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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

تقومالعالقات   أن  بعد  واالتصال،  اإلعالم  وعلوم  ق    ها بتحكيم العامة  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

ال   مطبوعاتوالمجلة ضمن      التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  للعالقات  عربية 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

في  العربي   علمية عربية  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(     Arab Impact Factor تخصص 

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2022في تقرير عام    2.12بمعامل تأثير بنسبة  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية. تقبل المجلة نشر عروض الكتب 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  الخط    Boldوالعناوين  ونوع  العربية،  البحوث  في 

Times New Roman   ( الجهات  الصفحة من جميع  البحوث اإلنجليزية، وهوامش  (،  2.54في 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   اإللكتروني من البحث بالبريد  نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

إ - البحث  البحث معدال    جراء تعديل بسيطإذا تطلب  بإعادة إرسال  الباحث  ا  15 خالل  فيلتزم  من    يوم 

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   30ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  3800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  عضوية    (%20)  للمصريين  يحمل  العلمية  الزمالة  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليستير والدكتوراه.  لطلبة الماج

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع  -

  ا جنيه    70حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  المصريين    اجنيه    600ملخص  ولغير  على  180للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

تقديم خصم             ف  (%10)ويتم  يشترك  الج  ي لمن  العامة. ويتم  عضوية  للعالقات  المصرية  معية 

 إرسال عدد

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )$، و300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي بالبريد الدولالمجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه  

 الجمعية المصرية للعالقات العامة.زمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200مصر    بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات   - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  جميع اآلراء والنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنواتُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  ن  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

ـــ     أكتوبر  بداية إصدارها في  يتواصل صدور  2013ديسمبر من عام   منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد 
عدًدا بانتظام، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من    أربعون   ليصدر منها

 مختلف دول العالم. 
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي 
للع العربية  الوكالة  بالقاهرة( ضمن مطبوعات  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  وجد  بأكاديمية  ـــ  العامة  القات 

للنشر على   المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 
النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  

لت المجلة للدوريات العلمية  (AIF)على أول معامل تأثير عربي  من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

، والمعامل تابع لمؤسسة  م2022في عام   2.12م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
م ضمن الفئة  2022معياًرا، وصنفت المجلة في عام  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

للعام الثاني    على المستوى العربي  ، والمجلة األعلىلفئة األعلى في تخصص اإلعالموهي ا"  Q1"األولى  
تأثير=    على التوالي، لعام    ICR، كما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي  0.5833بمعامل 

 . 1.569م بقيمة=  2021/2022
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

للجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها  
( )7بـ  درجات من  ال7(  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت  وكذلك  (.  "معرفة"،  رقمية 

لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  المجلة ضمن  أصبحت 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
  -دار المنظومة    - EBSCO HOSTنات الرقمية الدولية: )والمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيا    

 معرفة(.  -العبيكان 
و   -الخاص    العدد هذا  وفي       اإلعالمية    -األربعين  الحادي  الدراسات  في  للباحثين  نقدم  المجلة  من 

المشاركين والمساعدين وكذلك واألساتذة  والمهتمين بهذا المجال عدًدا يضم بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة  
العامة واإلعالن"؛  الباحثين  العالقات  العلمي بهدف تكوين رصيد    حول موضوع: "حمالت  للنشر  مقدمة 

 تدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. للباحثين من أعضاء هيئة ال 
  مصر من    نجد   ،" من المجلةالحادي واألربعينالعدد "بففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة       
عنوان:  بحًثا  الدولية" تحت  اإلعالنية  الحمالت  فاعلية  بحوث  في  الحديثة  من: االتجاهات  مقدم  وهو   ،"        
 الجاللة.جامعة  ،مصر  ، مندينا أحمد عرابيأ.د. 



  بعنوان:   دراسة ميدانية  ، فقدَّمسوهاجمن جامعة    ، مصر، من  مرزوق عبد الحكم العادلي  د.أ.م.  أما    
نحو  " سلوكه  في  وأثرها  الفضائية  بالقنوات  اإلعالنية  التوعية  نحو حمالت  المصري  الجمهور  اتجاهات 

 ". فيروس كورونا
بفلسطينجامعة  ومن       الوطنية  قّدمالنجاح  مجاهد شكري عبد   ،معين مصطفى الكوعد.    :كل من   ، 

مدى توظيف شركات االتصاالت الخلوية الفلسطينية "، بحًثا مشترًكا بعنوان:  فلسطين ، من  المجيد أخرس
اإلقناعية واستراتيجيات المسئولية االجتماعية في حمالتها الترويجية على الفيسبوك: شركة   لالستماالت 

 "."جوال" نموذًجا
عناصر بعنوان:    تجريبيةدراسة  ، قّدم  مصرمن  ،  القاهرةمن جامعة    أحمد عبد السالم ديابد.  أما      

 ".المخاطر الصحية لدى المواطن المصري بناء الرسالة اإلعالنية في الحمالت الصحية وعالقتها بإدراك 
ــتجابة" بعنوان: بحًثا ،مصرمن ، المنيامن جامعة  غادة سيف ثابت سيف د.  وقدَّمت  حمــــــــــالت  اســــــــ

 ".العالقات العامة للتحول الرقمي من منظور االتصال االستراتيجي
 من مصر،  ،العظيم مزروعرشا عبد الرحيم عبد    .أ.م.دلـ  نجد بحًثا مشترًكا    جامعة أم القرى ومن  

السعيد راشد  بن  مساعد  عنوان:السعودية  من،  منيرة  تحت  في  " ،  االجتماعي  التسويق  حمالت  دور 
 ". وسائل اإلعالم اإللكترونية في بناء مفهوم المسئولية المجتمعية تجاه الجمهور السعودي

األزهرومن       زيداند.    قدَّمت ،  جامعة  محمد  إسماعيل  بعنوان:مصر،    من،  آمال  الخطاب  "  بحًثا 

 . " اإلعالني لحمالت مكافحة العنف ضد المراهق وعالقته بالتربية اإليجابية: مقاربة سيميولوجية

بعنوان: بحًثا  ،  السعودية  من،  جامعة الملك سعود من  ،  فاطمة عبد الرحمن علي السويح  بينما قدَّمت         
 ."الدولة: حملة "تخّيل" لموسم الرياض السياحي نموذًجاتأثير الحمالت السياحية على صورة "

بحًثا    ،السعودية، من  حسان صالح علي الغامديم  قدَّ ،  الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةوأخيًرا من       
 . "درجة تفاعل جمهور الشباب مع حمالت التوعوية البيئية على شبكات التواصل االجتماعي :بعنوان

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  والطالب   للترقي  التقدم  فيألعضاء  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  تعبر عن أصحابها  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

خاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث ال
 النشر.
العلمي         النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  ندعو هللا  آخًرا  وليس  بشكل   يفوأخيًرا  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  
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بإدراك المخاطر    وعالقتها  في الحمالت الصحية   عناصر بناء الرسالة اإلعالنية 
 الصحية لدى المواطن المصري: دراسة تجريبية 

 
        د. أحمد عبد السالم دياب                                                                      

        

Ahmad_masscomm@cu.edu.eg          

                     القاهرةجامعة              
 

   :خصلم
إدراك         على  التأثير  في  الصحية  اإلعالنية  الرسائل  فاعلية  الكشف عن  إلى  الحالية  الدراسة  سعت 

من خالل   التجريبي،  المنهج  الدراسة  تبنت  وقد  المستجد،  كورونا  لفيروس  الصحية  للمخاطر  المبحوثين 
بهدف اإلعالنية  للرسائل  تجريبية  معالجات  عدة  بتقديم  الباحث  قام  إذ  العاملي،  تأثير    التصميم  اختبار 

ثالثة متغيرات )عوامل( هي: متغير أسلوب االستشهاد داخل الرسالة اإلعالنية وله مستويان، االستعانة  
الثاني:   والمتغير  واإلحصائيات،  األرقام  ببعض  االستعانة  مقابل  عادي(  )مواطن  إعالنية  بشخصية 

لتلقي اللقاح، اتجاهات سلبية رافضة    اتجاهات النماذج داخل الرسالة اإلعالنية: اتجاهات إيجابية مؤيدة
اللقاح، اتجاهات مختلطة )مؤيدة ومعارضة(، والمتغير الثالث هو االستراتيجية اإلعالنية الموظفة   لتلقي 

 داخل الرسالة اإلعالنية وله مستويان: استراتيجة التحفيز أو الترغيب، واستراتيجة التهديد أو التخويف. 
ر تأثير كل متغير من هذه المتغيرات الثالثة بشكل مستقل على متغير تابع  وقد حاولت الدراسة اختبا     

احتمال  إدارك  وهي  المختلفة  بمستوياته  المستجد  كورونا  لفيروس  الصحية  المخاطر  إدراك  وهو  رئيس 
اإلصابة بالفيروس، االتجاه نحو تلقي لقاح الفيروس، هذا إلى جانب النوايا السلوكية المرتبطة بالتخطيط  

 قي اللقاح. لتل
مجموعات تجريبية، وجميعهم   7مبحوثا تم توزيعهم على  210واشتملت عينة الدراسة التجريبية على       

من الطالب في مرحلة الدراسة الجامعية، حيث تعتمد أغلب الدراسات التجريبية على عينات من الطالب 
أن كما  التجريبية،  للمتغيرات  إخضاعهم  عملية  ييسر  الذي  األمر  مناسبوهو  الدراسة و هم  لموضوع  ن 

 )فيروس كورونا(.
من        بالعديد  الدراسة  خرجت  الدراسة  محل  المتغيرات  الختبار  تجريبية  دراسات  ثالث  إجراء  وبعد 

التي تؤكد على أن التدخالت االتصالية   باختيار    communication interventionالنتائج  المرتبطة 
حية )بالتطبيق على الرسائل اإلعالنية محل الدراسة( يمكنها  عناصر محددة في الرسائل اإلعالنية الص

أن تحدث تغيرات ملحوظة في اتجاهات المواطنين ونواياهم السلوكية الخاصة بتناول اللقاحات واألدوية، 
إذ اتضح تبني المبحوثين آلراء الشخصيات اإلعالنية التي تم االستعانة بها في الرسائل اإلعالنية، كما  

ايا السلوكية للمبحوثين بهذه الشخصيات االستشهادية، ومن ثم على المعلنين تحري الدقة عند  تأثرت النو 
التأثيرات  تحدث  حتى  توظيفها  يتم  التي  واالستراتيجيات  واالستماالت  اإلعالنية  الشخصيات  اختيار 

 المطلوبة.
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 الصحية، الدراسة التجريبية. الحمالت الصحية، المخاطر الرسالة اإلعالنية،  الكلمات المفتاحية:

 
 :مقدمة
في اآلونة األخيرة، أصبحت العديد من الحمالت اإلعالنية توظف في مجال الصحة العامة لتحقيق        

الفحص   وإجراء  المبكر  الكشف  على  المواطنين  وحث  محددة،  بأمراض  التوعية  أبرزها  متنوعة  أهداًفا 
 ة وطرق تناولها وأعراضها الجانبية. الطبي، وكذلك التنويه بأهم العالجات المتاح

كاستراتيجية تهدف إلى   Health Advertising Campaignsإذ تستخدم الحمالت اإلعالنية الصحية  
تحسين الصحة العامة ومواجهة األوبئة وحل المشاكل الصحية في المجتمع من خالل الحث على تغيير  

 (1)السلوك بشكل أساسي. 
وقد خلقت التحوالت الوبائية في القرن الواحد والعشرين تحديات عديدة بعضها يرتبط بوعي المواطن       

العالج و  بأهمية تلقى  الرسمي واقتناعه  المستوى  المبذولة على  بالجهود  يرتبط  اللقاحات، وبعضها اآلخر 
بناء رسائل  القدرة على  التحديات هي  هذه  أهم  وأحد  واستثارة سلوكهم،  المواطنين  لتوعية  الرسمي  وغير 
إلى    ودفعهم  مخاوفهم  ومواجهة  المواطنين  سلوك  على  إيجابي  بشكل  التأثير  على  قادرة  فعالة  إعالنية 

 لمبكر أو تلقي اللقاحات المطلوبة.الكشف ا
وقد ُأجريت العديد من الدراسات التحليلية والتجريبية التي تهدف إلى الوقوف على العوامل التي تشكل     

إدراك المواطنين للمخاطر الصحية، وتأثير ذلك على النوايا السلوكية والسلوك الفعلي المرتبط بالتخلي عن  
 يات إيجابية داعمة لمفهوم الصحة العامة.الممارسات الضارة وتبني سلوك

المخاطر الصحية   إدارك بعض  إلى أن  تذهب  الدراسات والبحوث من فرضية أساسية  انطلقت هذه  وقد 
the perception of health risk   ،هو أمر بالغ األهمية إذا كان الهدف هو تغيير السلوك الصحي

ب  المرتبطة  الصحية  المخاطر  إدراك  فإن  آخر  المحددات  بمعنى  أحد  هو  ما  وباء  أو  بمرض  اإلصابة 
 (2)األساسية التي تسهم في تغيير سلوك المواطنين ودفعهم إلى ممارسات صحية سليمة. 

وعلى الرغم من تعدد الدراسات في هذا المجال باختالف مجاالت تطبيقها ومنهجياتها وتبني العديد       
المختلفة،   بمعالجاته  التجريبي  للمنهج  منها  حاولت من  التي  الدراسات  في  ملحوظًا  نقصًا  هناك  أن  إال 

توصيف وتحديد عناصر االتصاالت الترويجية والرسائل اإلعالنية التي يمكنها التأثير في إدراك المخاطر 
 الصحية لدى األفراد. 

المرتبطة       اإلعالنية  الرسائل  بناء  عناصر  على  الضوء  إلقاء  لتحاول  الدراسة   هذه  تأتي  ولذلك 
فيروس بال لقاح  تلقى  على ضرورة  المواطنين  تحث  والتي  العامة  الصحة  مجال  في  اإلعالنية  حمالت 

المخاطر  إدراك  على  اإلعالنية  الرسالة  عناصر  بعض  تأثير  اختبار  وذلك من خالل  المستجد،  كورونا 
المستجد   كورونا  بفيروس  باإلصابة  المرتبطة  كوفيد  الصحية  ال19-)  الحالية  الدراسة  وتوظف  منهج  (، 
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الدارسة  منهج  تالئم  التي  التجريبية  التصميمات  أنواع  كأحد  العاملي  التصميم  على  بالتركيز  التجريبي 
 وتساعد في اختبار فروضها وتحقيق أهدافها. 

 

 مشكلة الدراسة:
 publicفي اآلونة األخيرة، زادت معدالت اإلنفاق على الحمالت اإلعالنية في مجال الصحة العامة      

health advertisements،   في التوعوية  الجهود  دعم  في  الرسمية  الجهات  من  العديد  بدأت  وقد 
ف مواجهة  إلى  باإلضافة  هذا  األمراض"،  المبكر عن  "الكشف  و  فيروس سي"   " مواجهة  يروس  مجاالت 

 "، من خالل حث المواطنين على تلقي اللقاحات المناسبة.  19كورونا المستجد " كوفيد 
التي من شأنها منع   اإليجابية  السلوكيات  قدرتها على تشجيع  الحمالت اإلعالنية في  أهمية هذه  وتبرز 

العام الصحة  معدالت  تعزيز  في  يسهم  بدروه  هذا  الوقاية،  معدالت  وزيادة  حدوثه  قبل  ويوفر المرض  ة 
  (3)العديد من األموال والجهود على المستوى الرسمي وغير الرسمي.

