
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

0311=  6102معامل التأثير العربي                                                                                                                             
 7102 مارس / ٌناٌر  - عشر الرابعالعدد  - السنت الرابعت   - دورٌت علمٍت محكمت تصدرها الجمعٍت المصرٌت للعالقاث العامت

 

 

 :أجنبٌة بلغاتملخصات بحوث 
 

  زماث االتصال في الشرق األوسط: المالحت في مياة مجهىلتأ دارةإدراست تحليليت عه تذاعياث 
 

 9ص   ... (مصر - نٌلجامعة ال) إبراهٌم مصطفى صالح/ دم.أ.                                                          
                                                                   

  البحوث العربٌـة:
  

 

   :دراست ميذاويت اتجاهاث الىخب األكاديميت واإلعالميت الليبيت وحى شاهذ العيان كإعالمي 
 

 31ص...   (لٌبٌا -الزٌتونة )جامعة  الشرٌفأ.د/ عابدٌن الدردٌر                                                           
 

 ًتطور مفهوم المستخدم فً المجال العام الرقم 
 
 

 41ص   ... (القاهرة) جامعة  ثرٌا أحمد البدوي /أ.د                                                                                
 
 

  ًإدارة األزمات السٌاحٌةاستراتٌجٌة العالقات العامة ودورها ف 
 

 77ص...    (اإلمارات -كلٌة الفجٌرة ) انتصار داود العبٌدي /د                                                                     
 

 

 دراسة تطبٌقٌة  :اتجاهات الرأي العام المصري نحو موقف االتحاد األوروبً من أزمة الالجئٌن السورٌٌن                 
 " فٌس بوك "  على موقع

 307ص( ...  حلوان)جامعة  لبٌبة عبد النبً إبراهٌمد/                                                     
 

 بجامعتً العالقات العامة لقسمًٌمٌة ودراسة تق :ستراتٌجٌة العالقات العامة فً الجامعات العراقٌةا         
 نموذًجاأ (والتكنولوجٌةبغداد )

 313صد/ سهاد عادل جاسم )الجامعة المستنصرٌة( ...                                                                           
 

 

 وعالقته بالسخط السٌاسً لدٌهمضامٌن السٌاسٌة الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم للجمهور تعرض ال 
 

 333ص...   (المنوفٌةجامعة ) محمد فؤاد زٌد /د                                                                                   
 
 

  استخدام وسائل التواصل اإلجتماعً فً التوعٌة الصحٌة لمرض كورونا: دراسة تطبٌقٌة على المدن الطبٌة
 ومستشفٌاتها الحكومٌة بمدٌنة الرٌاض السعودٌة   

 

 233ص( ...  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌةجامعة ) د/ خالد بن فٌصل الفرم                                                

 
                                                                                           

 اٌعٍّيت واٌتىٕىٌىجيتاٌشبىت اٌمىِيت ٌٍّعٍىِبث 
  

 @  7102جّيع اٌحمىق ِحفىظت 

 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     ا صّب  ِ  بت و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جت  صتب  جبِع  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 السٌد عجوة.د علً أ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌديأ.د 
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

 أ.د ٌاس خضٌر البٌاتً
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكٌل عمٌد كلٌة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 جامعة القاهرة - كلٌة اإلعالمالسابق لعمٌد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                      

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 إبراهٌمأ.د محمد معوض 
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعمٌد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسوٌقٌة 
  

 أ.د عبد الرحمن بن حمود العناد
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب                    

  

 أ.د محمود ٌوسف مصطفى عبده 
 جامعة القاهرة -كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ل السابق كٌلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع  أ.د 
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلٌة اإلعالم                                  

        

  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  كلٌة اإلعالموكٌل  – أستاذ الصحافة

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللاأ.د       
 جامعة القاهرة -للدراسات العلٌا والبحوث  كلٌة اإلعالموكٌل  – اإلذاعة والتلفزٌونأستاذ 

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنٌا -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة                     

      

  

 أ.د عثمان بن محمد العربً
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعلٌم ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                    

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -جامعة الٌرموك بأستاذ العالقات العامة بكلٌة اإلعالم 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 1جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال 
  

 أ.د رضوان بو جمعة
 جامعة الجزائر -علوم اإلعالم واالتصال أستاذ اإلعالم بقسم 

 

 

 

 األوسطمجلت بحىث العالقاث العامت الشرق 

JPRR.ME)) 
 دورٌت علمٍت محكمت

 

 6201 دٌسمبر/  أكتوبر -السنة الرابعة  - عشر الثالثالعدد 
 

 

 مؤسسها 

 رئٍس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمد عاطف /د

 EPRA ئيش  
  

 رئٍس التحرٌر

 أ.د/ علً السٍد عجىة

  صتب  اٌعاللبث اٌعبِت واٌعّيد   

 ا صبك ٌىٍيت اإل الَ جبِعت اٌمبه ة 

  EPRA ئيش اٌٍجٕت اٌعٍّيت بـ
                 

 التحرٌر امدٌـر

 أ.د / محمد معىض إبراهٍم 

  صتب  اإل الَ بجبِعت  يٓ شّش   
 واٌعّيد ا صبك ٌىٍيت اإل الَ جبِعت صيٕب 

  EPRA ئيش اٌٍجٕت االصتشب  ت بـ
 

 محمىد ٌىسف مصطفى عبده.د / أ

اٌضببك بىٍيت اإل الَ واٌىويً  اٌعاللبث اٌعبِت صتب     
 ٌشئىْ خدِت اٌّجتّع و ّٕيت اٌبيئت

 جبِعت اٌمبه ة 

 

 مساعدو التحرٌر                   

 . د/ رزق سعد عبد المعطًأ
  

  بىٍيت اإل الَ وا ٌضٓ  صتب  اٌعاللبث اٌعبِت 
 جبِعت ِ   اٌدوٌيت 

 
 د/ ثرٌا محمد السنىسً
 بىٍيت اإل الَ صتب  ِضب د و ئيش لضُ اٌعاللبث اٌعبِت 

 جبِعت اٌغ   
  

 العامري حسه د/ محمد
  صتب  ِضب د و ئيش لضُ اٌعاللبث اٌعبِت بىٍيت اإل الَ

 جبِعت بغدا 
  

 السٍد عبد الرحمه علً /د  
 ِد س اٌعاللبث اٌعبِت بىٍيت  ىٕىٌىجيب اإل الَ 

 جبِعت صيٕب  
 

 صبري محمد سلٍمان
 ِدلك اٌٍغت اٌع بيت 

  
 بدرعلً حمد أ

 ِدلك اٌٍغت اإلٔجٍيز ت 
 

  

 المراسالث

 الجمعٍت المصرٌت للعالقاث العامت

 جّهى  ت ِ   اٌع بيت
 اٌدل  -اٌجيزة 

 شب ع  حّد اٌز بث 7 -بيٓ اٌض ا بث 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 العامةللجمعية المصرية للعالقات 

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د اصــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــتد  و اصتٕضــبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وبــيت وصــيٍتد صــىا  بط  مــت 
يٌىت ؤيـــت  و ةٌيـــتد بّـــب  ـــ   ٌـــه االصتٕضـــبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتضـــجيً  و اصـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبث واصــت جب هبد و طبـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــت ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ببٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطبـــــع ٌٍٕضـــــوت اٌّطبى ـــــت  و اإلٌىت ؤيـــــت.

