت لو يٍ  لنً ٌ لنيةٛم ٔيفياهٛك ٓك ياهت َيكئج لن رلسم أَّ الٕٚ   أ٘  إ -

 لنحكٕيٛم ن ُٕلم لنٕٛ ٕٛب نهيٕ ٛم لنصحٛم يٍ يزك يٕرَٔك .

يع ل إسيت لو لنً ٌ لنيةٛم  ٙ لنيٕ ٛام لنصاحٛم حٛاكل يازك يٕرَٔاك نإسايت لو لاةكم  -ثكَٛك

    ٕٚيز.

 (7  ٔل رقى )

 سيت لو لةكم  ٕٚيز.يع ل إسيت لو لنً ٌ لنيةٛم  ٙ لنيٕ ٛم لنصحٛم حٛكل يزك يٕرَٔك نإ
 Frequency Percent 

 

 20.0 1 نعم
 80.0 4 ال

Tota
l 5 100.0 

% يٍ لنً ٌ لنيةٛم ٔيفياهٛك ٓك لنحكٕيٛم نى  فيت و 22ياهت َيكئج لن رلسم أٌ  -

 لةكم  ٕٚيز  ٙ لنيٕ ٛم لنصحٛم يٍ خيٕرة يزك يٕرَٔك.

كل يازك يٕرَٔاك نإسايت لو لاةكم ثكنثك: يع ل إسيت لو لنً ٌ لنيةٛم  اٙ لنيٕ ٛام لنصاحٛم حٛا

  ٛفةٕك
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 (2  ٔل رقى )

 يع ل إسيت لو لنً ٌ لنيةٛم  ٙ لنيٕ ٛم لنصحٛم حٛكل يزك يٕرَٔك نإسيت لو لةكم  ٛفةٕك

 

 Frequency Percent 

 

 20.0 1 نعم

 80.0 4 ال

Tota
l 

5 100.0 

 

 
 

ٕيٛم نى  فيت و % يٍ لنً ٌ لنيةٛم ٔيفياهٛك ٓك لنحك22ياهت َيكئج لن رلسم أٌ  -

 لةكم  ٛفةٕك  ٙ لنيٕ ٛم لنصحٛم حٛكل يزك يٕرَٔك.   

 

 : نتائج الدراسة وتىصياتها -

% يٍ لنً ٌ لنيةٛم نً ُٚم لنزٚكك ٔيفياهكٚيٓك لنحكٕيٛم ال  ًيها  73أٔضحت لن رلسم أٌ 

 اإٚيز( يًااك نُٛاات لن رلساام أٌ  - ٛفااةٕك -يُصااكم  هااٗ لااةككم لنيٕل اام لت يًااك ٙ) ٕٚيز

لنً ٌ لنيةٛم نً ُٚم لنزٚكك ناى  فايت و لاةككم لنيٕل ام لت يًاك ٙ  اٙ لنيٕ ٛام % يٍ 62

حٛكل يزك يٕرَٔك، يك ٚعُٙ غٛكب أسيزل ٛجٛم  حٛم ٔطُٛام  فآى ياٍ خانٓاك يك ام لنًا ٌ 

لنيةٛم ٔيفياهٛك ٓك لنحكٕيٛم  ٙ لتَتزلط  ٙ لنجٓ  لنإطُٙ لنصاحٙ، يًاك  ٕضاح لن رلسام 

ةٛاام ٔيفياااهٛك ٓك لنحكٕيٛاام تساايت لو لنًُصٕياام لت صااكنٛم لٚضااك ضااعت أساايت لو لنًاا ٌ لني

لنح ٚثم نهيٕ ٛم ٔلنيٕل م يع لنًجيًع لنًحهٛم، ٔ عشٚش لنث ك ام لنصاحٛم ٔلنيال لنٕقاكئٙ، ياك 

ٚعُٙ لٚضك لنيهزٚظ نيٕظٛت لناةككم لت صكنٛم لنهك هم خال لأليزلك ٔلألٔنئام، يًاك ٚعاشس 

 يٍ حجى لنتفكئز لنٕطُٛم.  

 لنيٕ ٛكم:

 صاااًٛى إسااايزل ٛجٛم  ٕ ٕٚااام  اااحٛم ٔطُٛااام،  فااآى  ٛٓاااك يك ااام يكَٕاااكم لنًُصٕيااام  (2)

 لنصحٛم، يٍ لن يك كم لنحكٕيٛم لنًتيههم ٔيذن  يٍ قةم لن يكع لنصحٙ لنتكص.

أًْٛم قٛكو لنً ٌ لنيةٛم ٔلنًفيهٛكم لنكةزٖ نيأساٛس يُصٕيام إ صاكنٛم ح ٚثام، ٔلن ٛاكو  (9)

ت لو لااةككم لت اااو لنج ٚاا   ااٙ لنيٕل اام يااع ناا ٔرْك لناإطُٙ حٛااكل لنيٕ ٛاام لنصااحٛم ٔلسااي

 يكَٕكم لنًجيًع. 
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 هتص لن رلسمي

تهد  ه ال الدراعة الم التعر  عمةم دور المةدا الةبيةة بمدينةة الريةا  ومعةتسياتها الحكوميةة 
باعةةةةةتخدا  شةةةةةبكات التواصةةةةةل اإلجتمةةةةةاعي و يوتيةةةةةو   فةةةةةي التوعيةةةةةة الصةةةةةحية بمةةةةةر  كورونةةةةةا

% مةةةةا المةةةةدا الةبيةةةةة بمدينةةةةة الريةةةةا  72والةةةةحت الدراعةةةةة أا وفيعةةةةبو  وتةةةةويتر( حيةةةةغ أ
تةويتر( كمةا  -فيعةبو  -ومعتشسايتها الحكومية م تعتخد  شةبكات التواصةل اإلجتمةاعيوتويتر

ة الريةةا  لةة  تعةةتخد  % مةةا المةةدا الةبيةةة ومعةةتسياتها الحكوميةةة بمدينةة1.بينةةت الدراعةةة أا 
شةةبكات التواصةةل اإلجتمةةةاعي فةةي التوعيةةة حيةةةال مةةر  كورونةةا، مةةةا يعنةةي ريةةا  أعةةةتراتيجية 
صةةةحية وةنيةةةة تعةةةه  مةةةا خ لهةةةا كافةةةة المةةةدا الةبيةةةة ومعتشةةةسياتها فةةةي اإلنخةةةراة فةةةي الجهةةةد 
الةةةوةني الصةةةحي، كمةةةا تكشةةة  الدراعةةةة ايالةةةا الةةةع  أعةةةتخدا  المةةةدا الةبيةةةة فةةةي إعةةةتخدا  

تصالية الحديثة لمتوعيةة والتواصةل مة  المجتمة  المحمةي، وتعزيةز الثنافةة الصةحية المنظومة اإل
والةةة  الواةةاإلي، مةةا يعنةةةي التسةةرية بتوظيةة  الشةةبكات اإلتصةةةالية الساعمةةة لمتصةةدي لدمةةةرا  
واثوبإلة، مما يعزز ما حج  الخعاإلر الوةنية، حيغ تةرح الدراعة أهميةة تصةمي  إعةتراتيجية 

ه  فيها كافةة مكونةات المنظومةة الصةحية، مةا النةاعةات الحكوميةة توعوية صحية وةنية، تع
 المختمسة وك ل  ما ابل النةاي الصحي الخاع لدع  الجهد الوةني الصحي6

 
 
 