وفي هذا الصدد تأتي هذه الدراسة في إطار الجهود البحثية التي تحاول بناء رسائل صحية إيجابية      
قادرة على تعزيز مفهوم الصحة العامة لدى المواطنين من خالل حثهم على بناء اتجاهات ونوايا سلوكية  

اختبار تأثير   تحاول الدراسة الحالية، وبشكل أكثر تحديًدا تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد   إيجابية نحو
الصحية   للمخاطر  المبحوثين  إدراك  على  تأثيرها  وقياس  المطبوعة  اإلعالنية  للرسائل  عناصر  عدة 

امل  المرتبطة باإلصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تختبر الدراسة تأثير ثالثة عوامل أساسية لكل ع
األول:  عدة مستويات وهذه العوامل هي الرسالة اإلعالنية"    مستخدم داخل، " أسلوب االستشهاد الالعامل 

أي سرد وحكي على لسان شخصية إعالنية من  عانة بشخصية استشهادية )نموذج( ": االستوله مستويان
رسمي"،   مصدر  لسان  على  واحصائيات  "أرقام  رسمي  بمصدر  االستعانة  مقابل  والعامل المواطنين، 

اتجاهالثاني ول  ،  اإلعالنية  الرسالة  داخل  الموظف  اتجاه  النموذج  عن  يعبر  نموذج  مستويات:  ثالثة  ه 
إيجابي مؤيد لضرورة تلقي اللقاح ، ونموذج يعبر عن اتجاه سلبي متخوف أو رافض لفكرة تلقي اللقاح،  

  ، اللقاح  لتلقي  الرافض  والسلبي  المؤيد  اإليجابي  االتجاه  من  مزيج  مختلطة  الثالثونماذج  ، والعامل 
ول المستخدمة  اإلعالنية  التحفيز  االستراتيجية  واستراتيجية  )التهديد(،  التخويف  استراتيجية  مستويان،  ها 

إدارك   تابع رئيس وهو  العوامل بشكل مستقل على متغير  تأثير كل عامل من هذه  )الترغيب(، واختبار 
المخاطر الصحية المرتبطة باإلصابة بفيروس كورونا المستجد وله ثالث أبعاد مختلفة يتم قياسها إجرائًيا  

رك احتمال اإلصابة بالفيروس، واالتجاه نحو تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد ، هذا باإلضافة  وهي: إدا
 إلى النوايا السلوكية المتربطة بتلقي اللقاح. 
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 أهداف الدراسة:
باختبار تأثير بعض عناصر الرسالة اإلعالنية الصحية التي تركز    يرتبط الهدف الرئيس لهذه الدراسة    

( ودورها في إحداث تأثيرات إيجابية تسهم في إدارك المخاطر  19على فيروس كورونا المستجد )كوفيد  
 الصحية المرتبطة باإلصابة بفيروس كورونا المستجد. 

أكثير تحديد      الدراسة تحقيق   اا، وإنطالق  وبشكل  الباحث تحاول  يتبناها  التي  التجريبية  المعالجة  من 
 ثالث أهداف هي:

  أو   االستعانة بشخص عادى ستشهاد داخل الرسالة اإلعالنية")الكشف عن تأثير متغير " أسلوب اال .1
إدارك على  بمفرده  مستقل  كمتغير  رسمي(   بمصدر  االستعانة  مقابل  بشري  المبحوثين    نموذج 

 طر الصحية لفيروس كورونا المستجد بأبعاده المختلفة.مخالل
متغير"   .2 تأثير  تلقي   اتجاهات تحديد  لفكرة  مؤيد  إيجابي  )نموذج   " اإلعالنية  الرسالة  داخل  النماذج 

مع أو  متخوف  سلبي  نموذج  ومعارضة( اللقاح/  مؤيدة   " مختلطة  نماذج  اللقاح/  تلقي  لفكرة  ارض 
طر الصحية لفيروس كورونا المستجد  والكشف عن تأثير كل متغير بشكل مستقل على إدارك المخا

 بأبعاده المختلفة. 
وظفة داخل الرسالة اإلعالنية " )استراتيجية التخويف اإلعالنية الم  بحث تأثير متغير "االستراتيجية .3

التهدي الترغيب أو  أو  التحفيز  استراتيجية  مقابل  المخاد  إدارك  على  مستقل  كمتغير  الصحية  (  طر 
 لفيروس كورونا المستجد بأبعاده المختلفة. 

 

 اإلطار النظري للدراسة: 
الصحي:       السلوك  وتغيير  المخاطر  إدارك   Risk Perception and Health Behaviorنظرية 

Change 
،   Risk Perception Theoryتعتمد الدراسة في إطارها النظري على نظرية " إدارك المخاطر"      

وُتعد هذه النظرية من أهم النظريات وأكثرها استخداًما في الدراسات التي ركزت على بحث وقياس مدى  
مجا في  توعية  لحمالت  تعرضهم  بعد  والمواطنين  األفراد  لدى  الصحي  السلوك  في  الصحة  التغيير  ل 

 العامة.
 وتنطلق النظرية من افتراض عام يقول أن توقع أو الرغبة في تجنب حدوث نتائج صحية سلبية      

أجل  من  األفراد  لدى  الصحي  السلوك  لتغيير  األساسية  المحفزات  أحد  هو  الصحية(  المخاطر  )إدراك 
  (4)لوفاة. وتجنب اإلصابة باألمراض أو التعرض ل protection-selfالحماية الذاتية  

المخاطر      إدراك  أن  حيث  السلوكية،  والنوايا  الصحية  المخاطر  إدراك  بين  النظرية  ربطت  كما 
لتغيير    prerequisiteالشخصية المرتبطة بوجود احتمال لإلصابة بمرض أو وباء ما، يعد شرًطا أساسًيا  
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شخصية والحفاظ على الصحة  السلوك الصحي الضار وتبني نوايا سلوكية إيجابية تدعم مفهوم الصحة ال
 ( 5)العامة للفرد. 

ومن ثم فإن تصميم رسائل إعالنية تركز على المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها األفراد يعد نهًجا    
فعااًل في تحفيز السلوكيات الصحية اإليجابية وحث األفراد على تغيير سلوكهم الصحي، ويحدث ذلك من 

وال األسباب  على  التركيز  للمعلومات خالل  تمثيل  عملية  في  األفراد  ينخرط  ثم  ومن  المحتملة  عواقب 
   (6)الصحية تجعلهم يدركون المخاطر المحتملة ومن ثم يبدأ سلوكهم في التغير. 

المعلنون      عليها  يعتمد  التي  األساسية  التكتيكات  أحد  إقناعية  ألدلة  اإلعالنية  الرسائل  تضمين  وُيعد 
والتأ  اإلقناع  أساسيين: لتدعيم عملية  نوعين  إلى  األدلة  تنقسم هذه  األفراد، وبشكل عام  ثير في مدركات 

األول ، وهي األدلة السردية وهي بمثابة نماذج بشرية ومواطنين يقومون بعرض آرائهم وتصوراتهم،  النوع 
الثاني إلى    ،والنوع  وتشير  رسمية  مصادر  لسان  على  تأتي  ما  غالًبا  التي  واإلحصائيات  األرقام  وهي 

  (7)تقديرات اإلصابة والوضع الصحى العام مستخدمة لغة األرقام والبيانات المجردة. 
وقد ُأجريت العديد من الدراسات في هذا المجال وخرجت بنتيجة تشير إلى أن توظيف النماذج البشرية     

بالحمالت   vivid exemplarsالحية   المرتبطة  واإلعالنية  االتصالية  الرسائل  داخل  إقناعية  كأدلة 
بحكي   تقوم  بشرية  بنماذج  االستعانة  أن  الجامدة، حيث  والبيانات  باألرقام  مقارنة  أوضح  يكون  الصحية 

القضية بشكل  تجاربها وآرائها يعمل كأحد العناصر األساسية التي تساعد الجمهور على فهم وإدراك أبعاد  
بالمحاكاة   االستدالل  تأثير عملية  ذلك من خالل  ويحدث  وهي عملية    simulation heuristicأكبر، 

  (8)نفسية وإدراكية تجعل الفرد يتخيل نفسه في مكان النموذج ومن ثم يتأثر برأيه وموقفه. 
لشباب، مقارنة بالبالغين، وقد خرجت العديد من الدراسات بنتائج على المستوى التطبيقي تشير إلى أن ا   

المخاطر  المعلومات حول  للعديد من  التعرض  الرغم من  السلوكيات الصحية على  تبني  يفشلون في  قد 
لإلصابة   عرضة  أقل  بأنهم  االعتقاد  إلى  يقودهم  الذي  الواقعي  غير  تصورهم  بسب  وذلك  الصحية، 

 (9)باألمراض واألوبئة أو التعرض  لعواقب صحية سلبية.  
الرسائل   ويوظف    لفاعلية  المحددة  العناصر  فهم  يمكن من خالله  نظري  النظرية كإطار  هذه  الباحث 

اإلعالنية الصحية التي تحث األفراد على تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، مع التركيز على عناصر  
األخذ في اإلعتبار  بناء الرسالة اإلعالنية واألدلة اإلقناعية التي يمكن توظيفها لتحقيق نتائج إيجابية، مع  

اإلعالنات  في  العناصر  بعض  وحذف(  )إضافة  خالل  من  الباحث  يتبناها  التي  التجريبية  المعالجة 
التجريبية التي توظفها الدراسة، وقياس تأثيرها على إدارك المبحوثين للمخاطر الصحية لفيروس كورونا  

اياهم السلوكية وهي المتغيرات التابعة  المستجد، ومن ثم الكشف عن اتجاهاتهم نحو تلقي اللقاح وكذلك نو 
 التي تركز عليها الدراسة. 
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 الدراسات السابقة:

 )رصد اإلسهامات البحثية ذات الصلة بموضوع الدراسة(: 

رصد الباحث العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، والتي تبنت أغلبها المنهج      
تم   أن  بعد  المجال  هذا  في  الباحثين  إسهامات  عرض  يمكن  ثم  ومن  المختلفة،  بتصميماته  التجريبي 

 تقسيمها إلى عدة محاور على النحو التالي: 
)االستعانة  دراسات ركزت على بناء أساليب االستشهاد في الرسائل اإلعالنية الصحية  :  المحور األول

وأرقام إحصائيات  خالل  من  رسمي  بمصدر  االستعانة  مقابل  في  عادي"  "مواطن  إعالنية  ا وتأثيره  (بشخصية 
 رك المخاطر الصحية لدى المبحوثين: داعلى إ
      " من  كل  دراسة  سعت  الصحية،  اإلعالنية  الرسائل  داخل  االستشهاد  أساليب  بناء  مجال  في 

Greene, K., & Brinn, L., S. إلى المقارنة بين تأثير االستعانة بأسلوبين مختلفين لالستشهاد  "
رض آلشعة  من خالل التع  tanداخل الرسائل اإلعالنية المرتبطة بالترويج لممارسات تغيير لون البشرة  

الشمس لفترات طويلة، حيث قام الباحثان بإجراء دراسة تجريبية على مجموعتين من السيدات، المجموعة 
األولى تعرضت لرسالة إعالنية تستعين بنموذج بشري )إمرأة عادية( تشرح اآلثار الجانبية لعمليات تغيير  

ب  تستعين  إعالنية  لرسالة  تعرضت  الثانية  والمجموعة  البشرة،  المرتبطة لون  واألرقام  اإلحصائيات  بعض 
بهذه القضية، وخرجت الدراسة بنتيجة تشير إلى أن إدراك المخاطر الصحية المرتبطة باإلصابة بمرض  

الجلد   تعرضوا   skin cancer risk perceptionسرطان  الذين  المبحوثين  لدى  وضوًحا  أكثر  كان 
إم استشهادية"  بشخصية  تستعين  التي  اإلعالنية  تعرضوا للرسالة  الذين  بالمبحوثين  مقارنة  عادية"  رأة 

هذه   نتيجة  الجلد  بسرطان  المصابين  عدد  توضح  وإحصائيات  بأرقام  تستعين  التي  اإلعالنية  للرسالة 
للقيام   االستعداد  "عدم  سلبية  سلوكية  نوايا  عن  األولى  المجموعة  في  المبحوثون  عبر  كما  الممارسات، 

   (10)اإلصابة بسرطان الجد". بعمليات تغيير لون البشرة خوًفا من 
السابقة،       الدراسة  نتائج  مع  دراسةواتساًقا  ا.Ahn, s., J"  حاولت  المبحوثين  "  إدراك  مدى  ختبار 

للمخاطر الغذائية الصحية المرتبطة باالستمرار في تناول المشروبات الغازية، وقد وظفت الدراسة نظرية  
واعتمدت    Exemplificationالنمذجة   اإلعالنية  الرسائل  داخل  االستشهاد  أسلوب  تنويع  خالل  من 

العامل التصميم  خالل  من  التجريبي  المنهج  على  ثالث  الدراسة  على  الدراسة  تطبيق  تم  حيث  ي، 
مجموعات، كل مجموعة تعرضت لمستوى واحد من مستويات المتغير المستقل " أسلوب االستشهاد"، وله 
داخل  عادي  واالستعانة بشخص  بصورة،  واالستعانة  واإلحصائيات،  باألرقام  االستعانة  ثالثة مستويات: 

( العينة  حجم  إجمالي  وبلغ  اإلعالنية  أن  62الرسالة  أبرزها  نتائج  بعدة  الدراسة  وخرجت  مبحوًثا،   )
على   األكبر  التأثير  له  كان  المشاهير  من  وليسوا  عاديين(  )أشخاص  عادية  بشرية  بنماذج  االستعانة 
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المشروبات  مخاطر  إدراك  وكذلك  الصحي  الغذائي  السلوك  نحو  إيجابية  اتجاهات  بناء  في  المبحوثين  
 ( 11)الغازية. 

" إلى نتائج مشابهة، فبعد إجراء دراسة تجريبية    .Das, E., & Vet, Rاسة "  وتوصلت نتائج در     
على أربع مجموعات ) مجموعتين تجريبيتين ومجموعتين ضابطتبن( بهدف اختبار تأثير أنواع مختلفة من  

اإلقناعية   اإلصابة    persuasive evidenceاألدلة  باحتمال  المرتبطة  الصحية  المخاطر  إدراك  على 
إ )ب(  بفيروس  الكبد  من    B  HBVلتهاب  عينة  على  وذلك  السوية،  غير  الجنسية  الممارسات  نتيجة 

حجمها   بلغ  السردية    118الرجال  األدلة  أن  النتائج  كشفت  تم    narrative evidenceمبحوثا،  التي 
الصحية  المخاطر  إدراك  في  أكبر  تأثيرها  كان  ومعاناتهم  تجاربهم  بحكي  يقومون  برجال  فيها  االستعانة 

اإلحصائية  ال باألدلة  مقارنة  )ب(  الكبد  إلتهاب  بفيروس  اإلصابة  باحتمال   statisticalمرتبطة 
evidence بالتطعيم ضد فيروس التهاب الكبد نتائج الدراسة أن السلوك الصحي المرتبط  ، كما كشفت 

الوبائي )ب( كان أكثر وضوًحا لدى المبحوثين الذين تعرضوا للمعالجة التجريبية التي ظهرت فيها نماذج  
البشرية على    بشرية تقدم قصًصا وسرًدا يوصف طبيعة معاناتهم، وهذا يشير إلى التأثير الواضح للنماذج

 (12)النوايا السلوكية الصحية. 
      " بها  قام  التي  التجريبية  الدراسة  السياق حاولت  ذات  العوامل  ,.Michail, V وفي  الكشف عن   "

المؤثرة على اتجاهات المبحوثين ونواياهم السلوكية المرتبطة بالممارسات الصحية الخاصة بحماية البشرة  
ال سرطان  بمرض  اإلصابة  الدراسة  وتجنب  عينة  وشملت  عدة   433جلد،  على  توزيعهم  تم  مبحوًثا 

الدراسة التصميم العاملي   ( حيث تم اختبار  2x  2  x  2)  factorial designمجموعات ، وقد وظفت 
العوامل  وهذه  مستويان،  عامل  ولكل   ، السلوكية  ونواياهم  المبحوثين  اتجاهات  على  عوامل  ثالثة  تأثير 