 

 اٌت ليُ اٌدوٌ  ٌٍٕضوت اٌّطبى ت                                                                      
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية
      

تتواصل صدور أعداد  – 3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  في العام الرابع     
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  ةثالثالمجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات العممية بأكاديمية البحث العممي  -
بكافة مستوياتو وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
فقد تحصمت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي  ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإللكتروني.

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
دار نشر ( (NSP، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية العالمية 0.22العممية العربية بمعدل = 

 .العربية الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعية
 

عشر من المجمة نقدم لمباحثين في الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال بحوثًا  الرابعالعدد وفي     
 .ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين

بعنوان:  ،(مصر)من  – النيلجامعة  - إبراهيم صالحمدكتور ل بالمغة اإلنجميزية اففي البداية نجد بحثً     
 ".عن تداعيات إدارة أزمات االتصال في الشرق األوسط: المالحة في مياة مجيولة دراسة تحميمية"

 – الزيتونةجامعة  – عابدين الدردير الشريفد/ أ.: كما تضمن العدد بحوثًا مقدمة من أساتذة ىم      
شاىد  اتجاىات النخب األكاديمية واإلعالمية الميبية نحوعن: "  والذي قدم دراسة ميدانية (ليبيا)من 

 ".العيان كإعالمي
تطور مفيوم المستخدم عن: "  دراسة فقدمت )مصر( من -القاىرة جامعة  – ثريا أحمد البدوي/ دأ.: أما

 ".في المجال العام الرقمي
بحوثًا مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء  وتضمن العدد أيًضا          

من  -كمية الفجيرة باإلمارات  – انتصار داود العبيديد/ : منيم ىيئة التدريس لمتقدم لدرجة أستاذ مشارك
 ". استراتيجية العالقات العامة ودورىا في إدارة األزمات السياحيةدراسة عن: "  ، (العراق)

تطبيقة عمى "موقع  دراسة )مصر(من  - حموانجامعة  – لبيبة عبد النبي إبراهيمد/ قدمت بينما       
اتجاىات الرأي العام المصري نحو موقف االتحاد األوروبي من أزمة الالجئين الفيس بوك" عن: "

 ".عمى موقع السوريين: دراسة تطبيقية



          مشاركة بحثية عن: تقدم( العراق)من  -المستنصريةجامعة ال – سهاد عادل جاسم محمدد/ أما      
استراتيجية العالقات العامة في الجامعات العراقية: دراسة تقويمية لقسمي العالقات العامة بجامعتي          "

 .")بغداد والتكنولوجية( أنموذًجا
تعرض الجميور  بحثًا بعنوان: "( مصر)من  -المنوفيةجامعة  – محمد فؤاد زيدد/  بينما قدم     

 ". لممضامين السياسية الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم وعالقتو بالسخط السياسي لديو
– د/ خالد فيصل الفرم قدم - )السعودية(وأخيًرا من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في    
كورونا: دراسة تطبيقية استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي في التوعية الصحية لمرض "  ا بعنوان:بحثً 

 ".عمى المدن الطبية ومستشفياتيا الحكومية بمدينة الرياض السعودية
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 ن قبل األساتذة المتخصصين.فتخضع جميعيا لمتحكيم م ةالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل فقنا إلثراء النشر العممي وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يو       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا المىفق،،                                                                                                             
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الصحية لمرض كورونا: دراسة استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي في التوعية 
 ة بمدينة الرياض السعودية   يتطبيقية على المدن الطبية ومستشفياتها الحكوم

 
 خالد فيصل الفرم /د                                                                

                                          alfirm@gmail.com                     

 جبٍؼخ اإلٍبً ٍحَذ ثِ سؼىد اإلسالٍُخ                                                                                    

                                                                                    

 ىىى:ملخصال
تتحدد مشكمة ىذه الدراسة في تقييم الدور االتصالي لممؤسسات الصحية في التوعية حيال مرض       

كورونا، من خالل استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي كأداة توعوية في ظل وجود خطر وبائي متمثل 
عمى مستوى أستخدام وتوظيف المدن الطبية بمدينة  في فيروس كورونا، حيث تيدف الدراسة إلى التعرف

تويتر( في استراتيجيات  -فيسبوك-الرياض ومستشفياتيا الحكومية لشبكات التواصل االجتماعي )يوتيوب
التوعية الصحية لمرض كورونا وتقييم درجة مشاركة  المدن الطبية ومستشفياتيا الحكومية بالرياض في 

 ورونا عبر شبكات التواصل الجماىيرية بالمممكة.برامج التوعية الصحية لمرض ك
% من المدن الطبية بمدينة الرياض ومستشفياتيا الحكومية ال تمتمك 37وقد كشفت الدراسة أن       

% من 06تويتر(، كما بينت الدراسة أن  -فيسبوك -منصات عمى شبكات التواصل االجتماعي)تويتر
شبكات التواصل اإلجتماعي في التوعية حيال مرض كورونا، ما المدن الطبية بمدينة الرياض لم تستخدم 

يعني غياب استراتيجية صحية وطنية تسيم من خالليا كافة المدن الطبية ومستشفياتيا الحكومية في 
اإلنخراط في الجيد الوطني الصحي، كما توضح الدراسة أيًضا ضعف استخدام المدن الطبية 

لمنظومة االتصالية الحديثة لمتوعية والتواصل مع المجتمع المحمي، ومستشفياتيا الحكومية الاستخدام ا
وتعزيز الثقافة الصحية والطب الوقائي، ما يعني أيًضا التفريط بتوظيف الشبكات االتصالية الفاعمة خالل 

 األمراض واألوبئة، مما يعزز من حجم الخسائر الوطنية.
عوية صحية وطنية، تسيم فييا كافة مكونات وأوصت الدراسة بأىمية تصميم استراتيجية تو       

المنظومة الصحية، من القطاعات الحكومية المختمفة وكذلك من قبل القطاع الصحي الخاص، وكذلك 
أىمية قيام المدن الطبية والمستشفيات الكبرى بتأسيس منظومة اتصالية حديثة، والقيام بدورىا الوطني 

 عالم الجديد في التوعية الصحية.حيال التوعية الصحية واستخدام شبكات اإل
ى
ى
ى
ى
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 مدخل إىل مشكلة الدراسة:

تويتر( -فيسبوك-جتماعي الجماىيرية بالمممكة العربية السعودية)يوتيوبالشيدت شبكات التواصل ا      
 الحديثة، االتصالية ستخدام التقنياتا التوسع الكبير في، خاصة مع السعودي انتشارا واسعا في المجتمع

تصاالت وتقنية ال)تقرير ىيئة ا ستخدامات تكنولوجيا المعموماتاتصدرت المممكة دول المنطقة في  إذ
مميون اشتراك  10حيث بمغ عدد االشتراكات في خدمات االتصاالت المتنقمة  (0)(4602المعمومات 
 % عمى مستوى السكان فيما ارتفع عدد مستخدمي036أي بنسبة انتشار بمغت  4607بنياية عام 

 %.11مميون ُمستخدم بنسبة انتشار تجاوزت  00.1نترنت في المممكة ليصل إلى إلا
% من المشاركين في موقعيا عمى شبكة اإلنترنت من المممكة  22أن  google (4) كما  كشفت      

% من 06بصفة يومية، كما يشاىد ما يقرب من  YouTube شبكة العربية السعودية يستخدمون
باعتباره االختيار األول وأكثر مواقع الويب تفضياًل لمبحث عن  YouTubeالمستخدمين السعوديين 

