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التماس الطفل السعودي املعلومات من االعالم التقليدي 

 دراكهم هلاإو املستجد كورونافريوس  جائحةوالرقمي عن 

 *نوره حمدي محمد أبوسنة .د

 تماس المعلومات،  ويهدف إلى ليعد البحث الحالي بحث ميداني في ضوء نظرية ا الملخص:

التعرف على على مستوي التماس الطفل السعودي للمعلومات من االعالم التقليدي والرقمي 

عن جائحة فيروس كورونا المستجد ورصد استراتيجيات وخطوات ومصادر وتأثيرات هذا 

  االلتماس وعالقته بإدراكهم لهذه الجائحة. 

منهج المسح بالعينة باستخدام استمارة استبيان )من إعداد  ، ويعد هذا البحث وصفي تم في إطار

م، بطريقة التطبيق االليكترونية 2020سبتمبر  -أثناء شهري اغسطس الباحثة( تم تطبيقها علي 

( مبحوث من األطفال السعوديين 200علي عدد ) من خالل )التليجرام، والمنصات التعليمية(

إناث من منطقة الجنوب بمدينتي)الطائف و الباحة( ( 100( ذكور و )100موزعين بالتساوي )

 16-13بالمملكة العربية السعودية، بطريقة عشوائية غير منتظمة، وتتراوح أعمارهم ما بين 

 بمرحلة التعليم المتوسط )اإلعدادية(.  عام بالصفوف الدراسية

 أهم النتائج: 

السعودي المعلومات عن جائحة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى التماس الطفل  -1

 فيروس كورونا المستجد ومستوي إدراكه للجائحة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوي االهتمام بالمعلومات عن جائحة فيروس  -2

كورونا المستجد ومستوى التماس الطفل السعودي هذه المعلومات من وسائل االعالم التقليدية 

 والرقمية.

ت داللة إحصائية بين مستوى إدراك الطفل السعودي لجائحة فيروس كورونا توجد فروق ذا -3

 المستجد ونوع الوسيلة اإلعالمية التي التمس منها المعلومات )تقليدية، رقمية(.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوي إدراك الطفل لجائحة فيروس كورونا المستجد  -4

 ليدية والرقمية(.ومستوي ثقته في وسائل االعالم )التق

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى التماس الطفل السعودي المعلومات عن جائحة  -5

فيروس كورونا المستجد من وسائل االعالم التقليدية والرقمية ومستوي التأثيرات الناتجة عن 

 هذا االلتماس.

 في حين لم تثبت صحة الفرض:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى التماس الطفل السعودي المعلومات عن جائحة  -6

فيروس كورونا المستجد من وسائل االعالم التقليدية والرقمية باختالف المتغيرات 

في حين ثبت فيما يخص الصف  )الديموغرافية )المستوي االقتصادي واالجتماعي، النوع

 الدراسي. 

 (: 19جائحة فيروس كورونا المستجد)كوفيدة: الكلمات المفتاحي

                                                           
 جامعة المنوفية. -كلية التربية النوعية  -أستاذ مساعد بقسم العلوم االجتماعية واإلعالم  *
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The Saudi child seeking information from traditional 

and digital media about the emerging corona virus 

pandemic and their Cognition of it 
Dr. Norah Hamdi Mohammed Abu Sunna* 

Abstract: 
The current research is a field research in light of the information seeking 

theory, which aims to identify: the level of Saudi child seeking information 

from traditional and digital media about the emerging coronavirus pandemic 

and. This research is descriptive, which was carried out within the framework 

of the sample survey method using a questionnaire, using the electronic 

application method through on a number (200) respondents from Saudi 

children from the southern region in the Kingdom of Saudi Arabia, in the 

intermediate education classes (preparatory). 

 Main results: 

1- There are statistically significant differences between the level of Saudi 

child seeking information about the emerging corona virus pandemic and 

the level of awareness of the pandemic. 

2- There are statistically significant differences between the level of interest 

in information about the emerging corona virus pandemic and the level of 

Saudi child seeking this information from traditional and digital media. 

3- There are statistically significant differences between the level of awareness 

of the Saudi child of the emerging corona virus pandemic and the type of 

media from which the information was sought (traditional, digital). 

4- There are statistically significant differences between the child's level of 

awareness of the emerging corona virus pandemic and the level of 

confidence in the media (traditional and digital). 