االستشهاد داخل الرسالة اإلعالنية )سرد على لسان نموذج بشري مقابل أرقام   هي: العامل األول وهو نوع 
إطار   مقابل  المكسب  )إطار  اإلعالنية:  الرسالة  داخل  الموظف  اإلطار  الثاني،  والعامل  وإحصائيات(، 
الخسارة(، والعامل الثالث، العناصر المرئية داخل الرسالة اإلعالنية: )توظيف صورة مقابل عدم توظيف  

الذين تعرضوا ص المبحوثين  أبرزها أن  النتائج  بالعديد من  الباحث  ثمان دراسات خرج  ورة(، وبعد إجراء 
للرسائل اإلعالنية التي ظهرت فيها نماذج بشرية تقوم بعرض تجاربها الخاصة مع الوقاية من المرض 

وا لمعلومات وإحصائيات كانت اتجاهاتهم ونواياهم السلوكية أكثر إيجابية مقارنة بالمبحوثين الذين تعرض
الرسالة  التعاطف مع الشخصية داخل  تأثير عامل  بفعل  ذلك  بالمرض، وقد حدث  حول نسب اإلصابة 

، كما كشفت الدراسة أن توظيف إطار empathic identification with the character اإلعالنية  
ثين والخاصة بالحماية من آشعة  كان أكثر تأثيًرا على نوايا المبحو   loss-framed narrativesالخسارة  

المكسب   بإطار  مقارنة  الجلد  بسرطان  اإلصابة  تجنب  ثم  ومن  الضارة   gain-framedالشمس 

narratives .(13) 

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


 " دراسة تجريبية:  بإدراك المخاطر الصحية لدى المواطن المصري وعالقتها في الحمالت الصحية عناصر بناء الرسالة اإلعالنية: "د. أحمد دياب   150 

 

      " الرسائل    Dillard, A. J., et alوفي دراسة  السرد والقصص الشخصية في  " حول استخدام 
كشفت     colorectal cancerاإلعالنية الصحية المرتبطة بزيادة وعي األفراد بسرطان القولون والمستقيم  

نتائج الدراسة التجريبية أن توظيف النماذج البشرية التي تقوم بحكي قصصها وتجاربها مع المرض كان  
ى النوايا السلوكية للمبحوثين والمرتبطة بالكشف المبكر والخضوع للفحص، وقد له تأثير كبير وملحوظ عل 

، في   Affective Forcasting Theoryحدث ذلك من خالل تأثير نظرية التنبؤ العاطفي والتقمص  
تقدير   في  يبالغون  المبحوثين  جعل  المرض  انتشار  ونسب  واإلحصائيات  األرقام  لغة  استخدام  أن  حين 

وتقدير حجم اإلصابة به بشكل عام، وهو ما قد يمثل عائًقا أمام خضوعهم للفحص، كما  خطورة المرض  
مجال   في  الترويجية  والجهود  الصحية  المنظمات  اعتماد  أهمها ضرورة  توصيات  بعدة  الدراسة  خرجت 
الصحة على النماذج البشرية التي تقدم نصائح حول المرض والكشف المبكر، هذا بدوره يسهم في رفع  

 ( 14)دالت الوقائية واالكتشاف المبكر لألمراض. المع
      " دراسة  الشكل      Parrott, R., et alوتوصلت  يعد  واإلحصائيات  األرقام  استخدام  أن  إلى    "

السائد في أغلب الرسائل الترويجية الصحية، وعلى الرغم من ذلك خرجت الدراسة التجريبية بنتائج تؤكد 
على أنها كانت أقل فاعلية في زيادة وعي المبحوثين ومعارفهم حول األمراض محل الدراسة، حيث وجد  

في المبحوثين صعوبة  كما كشفت    أغلب  شائعة،  تضمنت مصطلحات طبية غير  فهمها خاصة عندما 
نتائج الدراسة أن أسلوب عرض المعلومات كان له دور كبير في تيسير عملية الفهم، حيث أن المعلومات  

اللفظية   مضمون   verbal statistical informationالصحية  وتذكر  فهم  في  المبحوثين  ساعدت 
الترويجية وبناء آر  البيانية  الرسائل  بالرسوم  باالستعانة  التي وجد أغلب    bar graphsاء واضحة مقارنة 

 (15)المبحوثين صعوبة في فهمها أو تمثيل المعلومات التي تتضمنها. 
من"     كل  بها  قام  التي  الدراسة  كشفت  السابقة،  النتائج  خالف   ,.Lundell, H. Cوعلى 

Niederdeppe, J., & Clarke, C. E  إلحصائية " أن األدلة اstatistical evidence    كانت أكثر
 narrativeقدرة على التأثير في مدركات المبحوثين حول األمراض محل التناول مقارنة باألدلة السردية  

evidence   ويرجع ذلك إلى أن الرسائل اإلعالنية التي تستند إلى نماذج بشرية غالًبا ما يكون العدد ،
شخاص محدودين(، في حين أن اإلحصائيات تستند إلى آراء العديد من فيها محدوًدا )شخًصا أو عدة أ

  sample sizeاألشخاص )أرقام ونسب غالًبا ما تكون كبيرة( ، ومن ثم فإن االختالف في حجم العينة  

)شخص أو أشخاص معدودين مقارنة بنسب وأرقام كبيرة( يؤدي إلى اتجاه المبحوثين إلي تصديق الرسائل  
التي أو    اإلعالنية  لشخص  أدلة سردية  توظف  التي  بتلك  مقارنة  أكبر  بشكل  إحصائية  أدلة  إلى  تستند 

       (16)مجموعة من األشخاص. 
وبالتركيز على أنماط التعبير عن النماذج البشرية داخل الرسائل اإلعالنية المرتبطة بحمالت الصحة      

  ، "   .Uribe, R., Manzur, E., & Hidalgo, pالعامة الداعية إلى التبرع، توصلت دراسة كل من "
المرئية   النماذج  أن  إلى  تجريبية،  دراسة  كشفت    visual exemplarsوهي  حيث  تأثيًرا،  أكثر  كانت 
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باألعضاء   التبرع  األفراد على  لرجل عادي في إعالن مطبوع يحث  بشري  بنموذج  االستعانة  أن  النتائج 
organ donation  تحفي فاعلية في  أكثر  المبحوثين مقارنة بكل من اإلعالن  كان  التبرع لدى  ز سلوك 

، وهذا يشير statistics أو أرقام وإحصائيات كمية  verbal exemplarالذي استعان برسالة نصية فقط  
 ( 17)إلى أهمية الصورة وتأثيراتها الواضحة. 

اتجاهات النماذج البشرية داخل الرسائل اإلعالنية الصحية ودورها  دراسات ركزت على  :  المحور الثاني
 :(مختلطة اتجاهاتسلبية،   اتجاهاتإيجابية،  اتجاهات في فاعلية حمالت الصحة العامة ) 

النماذج أو األفراد داخل الرسائل اإلعالنية الصحية، ومن هذه     اتجاهات على   ركزت بعض الدراسات     
العوامل المؤثرة في إدراك فاعلية حمالت   والتي حاولت الكشف عن"   Duplaga, Mدراسة "  الدراسات  

الصحة العامة لدى البالغين في دولة بولندا، وقد اعتمدت الدراسة في إطارها النظري على مدخل التسويق 
وتوظيفه في مجال الصحة العامة، كما وظفت الدراسة منهج المسح    Social Marketingاالجتماعي  

تبلغ   البيانات هي استمارة االستقصاء التي تم تطبيقها على عينة كبيرة من المواطنين  وكانت أداة جمع 
)  18أعمارهم   العينة  في  اإلناث  نسبة  بلغت  وقد  فأكثر  ) %56عاًما  الذكور  نسبة  بلغت  حين  في   ،)

% من المبحوثين أعربوا أن    53لدراسة بالعديد من النتائج أبرزها أن ما يقرب من  (، وقد خرجت ا 44%
بآراء   تأثروا  المبحوثين  أن  الدراسة  نتائج  كشفت  كما  عليهم،  التأثير  في  فعالة  العامة  الصحة  حمالت 

امة  النماذج البشرية داخل الرسائل اإلعالنية، حيث اتضح تبني األفراد لسلوك داعم لحمالت الصحة الع
" ، كما التدخينعندما تعرضوا آلراء أفراد عبروا عن تحسن في أحوالهم الصحية بعد التوقف عن عادة "

اتضح أن األشخاص الذين يظهرون سلوكيات غير صحية كانت اتجاهاتهم سلبية نحو حمالت الصحة  
 ( 18)العامة التي تدعو إلى وقف التدخين واالمتناع عن تناول المخدرات. 

"  تحديد العوامل المؤثرة في فاعلية اإلعالنات  Peter, M., et alدراسة "  ت السياق حاولت وفي ذا    
بالتطبيق على حملتين إعالنيتين في مجال تدعيم خيارات الطعام الصحي    improve foodالصحية 

choices   ين،  وممارسة التمارين الرياضية، وهي دراسة تجريبية اعتمدت على التوزيع العشوائي للمبحوث
وسائل  عن  بالبحث  المهتمين  من  االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإلنترنت  مستخدمي  على  تطبيقها  وتم 
اإلعالنية زادت  الحمالت  فاعلية  أن  أبرزها  النتائج  من  بالعديد  الدراسة  وخرجت  العامة،  الصحة  تدعيم 

قدرة الرسائل اإلعالنية    لدى المبحوثين الذين شاهدوا إعالنات الحملتين، والفاعلية تشير إلى  %48بنسبة  
على إحداث تغييرات سلوكية لدى المبحوثين وحثهم على تناول الغذاء الصحي وكذلك ممارسة التمارين  
الرياضية، وقد ارتبطت الفاعلية بتوظيف الرسائل اإلعالنية لنماذج بشرية تتشابه أنماط حياتهم وتجاربهم  

المستوى االقتصادي االجتماعي( مع المبحوثين، ومن ثم  وخصائصهم الديموجرافية )الفئة العمرية، النوع،  
 (19)جاءت اتجاهات المبحوثين ونواياهم السلوكية إيجابية.
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"   وقد حاولت       مدى يؤدي التشابه مع   " اإلجابة على التساؤل التالي: إلى أى   ,.Han, Jدراسة 
التعرض    عدم  إلى  األفراد  تدعو  التي  الصحية  اإلعالنية  الرسائل  تتضمنها  التي  اإلعالنية  الشخصيات 
الشمس  واقي  استخدام  نحو  المبحوثين  وسلوك  اتجاهات  على  التأثير  إلى  مضر  بشكل  الشمس  آلشعة 

sunscreenالمج مجموعتين:  على  التجريبية  الدراسة  تطبيق  تم  وقد  لرسالة  ،  تعرضت  األولى  موعة 
تعرضت   الثانية:  والمجموعة  المبحوثين،  مع  اإلعالنية  الشخصيات  ومواقف  آراء  فيها  تتشابه  إعالنية 
لرسالة إعالنية تختلف فيها آراء ومواقف الشخصيات اإلعالنية مع المبحوثين، وقد خرجت الدراسة بالعديد  

كان له تأثير كبير كمتغير حاكم في    perceived typicalityمن النتائج التي توضح أن التشابه المدرك 
تبنى المبحوثون   التأثير على اتجاهات ومواقف المبحوثين الخاصة بعدم التعرض آلشعة الشمس، حيث 
النتائج أن إدراك   الموظفة في اإلعالن، كما كشفت  النماذج  تبنتها  التي  لتلك  اتجاهات ومواقف مشابهه 

الموظفة   النماذج  مع  اإلعالنية  التشابه  الرسائل  وفاعلية  مصداقية  من  زاد  اإلعالن   perceivedفي 

realism .(20) 
من"       كل  قدم  السابقة،  النتائج  مع  دراستهما    .Foroni, F., & Rothbart, Mواتساًقا  في   "

على    narrative typicalityالتجريبية تعريًفا للتشابه مع الشخصيات السردية داخل الرسالة اإلعالنية  
 in agivenنه " الدرجة التي تتشابه فيها السمات الشخصية والسلوك الخاص بشخص في موقف محدد أ

setting    الجمهور وآراء  تصوارت  مع  اإلعالنية(  الرسالة  تكون   scemas or preexisting)قد 

perceptions    يتأثر المدرك  التشابه  أن  إلى  الباحثان  توصل  كما   ، الموضوع  أو  القضية  نفس  حول 
الرسالة  النموذج الموظف في  التي يعبر عنها  الفئة االجتماعية  لنفس  ينتمي  أنه  المبحوث  بمدى اعتقاد 

التجاه إلى  اإلعالنية، حيث أنه كلما زاد هذا االعتقاد كلما كان تأثير النموذج على آراء الفرد واضًحا )ا
التبرع   بالتطبيق على قضية  وذلك  الرسالة اإلعالنية(  داخل  التي عبر عنها  النموذج ومواقفه  آراء  تبني 

 ( 21)باألعضاء كقضية صحية معروفة. 
ولإلجابة على التساؤل التالي: لماذا يتأثير المبحوثون بآراء النماذج البشرية التي تقدم خبراتها داخل      

اإلعالني "  الرسائل  الباحثين  من  مجموعة  بها  قام  التي  الدراسة  نتائج  كشفت  ؟،  ملحوظ  بشكل  ة 
Mcqeen, A., et al    أن المبحوثين ينظرون إلى النماذج البشرية على أنهم قدوة "characters in 

narratives can be perceives as role models    ،  ومن ثم فإن السلوكيات التي يتم الترويج لها
النماذج البشرية تؤثر على السلوك الفعلي للمتلقين أو المبحوثين، ويحدث ذلك بفعل تأثير    على لسان هذه

أي تقديم سلوك ما على أنه السلوك النموذج، وتظهر   behavioral modeling  "نمذجة السلوكمتغير " 
ث ومن  قليلة،  فيها  األفراد  معلومات  تكون  التي  والصحية  الطبية  القضايا  في  ذلك خاصة  يعتمد أهمية  م 

ونواياهم   اتجاهاتهم  طبيعة  تحديد  وكذلك  معارفهم  بناء  في  البشرية  النماذج  معلومات  على  المبحوثون 
السلوكية، كما كشفت نتائج الدراسة أنه كلما اعتقد األفراد أن القصة التي يتم تقديمها هي قصة حقيقية  

 (22)وواقعية كلما تأثرت اتجاهاتهم بمضمون هذه القصة. 
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"  كان الهدف     .Moyer-Guse, E., Chung, A., H. & Jain, Pراسة كل من  "  وفي د     
األساسي اإلجابة على التساؤل التالي: كيف تؤثر العناصر السردية داخل الرسائل اإلعالنية الصحية في 
التناول ؟، وبعد أجراء عدة معالجات تجريبية   للمعلومات الصحية حول األمراض محل  الجمهور  تمثيل 

شخصيات  )باستخدام  الدراسة  تشملها  التي  اإلعالنية  الرسائل  متباينة(    على  بشرية  ونماذج  إعالنية 
الشخصيات  أن  على  تؤكد  التي  النتائج  من  بالعديد  الدراسة  الجمهور خرجت  من  عينة  وبالتطبيق على 
تأثيًرا   الشخصيات  لهذه  للروايات، حيث أن  بمثابة أبطال  يتم توظيفها في اإلعالنات الصحية هي  التي 

وإدار  تمثيلهم  وكذلك  الجماهير  مشاعر  على  اإلعالنية،  كبيًرا  الرسائل  تتضمنها  التي  للمعلومات  كهم 
أي تخيل األفراد ألنفسهم في مكان الشخصية    identificationويحدث ذلك بفعل تأثير عنصر التقمص  

والتنبي   التعاطف  يحدث  ثم  ومن  يشاهدونها،  آلراء    experience empathy and adaptionالتي 
 (23)انت إيجابية أو سلبية أو غير واضحة )محايدة(. الشخصيات وما تعبر عنه من اتجاهات سواًء ك

الثالث على  :  المحور  ركزت  العامة  دراسات  الصحة  حمالت  في  المستخدمة  اإلعالنية  االستراتيجية 
 : ( استراتيجية التخويف مقابل استراتيجية التحفيرودورها في إحداث تأثيرات سلوكية ) 

على       الدراسات  بعض  ومن    االستراتيجيةركزت  الصحية،  اإلعالنية  الرسائل  توظفها  التي  اإلعالنية 
"  هذه الدراسات  هذه الدراسة بحمالت الصحة العامة وتطبيقاتها    وقد اهتمت  " Snyder, L., Bدراسة 

رجت  ، وخ  nutrition campaignsفي مجال األنظمة الغذائية وتشجيع سلوك تناول الطعام الصحي  
الدراسة بالعديد من النتائج أبرزها أن التركيز على استراتيجية التحفيز كان له تأثير أكبر في التأثير على  
كما   التخويف،  استراتيجية  بتوظيف  مقارنة  غذائي صحي  سلوك  تبني  على  وتحفيزهم  المبحوثين  سلوك 

 as muchأهم عوامل نجاحها  كشفت نتائج الدراسة أن البساطة في تصميم رسائل الحملة اإلعالنية من  

as possible messages should be kept simple  األهداف وضوح  أن  إلى  باإلضافة  هذا   ،
واالستراتيجية اإلعالنية تعد من أهم عوامل نجاح هذه الحمالت اإلعالنية، كما توصلت الدراسة إلى أنه 
كلما كانت األهداف السلوكية واضحة داخل الرسائل اإلعالنية الصحية )دعوة األفراد إلى تغيير السلوك  

ن تناول األغذية الجاهزة المضرة وتناول األغذية الصحية(، كلما  وتبني سلوك صحي مرتبط باالمتناع ع
 ( 24) أدرك األفراد مخاطر هذه األغذية المضرة ومن ثم قاموا بتبني سلوك غذائي صحي. 