% من المستخدمين أن 51المعمومات والمنتجات ومشاىدة مقاطع الفيديو عمى اإلنترنت، ويرى 
YouTube  أن عمىالمستخدمين % من 56يقدم محتوى بجودة عالية، ويتفق YouTube  أفضل مكتبة

متواصل مع اآلخرين، ويستفيد معظم المستخدمين السعوديين من لفيديو وأفضل منصة مناسبة 
YouTube  بشكل أساسي في "التعرف عمى الجديد" بينما يأتي استخداميم لو كوسيمة "استرخاء" في
تخدمين السعوديين تقريًبا يستخدمون ىذه % من المس30ومن الجدير بالذكر كذلك أن  ،المقام الثاني

 .(7)المنصة عمى ىواتفيم الجوالة
فيما تواصل شبكتي فيسبوك وتويتر انتشارىما الواسع حيث وصل عدد مستخدمي شبكة التواصل       

ماليين شخص العام الماضي مقارنة بستة 3.5االجتماعي ''فيسبوك'' في المممكة العربية السعودية إلى
شركة "ذي سوسيال كمينيك" الستشارات وسائل التواصل  وفق الدراسة التي قامت بيا .4604م عا ماليين

 .(2)االجتماعي
 26بين مستخدمي اإلنترنت في السعودية األعمى في العالم، إذ تبمغ « تويتر»نتشار اكما تعد نسبة      

 تغريدة مميون 016 في المئة، حيث تصدر السعودية 21في المئة، مع معدل نمو سنوي يصل إلى 
 (1) .شيرياً 
المتخصصة بالتسويق اإللكتروني أن أربعة من 2014) اي تو دي)وأوضحت دراسة أجرتيا مؤسسة      
، الفتة إلى أن عدد مستخدمي «تويتـــر»مستخدمين لإلنترنت في الســـــــــعودية يممكون حسابًا في  06كل 

مما يستدعي من المؤسسات الصحية استخدام   (0)مستحدم ماليين 3ىذا  الموقع في السعودية بمغ نحو 
كجزء من عممية التثقيف والتوعية  ةستراتيجيات التوعية الصحياتطبيقات شبكات التواصل اإلجتماعي في 

وتطبيق تكنولوجيا التواصل والعالقات العامة، خاصة في فترة انتشار األوبئة واألمراض الصحية، 
حالة وفاة وذلك منذ  403لذي أودى في المممكة العربية السعودية بحياة  المعدية، مثل مرض كورونا ا
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حالة تماثمت  702حالة و 340بينما بمغ إجمالي الحاالت المصابة  4604ظيور الفيروس في 
  (3)(4602لمشفاء)وزارة الصحة السعودية 

تأتي ىذه الدراسة لمتعرف ونظرا لطبيعة المرض المعدية، وأىمية الدور التوعوي والوقائي ليذا المرض؛ 
ستخدام اعمى  دور المدن الطبية  في مدينة الرياض، في المساىمة في التوعية الصحية لمرض كورونا ب

  .تويتر( -فيسبوك -جتماعي )يوتيوبالشبكات التواصل ا
ىمذكلةىالدرادةىوتداؤالتها:تحدودىىى

الصحية في التوعية حيال مرض كورونا، تتحدد مشكمة ىذه الدراسة في تقييم الدور االتصالي لممؤسسات 
من خالل استخدام وسائل التواصل االجتماعي كأداة توعوية في ظل وجود خطر وبائي متمثل في 

 فيروس كورونا.
 

ى:هدافىالدرادةأ
 تستهدف الدراسة ما يمي: 

لشبكات ومستشفياتيا الحكومية المدن الطبية بمدينة الرياض مستوى استخدام وتوظيف ( التعرف عمى 0)
 تويتر( في استراتيجيات التوعية الصحية لمرض كورونا.  -فيسبوك-التواصل االجتماعي  )يوتيوب

التوعية الصحية لمرض  برامج بالرياض في ومستشفياتيا الحكومية مشاركة  المدن الطبية تقييم درجة(4)
 كورونا عبر شبكات التواصل الجماىيرية بالمممكة.

 

ىتداؤالتىالدرادة:ى
 ف الدراسة اإلجابة عمى سؤالين رئيسين هما: تستهد
بمدينة الرياض شبكات التواصل  ومستشفياتيا الحكومية المدن الطبية بمدينة الرياض تستخدمىل  (1)

( في استراتيجياتيا التوعوية. وما درجة ىذا االستخدام تويتر -فيسبوك -يوتيوب ) اإلجتماعي
 وكثافتو. 

برامج في ومستشفياتيا الحكومية بمدينة الرياض ىل أسيمت المدن الطبية بمدينة الرياض  (2)
ر(، وما ىو معدل وتويت-وفيسبوك -يوتيوب) شبكات  التوعية الصحية لمرض كورونا عبر

 ومستوى كفاءة ىذه المساىمة. 
ات االجتماعية الثالث، وتقوم الدراسة عمى بحث العالقة بين السموك االتصالي التوعوي عبر الشبك     

باإلضافة إلى مستويات االستجابة لمرسائل التوعوية، وبين المدن الطبية عينة الدراسة وصواًل إلى تقييم 
 حقيقي وواقعي عام )يشير إلى واقع المدن الطبية جميعيا(، ومقارنة الفروق بينيا. 

ى
ى
ى
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ىأهموةىالدرادة:
جتماعي جماىيرية واسعة في المجتمع السعودي، كما تمتمك إمكانات التحتل شبكات التواصل ا      
 البرامج الصحيةستخداميا في المؤسسات الصحية لمتواصل والتفاعل مع المجتمع المحمي، وتنفيذ الكبيرة 

، ، السيما مع وباء خطير مثل فيروس كوروناالتوعوية والتثقيفية خاصة وقت انتشار األوبئة واألمراض
في  المدن الطبية ومستشفياتيا الحكوميةستخدام امدى  التعرف عمىأىمية الموضوع في تي ومن ىنا تأ

ستراتيجيات التوعية اتويتر( في -فيسبوك -جتماعي)يوتيوبالشبكات التواصل ااستخدام وتوظيف 
 الصحية حيال مرض كورونا. 

 

ىنوعىالدرادةىومنهجها:
ويعتبر منيج المسح من أنسب المناىج العممية مالئمة  تنتمي ىذه الدراسة الى الدراسات الوصفية،      

ويستخدم الباحث منيج المسح في ىذه الدراسة من خالل أسموب مسح المنصات  (06)لمدراسات الوصفية
جتماعي يوتيوب العمى شبكات التواصل ا (ليكترونية لممدن الطبية في مدينة الرياض) محل الدراسةإلا

 وتويتر وفيسبوك. 
ىالدرادةىورونتها:مجتمعى

تعد كافة المدن الطبية ومكوناتيا من مستشفياتيا الحكومية بمدينة الرياض مفردات لمجتمع       
عمى الحصر الشامل لمشبكات االجتماعية )يوتيوب، عتمد في عينة الدراسة ان الباحث أالدراسة، كما 

المعروفة في مدينة الرياض، والتي تمثل كافة المدن الطبية ومستشفياتيا الكبرى تويتر، فيس بوك( ل
 .والتي تناولت الرسائل التوعوية حول فيروس كورونا ،/الصحيةقطاعات كبرى في المنظومة االدارية

 عينة الدراسة)المدن الطبية بمدينة الرياض(:
 مدينة الممك عبدالعزيز الطبية ومستشفى الممك فيد )الشؤون الصحية بالحرس الوطني.( (0)
 ير سمطان العسكرية والطبية ومستشفى القوات المسمحة بالرياض التابع لوزارة الدفاع.مدينة األم (4)
 مدينة الممك فيد الطبية التابعة لوزارة الصحة. (7)
 مدينة الممك سعود الطبية التابعة لوزارة الصحة. (2)
 برنامج مستشفى قوى األمن بالرياض التابع لوزارة الداخمية. (1)