" الوقوف على مدى فاعلية توظيف استماالت    .Bates, M., Eوفي ذات السياق حاولت دراسة "      
ح في  إعالنية  كاستراتيجية  على  التخويف  تأثيرها  وقياس  البشرة  بحماية  المرتبطة  العامة  الصحة  مالت 

 healthy skinالنوايا السلوكية والسلوك الفعلي لألفراد وتحفيزهم على تبني سلوك صحي تجاه بشرتهم  

behaviors    بمرض سرطان اإلصابة  وتجنب  الشمس  المفرط آلشعة  التعرض  عدم  وذلك من خالل   ،
مبحوثا تم تقسيهم إلى أربع    601ة تجريبية أجريت على عينة قوامها  ، وهي دراس  Melanomaالجلد  

مجموعات كل مجموعة تعرضت لمعالجة تجريبية تستخدم استماالت تخويف مختلفة، وقد خرجت الدراسة 
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نتيجة   الجلد  سرطان  بمرض  )اإلصابة  مرتفع  بشكل  التخويف  استماالت  توظيف  أن  أبرزها  نتائج  بعدة 
ا البشرة آلشعة  بشكل متكرر  تعريض  إدراك    high fear messageلشمس  تأثير قوي على  له  كان   )

السلوكية   النوايا  على  ذلك  أثر  كما  الجلد،  بسرطان  باإلصابة  المرتبطة  الصحية  للمخاطر  المبحوثين 
 (25)والسلوك االفعلي للمبحوثين وحثهم على حماية بشرتهم ومن ثم تغيير هذا السلوك غير الصحي. 

درا     "  وحاولت  واإلعالنية    .Silvio, B., & Quattrin, Rسة  االتصالية  الحمالت  توصيف   "
فيها   المستخدمها  والوسائل  وموضوعاتها  طبيعتها  حيث  من  العامة  الصحة  مجاالت  في  المستخدمة 
والجمهور المستهدف وكذلك التأثيرات المحتملة، وهي دراسة من المستوى الثاني، أجريت من خالل مسح 

والدر  العامة خالل  البحوث  الصحة  مجال  في  أجريت  التي  عام    15اسات  من   ( عام  2000عاًما   : م 
دراسة وتقسيمها وفًقا لمنهجها وموضوعها والنتائج    1071م( ، حيث تم جمع وتحليل ما يقرب من  2015

التي خرجت بها، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها أن التلفزيون كان أكثر الوسائل المستخدمة في 
بنسبة   العامة  الصحة  بها  %26حمالت  اهتمت  التي  الموضوعات  أكثر  أن  الدراسة  نتائج  كشفت  كما   ،

الحمالت اإلعالنية في مجال الصحة العامة هي: الدعوة إلى وقف التدخين، اإلدمان وتعاطي المخدرات،  
دراسة إلى أن  وممارسة الرياضة، والصحة الجنسية، وكذلك محاربة األوبئة والفيروسات، كما توصلت ال

الحمالت اإلعالنية وظفت استراتيجيات مختلفة وأن استراتيجية التهديد كانت األكثر بروًزا وحضوًرا مقارنة  
تشجيع   هو  الحمالت  من  األكبر  النسبة  في  وضوًحا  األكثر  الهدف  وأن  والترغيب  التحفيز  باستراتيجية 

 promoting healthy behaviors .(26)السلوكيات الصحية 
وجود تضارب في     .Lisa, M., Nancy, C. & Olovier Dوقد الحظ ثالثة من الباحثين هم      

نتائج العديد من الدراسات المعنية بالبحث في تأثيرات استماالت التخويف على فاعلية الرسائل الترويجية  
الكشف عن أفضل في مجال الصحة العامة، ولذلك قام هؤالء الباحثون بإجراء دراستهم التجريبية بهدف  

نموذج للرسائل اإلعالنية التي تهدف إلى توعية المواطنين بطرق تجنب اإلصابة باألمراض غير المعدية،  
تعريض كل  يتم  بحيث  ثالثة مجموعات؛  التطبيق على  التجريبي من خالل  المنهج  الدراسة  وقد وظفت 

توعية لرسالة  تعرضت  األولى  المجموعة  مختلفة:  توعية  لرسالة  استماالت    مجموعة  استخدام  تشمل 
تخويف فقط، المجموعة الثانية تعرضت لرسالة إعالنية تشمل توظيف معلومات فقط، والمجموعة الثالثة 
الدراسة  فروض  وتضمنت  والمعلومات(،  التخويف  استماالت  بين  مزيًجا  تشمل  توعية  لرسالة  تعرضت 

إدا  : هما  أساسيين  تابعين  متغيرين  مستوى  على  التأثيرات  الصحية  قياس  المخاطر   perceivedرك 

threat  والنوايا السلوكية المرتبطة بتغيير السلوك غير الصحي ،intention to change unhealthy 

behaviors    وقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج أبرزها وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى
والنوايا السلوكية للمبحوثين والمرتبطة بتغيير أنماط  المتغيرات التابعة المرتبطة بإدارك المخاطر الصحية  

سلوكهم غير الصحي على مستوى الرسائل اإلعالنية الثالثة، حيث اتضح أن توظيف استراتيجية التهديد 
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كان له تأثير أكبر على كل من إدارك األفراد للمخاطر الصحية وكذلك نواياهم السلوكية المرتبطة بالرغبة  
 ( 27)سلوك غير الصحي الذي قد يتسبب في اإلصابة باألمراض غير المزمنة. في تغيير أنماط ال

 

 التعليق على الدراسات السابقة وحدود االستفادة منها في الدراسة الحالية:
الباحث العديد من اإلسهامات البحثية ذات الصلة بموضوع الدراسة، ووفقا ألبعاد الدراسة الحالية    رصد   -

أساسية:   ثالثة محاور  إلى  والدراسات  اإلسهامات  بتقسيم هذه  الباحث  قام  األساسية،  المحور  ومتغيراتها 
االستشهاد    األول أساليب  )وتناول  الصحية  اإلعالنية  الرسائل  مقابل  االستعانة  داخل  بشري  بنموذج 

الثاني،  إلحصائيات(االستعانة بلغة األرقام وا داخل الرسائل  ، تناول اتجاهات النماذج الموظفة  والمحور 
( الصحية  و اإلعالنية  القضية،  من  متخوفة  سلبية  اتجاهات  للقضية،  مؤيدة  إيجابية  اتجاهات  اتجاهات 

الثالث، في حين جاء  مختلطة " مؤيدة ومعارضة(  تبنتها ليت  المحور    ناول االستراتيجيات اإلعالنية التي 
( الصحية  اإلعالنية  التحفيز(،  الرسائل  أو  الترغيب  استراتيجية  مقابل  التخويف  أو  التهديد  استراتيجية 

ويتوافق هذا التقسيم مع رؤية الباحث والمتغيرات المراد قياس تأثيرها مع مالحظة تنوع وتعدد الدراسات 
 لسابقة. داخل كل محور من المحاور ا

خرجت الدراسات السابقة بعدة نتائج أبرزها أن توظيف الرسائل اإلعالنية لنماذج حية وهي شخصيات    -
أكبر مقارنة   تأثير  له  المختلفة كان  الوقاية من األمراض  أو  تقوم  بسرد أو حكي تجاربها مع اإلصابة 

ا بفعل  يحدث  وهذا  المرض،  انتشار  حجم  عن  المعبرة  واإلحصائيات  األرقام  مع بتوظيف  لتعاطف 
األرقام   أن  جانب  إلى  هذا  الشخصية،  هذه  مع  يحدث  الذي  التقمص  وكذلك  اإلعالنية  الشخصية 
طرق  وكذلك  المختلفة  واألعراض  باألمراض  المواطنين  وعي  بناء  في  تأثيًرا  األقل  كانت  واإلحصائيات 

التهديد أو التخويف    الوقاية منها، كما أشارت نتائج أغلب هذه الدراسات إلى فاعلية توظيف استراتيجية
 مقارنة بتوظيف استراتيجية الترغيب أو التحفيز في التأثير على السلوك الصحي للمبحوثين. 

التجريبي    - للمنهج  الدراسات  هذه  أغلب  تبني  السابقة  الدراسات  وتحليل  عرض  خالل  من  اتضح 
تجريبية من خالل إضافة أو  بتصميماته المختلفة، حيث اتجه الباحثون إلى إجراء العديد من المعالجات ال

وقد  المبحوثين،  على  تأثيرها  قياس  ثم  ومن  الصحية  اإلعالنية  الرسائل  داخل  المتغيرات  بعض  حذف 
العاملي   التصميم  للدراسة وهو  المناسب  التجريبي  التصميم  الباحث في تحديد  السابقة  الدراسات  ساعدت 

مل له عدة مستويات وبيان تأثير كل عامل  الذي يقوم على اختبار تأثير أكثر من عامل مستقل وكل عا
 من هذه العوامل بشكل مستقل على المتغير التابع، وهو ما ينطبق على الدراسة التجريبية الحالية. 

الدراسة    -  مع  يتناسب  الذي  النظري  اإلطار  إلى   الوصول  على  الباحث  السابقة  الدراسات  ساعدت 
 Risk Perception andاطر وتغيير السلوك الصحي  نظرية إدارك المخالحالية، حيث تبنت الدراسة  

Health Behavior Change،    وهي نظرية ذات صلة مباشرة بموضوع الدراسة وتركز النظرية على
التوعية في مجال   بعد تعرضهم لحمالت  السلوك الصحي لألفراد  الذي يحدث في  التغيير  بحث وقياس 

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


 " دراسة تجريبية:  بإدراك المخاطر الصحية لدى المواطن المصري وعالقتها في الحمالت الصحية عناصر بناء الرسالة اإلعالنية: "د. أحمد دياب   156 

 

إدارك المخاطر الصحية ودوره في تحفيز السلوك   الصحة العامة، وذلك من خالل التركيز على متغير
من   المتغيرات  من  العديد  الباحث  حدد  وقد  األمراض،  من  الشخصية  الحماية  مفهوم  وتدعيم  اإليجابي 

 خالل هذه النظرية وتم تضمينها في فروض الدراسة.
 

 فروض الدراسة:

 التالية:  ول الدراسة اختبار الفروض الثالثةتحا

توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدارك المبحوثين للمخاطر الصحية المرتبطة بفيروس    الفرض األول:
( وفًقا لمتغير أسلوب االستشهاد داخل الرسالة اإلعالنية، االستعانة بنموذج  19-كورونا المستجد )كوفيد 

 بشري أو شخص عادي مقارنة باالستعانة بأرقام وإحصائيات.
الثاني: ذات    الفرض  فروق  المرتبطة  توجد  الصحية  للمخاطر  المبحوثين  إدارك  في  إحصائية  داللة 

 ( وفًقا لمتغير اتجاهات النماذج المتضمنة في الرسالة اإلعالنية  19-بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 
 اتجاهات إيجابية مؤيدة، اتجاهات سلبية معارضة، اتجاهات مختلطة(.)

الثالث: ف   الفرض  إحصائية  داللة  ذات  فروق  المرتبطة  توجد  الصحية  للمخاطر  المبحوثين  إدارك  ي 
)كوفيد  المستجد  كورونا  )استراتيجية  19-بفيروس  المستخدمة  اإلعالنية  االستراتيجية  لمتغير  وفًقا   )

 التخويف أو التهديد، استراتيجية الترغيب أو التحفيز(. 
إلى      اإلشارة  مستقل   وتجدر  كمتغير  السابقة  المتغيرات  من  متغير  كل  تأثير  بقياس  يقوم  الباحث  أن 

بمفرده، ويساعد في ذلك المعالجة التجريبية التي يوفرها التصميم العاملي والذي يتيح للباحث فصل تأثير  
م المختلفة، وذلك  التابع بمستوياته  المتغير  تأثيره على  وبيان  السابقة  المتغيرات  متعير من  ن خالل كل 

 تصميم الرسائل اإلعالنية التجريبية المختلفة والتي تظهر فقط المتغير المراد قياس تأثيره.
 

 :التصميم المنهجي للدراسة

 :منهج الدراسة

التجريبي       المنهج  على  الدراسة  المناهج  Experimental Methodتعتمد  أكثر  من  ُيعد  حيث   ،
وصياغة التفسيرات على أساس متكامل من الضبط والصدق المنهجي، لما العلمية مالءمة لرصد الحقائق 

الداخلي والخارجي، حيث يمكن من خالل هذا   للباحث الصدق  له من إجراءات ومقومات تحقق  يتوافر 
 ( 28(المنهج مالحظة تأثير أحد المتغيرات في متغير أخر تحت ظروف الضبط المحكم.

عناصر تصميم الرسالة اإلعالنية على إدارك المخاطر الصحية   وتحاول الدراسة اختبار تأثير بعض    
تم   التي  اإلعالنات  من  نماذج  على  بالتطبيق  وذلك  المبحوثين  من  عينة  لدى  المستجد  كورونا  لفيروس 



             www.epra.org.eg                           www.jprr.epra.org.eg              سط ومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الخاص / الحادي واألربعون العدد  157 ا

تصميمها ومعالجتها تجريبًيا بحيث يتم إضافة أو حذف المتغيرات المراد قياس تأثيرها والتي تشمل ثالثة  
أساسية   االمتغيرات  أسلوب  )هي:  اإلعالنية  الرسالة  داخل  نموذج  ستشهاد  أو  عادي  بشخص  االستعانة 

اتجاهات إيجابية مؤيدة  لنماذج داخل الرسالة اإلعالنية )مقارنة باألرقام واإلحصائيات(، ومتغير اتجاهات ا
تغير الثالث لتلقي اللقاح، اتجاهات سلبية رافضة لتلقي اللقاح، أو اتجاهات مختلطة(، هذا إلى جانب الم

مقارنة   التهديد  أو  التخويف  )استراتيجية  اإلعالنية  الرسالة  توظفها  التى  اإلعالنية  االستراتيجية  وهو 
 باستراتيجية الترغيب أو التحفيز(.

 

 التصميم التجريبي للدراسة: 
التجريبي باستخدام       المنهج  الدراسة على  العاملي"تعتمد  العاملي  "التصميم  التصميم  ، ويرجع اختيار 

)عناصر مختلفة عند بناء الرسائل اإلعالنية  إلى طبيعة الدراسة التي تختبر تأثير عدة متغيرات مستقلة  
 الصحية( وتأثيرها على السلوك الصحي لدى المبحوثين. 

تأثير متغيرين مستقلين أو أكثر على المتغير التابع، وفي هذه    عاملي على قياسويعتمد التصميم ال    
الحالة فإن كل متغير مستقل يسمى بالعامل، مع اإلشارة إلى أن كل عامل قد يكون له مستويان أو أكثر، 

الوقت والجهد والموا التصميمات هو توفير  النوع من  يميز هذا  أنه يساعد وأهم ما  المالية، كما    نا فى رد 
المستقلة. المتغيرات  بين  التفاعل  على  هي    (29)  التعرف  العاملي  التصميم  يقدمها  التي  األخرى  والميزة 

. ومن خالل  تخفيض حجم العينة دون التأثير على حجم التباين المطلوب للحصول على نتائج ذات داللة
ا يتم  العاملي  التجري التصميم  التصميمات  على  وتوزيعهم  المبحوثين  اختيار  بشكل  بية  لمستخدمة 

 (30).عشوائي
المجموعات       تعريض  يتم  حيث  فقط،  البعدي  القياس  على  يعتمد  عاملي  تصميم  الدراسة  وتوظف 

بين   الفروق  داللة  عن  والكشف  التأثيرات  قياس  يتم  ثم  قبلي،  قياس  إجراء  دون  للمعالجة  التجريبية 
ل بين  المجموعات بعد التعرض للمتغير المستقل بمستوياته المختلفة، وهذا التصميم يتجنب نتائج التفاع

إدراك الجماعة التجريبية للقياس والمعالجة التجريبية الناجمة عن تعرض هذه الجماعة للقياس القبلي، مما  
 (31)قد يؤثر في نتائج القياس البعدي للمتغير التابع. 

 وبناًء على ما سبق، يتحدد بناء التصميم التجريبي العاملي للدراسة وفًقا للصيغة التالية:

 x 3 x 2  2 : ملي للدراسةالتصميم العا 
 وهي:  متغيرات مستقلة ثالثة للصيغة السابقة فإن الدراسة تختبر تأثير  ووفًقا    

األول: بشخص   المتغير  االستعانة  مستويان:  وله  اإلعالنية  الرسالة  داخل  الموظف  االستشهاد  أسلوب 
 عادي أو شخصية إعالنية، واالستعانة بأرقام وإحصائيات حول الفيروس.
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الثاني:   وله ثالثة مستويات: اتجاهات   اتجاهات النماذج أو األشخاص داخل الرسالة اإلعالنيةالمتغير 
د لتلقي اللقاح"، اتجاهات معارضة " اتجاه سلبي معارض لتلقي اللقاح، اتجاهات  مؤيدة " اتجاه إيجابي مؤي

 مختلطة " مؤيدة ومعارضة" .
الثالث: مستويان:  المتغير  ولها  اإلعالنية  الرسالة  داخل  الموظفة  اإلعالنية  إعالنية    االستراتيجية  رسالة 

 استراتيجية التحفيز أو الترغيب .توظف استراتيجية التخويف أو التهديد، ورسالة إعالنية توظف 
ووفقًا لهذا التصميم، فإن الدراسة التجريبية تشمل بداخلها على ثالث دراسات تجريبية، تختبر كل منها  
تأثير متغير مستقل )بمستوياته المختلفة( على المتغيرات التابعة،  وقد حرص الباحث على فصل أو عزل  

 تبار تأثير كل متغير أو عامل على حدة. تأثير المتغيرات المستقلة بحيث يتم اخ 
 توزيع عينة المبحوثين على التصميم التجريبي العاملي للدراسة: 

   ( بلغت  والتى  العينة  تم تحديد حجم  للدراسة،  المناسب  العاملي  التجريبي  التصميم  اختيار  (  210بعد 
ن الثالثة والرابعة بكليات الجامعة  مبحوثًا من طالب الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر والمقيدين بالفرقتي 

( مبحوثًا، وقد 30( مجموعات تجريبية، بلغ حجم كل مجموعة )7المختلفة، وقد تم تقسيم الطالب إلى )
الباحث تساوى عدد المبحوثين في كافة المجموعات التجريبية للدراسة، باإلضافة إلى تعرض كل   راعى 

المتغير  مستويات  من  فقط  واحد  لمستوى  عينة  مجموعة  توزيع  فى  يتضح  ما  وهو  الثالثة،  المستقلة  ات 
 الدراسة.

اتم توزيع عينة الدراسة على المجموعات التجريبية     :للطريقة التالية وفق 

األول الرسالة  ىالتجربة  داخل  الموظف  االستشهاد  أسلوب  وهو  األول،  المستقل  المتغير  تأثير  وتختبر   :
واإلحصائيات،  األرقام  توظيف  مقابل  نموذج،  أو  عادي  شخص  توظيف  مستويان:  وله  اإلعالنية 

( مبحوثًا، تم توزيعهم على مجموعتين تجريبيتين بالتساوى، بحيث تشتمل  60وتضمنت هذه المجموعة ) 
 ( مبحوثًا على النحو التالي: 30ة على )كل مجموع

( مبحوًثا، وتعرض المبحوثون في هذه المجموعة للمستوى األول لمتغير  30تضمنت )(  1المجموعة رقم )
 أسلوب االستشهاد الموظف داخل الرسالة اإلعالنية وهو شخص عادى أو نموذج . 

( )   (2المجموعة  الث30تضمنت  للمستوى  مبحوثوها  وتعرض  مبحوًثا،  االستشهاد  (  أسلوب  لمتغير  اني 
 الموظف داخل الرسالة اإلعالنية وهو االستعانة بأرقام وإحصائيات.

الثانية : تختبر تأثير المتغير المستقل الثاني، وهو اتجاهات االشخاص داخل الرسالة اإلعالنية  التجربة 
مع سلبية  اتجاهات  اللقاح،  لتلقي  مؤيدة  إيجابية  اتجاهات  مستويات:  ثالثة  اللقاح،  وله  لتلقي  ارضة 

( المجموعة  هذه  وتضمنت  وسلبية"،  إيجابية   " مختلطة  ثالث 90اتجاهات  على  توزيعهم  تم  مبحوًثا،   )
 ( مبحوًثا على النحو التالي: 30مجموعات تجريبية بالتساوى، بحيث تشتمل كل مجموعة على )
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( )   (3المجموعة  للم30تضمنت  المجموعة  هذه  في  المبحوثون  تعرض  مبحوًثا،  لمتغير  (  األول  ستوى 
اتجاهات االشخاص المؤيدة لتلقي اللقاح من خالل الرسالة اإلعالنية التي تبرز أهمية تلقي اللقاح على  

 لسان النموذج الموظف داخل الرسالة اإلعالنية. 
( )  (4المجموعة  اتجاهات األشخاص  30تضمنت  لمتغير  الثاني  للمستوى  ( مبحوًثا، وتعرض مبحوثوها 

اح من خالل الرسالة اإلعالنية التي تبرز االتجاهات السلبية الرافضة لتلقي اللقاح " إمكانية  نحو تلقي اللق
 اإلصابة بأعراض جانبية " . 

اتجاهات األشخاص  30تضمنت )  (5المجموعة ) لمتغير  الثالث  للمستوى  ( مبحوًثا، وتعرض مبحوثوها 
نما تعرض  التي  اإلعالنية  الرسالة  خالل  من  اللقاح  تلقي  وسلبية  نحو  مؤيدة  )إيجابية  مختلطة  ذج 

 معارضة(.
الثالثة الرسالة  التجربة  داخل  الموظفة  اإلعالنية  االستراتيجية  الثالث،  المستقل  المتغير  تأثير  وتختبر   :

)،  اإلعالنية المجموعة  هذه  بالتساوى 60وتضمنت  توزيعهم  تم  مبحوًثا،  تجريبيتين،    (  مجموعتين  على 
 ( مبحوًثا على النحو التالي: 25بحيث تشتمل كل مجموعة على )

( مبحوًثا، وتعرض مبحوثوها للمستوى األول لمتغير االستراتيجية اإلعالنية  30تضمنت )  (6المجموعة )
 وهو استراتيجية التخويف أو التهديد داخل الرسالة اإلعالنية. 

بحوًثا، وتعرض مبحوثوها للمستوى الثانى لمتغير االستراتيجية اإلعالنية  ( م30تضمنت )  (7المجموعة )
 وهو استراتيجية الترغيب أو التحفيز. 

 

 متغيرات الدراسة التجريبية وطرق قياسها:
 رات المستقلة: المتغي
الباحث       يعتقد  التي  المتغيرات  تلك  وهي  مستقلة،  متغيرات  ثالثة  على  الحالية  الدراسة  أنها  تشتمل 

تحدث تأثيًرا على المتغير التابع، وبشكل أكثر تحديًدا يمكن اإلشارة إلى المتغيرات المستقلة على النحو  
 التالي:

األول المستالمتغير  مستويان:  وله  اإلعالنية  الرسالة  داخل  االستشهاد  أسلوب  االستعانة  :  األول،  وى 
ني، االستعانة بأرقام وإحصائيات داخل  ، والمستوى الثا"شخصية إعالنية في شكل نموذجبشخص عادي "

 الرسالة اإلعالنية. 
الثاني األول،المتغير  المستوى  مستويات:  ثالثة  وله  اإلعالنية  الرسالة  داخل  النماذج  اتجاهات  اتجاه    : 

 ( اللقاح  تلقي  نحو  اللإيجابي  تلقي  فكرة  يدعم  الصحة(نموذج  قيمة  أهمية  على  ويؤكد  والمستوى  قاح   ،
اتجا سلالثاني،  )ه  اللقاح  تلقي  لفكرة  رافض  األعراض بي  ببعض  اإلصابة  من  تخوف  عن  يعبر  نموذج 

 .ة ) إيجابية مؤيدة وسلبية رافضة(الجانبية جراء تلقي اللقاح(، والمستوى الثالث، اتجاهات مختلط
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الثالث ول،  : االستراتيجية اإلعالنية الموظفة داخل الرسالة اإلعالنية ولها مستويان: المستوى األالمتغير 
استراتيجية التخويف وذلك من خالل لغة تعتمد على التخويف من عواقب عدم تلقى اللقاح وتأثيره على  
احتماالت اإلصابة بالفيروس، والمستوى الثاني، استراتيجية الترغيب من خالل تحفيز األفراد لتلقى اللقاح  

 باستخدام لغة داعمة. 
 :رات التابعةالمتغي

الدراسة    "الح  تركز  وهو  أساسي  تابع  متغير  على  بفيروس  الية  المرتبطة  الصحية  المخاطر  إدارك 
 ، ويقوم الباحث بقياس هذا المتغير عبر ثالثة أبعاد أساسية هي: المستجد" كورونا

 :إدارك احتمال اإلصابة بالفيروس

بأحد األمراض متغير إدارك احتمال اإلصابة بالفيروس على أنه إدراك الفرد إلمكانية اإلصابة    عرفيُ    
الصحية   المخاوف  إدارك   ( األوبئة  أو  المحفزات    health worriesالمزمنة  أحد  اإلدراك  هذا  ويعد   )

األساسية التي تدفع الفرد إلى البحث عن الحماية الشخصية وذلك من خالل القيام بسلوك ما قد يشمل  
 (32) تلقي اللقاح أو استشارة طبيب متخصص.

في دراستهم    " Brewer, et alاعتمد الباحث على المقياس الذي وضعه بعض الباحثين "    اوإجرائي     
التي حاولت قياس العالقة بين إدراك احتمال اإلصابة بالمرض وسلوك المواطنين ، حيث قام الباحثون  

لإلصابة   الفرد  تعرض  احتمال  إدارك  تشمل:  أبعاد  عدة  خالل  من  المتغير  هذا   one’sبقياس 
probability of being harmed    إدارك شدة خطورة المرض ،the extent of harm a hazard 

would cause  وكذلك إدارك الفرد لقدرته على المقاومةindividual resistance  .(33 ) 
    " بتصميم  الباحث  قام  بالفيروسولذلك  اإلصابة  احتمال  إدارك  المبحوثين    مقياس  نظر  وجهة  من 

وهذا  الفيروس،  خطورة  وإدارك  بالفيروس،  اإلصابة  إمكانية  إدارك  هما،  أساسيين  ُبعدين  على  بالتركيز 
( من  يتكون  باإلصابة  8المقياس  المرتبطة  الصحية  للمخاطر  المبحوثين  إدارك  مدى  لقياس  عبارات   )

)  ثى لمقياس ليكرت الثال  وفًقاهذه األسئلة   (، ويجيب المبحوثون على19بفيروس كورونا المستجد ) كوفيد  
درجة، وقد جاءت درجات   24:  8وقد تراوحت درجات هذا المقياس ككل بين    (،موافق/ محايد / معارض 

 المبحوثين وفًقا لهذا المقياس على النحو التالي: 
س  اإلصابة بفيرو إدراك ضعيف الحتماالت  )  ثون إداركهم منخفض الحتمال اإلصابة بالفيروسمبحو  •

 درجة. 13: 8جاتهم بين  كورونا المستجد( وقد تراوحت در 
إدراك متوسط الحتماالت اإلصابة بفيروس )   ثون إداركهم متوسط الحتمال اإلصابة بالفيروسمبحو  •

 درجة. 18:  14كورونا المستجد( وقد تراوحت دراجاتهم بين 
بالفيروسمبحو  • اإلصابة  الحتمال  مرتفع  إداركهم  بفيروس  إدرا)  ثون  اإلصابة  الحتماالت  مرتفع  ك 

 درجة. 24:  19كورونا المستجد( وقد تراوحت دراجاتهم بين 
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 االتجاه نحو تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد:متغير 
الفرد نحو شخص أو شىء  predispositionاستعداد مسبق    تعرف االتجاهات على أنها     أو    لدى 

أو   إيجابية  ميول  بناء  في  الفرد  تساعد  التي  العوامل  من  العديد  بفعل  االتجاهات  وتتشكل  ما،  موضوع 
 ( 34)سلبية نحو هذا الشخص أو الموضوع. 