 

 العينة الزمنية: 
   . 0271شعبان  76وحتى  0271شعبان  0عينة زمنية بدأت من تم تحديد 

أداة الدراسة: وتمثمت في تحميل مضمون الرسائل التوعوية المنشورة عبر الحسابات الرسمية لممدن الطبية 
 الخمس ومستشفياتيا في الشبكات االجتماعية الثالث )يوتيوب، فيسبوك، تويتر(. 
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ىإجراءاتىالصدقىوالثبات:
إجراء قياس الصدق إلدوات جمع البيانات من خالل أسموب صدق التحكيم، بحيث تقيس اإلداة تم       

ماصممت إلجمو، حيث عرض الباحث  إداة جمع البيانات وتحميميا عمى عدد من المحكمين لتقرير 
 قيم معامالت وفق واعتماد كما تم  التحقق من ثبات اإلداة (*) صالحياتيا لقياس ماىو مستيدف قياسو

 المقاييس العممية. 
ىالمعالجاتىاإلحصائوة:

استخدم  كما ،spss"ستخدام برنامج " اغراض الدراسة بألتم إجراء التحميالت اإلحصائية الالزمة       
الباحث أساليب اإلحصاء الوصفي التي تشمل التكرارات، والنسب المئوية، لإلجابة عمى  تساؤالت الدراسة 

 ممية.وفق المعايير والمقاييس الع
ىالدراداتىالدابقة:

( حول المكانة التي تحتميا شبكات التواصل االجتماعي بوصفيا مصادر 4602بو طالب أدراسة ) (0) 
لممعمومات الصحية لدى الجميور السعودي، ومعرفة تأثيرىا العاطفي والمعرفي والسموكي في حال 
االعتماد عمييا، ومستوى الثقة بيا، حيث كشفت الدراسة المكانة التي تحتميا شبكات التواصل االجتماعي 

مداده بالمعمومات الصحية، حيث  تشير بوصفيا مصادر لممعمومات الصحية لدى الجميور السعودي وا 
، بسبب في ىذا المجال تقدم شبكات التواصل اإلجتماعي عمى وسائل اإلعالم التقميدية الدراسة إلى

لشأن مساعدتيم في اتخاذ قرارات معينة في الاعتماد الجميور عمييا كمصادر لممعمومات الصحية 
أن موقع  إذ توضح الدراسة دراك أبعاد الموضوع الصحي،ا  الصحي، والقضاء عمى التوتر، والقمق وفيم و 

أن األطباء والصيادلة  إلى مصدر ميم لممعمومات الصحية لدى السعوديين، ولفتت الدراسة« يوتيوب»
ة اإلنترنت وتطبيقاتيا جاءت شبكفيما يحتمون المركز األول في الحصول عمى المعمومات الصحية لدييم، 

 (00)في المركز الثاني، يميو األىل واألصدقاء، ثم القنوات التمفزيونية
 
( بعنوان "اعتماد المرأة السعودية في المنطقة الشرقية عمى اإلعالم الجديد 4602( دراسة )الخطاف 4) 

عمى اإلعالم الجديد حيث كشفت الدراسة تزايد اعتماد السعوديات "في الحصول عمى المعمومات الصحية 
جاء استخدام محرك البحث "جوجل" لمحصول عمى المعمومات الصحية  إذفي شؤون التثقيف الصحي، 

في المرتبة األولى، ثم تاله البحث في مواقع اإلنترنت الصحية المتخصصة، وبعد ذلك استخدام شبكات 
سة  تراجع وسائل اإلعالم وأظيرت الدرا ،التواصل االجتماعي في الحصول عمى المعمومات الصحية

                                                           
 االتصال ، وىم:تم عرض االستمارة عمى عدد من أساتذة   (*)

 رئيس قسم الصحافة بجامعة صنعاء. -د. محمد القعاري  -                        

 في كمية اإلعالم جامعة األزىر. استاذ مشارك -أحمد سمير /دأ. م.   -                        
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من حيث درجة االعتماد عمييا كمصدر لممعمومات الصحية، إذ جاء التمفزيون في المرتبة  ةالتقميدي
وأكدت . الخامسة، والصحف والمجالت الورقية في المرتبة التاسعة، فيما احتمت اإلذاعة مرتبة متأخرة

االجتماعي التي تعتمد عمييا السيدات السعوديات نستغرام" قائمة شبكات التواصل إالدراسة تصدر شبكة "
في المنطقة الشرقية في الحصول عمى المعمومات الصحية، وتمتيا شبكة "تويتر"، ثم "اليوتيوب" ثالثًا، 

 .(04)و"جوجل بمس" رابعًا، بينما احتل "فيسبوك" المرتبة الخامسة
جتماعي عمى الجانب المعرفي ( حول تأثير شبكات التواصل اال 4600دراسة )لين و القو ( 7) 

وجود عالقة بين استخدام شبكات إلى والسموكي حيال وباء انفمونزا الحنازير حيث خمصت الرسالة 
التواصل االجتماعي والتاثيرات السموكية التي دفعت الشباب الجامعي الى تناول المقاح الواقي من المرض 

اما لشبكات التواصل االجتماعي مقارنة بزمالئيم الذين الطالب الذين تناولوا المقاح اكثر استخد حيث كان
  ( 07).المقاح يتناولولم 
ر كمصدر تالتي كانت حول دور تعاطي المستخدمين مع  موقع توي(  2011)دريدز و بول  دراسة (2) 

لممعمومات الصحية من خالل دراسة التغريدات الصحية وتحميميا حيث خمصت الدراسة الى التعرف عمى 
مريكية ألنحاء الواليات المتحدة اأيب تعامل مستخدمي موقع تويتر واالتجاىات الصحية في محتمف سالأ

طبيعة الختالف و  اتالف مستخدمي تويتر في  تعامميم مع تويتر وفقً خوضحت الدراسة اأحيث 
 (02)األمراض.

تاة السعودية، والتي ( حول تأثير قناة يوتيوب  عمى تشكيل معارف واتجاىات الف 2011دراسة)سميم  (1) 
ا خمصت إلى وجود تأثير معرفي وسموكي ووجداني لمقاطع يوتيوب حيال القضايا المختمفة، نظرً 

لجماىيرية الموقع وخصائصو وانتشاره الكبير، وأىمية استخدامو في برامج التغيير المعرفي والسموكي 
 (01).لقطاعات الجميور المستيدف

عن االتجاىات الحديثة في أبحاث التوعية الصحية، التي أشارت إلى أن ( 4660دراسة )سوغز  (0) 
أنو  وأشارت الدراسة إلى ،الحديثة تواصل األجتماعي العمود الفقري لمبرامج التوعوية الصحيةلشبكات ا
المستيدف  ، من خالل مشاركة الجميورلدييا ىدف استراتيجيأن يكون المنظمات الصحية  منيفترض 

االجتماعي ليكون ذلك  جزءا من خطة متكاممة  التواصل مواقع شبكات اعل عبرمن خالل التف
 انتياج الطرق الجديدةوىذا يتطمب من المينيين الصحيين والمؤسسات الصحية  ،لالتصاالت االستراتيجية

لتوصيل المعمومات الصحية لمجميور وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الخاصة بيم من خالل استثمار 
 .(00)ميحمجموعة واسعة من الميزات التفاعمية مع المجتمع الم وتطبيقلشبكات االجتماعية مواقع ا

حيث توضح الدراسة ان شبكات التواصل  2011-2015)دراسة )نظرة عمى اإلعالم العربي ( 3)
االجتماعي باتت تستخدم كمصادر إخبارية ومحركات توعوية وكمحفزات تفاعمية مع المجتمع المحمي، 
كما بينت الدراسة أن شبكات التواصل االجتماعي تمعب دورا بارًزا في تقبل السياسات الحكومية 

 (03)والخدمية.
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نت بين مواقع شبكات التواصل االجتماعي والمواقع االليكترونبة التي قار  (4604)منصور  ( دراسة5) 
ليكترونية لصالح شبكات التواصل االجتماعي إل)العربية انموذجا( حيث رصدت الدراسة تراجع المواقع ا

والخصائص الكبيرة والفريدة التي تمتمكيا شبكات التواصل  ،وقوة تاثير ىذه لشبكات عمى جميور المتمقين
 .(05)معرفًيا وسموكًيا فدثير عمى الجميور المستيأـتفي الوصول والاإلجتماعي 

يث كشفت ح ،حول استخدام المرضى لالنترنت كمصدر لممعمومات الصحية (4660دراسة )الغانم ( 0) 
ن أنترنت لمحصول عمى المعمومات الصحية ويشعرون إلرباع المبحوثين يستخدمون اأن ثالثة أالدراسة 

خرى  ألكبر من المعمومات الصحية مقارنة بالمصادر اأصول عمى كمية حمن النيم كنترنت تمإلا
نترنت لمحصول إلنحو شبكات ا التحول أن الجميور بدأطباء والصحافة المطبوعة وخمصت الدراسة ألكا

 (00) .عمى المعمومات الصحية
سباب تحول أحول سئمة رئيسة تتمحور أجابة عمى إللى اإوالتي ىدفت  (2010) توستين  دراسة (06)

من   %71ن ألى إنترنت لمبحث عن المعمومات الصحية، وخمصت الدراسة إلالجميور الى شبكة ا
نترنت باعتبارىا المصدر الرئيس لمحصول عمى المعمومات إلمستخدمي القوائم البريدية يفضمون شبكة ا

لمستاؤون يفضمون وضحت الدراسة أن المرضى اأ% يفضمون الطبيب المختص، كما 00الصحية مقابل 
 ( 46) ة.كثر من غيرىا لمحصول عمى المعمومات الصحيأنترنت إلشبكة ا

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
 ىتمت الدراسات السابقة في  مقاربتيا  لمموضوع من خالل األبعاد التالية:ا
منصات نترنت وتطبيقات إل( البعد األول: الذي ركز عمى دراسة تحول الجميور نحو شبكات ا0)

عن األطباء والوسائل اإلعالمية التقميدية؛كمصدر رئيس لمجميور لمحصول  كبديل التواصل اإلجتماعي،
 عمى المعمومات الصحية.

ستراتيجيات التوعية ا( البعد الثاني: الذي ركز عمى الدور المتنامي لشبكات التواصل االجتماعي في 4)
 ف.الصحية والتثقيف والوصول الى الجميور المستيد

جتماعي عمى الجوانب المعرفية ال( البعد الثالث: الذي ركز عمى دراسة بعض تأثير شبكات التواصل ا7)
 واإلدراكية والسموكية، كجزء من خصائص الوسيمة في التوعية الصحية.

ىمصطلحاتىالدرادة:
 Middle East باإلنجميزيةتسمى متالزمة الشرق األوسط التنفسية،وتعني مرض كورونا:   -

Respiratory Syndrome (MERS))  سماوالمعروف اختصارا  ب  (MERS-CoV)  كما
أو كورونا نوفل أو  -األوسط أو فيروس كورونا الجديد يعرف أيضًا بفيروس كورونا الشرق

بالمممكة العربية  جدةتم رصده ألول مرة في مدينة  فيروس تاجيوىو   بالفيروسة المكممة،
، كما أطمق عمى المرض في البداية عدد من األسماء 4604سبتمبر عام  42السعودية،  في 

http://www.epra.org.eg/
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ا أو سارس السعودي، ولكن اتفق مؤخرًا عمى تسميتو فيروس كورون سارسالمختمفة مثل شبيو 
 .(8)المسبب لمتالزمة الجياز التنفسي الشرق أوسطي

مجموعة من التطبيقات المستندة إلى اإلنترنت التي تبنى عمى " ىي :االجتماعي شبكات التواصل -
و  ، والتي تسمح لإلنشاء وتبادل المستخدم والمحتوى2.0أسس أيديولوجية وتكنولوجية لمويب 

عامة في إطار نظام المستخدمين، وتوضح الئحة  التي تسمح لألفراد بناء لمحة عامة أو شبو
تصال، وكذلك عرض واجتياز قائمتيم من االمستخدمين اآلخرين الذين يشتركون معيم ب

  (9).االتصاالت، وتمك التي أدلى بيا آخرون داخل النظام
الطبية يقصد بالمدن الطبية مجموعة الخدمات التي تقدميا المستشفيات والمراكز المدن الطبية:  -

المتخصصة عمى مساحات متكاممة من الخدمات الصحية، وفق سياسة عامة عمى مستوى 
  .)محل الدراسة(مثال ذلك المدن الطبية  الصحة الوطنية،

 املدخل النظري للدراسة:

نتشار األفكار والمستحدثات من المداخل النظرية األبرز في ىذا المجال، حيث يعرف اتعد تظرية       
ستخدام التكنولوجيا الجديدة والمصادر واألفكار من مختمف القطاعات واألفراد، ااإلنتشار بأنو  "روجرز"

من خالل النجاح الذي يصادف بعض المبتكرات والفشل الذي يصاحب البعض األخر، وظروف النجاح 
قطاعات  عمى نشر المعمومات المتعمقة بالمبتكرات والتجديد بين  ةوتركز ىذه النظريواسباب الفشل  

المجتمع  بيدف تحقيق التنمية وىو في األخير يعتبر )التغيير( اليدف النيائي ليا،واالبتكار وفق ىذه 
 "روجرز وشوميكر"النظرية ىو أي فكرة جديدة أو أسموب  أو نمط جديد يتم استخدامو في الحياة وقد حدد 

 :(21)يمي المحددات والخصائص التي  تحدد مدى ذيوع وانتشار المبتكرات فيما
الميزة النسبية : المستحدث قد يكون شيء مشابو لشيء آخر موجود مسبقا ، لكن  الميم ىو مدى  -0

إدراك المزايا النسبية لمفكرة الجديدة سواء من الناحية االقتصادية أو االجتماعية ويقصد بالميزة النسبية 
 يتبنى الفكرة أو األسموب الجديد . الذي /الجيةعادة مدى الفائدة االقتصادية التي تعود عمى الشخص

درجة التعقيد: أي مدى إدراك نوعية المبتكر أو المستحدث وتختمف المستخدمات في مدى سيولة  -4
و الفكرة الجديدة سيمة التعامل والفيم زادت سرعة انتشارىا أفيميا والتعامل معيا  فكمما كان االبتكار 

 وتعميم استخداميا. 
ا أدرك المجتمع أن ىذه المبتكرات تتفق مع قيمو وخبراتو السابقة زادت سرعة المالءمة: أي كمم -7

 انتشارىا وتوظيفيا.
وقبل أن يتخذ  ،القابمية لمتجريب: وتعني مدى قدرة الفرد عمى تجربة المستخدم عمى نطاق محدد -2