المستجدبتصميم    قام الباحث ،  اوإجرائي       كورونا  فيروس  لقاح  تلقي  نحو  االتجاه  ، ويتكون  مقياس 
من   أس  10المقياس  بشكل  ترتبط  ويجيب  عبارات  الالزم،  اللقاح  تلقي  نحو  المبحوثين  باتجاهات  اسي 

تقسيم   تم  وقد  معارض(،  محايد،  مؤيد،  الثالثي)  ليكرت  مقياس  وفق  العبارات  هذه  على  المبحوثون 
  درجة على النحو التالي: 30: 10المبحوثين إلى ثالث فئات تراوحت درجاتهم على المقياس بين 

جاتهم بين  )تقدير منخفض لقيمة الصحة( وقد تراوحت در   اتجاهاتهم سلبية نحو تلقي اللقاح  مبحوثون  •
 درجة.  16:  10

جاتهم بين  تراوحت در ( وقد  مبحوثون اتجاهاتهم محايدة نحو تلقي اللقاح )تقدير محايد لقيمة الصحة •
 درجة.  23:  17

جاتهم بين  مة الصحة( وقد تراوحت در مبحوثون اتجاهاتهم إيجابية نحو تلقي اللقاح )تقدير مرتفع لقي •
 رجة. د  30:  24

 :متغير النوايا السلوكية المرتبطة بتلقي اللقاح
تعرف النوايا السلوكية على أنها مدى استعداد الفرد للقيام بسلوك ما أو التخطيط للقيام بهذا السلوك    

وفي مجال الدراسة ترتبط النوايا السلوكية بمدى تفكير الفرد في خطوة تلقى لقاح    (35)في فترة زمنة قادمة.  
من   يتكون  مقياس  بتصميم  الباحث  قام  وقد  المستجد،  كورونا  النوايا    6فيروس  تقيس  أو عبارات  جمل 
الثة  وارتبطت عبارات المقياس بث  السلوكية للمبحوثين والمرتبطة بمدى استعدادهم لتلقي اللقاح المناسب،  

أبعاد أساسية هي مدى معرفة أنواع اللقاحات المتاحة، مدى معرفة معايير واشتراطات الحصول على كل  
وقد تم لقاح، هذا باإلضافة إلى معرفة أماكن تلقي اللقاحات والتخطيط للذهاب إلى أحد هذه األماكن،   

 لى النحو التالي: درجة ع 18:  6منح المبحوثين درجات على هذا المقياس تراوحت درجاته بين 
سلبية  • نوايا  لديهم  اللقاح)  مبحوثون  لتلقي  استعداد  يوجد  بين  (ال  ما  درجاتهم  وتراوحت   ، (6:9)  

 ات. درج
 ( درجة. 10:14)، وتراوحت درجاتهم ما بين  مبحوثون نواياهم غير واضحة )محايدة( •
نواياهم • وتخط )   إيجابية  مبحوثون  فعلية  سلوكية  نوايا  لديهم  المبحوثون  اللقاحهؤالء  لتلقي  وقد (يط   ،

 . ةدرج (15:18) ترواحت درجات هؤالء المبحوثين بين 
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 نتائج الدراسة:

يتناول الباحث نتائج الدراسة التجريبية في ضوء الفروض التي تضمنتها وحاولت اختبارها على النحو     
 التالي:

الصحية   للمخاطر  المبحوثين  إدارك  متوسطات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  األول:  الفرض 
)كوفيد المستجد  كورونا  بفيروس  الرسالة 19-المرتبطة  داخل  االستشهاد  أسلوب  لمتغير  ا  وفق   )

 اإلعالنية، االستعانة بنموذج بشري أو شخص عادي مقارنة باالستعانة بأرقام وإحصائيات.
 بين   للفروق   اإلحصائية  الداللة  لدراسة  T-TESTن هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار  للتحقق م

خالل    الحسابية  المتوسطات  من  وذلك  اإلعالنية"  الرسالة  داخل  االستشهاد  أسلوب  متغير  لتأثير  وفًقا 
( والتي تعرضت للرسالة اإلعالنية التي تستعين بشخص عادي أو نموذج  1المقارنة بين المجموعة رقم )

 ( التي تعرضت للرسالة اإلعالنية التي تستعين بأرقام وإحصائيات.2عادي، والمجموعة )
 ( 1جدول )

لقياس داللة الفروق في متوسطات إدراك المبحوثين للمخاطر الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وفقًا   T-TESTار اختب 
 لتأثير متغير أسلوب االستشهاد داخل الرسالة اإلعالنية 

 المتوسط العدد  المجموعات البحثية  المتغيرات التابعة 
االنحراف  
 المعياري 

 مؤشرات إحصائية

 ت
درجة  
 الحرية

مستوي 
 المعنوية

إدراك احتمال  
اإلصابة  
 بالفيروس

- 2.548 18.49 30 شخص العادي ( ال1مجموعة )
0.160 

48 0.781 
 رقام واإلحصائيات( األ2مجموعة )

30 18.51 2.631 

االتجاه نحو تلقي 
لقاح فيروس  

 كورونا المستجد

 شخص العادي ( ال1مجموعة )
30 21.50 3.661 -

1.042 
48 0.245 

 األرقام واإلحصائيات( 2مجموعة )
30 21.49 3.545 

النوايا السلوكية  
المرتبطة بتلقي 

 اللقاح 

 شخص العادي ( ال1مجموعة )
30 14.61 2.550 

0.285 48 0.665 

 ألرقام واإلحصائياتا( 2مجموعة )
30 14.50 2.209 

  مجمل إدارك
المخاطر الصحية 
المرتبطة بفيروس  

 كورونا المستجد

 ( الشخص العادي 1مجموعة )
30 54.60 7.213 

-
0.461 

48 0.621 

 ( األرقام واإلحصائيات2مجموعة )
30 

54.50 7.320 
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( فى 2( والمجموعة )1توضح األرقام في الجدول السابق غياب الداللة اإلحصائية بين المجموعة )    
أسلوب  متغير  لتأثير  وفًقا  المستجد  كورونا  بفيروس  المرتبطة  الصحية  للمخاطر  المبحوثين  إدراك 

ظف شخص  ( للرسالة اإلعالنية التي تو 1االستشهاد داخل الرسالة اإلعالنية، حيث تعرضت المجموعة )
( للرسالة اإلعالنية التي  2عادي أو نموذج يشير إلى ضرورة تلقي اللقاح ، فى حين تعرضت المجموعة ) 

تستعين باألرقام واإلحصائيات الي تشير إلى عدد األفراد الذين تلقوا اللقاح ومؤشرات مهمة حول الفيروس 
 وهي من المعلومات األساسية التي تضمنتها الرسالة اإلعالنية. 

( إلى عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين المبحوثين في المجموعتين فى كافة األبعاد  Tيشير اختبار )  -
احتمال  إدراك  مستوى  على  وذلك  المستجد،  كورونا  لفيروس  الصحية  المخاطر  إدارك  بمتغير  المرتبطة 

، وهى قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية  T  "  (-0.160)"اإلصابة بالفيروس، إذ بلغت قيمة  
-)  " T" ، وكذلك على مستوى االتجاه نحو تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد إذ بلغت قيمة  (0.781)

، هذا إلى جانب عدم وجود فروق  (0.245)(، وهى قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية  1.042
دالة إحصائًيا بين المجموعتين فى إدراك المخاطر الصحية لفيروس كورونا المستجد وفًقا لمتغير النوايا  
المتاحة   باللقاحات  الوعي  خالل  من  اللقاح  لتلقي  المبحوثين  استعداد  مدى  إلى  يشير  والذي  السلوكية 

أسبوعين قادمين لتلقي إحدى هذه اللقاحات، حيث بلغت    وأماكن تقديمها هذا إلى جانب التخطيط خالل
 .(0.665) ، وهى قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية T"  (0.285)" قيمة 

إدارك   - مجمل  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  على  واضًحا  مؤشًرا  السابقة  األرقام  تحمل 
المبحوثين للمخاطر الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على مستوى األبعاد الثالثة وهي إدارك 

السلو  النوايا  جانب  إلى  هذا  اللقاح،  تلقي  نحو  واالتجاه  بالفيروس،  اإلصابة  بتلقي  احتمال  المرتبطة  كية 
للمخاطر   المبحوثين  إدارك  لمجمل  الحسابية  المتوسطات  أرقام  تقارب  اتضح من خالل  ما  اللقاح، وهذا 

، وكذلك 54.60(  1الصحية لفيروس كورونا المستجد، إذ بلغت قيمة المتوسطة الحسابي للمجموعة رقم )
متقاربة بدرجة كبيرة، وهذا يعنى أن  وهي قيم    54.50(  2بلغت قيمة المتوسط الحسابي للمجموعة رقم )

األرقام   توظيف  مقابل  عادي  شخص  توظيف   ( اإلعالنية  الرسالة  داخل  االستشهاد  أسلوب  متغير 
واإلحصائيات( لم يكن مؤثًرا في اختالف مدركات المبحوثين للمخاطر الصحية المرتبطة بفيروس كورونا  

 المستجد.
صحة   ثبوت  عدم  إلى  السابقة  النتيجة  في  وتشير  فروق  وجود  عدم  ثم  ومن  للدراسة،  األول  الفرض 

أسلوب  لمتغير  وفًقا  المستجد  كورونا  بفيروس  المرتبطة  الصحية  للمخاطر  المبحوثين  إدارك  متوسطات 
 االستشهاد داخل الرسالة اإلعالنية. 
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إدارك متوسطات  في   إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الثاني:  لفيروس   الفرض  الصحية  المخاطر 
ا لمتغير اتجاهات النماذج المتضمنة في الرسالة اإلعالنية  19-كوررونا المستجد ) كوفيد   ( وفق 

 )اتجاهات إيجابية مؤيدة، اتجاهات سلبية معارضة، اتجاهات مختلطة(.
 ( 2جدول رقم )

متوسطات إدراك المبحوثين للمخاطر الصحية لفيروس كورونا المستجد وفقًا لتأثير متغير  لقياس داللة الفروق فى  ANOVAاختبار 
 اتجاهات النماذج داخل الرسالة اإلعالنية

 المتوسط العدد  المجموعات البحثية  المتغيرات التابعة 
االنحراف  
 المعياري 

 مؤشرات إحصائية

 ف
درجتي 
 الحرية

مستوي 
 المعنوية

احتمال اإلصابة  إدراك 
 بالفيروس

 3.162 18.65 30 إيجابية( 3مجموعة )

10.422 
2 
47 

0.000 
 سلبية ( 4مجموعة )

30 12.33 2.806 

 ( مختلطة 5مجموعة )
30 14.86 3.455 

االتجاه نحو تلقي 
لقاح فيروس كورونا  
 المستجد

 إيجابية( 3مجموعة )
30 21.62 3.876 

11.233 
2 
47 

 سلبية ( 4مجموعة ) 0.000
30 17.48 3.300 

 ختلطة ( م5مجموعة )
30 19.30 3.862 

النوايا السلوكية  
 المرتبطة بتلقي اللقاح 

 إيجابية( 3مجموعة )
30 13.73 2.122 

6.734 
2 
47 

 سلبية ( 4مجموعة ) 0.004
30 12.65 2.601 

 ( مختلطة 5مجموعة )
30 13.70 2.243 

المخاطر  مجمل إدارك
الصحية المرتبطة  
 بتلقي اللقاح 

 إيجابية( 3مجموعة )
30 54 8.102 

12.170 
2 
47 

 سلبية( 4مجموعة) 0.000
30 42.46 7.766 

 8.472 47.86 30 عارضة ( م5مجموعة )

اختبار   - عنها  كشف  التي  األرقام  فى     ANOVAتشير  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى 
المتوسطات الحسابية للمجموعات التجريبية الثالث في إدارك المخاطر الصحية المرتبطة بفيروس كورونا  
اإلعالنية   الرسائل  تضمنتها  التي  النماذج   ( اإلعالنية  الشخصيات  اتجاهات  متغير  لتأثير  وفًقا  المستجد 

المتغي هذا  اشتمل  وقد   ، االتجاهات التجريبية(  تعبر عن  نماذج  األول  المستوى  ثالثة مستويات:  ر على 
نماذج  ثم   ، اللقاح  تلقي  لفكرة  نماذج سلبية رافضة  الثاني  والمستوى  اللقاح،  تلقي  لفكرة  المؤيدة  اإليجابية 
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مختلطة مؤيدة ومعارضة، وقد اتضحت هذه الفروق فى كافة األبعاد المرتبطة بإدارك المبحوثين للمخاطر  
قيمة  الصح بلغت  بالفيروس  اإلصابة  احتمال  إدراك  مستوى  فعلى  المستجد،  كورونا  لفيروس  ية 
دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية  (10.422))ف( قيمة  االتجاه  ،  (0.000)  وهى  وكذلك على مستوى 

وهى قيمة دالة إحصائًيا عند   (11.233)نحو تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت قيمة )ف(  
معنوية الحسابية  ،  (0.000)  مستوى  المتوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  باإلضافة 

السلوك المبحوثين  بنوايا  الخاص  البعد  فى  الثالثة  لتلقي  للمجموعات  استعدادهم  مدى  إلى  تشير  والتى  ية 
اللقاح   بأماكن تلقي  الفترة المقبلة والتي حددها الباحث بأسبوعين قادمين مع معرفة المبحوثين  اللقاح في 

)ف(   قيمة  بلغت  إذ  المطلوب،  اللقاح  معنوية    (6.734)ونوع  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  قيمة  وهى 
(0.004) . 

وظفت   - التي  اإلعالنية  للرسالة  تعرضوا  الذين  المبحوثين  أن  السابق  الجدول  في  األرقام  وتوضح 
إدراكهم   كان  المستجد  كورونا  فيروس  لقاح  لتلقي  مؤيدة  إيجابية  اتجاهات  تحمل  إعالنية  شخصيات 

الحتم إدراكهم  أن  حيث  الثالثة،  األبعاد  مستوى  على  أكبر  بالفيروس  المرتبطة  الصحية  االت  للمخاطر 
عن   عَبروا  أنهم  كما  إيجابية،  كانت  اللقاح  تلقي  نحو  اتجاهاتهم  وكذلك  أكبر،  كان  بالفيروس  اإلصابة 
استعدادهم للذهاب وتلقي اللقاح الخاص بالفيروس بما يؤكد على النوايا السلوكية اإليجابية، وعلى العكس  

نماذج بشرية وشخصيات إعالنية    من ذلك، فإن المبحوثين الذين تعرضوا للرسالة اإلعالنية التي وظفت 
أقل   بالفيروس كان  الخاصة  للمخاطر الصحية  إدراكهم  اللقاح فإن  لتلقي  اتجاهات سلبية معارضة  تحمل 
على مستوى األبعاد الثالثة، حيث أن إداركهم الحتماالت اإلصابة بالفيروس كان أقل، كما أن اتجاهاتهم  

نوايا سلوكية لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد؛ حيث أنهم  نحو تلقي اللقاح كانت سلبية، ولم يكن لديهم  
توضح   كما  اإلعالنية،  الرسالة  في  المتضمنة  البشرية  للنماذج  السلبية  باالتجاهات  سلبي  بشكل  تأثروا 

  لرسالة اإلعالنية التي تحمل نماذج مختلطة )مؤيدةلبيانات الجدول السابق أن المبحوثين الذين تعرضوا  
دراكهم للمخاطر الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد يميل إلى اإليجابية وهو ما  ومعارضة( كان إ

يعنى تأييد فكرة تلقي اللقاح، إضافة إلى أن اتجاهاتهم نحو تلقي اللقاح كانت إيجابية أيًضا، وعَبروا عن 
 استعدادهم للذهاب وتلقي اللقاح خالل أسبوعين قادمين. 