القرار النيائي بشأنو وكمما ارتفعت تجربة المستحدث زادت فرصة تنبيو يعد أن يتعرف عمى المزايا 
 النسبية.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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قبول النتيجة: أي مدى وضوح استخدام أو تبني المستحدث فسيولة مالحظة الفرد والجماعة لنتائج  -1
ية لمفرد أن يتحدث عن المستحدث مع تبني المستحدث تزيد من إمكانية انتشاره وتتيح ىذه الخاص

 اآلخرين مما قد يزيد من قناعاتيم الخاصة بفوائده. 
اتصاليًا سيكولوجيًا، فقد افترض وجود جميور نشط لو دوافع شخصية ونفسية  ويعّد المدخل، مدخالً 

اجاتو، نترنت كوسيمة تتنافس مع غيرىا من الوسائل إلشباع احتيإلا شبكة تدفعو الستخدام واجتماعية،
نترنت أكثر نشاط ومشاركة في العممية االتصالية إلمستخدمي ا وتطبيقًا عمى ذلك فإن فئات جميور

 يتميز بيا االتصال الرقمي، وبالتالي فإننا نتوقع أن يتخذ الفرد قراره في االستخدام بتأثير التفاعمية التي
اتجاىين: االتصال باآلخرين عن عن وعي كامل بحاجاتو التي يريد إشباعيا، ويتمثل االستخدام في 

تصفح المواقع المختمفة و  مرساًل أو مستقباًل. طريق الوسائل المتاحة عمى االنترنت، سواء كان المستخدم
 لتمبية الحاجات.

 :شبكات األنترنتالدوافع التالية الستخدام تتضح وتطبيقًا عمى مدخل االستخدامات واإلشباعات 
 كبديل عن االتصال الشخصي. -0
 اإلدراك الذاتي عن الجماعات المختمفة من الناس. -4
 تعمم السموكيات المناسبة. -7
 كبديل أقل تكمفة عن الوسائل األخرى. -2
 المساندة المتبادلة مع اآلخرين. -1
 التعمم الذاتي. -0
 التسمية واألمان والصحبة. -3

لدراسة معايير االختيار Media Richness Theory  (22)وتصف نظرية ثراء وسائل اإلعالم       
بين الوسائل اإلعالمية التكنولوجية وفقًا لدرجة ثرائيا المعموماتي، وتوضح أن فعالية االتصال يعتمد عمى 
القدر الذي تستخدم بو الوسيمة، وتركز بشكل أكبر عمى األشكال التفاعمية لالتصال فى اتجاىين بين 

، وطبقًا لمنظرية فإن الوسائل اإلعالمية التى توفر رجع صدى القائم باالتصال والجميور المستقبل لمرسالة
تكون أكثر ثراء، فكمما قل الغموض كمما كان االتصال الفعال أكثر حدوثًا، فثراء المعمومات يقوم 
يجاد مساحة من المعاني المشتركة باستخدام وسيمة اتصالية معينة. وتفترض  بتخفيض درجة الغموض وا 

 :(23)اسين ىماىذه النظرية فرضين أس
أن الوسائل التكنولوجية تمتمك قدرًا كبيرًا من المعمومات، فضاًل عن تنوع الفرض األول: 

المضمون المقدم من خالليا وبالتالي تستطيع ىذه الوسائل التغمب عمى الغموض والشك الذي ينتاب 
 الكثير من األفراد عند التعرض ليا.

http://www.epra.org.eg/
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لترتيب ثراء الوسيمة مرتبة من األعمى إلى األقل من ىناك أربعة معايير أساس الفرض الثاني: 
حيث درجة الثراء وىي سرعة رد الفعل، قدرتيا عمى نقل اإلشارات المختمفة باستخدام تقنيات تكنولوجية 

 حديثة مثل: الوسائط المتعددة، والتركيز الشخصي عمى الوسيمة، واستخدام المغة الطبيعية.
بين نتائج بحوث اإلقناع  بين نظريات االتصال المعاصرة، لتجمعوبرزت نظرية التسويق االجتماعي 

واالتجاىات النفسية، بما يسمح بانسياب  وانتشار المعمومات، في إطار حركة النظم االجتماعية
االتصال الحديثة ومنيا "مواقع التواصل االجتماعي"، وتنظيم  المعمومات وتأثيرىا، عن طريق وسائل

وسائل وأساليب االتصال الحديثة لنشر  ه النظم المعقدة، الستغالل قوةاستراتيجيات عن طريق ىذ
 .(42)طروحات وايديولوجيات يراد نشرىا في المجتمع

ستخاماتها في حقل التوعية الصحية  :المنظور العممي لشبكات التواصل األجتماعي وا 

كابالن وىيالينا وفق)و شبكات التواصل االجتماعي توضح أدبيات اإلعالم الجديد أن مصطمح      
مجموعة من التطبيقات المستندة إلى اإلنترنت التي تبنى عمى أسس أيديولوجية " أنيا تعني (41)(2010

والتي تسمح لألفراد بناء لمحة  " ، والتي تسمح لإلنشاء وتبادل المستخدم والمحتوى2.0وتكنولوجية لمويب 
الئحة المستخدمين اآلخرين الذين يشتركون  عامة أو شبو عامة في إطار نظام المستخدمين، وتوضح

 معيم اتصال، وكذلك عرض واجتياز قائمتيم من االتصاالت، وتمك التي أدلى بيا آخرون داخل النظام
المممكة  العربية السعودية دول المنطقة وذلك في إستخدامات تكنولوجيا المعمومات  وتتصدر اإلتصالي.

حيث بمغ عدد االشتراكات في خدمات االتصاالت  ( 40)(4602ومات تقرير ىيئة اإلتصاالت وتقنية المعم)
% عمى مستوى السكان فيما 036أي بنسبة انتشار بمغت  4607مميون اشتراك بنياية عام  10المتنقمة 

مميون ُمستخدم بنسبة انتشار تجاوزت  00.1ارتفع عدد مستخدمي االنترنت في المممكة ليصل إلى 
11%.   

من  googleفي شبكة % من المشاركين  22أن  google2014) ) (40)كشفت دراسة فيما        
% من 06يشاىد ما يقرب من بينما بصفة يومية  YouTubeالمممكة العربية السعودية يستخدمون 

باعتباره االختيار األول وأكثر مواقع الويب تفضياًل لمبحث عن  YouTubeالمستخدمين السعوديين 
 وتويتر فيسبوك  فيما تواصل شبكتي ، ومشاىدة مقاطع الفيديو عمى اإلنترنت معمومات المنتجات

ن عدد مستخدمي شبكة أحيث كشفت دراسة  متخصصة  في المممكة العربية السعودية انتشارىما الواسع
ماليين شخص العام   7.8في المممكة العربية السعودية إلى وصل التواصل االجتماعي ''فيسبوك''

شركة "ذي سوسيال كمينيك"  وفق الدراسة التي قامت بيا 4604عام  مقارنة بستة ماليينالماضي 
 (43) .الستشارات وسائل التواصل االجتماعي
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بين مستخدمي اإلنترنت في السعودية تعتبر األعمى في « تويتر» ان نسبة انتشار( 45)كما كشفت الدراسة
في المئة، موضحة ان السعودية  21يصل إلى  في المئة، مع معدل نمو سنوي 26العالم، إذ تبمغ 

  (40) .شيريا تغريدةمميون  150تصدر 
المتخصصة بالتسويق اإللكتروني أن أربعة  «واي تو دي»وأوضحت الدراسة التي أجرتيا مؤسسة       

عدد ، الفتة إلى أن «تويتـــر»مستخدمين لإلنترنت في الســـــــــعودية يممكون حسابًا في  06من كل 
 .(76)ماليين 3مستخدمي ىذا  الموقع في السعودية بمغ نحو 

تطبيقات شبكات التواصل قنوات اليوتيوب و استخدام  الصحيةمما يستدعي من المؤسسسات       
التوعية الصحية والتثقيف والتواصل مع المجتمع  في أستراتيجياتعمى فيسبوك وتويتر اإلجتماعي 

  .وتطبيق تكنولوجيا التواصل والعالقات العامة المحمي
 مرض كورونا في المممكة العربية السعودية: 

 (Middle East Respiratory Syndromeمرض كورونا او متالزمة الشرق األوسط التنفسية)      
ويعرف أيضًا فيروس كورونا الشرق األوسط أو  (MERS-CoV) (91) والمعروف اختصاًرا باسم

تم رصده ألول مرة في  فيروس تاجيوىو  - أو كورونا نوفل أو بالفيروسة المكممة -فيروس كورونا الجديد
وينتمي فيروس كورونا الشرق األوسط إلى إحدى  4604سبتمبر 42بتاريخ  ، جدة السعوديةنة مدي

 :باإلنجميزية الكبيرة المعروفة بتأثيرىا عمى اإلنسان والحيوان وتسمى باسم كورونا فيريدي، اتالفيروس
Coronaviridae)  (70).0006( تم اكتشاف أول فيروس من ىذه العائمة في عام 

حالة وفاة وذلك  403أودى بحياة   حيث (مرض كورونا)وتعتبر السعودية األكثر إصابة بالفيروس       
حالة تماثمت  702حالة و 340بينما بمغ إجمالي الحاالت المصابة  4604منذ ظيور الفيروس في 

  (74).(4602لمشفاء)وزارة الصحة السعودية 
 :تنمية الوعي الصحي عبر شبكات التواصل االجتماعي

التواصل اإلجتماعي في  أستراتيجياتيا باتت المنظمات الصحية المعاصرة  تستخدم شبكات       
سيمت شبكات التواصل أفقد  (77)(4665التوعوية  الحديثة حيال قضايا الصحة العامة والتثقيف )مايفيمد 

االجتماعي في زيادة قدرات التواصل وتبادل المعمومات بين المؤسسات الصحية والجميور،مما يعزز 
من خالل إنشاء المحتوى ونشر التوعية والتثقيف الصحي  (72)(4606الفعل التوعوي )كابالن وىيمين 

عبر دمج عناصر الوسائط  المتعددة في شبكات التواصل االجتماعي في  (71)(4660)باولس وأخرون 
ستراتيجية العامة لمتوعوية، وتعزيز دافعية سريان المعمومات في اتجاىين أو االتصال متعدد االتجاىات الا

وىذا يتطمب االعتراف بقوة شبكات ( 70)(4606الجميور )بيرسون مارستيمر بين المؤسسات الصحية و 
التواصل االجتماعي، ودورىا الكبير في برامج التوعية الصحية والوصول الى شرائح  واسعة من جية، 
والكمفة الكبيرة  لمرعاية الصحية التي تستدعي تفعيل الطب الوقائي عبر استخدام الحمالت التوعوية 

 .(73)(4660لتواصل االجتماعي األقل كمفة وأكثر فاعمية )تشو وآخرون لشبكات ا
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صبحت شبكات التواصل االجتماعي طريقة سيمة وفعالة لممؤسسات الصحية من حيث كمفة ألقد       
توصيل المعمومات الصحية مقارنة بفاعميتيا وانتشارىا، مما يعزز الخدمات الوقائية لممؤسسات الصحية 

رسال رسائل التسويق وبناء مجتمعات يا  الصحية، كما بدأت شركات التأمين تقديم النصائح الصحية وا 
عبر شبكات التواصل في محاولة لمتفاعل مع العمالء وتحسين صورة صناعة التأمين الصحي )تيري 

4600)(33).  
ليكترونية لشبكات إلصبحت السياسات التوعوية الصحية الحديثة تعتمد عمى دمج المنصات األقد         

التواصل مع بعضيا البعض، مثل يوتيوب، فيسبوك، وتويتر، مما يسيل لممنظمات الصحية إدارة المواد 
والرسائل والصور، والصوت والفيديو الخاصة بيا وكذلك التفاعل مع مستخدمي شبكات التواصل 

كما  ،(44)(4606مفة )ريد االجتماعي، ومساعدتيم في العثور عمى المعمومات المطموبة في أشكال مخت
ستخدام القنوات اإلعالمية والشبكات االجتماعية يخمق فرصة كبيرة  لتسييل تدفق المعمومات الصحية ان أ

بحكم البيئة الديناميكية والمتطورة لمشبكات عمى مختمف منصات شبكات  التواصل االجتماعي مما يرفع 
صمة من خالل تسريع سرعة تبادل المعمومات. المساىمة في زيادة وعي الجميور والخدمات ذات ال

 (20).(4660 ثاكيري ونايقير)
مة منصات وأكما أن االتجاىات الحديثة لممنظمات الصحية في برامجيا التوعوية؛ تقوم عمى ت       

في التخطيط ومواءمة أنشطتيا وتوسيع التواصل مع الجميور والمجتمع  جتماعي،الشبكات التواصل ا
ستراتيجيات الحديثة في استخدام شبكات التواصل الن ىذه اأكما  (24)(4660ين وتريسو المحمي )بوكم

يجابية لممؤسسات الصحية إا بمفيوم اإلدارة الحديثة وبناء صورة ذىنية جتماعي  ترتبط ارتباطا وثيقً الا
في ا ا كبيرً لدى المجتمع المحمي، حيث تمعب شبكات التواصل االجتماعي في الوقت الراىن دورً 

نترنت مما يعزز الخدمات الصحية لممنظمات إلاستراتيجيات إدارة االنطباع والسمعة عمى شبكات ا
مراض والبرامج الوقائية، وتوليد انطباعات جيدة ألالصحية وتحسين مصداقيتيا وزيادة  الوعي حيال ا

الصحية. )سكوت وكسب المزيد من اىتمام المستخدمين، وبالتالي تحقيق االىداف التوعوية لممنظمات 
4600)(27). 
صبحت شبكات التواصل االجتماعي أكثر جاذبية وأىمية لقطاعات الصحة في البرامج أكما       

يمكن تكنولوجيات االتصال الجديدة من توسيع نطاق  التوعوية  واستراتيجيات محو األمية الصحية، مما
تطوير ميارات البحث عن المعمومات الفرص التوعوية لمساعدة الناس عمى زيادة المعرفة الصحية و 

  2000) (44) نتبام (ا في حقل التواصل الصحي وسد  الفجوة الصحية التي تعد موضوعا كبيرً  المناسبة
وتحقيق األىداف التوعوية لممنظمات الصحية، مما يستدعي من المؤسسات الصحية توظيف الخصائص 

فيسبوك( وتفعيل برامج التوعية الصحية  -تويتر -التفاعمية لممنصات اإلليكترونية الجماىرية)يوتيوب
توتين (نترت وتعزيز البرامج الصحية الوقائيةإلوالوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين عمى شبكة ا

(2008(45) 
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ىالتىالدرادة:اإلجابةىرلىىتداؤ
 

 السؤال األول:
بمدينة الرياض شبكات  هل تستخدم المدن الطبية بمدينة الرياض ومستشفياتها الحكومية           

 تويتر( في استراتيجياتها التوعوية. -فيسبوك -التواصل اإلجتماعي ) يوتيوب
% من المدن الطبية ومستشفياتيا الحكومية الكبرى بمدينة الرياض؛ ال 37كشفت نتائج الدراسة أن   

ل أدناه أن تممك والتستخدم شبكات التواصل االجتماعي في التوعية الصحية، حيث يتضح من الجدو 
 % فقط من المدن الطبية تستخدم شبكات التواصل االجتماعي .  43

 
 Frequency Percent 

 %27 4 ّؼٌ 

 %73 11 ال

Total 15 100.0% 

 

 
 

 

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

 

فياتيا الحكومية بمدينة الرياض لم تستخدم قنوات شالمدن الطبية ومستكشفت نتائج الدراسة أن كافة      
 يوتيوب في التوعية الصحية حيال مرض كورونا.