النماذج المتضمنة فى الرسائل اإلعالنية    اتجاهات ة على قوة تأثير متغير "تحمل هذه النتيجة داللة واضح
لفيروس   الصحية  للمخاطر  المبحوثين  إدراك  بمثابة    كورونا"على  االتجاهات  هذه  تعد  حيث  المستجد، 

المبحوثون  بها  يتأثر  إعالنية  المعلن    ،استماالت  تحري  البشرية وضرورة  النماذج  قوة  إلى  يشير  ما  وهو 
  اإلسهامات وهو ما يتفق مع نتائج العديد من  ،  إيجابية أو سلبية(عند توظيف استماالت محددة )لدقة  ل

تبني األفراد لسلوك داعم حيث كشفت نتائج الدراسة    ؛)Duplaga, M    (36)مثل دراسة    البحثية السابقة
ا الصحة  إعالنية(  لحمالت  )شخصيات  أفراد  آلراء  تعرضوا  عندما  أحو لعامة  في  تحسن  عن  الهم عبروا 

السيئة العادات  التوقف عن بعض  بعد  التدخين  الصحية  الذين تعرضوا    ،مثل  المبحوثين  كما اتضح أن 
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كانت اتجاهاتهم سلبية نحو حمالت الصحة  لرسائل إعالنية اتجاهات الشخصيات اإلعالنية فيها سلبية  
 تناول المخدرات. ة التي تدعو إلى وقف التدخين واالمتناع عن  العام

في إدراك المخاطر الصحية لفيروس كورونا المستجد وفًقا لتأثير  المبحوثين  والختبار مصدر الفروق بين  
لمعرفة مصدر   LSD  تم االعتماد على اختبار  ،الموظفة داخل الرسالة اإلعالنية النماذج    متغير اتجاهات 

 على النحو التالي:  بين المجموعات التجريبية الثالث وقد جاءت النتيجةالفروق 
 ( 3جدول )

لمصدر الفروق بين المبحوثين في إدراك المخاطر الصحية لفيروس كورونا المستجد وفقًا لتأثير متغير اتجاهات   LSDاختبار 
 النماذج الموظفة داخل الرسالة اإلعالنية

 المجموعة المقارنة المجموعات البحثية  المتغيرات
الفرق بين  

 المتوسطين

الخطأ  

 المعياري 

مستوى 

 المعنوية

احتمال  إدارك

 اإلصابة بالفيروس 

 ( مؤيدة 3مجموعة )
 0.000 0.898 * 4.210 ( معارضة4مجموعة )

 0.040 0.898 * 1.450 ( مختلطة5مجموعة )

 0.014 0.898 * 2.130- ( مختلطة5مجموعة ) ( معارضة4مجموعة )

تلقي   نحو  االتجاه 

 اللقاح 

 ( مؤيدة 3مجموعة )
 0.000 1.043 * 4.830 ( معارضة4مجموعة )

 0.027 1.043 * 2.240 ( مختلطة5مجموعة )

 0.017 1.043 * 2.340- ( مختلطة5مجموعة ) ( معارضة4مجموعة )

النوايا السلوكية  

المرتبطة بتلقي  

 اللقاح 

 ( مؤيدة 3مجموعة )
 0.001 0.661 * 2.230 ( معارضة4مجموعة )

 0.120 0.661 1.020 ( مختلطة5مجموعة )

 0.055 0.661 1.310- ( مختلطة5مجموعة ) معارضة( 4مجموعة )

مجمل إدراك المخاطر  

الصحية لفيروس  

 كورونا المستجد 

 ( مؤيدة 3مجموعة )
 0.000 2.296 * 11.720 ( معارضة4مجموعة )

 0.024 2.296 * 4.710 ( مختلطة5مجموعة )

 0.010 2.296 * 5.780- ( مختلطة5مجموعة ) ( معارضة4مجموعة )

 0.05عند مستوى معنوية * دال 
 

 تشير األرقام في الجدول السابق إلى عدة نتائج على النحو التالي:
- ( للمجموعة  الحسابية  المتوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وهي  3وجود  جانب،  من   )

المجموعة التي تعرض مبحوثوها للرسالة اإلعالنية التي وظفت شخصيات إعالنية أو نماذج  تحمل 
( من جانب آخر، وذلك  5(، والمجموعة )4اتجاهات إيجابية مؤيدة لتلقي اللقاح وكل من المجموعة )

إد  الحسابية  في  المتوسطات  بين  الفرق  بلغ  حيث  المستجد،  كورونا  بفيروس  اإلصابة  احتمال  راك 
(،  0.000(، وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  4.210) (4(، والمجموعة )3للمجموعة )

( ، وهو ذو داللة 1.450( )5( والمجموعة )3كما بلغ الفرق بين المتوسطات الحسابية للمجموعة )
)إحصائ  معنوية  مستوى  عند  المجموعة  (0.040ية  لصالح  كانت  الفروق  أن  البيانات  تكشف  كما   .
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التي  3) اإلعالنية  للرسالة  تعرضوا  والذين  المجموعة  هذه  في  المبحوثين  أن  إلى  يشير  ما  وهو   ،)
توظف شخصيات إعالنية تحمل اتجاهات مؤيدة لتلقي اللقاح كان إداركها الحتمال اإلصابة بالفيروس  

تحمل  أكب بشرية  نماذج  توظف  التي  اإلعالنية  للرسالة  مبحوثوها  تعرض  التى  المجموعة  من  ر 
اتجاهات معارضة لتلقي الفيروس ، وكذلك المجموعة التى تعرض مبحوثوها للرسالة اإلعالنية التي  

 توظف شخصيات إعالنية تحمل اتجاهات مختلطة. 
( من جانب، وهي المجموعة  4ية للمجموعة )وجود فروق ذات داللة إحصائية فى المتوسطات الحساب   -

(، 5التي تعرضت للرسالة اإلعالنية التي وظفت شخصيات تحمل اتجاهات معارضة، والمجموعة )
)مؤيدة   مختلطة  اتجاهات  تحمل  وشخصيات  نماذج  وظفت  التي  اإلعالنية  للرسالة  تعرضت  التي 

الفرق  بلغ  حيث  بالفيروس،  اإلصابة  احتمال  إدراك  فى  الحسابية    ومعارضة(  المتوسطات  بين 
،  (0.014) وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية    (2.130-)(  5( والمجموعة ) 3للمجموعة )

، تكشف هذه النتيجة أنه عند االستعانة بنماذج  (، وبالتالى5حيث كانت الفروق لصالح المجموعة )
للنماذج   األكبر  التأثير  كان  الرسالة اإلعالنية  داخل  اتجاهات مختلطة  تحمل  إعالنية  أو شخصيات 
التى تحمل اتجاهات إيجابية مؤيدة لتلقي اللقاح، حيث اتجه المبحوثون في هذه المجموعة لتبنى آراء 

اهات مؤيدة  بشكل أكبر من الشخصيات التي تحمل اتجاهات  الشخصيات اإلعالنية التى تحمل اتج
 معارضة.

فروق   - )  وجود  للمجموعة  الحسابية  المتوسطات  بين  إحصائية  داللة  )3ذات  والمجموعة  فى4(   ) 
المتوسطات   فى  الفرق  بلغ  حيث  المستجد،  كورونا  فيروس  لقاح  تلقي  نحو  المبحوثين  اتجاهات 

، وتشير  (0.000)وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية    (4.830) الحسابية بين المجموعتين  
تعرضوا (، وهو ما يشير إلى أن المبحوثين الذين  3األرقام إلى أن الفروق كانت لصالح المجموعة ) 

تلقي  اتجاًها إيجابًيا نحو  تبنوا  اللقاح  لتلقي  التي توظف شخصيات إعالنية مؤيدة  للرسالة اإلعالنية 
الفيروس مقارنة بالمبحوثين الذين تعرضوا لرسالة إعالنية توظف نماذج أو شخصيات إعالنية   لقاح 

أي السابقة  البيانات  تشير  كما  اللقاح.  لتلقي  رافضة  أو  سلبية  دالة  اتجاهاتها  فروق  وجود  إلى  ضًا 
(، في متغير االتجاه نحو  5( والمجموعة رقم )3إحصائيًا بين المتوسطات الحسابية للمجموعة رقم )

( المتوسطين  بين  الفرق  بلغ  إذ  اللقاح  معنوية  2.240تلقي  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  وهو   )
األرقام داللة واضحة على قوة ( أيضًا، وتحمل هذه  3، وكانت الفروق لصالح المجموعة )   (0.027)

تأثير النماذج والشخصيات اإلعالنية التى تبنت اتجاهات مؤيدة مقارنة بكل من النماذج التي تبنت  
 اتجاهات معارضة أو مختلطة.

(  4توضح البيانات السابقة أيًضا وجود داللة إحصائية فى المتوسطات الحسابية بين المجموعة رقم )   -
ما يتعلق بمتغير االتجاه نحو تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، إذ بلغ الفرق  ( في4والمجموعة رقم )
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المتوسطين   معنوية    (2.340-)بين  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  كانت (0.017)وهو  حيث   ،
 (.5الفروق لصالح المجموعة )

(  3تكشف بيانات الجدول السابق عن وجود داللة إحصائية فى المتوسطات الحسابية بين المجموعة )  -
( فيما يتعلق بمتغير النوايا السلوكية ومدى استعداد المبحوثين  5( والمجموعة )4وكل من المجموعة )

دراسة بالتطبيق  لتلقي لقاح الفيروس في وقت قريب )حدده الباحث بأسبوعين من إجراء االستبيان وال
( المجموعة  بين  الحسابية  المتوسطات  فى  الفرق  بلغ  حيث  المبحوثين(  )3على  والمجموعة   )4 )

، كما بلغ الفرق فى المتوسطات (0.001)، وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  (2.230)
توى معنوية  ، وهو ذو داللة إحصائية عند مس(1.020)(  5( والمجموعة )3الحسابية بين المجموعة ) 

المجموعة )(0.120) كانت لصالح  الفروق  أن  إلى  البيانات  هذه  تشير  إذ  المبحوثين  3،  أن  أى   ،)
كان   اللقاح  لتلقي  مؤيدة  اتجاهات  تحمل  إعالنية  شخصيات  توظف  إعالنية  لرسالة  تعرضوا  الذين 

اذج وشخصيات  استعدادهم لتلقي اللقاح أكبر من المبحوثين الذين تعرضوا لرسالة إعالنية توظف نم 
نماذج   توظف  إعالنية  لرسالة  تعرضوا  الذين  المبحوثين  وكذلك  معارضة  اتجاهات  تحمل  إعالنية 

 وشخصيات إعالنية تحمل اتجاهات مختلطة. 
(  4كما توضح بيانات الجدول السابق وجود داللة إحصائية فى المتوسطات الحسابية بين المجموعة )  -

( ال5والمجموعة  بمتغير  يتعلق  فيما  بين  (  الحسابية  المتوسطات  الفرق فى  بلغ  السلوكية، حيث  نوايا 
البيانات    (0.055)، وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  (1.310-)المجموعتين   وتوضح 

 (.5السابقة أن الفروق كانت لصالح المجموعة ) 
والبيانات   األرقام  عنه  ما عبرت  واضح من مجمل  باستنتاج  الباحث  المبحوثين  ويخرج  أن  وهو  السابقة 

تأثروا بشكل كبير وواضح بآراء واتجاهات النماذج والشخصيات اإلعالنية التي وظفتها الرسائل اإلعالنية،  
ن إلى بناء آراء مشابهة لتلك التي تعبر عنها النماذج والشخصيات اإلعالنية، وهو  و إذ اتجه هؤالء المبحوث

لت كنماذج استرشادية لجأ إليها المبحوثون في بناء آرائهم  ما يوضح أن هذه الشخصيات اإلعالنية عم
واتجاهاتهم، حيث أن المبحوثين الذين تعرضوا آلراء واتجاهات إيجابية كانت آراؤهم واتجاهاتهم نحو تلقي  
اللقاح   لتلقي  رافضة  أو  سلبية  المبحوثين  واتجاهات  ميول  كانت  حيث  والعكس صحيح  إيجابية،  اللقاح 

راء نماذج أو شخصيات إعالنية رافضة أو تحمل اتجاهات سلبية متخوفة من فكرة تلقي  عندما تعرضوا آل
لقاح الفيروس، وهو ما يؤكد على ضرورة تحري المعلنين للدقة عند التركيز على استماالت إعالنية تعبر  

 عنها الشخصيات اإلعالنية خاصة في القضايا الصحية. 
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داللة   ذات  فروق  توجد  الثالث:  للمخاطرالفرض  المبحوثين  إدراك  في  لفيروس    إحصائية  الصحية 
ا لمتغير اال19-كوفيدكورونا المستجد ) استراتيجية التخويف أو  ستراتيجية اإلعالنية المستخدمة )( وفق 

 التهديد مقارنة باستراتيجية الترغيب أو التحفيز(.
 ( 4جدول )

 لقياس داللة الفروق في متوسطات إدارك المبحوثين للمخاطر الصحية لفيروس كورونا المستجد T-TESTاختبار 
 وفقًا لمتغير االستراتيجية اإلعالنية المستخدمة  

 المتوسط العدد  المجموعات البحثية  المتغيرات 
االنحراف  
 المعياري 

 مؤشرات إحصائية

 ت
درجة  
 الحرية

مستوي 
 المعنوية

احتمال  إدراك 
 اإلصابة بالفيروس 

( استراتيجية 6مجموعة   )
 الترغيب 

30 16.43 4.321 
-

3.045 
48 0.003 

( استراتيجية 7مجموعة   )
 التهديد

30 18.10 3.440 

االتجاه نحو تلقي 
 اللقاح 

( استراتيجية 6مجموعة   )
 الترغيب 

30 19.50 5.163 
-

2.513 
48 0.004 

( استراتيجية 7مجموعة   )
 التهديد

30 23.30 4.547 

النوايا السلوكية  
المرتبطة بتلقي 
 اللقاح 

( استراتيجية 6مجموعة   )
 الترغيب 

30 13.49 2.612 
-

2.113 
48 0.033 

( استراتيجية 7مجموعة   )
 التهديد

30 15.55 2.317 

مجمل إدراك  
المخاطر الصحية 
لفيروس كورونا 
 المستجد

( استراتيجية (  6مجموعة 
 الترغيب 

30 49.42 10.046 
-

3.147 
48 0.002 

( استراتيجية 7مجموعة   )
 التهديد

30 56.95 8.388 

نتائج - إحصائياً وجود      " T" اختبار    توضح  دالة  المبحوثين    فروق  إدراك  متوسطات  للمخاطر  فى 
االستراتيجية   متغير  لتأثير  وفًقا  المستجد  كورونا  لفيروس  تعرضت  الصحية  حيث  الموظفة،  اإلعالنية 

( للرسالة اإلعالنية التي توظف استراتيجية الترغيب من خالل التحفيز اإليجابي لتلقي  6المجموعة رقم )
( رقم  المجموعة  تعرضت  بينما   ، والتي  7اللقاح  التهديد  استراتيجية  توظف  التي  اإلعالنية  للرسالة   )

 لقي اللقاح .ركزت على احتماالت اإلصابة بالفيروس لعدم ت
وبشكل أكثر تفصياًل، تكشف األرقام في الجدول السابق ارتباط الفروق بين المجموعتين  بكافة أبعاد   -

احتمال   إدراك  مستوى  على  وذلك  المستجد"،  كورونا  لفيروس  الصحية  للمخاطر  المبحوثين  إدراك 
قيمة   بلغت  إذ  بالفيروس  معنوية  ،  T"   (-3.045)" اإلصابة  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  قيمة  وهى 
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-)   "T"وكذلك على مستوى االتجاه نحو تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد إذ بلغت قيمة ،  (0.003)
هذا إلى جانب وجود فروق دالة  ،  (0.004)قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية    وهى ،  (2.513

النوايا   لمتغير  وفًقا  المستجد  كورونا  لفيروس  الصحية  المخاطر  إدراك  فى  المجموعتين  بين  إحصائًيا 
بلغت قيمة   الفيروس، حيث  لقاح  لتلقي  المبحوثين  إلى مدى استعداد  للمبحوثين والذى يشير  السلوكية 

"T"  (-2.113) ،(0.033) دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية  وهى قيمة . 
السابق   - الجدول  بيانات  بالفيروس  -وتوضح  اإلصابة  احتمال  بإدارك  يتعلق  الفروق   -فيما  كانت   أن 

تعرض المبحوثون فيها للرسالة اإلعالنية التي توظف استراتيجية التهديد،   والتى   (7لصالح المجموعة ) 
للمجموعة    (16.43)الحسابى    مقابل المتوسط  (18.10)ة  حيث بلغ المتوسط الحسابى لهذه المجموع

الترغيب أو التحفيز وتحمل هذه   ( والتى تعرض مبحوثوها للرسالة اإلعالنية التي توظف استراتيجة6)
ارتبط   األكبر  التأثير  أن  اتضح  حيث  الموظفة  اإلعالنية  االستراتيجية  على  واضحة  داللة  األرقام 
وإدراكهم   المبحوثين  استجابة  ارتباط  إلى  تشير  نتيجة  وهي  التخويف  أو  التهديد  استراتيجة  بتوظيف 

التهد  بمستوى  المستجد  كورونا  لفيروس  الصحية  فكرة  للمخاطر  من  والتخوف  به  يشعرون  الذي  يد 
 اإلصابة.