 
 Frequency Percent 

 %0 0 ّؼٌ 

 %100 5 ال

Total 5 100.0 
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 ثانيا إستخدام المدن الطبية ومستشفياتها الحكومية لموقع تويتر في التوعية الصحية.
في  % من المدن الطبية ومستشفياتيا الحكومية لم تستخدم شبكة تويتر06نتائج الدراسة أن كشفت 

 التوعية الصحية حيال مرض كورونا.
  

 استخدام المدن الطبية لشبكة تويتر في التوعية الصحية

 Frequency Percent 

 %40 2 ّؼٌ 

 %60 3 ال

Total 5 100.0 

 

 
 

 ستخدام المدن الطبية ومستشفياتها الحكومية لموقع فيسبوك في التوعية الصحية. إ -ثالثا
 

% من المدن الطبية ومستشفياتيا الحكومية لم تستخدم شبكة فيس بوك في التوعية 06كشفت نتائج الدراسة أن 
 الصحية من مرض كورونا.

 استخدام المدن الطبية لشبكة فيسبوك في التوعية الصحية
 

 Frequency Percent 

 %40 2 ّؼٌ 

 %60 3 ال

Total 5 100.0 
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 السؤال الثاني:

بمدينة الرياض في التوعية الصحية لمرض كورونا  ومستشفياتها الحكومية هل أسهمت المدن الطبية
 .روتويت-وفيسبوك -يوتيوبشبكات عبر 

% من المدن الطبية ومستشفياتيا الحكومية لم تساىم في التوعية الصحية 06كشفت نتائج الدراسة أن 
 من مرض كورونا باستخدام شبكات التواصل االجتماعي. 

 

 Frequency Percent 

 %40 2 نعم 

 %60 3 ال 

 Total 5 100% 

 

 
 

 ستخدام قناة يوتيوب.امرض كورونا ب معدل إستخدام المدن الطبية في التوعية الصحية حيال -أوال
ستخدام من المدن الطبية ومستشفياتيا الحكومية لقنوات اليوتيوب اكشفت نتائج الدراسة أنو اليوجد أي 
 لمتوعية الصحية من مرض كورونا.
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 Frequency Percent 

 %0.0 0 نعم 

 %100 5 ال 

 

 ستخدام شبكة تويتر. االصحية حيال مرض كورونا بستخدام المدن الطبية في التوعية امعدل  -ثانيا
% من المدن الطبية ومستشفياتيا الحكومية لم تستخدم شبكة تويتر في 56كشفت نتائج الدراسة أن 

 التوعية الصحية من خطورة مرض كورونا. 
 

 Frequency Percent 

 

 20.0 1 نعم

 80.0 4 ال

Total 5 100.0 

 

 

 ستخدام شبكة فيسبوكباثالثا: معدل إستخدام المدن الطبية في التوعية الصحية حيال مرض كورونا 
% من المدن الطبية ومستشفياتيا الحكومية لم تستخدم شبكة فيسبوك في 56كشفت نتائج الدراسة أن 

 التوعية الصحية حيال مرض كورونا. 
   

 Frequency Percent 

 

 20.0 1 نعم

 80.0 4 ال

Total 5 100.0 
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ىخاتمةىالدرادةىوتوصواتها:

% من المدن الطبية بمدينة الرياض ومستشفايتيا الحكومية ال تمتمك 37أوضحت الدراسة أن       
% من 06تويتر( كما بينت الدراسة أن  -فيسبوك -جتماعي)تويترالمنصات عمى شبكات التواصل ا

جتماعي في التوعية حيال مرض كورونا، ما الشبكات التواصل االمدن الطبية بمدينة الرياض لم تستخدم 
ستراتيجية صحية وطنية تسيم من خالليا كافة المدن الطبية ومستشفياتيا الحكومية في ايعني غياب 

يضا ضعف أستخدام المدن الطبية أاإلنخراط في الجيد الوطني الصحي، كما توضح الدراسة 
تصالية الحديثة لمتوعية والتواصل مع المجتمع المحمية، النظومة اومستشفياتيا الحكومية إلستخدام الم

تصالية الفاعمة خالل اليضا التفريط بتوظيف الشبكات اأوتعزيز الثقافة الصحية والطب الوقائي، ما يعني 
 األمراض واألوبئة، مما يعزز من حجم الخسائر الوطنية.  

ىالتوصوات:

رصٌَُ اسززارُجُخ رىػىَخ صحُخ وطُْخ، رسهٌ فُهب مبفخ ٍنىّبد اىَْظىٍخ اىصحُخ، ٍِ   (1)

 اىقطبػبد اىحنىٍُخ اىَخزيفخ ومذىل ٍِ قجو اىقطبع اىصحٍ اىخبص.

أهَُخ قُبً اىَذُ اىطجُخ واىَسزفُبد اىنجزي ثزأسُس ٍْظىٍخ إرصبىُخ حذَثخ، واىقُبً ثذورهب  (2)

خذاً شجنبد اإلػالً اىجذَذ فٍ اىزىاصو ٍغ ٍنىّبد اىىطٍْ حُبه اىزىػُخ اىصحُخ واسز

 اىَجزَغ. 
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Abstract 

        The problem of this study is identified in the evaluation of the 

communicative role of the health institutions in educating about Coronavirus by 

using the social media as an educational tool in the event of the existence of an 

epidemic threat represented in Coronavirus. The study aims to identify the level 

of using and employing the social media’s  networks (such as YouTube, 

Facebook, Twitter) by the medical cities in Riyadh and their government 

hospitals in the strategies of health education about Coronavirus. The study also 

seeks to evaluate the level of participation of the medical cities and their 

government hospitals in Riyadh as regards the health educational programs in 

Coronavirus via the social mass media’s networks in Saudi Arabia. 

 The study has found out that 73% of the medical cities in Riyadh and 

their government hospitals do not have platforms in the social media’s networks 

(Twitter, Facebook,..). The study has also shown that 60% of the medical cities 

in Riyadh did not use these networks in educating about this disease, which 

indicates the absence of a national health strategy through which all medical 

cities and their government hospitals can be involved in the national health 

effort. Besides, the study states the poor employment by the medical cities of 

modern ccommunication systems for education and communication with the 

local community, and for consolidating the health culture and preventive 

medicine. This also indicates a failure to employ the effective communication 

networks during the eruption of diseases and epidemics, which augments the 

size of the national losses. 

 The study recommends the importance of drawing up a national, health 

and educational strategy to which all the components of the health system can 

contribute, such as the various government sectors, and the private health sector. 

The study also recommends the importance of setting up a modern 

communication system by the medical cities and big hospitals, and the 

importance of their undertaking of their national duty towards the health 

education and the use of the new social media’s networks in communication. 
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