فيما يتعلق باتجاه المبحوثين نحو تلقي لقاح فيروس كورونا، توضح بيانات الجدول السابق أن الفروق  -
  مقارنة   (23.30)( أيًضا، حيث بلغ المتوسط الحسابى لهذه المجموعة  7كانت لصالح المجموعة رقم )

، وتحمل هذه النتيجة داللة واضحة على    (19.50)  ( والذي بلغ6)للمجموعة رقم    المتوسط الحسابىب
التأير على إدارك المخاطر الصحية لفيروس كورونا   تأثير متغير االستراتيجية اإلعالنية الموظفة في 
المستجد، إذ اتضح أن استراتيجية التهديد أو التخويف كان لها تأثير أكبر في تشكيل إدارك المخاطر  

 بحوثين مقارنة باستراتيجة الترغيب أو التحفيز. الصحية لدى الم
توضح البيانات في    ، لتلقي لقاح الفيروسفيما يتعلق بمتغير النوايا السلوكية ومدى استعداد المبحوثين   -

السابق )  الجدول  المجموعة  لصالح  كانت  الفروق  لهذه 7أن  الحسابى  المتوسط  بلغ  حيث  أيًضا،   )
 .(13.49( والذى بلغ )6ط الحسابى للمجموعة )قابل المتوس( فى م15.55المجموعة )

تحمل النتائج السابقة داللة واضحة على أهمية متغير االستراتيجية اإلعالنية التي يوظفها المعلنون في  
هذه   أن  اتضح  إذ  كورونا،  فيروس  لقاح  لتلقي  األفراد  تحفيز  إلى  تهدف  التي  اإلعالنية  رسائلهم  بناء 

وكذلك   واتجاهاتهم  المبحوثين  مدركات  بناء  في  واضح  بشكل  تسهم  السلوكية  االستراتيجة  نواياهم 
التأثير   لها  كان  التهديد  استراتيجية  أن  السابقة  النتائج  أوضحت  حيث  الفيروس،  لقاح  بتلقي  المرتبطة 

طر الصحية لفيروس األكبر مقارنة باستراتيجية الترغيب على مستوى كافة أبعاد إدارك المبحوثين للمخا
ف والقلق الذي انتاب المبحوثين من التفكير ، ربما ارتبط ذلك بحالة عدم التيقن والخو كورونا المستجد 

اء اتجاه  في احتماالت اإلصابة بالفيروس، ومن ثم جاءت استراتيجة التهديد لتمثل حافًزا دفعهم إلى بن
اللقاح التإيجابي نحو تلقي  اللقاح في أقرب وقت )، هذا إلى جانب  لتلقي  نوايا سلوكية إيجابية  خطيط 
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ق أخذ  اللقاح من خالل  تلقي  مع  نحو  اللقاح  لتلقي  االستبيان  ملىء  التاليين من  األسبوعين  رار خالل 
 تحديد المكان المخصص لذلك(.  

 

 خاتمة الدراسة ومناقشة النتائج:

إدراك       على  التأثير  في  الصحية  اإلعالنية  الرسائل  فاعلية  عن  الكشف  إلى  الحالية  الدراسة  سعت 
المبحوثين للمخاطر الصحية لفيروس كورونا المستجد، وقد تبنت الدراسة المنهج التجريبي، إذ قام الباحث 

تأثير ثالثة متغير  للرسائل اإلعالنية بهدف اختبار  ات هي: متغير أسلوب  بتقديم عدة معالجات تجريبية 
مقابل  عادي(  )مواطن  إعالنية  بشخصية  االستعانة  مستويان،  وله  اإلعالنية  الرسالة  داخل  االستشهاد 
اإلعالنية:   الرسالة  داخل  النماذج  اتجاهات  الثاني:  والمتغير  واإلحصائيات،  األرقام  ببعض  االستعانة 

رافض سلبية  اتجاهات  اللقاح،  لتلقي  مؤيدة  إيجابية  )مؤيدة اتجاهات  مختلطة  اتجاهات  اللقاح،  لتلقي  ة 
وله مستويان:   الرسالة اإلعالنية  داخل  الموظفة  االستراتيجية اإلعالنية  الثالث هو  والمتغير  ومعارضة(، 

 استراتيجة التحفيز أو الترغيب، واستراتيجة التهديد أو التخويف.
الثة بشكل مستقل على متغير تابع  وقد حاولت الدراسة اختبار تأثير كل متغير من هذه المتغيرات  الث

احتمال  إدارك  وهي  المختلفة  بمستوياته  المستجد  كورونا  لفيروس  الصحية  المخاطر  إدراك  وهو  رئيس 
اإلصابة بالفيروس، االتجاه نحو تلقي لقاح الفيروس، هذا إلى جانب النوايا السلوكية المرتبطة بالتخطيط  

 لتلقي اللقاح. 
تجريبية الختبار المتغيرات محل الدراسة خرجت الدراسة بالعديد من النتائج    وبعد إجراء ثالث دراسات     

المرتبطة باختيار عناصر    communication interventionالتي تؤكد على أن التدخالت االتصالية  
محددة في الرسائل اإلعالنية الصحية )بالتطبيق على الرسائل اإلعالنية محل الدراسة( يمكنها أن تحدث  

ت ملحوظة في اتجاهات المواطنين ونواياهم السلوكية الخاصة بتناول اللقاحات واألدوية، إذ اتضح تغيرا
تأثرت  كما  اإلعالنية،  الرسائل  في  بها  االستعانة  تم  التي  اإلعالنية  الشخصيات  آلراء  المبحوثين  تبني 

 النوايا السلوكية للمبحوثين بهذه الشخصيات االستشهادية .
التفصيلية اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصل إليه العديد من الباحثين أمثال    وعلى مستوى النتائج

  "Green, M. C.,    ،"(37)    وكذلك"Mcqueen, A., Caburany, C., Kreuter, M., & 

Sefko, J.,  "    (38)  االستعانة بالنموذج    عن فاعلية  التي خرج بها هؤالء الباحثون   حيث كشفت النتائج
اإلصابة   بمعدالت  الخاصة  واإلحصائيات  باألرقام  باالستعانة  مقارنة  العادي(  الشارع  رجل   ( البشري 
بالفيروس، في التأثير على إدراك المبحوثين للمخاطر الصحية المرتبطة بعدم تناول لقاح فيروس كورونا  

  "   E., Chung, A. H., & Jain, PGusé, -Moyerكل من "    المستجد ، وفي تفسير ذلك ذهب 

أن القصص السردية والحكي على لسان شخص عادي داخل الرسالة اإلعالنية يكون له القدرة على    (39)
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ثم    engagementإدماج   ومن  معها،  التعاطف  من  حالة  خلق  ثم  ومن  القصة  تفاصيل  في  األفراد 
 إلعالنية. االستجابة وفًقا للسلوك الذي تبناه النموذج داخل الرسالة ا

لسان   على  وأرقام  رسمية  تصريحات  فيها  تظهر  التي  اإلعالنية  الرسائل  خالف  على  ذلك  ويحدث 
من  التقليل  أو  األرقام  تصديق  عدم  أو  المصدر  في  التشكيك  إلى  األفراد  بعض  يميل  حيث  مسؤولين؛ 

 (40)ة. خطورتها وهي استراتيجية دفاعية يعتمد عليها األفراد في مواجهة هذه الرسائل الصحي
للمخاطر   المبحوثين  إدارك  متوسطات  في  فروق  وجود  عدم  إلى  الحالية  الدراسة  نتائج  تشير  حين  في 
الصحية لفيروس كورونا المستجد وفًقا لمتغير أسلوب االستشهاد داخل الرسالة اإلعالنية، وذلك على كافة 

لقاح الفيروس هذا باإلضافة إلى    مستويات اإلدارك: إدارك احتمال اإلصابة بالفيروس، واالتجاه نحو تلقي
تختلف   لم  ثم  ومن  للدراسة  األول  الفرض  صحة  تثبت  لم  إذ  اللقاح،  بتلقي  المرتبطة  السلوكية  النوايا 
مدركات المبحوثين للمخاطر الصحية لفيروس كورونا المستجد وفًقا لتغير أسلوب االستشهاد )االستعانة  

      إحصائيات(. بشخصية إعالنية مقارنة باالستعانة بأرقام و 
من   كل  دراسة  نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج   Peter, M   (42)وكذلك    Duplaga, M  (41)اتفقت 

الباحث   النماذج    Han, J  ((43 )وكذلك  آلراء  المبحوثين  تبني  الدراسات  هذه  نتائج  أكدت  حيث 
والشخصيات اإلعالنية التي تم االستعانة بها داخل الرسائل اإلعالنية، هذا إلى جانب ارتباط فاعلية هذه 
الرسائل اإلعالنية بتوظيف نماذج وشخصيات إعالنية تتشابه أنماط حياتهم مع أنماط حياة المبحوثين،  

 انب تبني هؤالء المبحوثين التجاهات ومواقف مشابهة لتلك التي تبنتها الشخصيات اإلعالنية. هذا إلى ج
وتحمل هذه النتائج داللة واضح على ضرورة تحري الدقة عند االستعانة بنماذج وشخصيات إعالنية،      

الم يضمن  حتى  النماذج  هذه  عنها  تعبر  التي  اإلعالنية  الرسائل  طبيعة  مراعاة  تحقق  مع ضرورة  علن 
 أهدافه اإلعالنية خاصة في الرسائل اإلعالنية ذات الصلة بالصحة العامة لدى المواطنين. 

اتفقت   المستجد  كورونا  فيروس  لقاح  لتلقي  المبحوثين  بتخطيط  المرتبطة  السلوكية  النوايا  مستوى  وعلى 
Lias, M., Nancy, وكذلك Bates, M., E.,    (44 )نتائج الدراسة الحالية مع ما توصل إليه كل من 

C., & Olovier  (45)   كشفت نتائج الدراسات التي قام بها هؤالء الباحثين عن وجود نوايا سلوكية    حيث
إيجابية لدى المبحوثين جعلتهم يخططون لتلقي اللقاحات والعالجات المناسبة وذلك بعد أن تعرضوا لعدة  

إلصابة بالمرض. وفي ذات السياق أشارت نتائج  رسائل إعالنية تحمل استماالت تخويف من احتماالت ا
إحدى الدراسات إلى أن النوايا السلوكية الخاصة بإجراء فحص سرطان عنق الرحم كانت أقوى وأوضح  
بالقصص   مقارنة  وعالجه  المرض  اكتشاف  استطاعوا  الذين  الناجين  قراءة قصص  بعد  المبحوثات  عند 

راء الفحص، وهذا يشير إلى فاعلية االستراتيجية اإلعالنية  التي ماتت فيها الشخصية نتيجة التأخر في إج
وتحمل    (46)الخاصة بالتحفيز في بناء النوايا السلوكية مقارنة باالستراتيجية اإلعالنية الخاصة بالتخويف.  

 التي أحدثتها الرسائل اإلعالنية على النوايا السلوكية للمبحوثين. هذه النتيجة داللة واضحة على التأثيرات 
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الباحث في الدراسة الحالية، يعد هذا األسلوب من أفضل       اتبعه  القياس الذي  وعلى مستوى أسلوب 
العديد من الباحثين إلى ضرورة   التجريبية، حيث أشار  الدراسات  للقياس خاصة في  المنهجية  األساليب 

ي القطاع الصحي اتباع أساليب القياس القبلي والبعدي والمرتبط بتعرض المبحوثين للحمالت اإلعالنية ف
pre and post campaign comparison    ونوايا اتجاهات  على  تأثيرها  مدى  عن  للكشف  وذلك 

 (47) .المبحوثين
فاعلية استراتيجية    وبشكل عام، ووفًقا للنتائج التي خرجت بها الدراسة التجريبية، يمكن اإلشارة إلى     

إع  ونماذج  بشخصيات  االستعانة  فاعلية  وكذلك  تحمل  التهديد  اللقاح    إيجابية  اتجاهات النية  تلقي  نحو 
في التأثير على مدركات واتجاهات ونوايا المبحوثين السلوكية نحو تلقي لقاح فيروس    كمتغيرات تجريبية

التابعة   المتغيرات  لهذه  المبحوثين  إدراك  في  فروق  وجود  الدراسة  تثبت  لم  حين  في  المستجد،  كورونا 
  ية وذلك على مستوى االستعانة بشخصية إعالنية ظفه الرسالة اإلعالن بحسب أسلوب االستشهاد الذي تو 

 داخل الرسالة اإلعالنية أو االستعانة بأرقام وإحصائيات معبرة عن أعداد المصابين والمتعافين.  
 

 توصيات الدراسة:

الباحث       يوصي  تفصيلية،  نتائج  من  التجريبية  الدراسة  به  خرجت  ما  مجمل  إطار  المسئولين  في 
حمالتهم   في  يراعوا  أن  األوبئة  بمواجهة  المرتبطة  تلك  خاصة  العامة  الصحة  حمالت  على  والقائمين 

 اإلعالنية عدة اعتبارات على النحو التالي:
تنويع أساليب االستشهاد داخل الرسال اإلعالنية ما بين االستعانة بنماذج وشخصيات إعالنية وكذلك   -

إذ  كمية،  وإحصائيات  سلوكية    أرقام  ونوايا  إيجابية  اتجاهات  بناء  على  مباشًرا  تأثيًرا  األسلوبين  لكال  أن 
 تحفز األفراد على تلقي اللقاحات الالزمة لمواجة األوبئة.

التركيز بعناية عند اختيار الشخصيات اإلعالنية والنماذج المتضمنة في سياق الرسائل اإلعالنية، ومن  -
ا عن  تعبر  شخصيات  على  التركيز  المواطنين  ثم  أن  الدراسة  نتائج  أثبتت  إذ  محفزة،  إيجابية  تجاهات 

وهذا  السلوكية،  نواياهم  على  تؤثر  استرشادية  نماذج  باعتبارها  اإلعالنية  الشخصيات  هذه  إلى  ينظرون 
 يرتبط بما يمكن أن نسميه "التقمص" الذي يعني التأثر الشديد بآراء هذه النماذج اإلعالنية. 

األ  - انتشار  أوقات  التحفيز  في  استراتيجات  بتوظيف  فقط  االكتفاء  يمكن  ال  المزمنة،  واألمراض  وبئة 
والترغيب، إذا يجب أيًضا التركيز على استراتيجيات التخويف )دون مبالغة حتى ال تأتي بنتائج عكسية(  

لالزمة  إذ أثبتت ننائج الدراسة فاعلية هذه االستراتيجات في تحفيز سلوكيات األفراد نحو تلقي اللقاحات ا
 لمواجهة األوبئة واألمراض.
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Abstract 

        The current study aim is to reveal effectiveness of the health 

advertising messages in affecting respondents' risk perception of the emerging 

corona virus. Using the experimental method (factorial design) the study tried to 

investigate effects of three variables: advertising message testimony and it has 

two levels, the use of an advertising personality (an ordinary citizen) versus the 

use of some numbers and statistics, the second variable: the attitudes within the 

advertising message: positive attitudes in favour of receiving the corona 

vaccine, negative attitudes refusing to receive the vaccine, mixed attitudes (pro 

and against). The third variable is the advertising strategy within the advertising 

message, and it has two levels: motivation strategy, and the threat strategy. 

The study attempted to independently test the effect of each of these three 

variables on main dependent variable, which is the health risks perceptions of 

the emerging corona virus at its various levels: the possibility of infection with 

the virus, the tendency towards receiving the virus vaccine, in addition to the 

behavioural intentions associated with planning to receive the vaccine . 

The sample of the experimental study included 210 respondents distributed into 

7 experimental groups, all of them are students in the undergraduate stage. Most 

of the experimental studies depend on samples from students, which facilitates 

the process of subjecting them to experimental variables, as they are suitable for 

the subject of the study (Corona virus). 

       The study came out with many results that confirm the effects of 

communication intervention associated with health advertising messages 

(applying to corona virus advertising messages), it can bring about significant 

changes in citizens' attitudes and behavioural intentions regarding vaccines and 

medicines, as it became clear that the respondents adopted the opinions of the 

advertising personalities appeared in the advertising messages, and the 

behavioural intentions of the respondents were affected by exemplars, so 

advertisers should investigate accuracy when choosing the advertising 

personalities and messages strategies. 

 

Keywords: Building the Advertising Message, Health Campaigns, Risks, 

                    Experimental Study. 
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