5- There are statistically significant differences between the level of the Saudi 

child seeking information about the emerging corona virus pandemic from 

traditional and digital media and the level of effects resulting from this 

request. 

6- While not realized hypotheses argument: There are statistically significant 

differences between the level of Saudi child seeking information about the 

emerging coronavirus pandemic from traditional and digital media 

according to the different demographic variables (economic and social 

level, gender) while it is proven with regard to the classroom. 

  

                                                           
 *Assistant Professor, Department of Social Sciences and Media - Faculty of Specific 

Education - Menoufia University. 
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 مــقــدمــــة 

بشكل سريع، ولم ( في االنتشار COVID-19يستمر فيروس كورونا المستجد )

يقتصر علي دولة دون األخرى بل اكتسح مختلف أنحاء العالم، منذ ظهوره للمرة األولي 

وهان( الصينية، وتعزز الواليات المتحدة األمريكية وإيطاليا وإيران وفي مقاطعة )

صدارتهم في قائمة الدول األكثر تضررا من الوباء من حيث عدد اإلصابات  وإسبانيا

حالة، 22113410د وصلت نسبة اإلصابة به حول العالم والوفيات، وق

 (2020،.) منظمة الصحة العالمية2020حالة وفاة في أغسطس 778600الوفيات

 ولكن تجدر اإلشارة بأن هذه ليست المرة األولي التي يظهر بها هذا الفيروس   

-MERSولكن ظهر سابقا تحت مسمي )فيروس كورونا الشرق األوسط(  )كورونا(

CoV   2012سبتمبر  24تم رؤية هذا الفيروس ألول مرة في جدة بالسعودية في فقد ،

وره )أبوسنه، ن .سارس السعودي :أطلق عليه في البداية عدد من األسماء المختلفة مثلو

موجود االن فهو من نفس العائلة التاجية  وقد ال الفيروسما أ ،(87، 2015حمدي، 

 .(COVID-19) كورونا المستجد جديد وهو فيروس تحور، لذلك اخذ اسم فيروس

وتجلي ذلك في إغالق  ،تأثرت كل جوانب الحياة بظهور هذا الفيروس وانتشاره   

ول دغلب أورفع حاالت حظر التنقل إلي الدرجة القصوى في  األنشطةوتعطيل كافة 

واستبدال معظم أنشطة الحياة بكل ما هو اليكتروني وتكنولوجي حسب قدرات  ،العالم

وإمكانيات كل دولة، مما عظم دور التكنولوجيا في هذا التوقيت كحل بديل لمعظم 

وعلي رأسها وسائل االعالم عموما والرقمية  ،األنشطة الحياتية واالجتماعية المختلفة

 .منها بشكل خاص

 جراءاتمجموعة من اإل بتنفيذفقد قامت بية السعودية لمملكة العرل وبالنسبة

تمثلت في وقف حركة  ،القصوى وفي وقت مبكر عن بعض دول العالمحترازية اال

العمرات والسياحة الدينية للمسجد الحرام والمسجد ووقف  ،الطيران الداخلي والخارجي

دد صغير من علي عم  2020هـ  1442للعامواقصار الحج  ،المساجدواغالق  ،النبوي

بالخارج، تعليق الدراسة األكاديمية  ونالمبتعث السعوديين الطالب عودة ،حجاج الداخل

ساعة في أكثر  24، وحظر التحرك الكامل لمدة المدرسية منها والجامعية بكل أنواعها

من عقوبات قانونية ومادية ل ،فرض ،وطئهاألماكن تفشيا للوباء، والحظر الجزئي لألقل 

كل البيئة االفتراضية ب تفعيلو ،يخالف أوقات الحظر سواء من المقيمين أو المواطنين

شكل بالكثير من الخدمات  تقديم، وجوانبها من تعليم افتراضي بالمدارس والجامعات

 أو عبر تطبيقات الهواتف الذكية الجتياز هذه األزمة مثل رقمي سواء علي الكمبيوتر

قلت اإلصابات بعض الشيء تم  .. وغيرها، وعندما.تطبيق: تطمن، وتوكلنا، تباعد،

 ك العمرةاعتمرنا ألداء مناس :تخفيف إجراءات الحظر شيئا فشيئا وتوالت التطبيقات مثل

 وزيارة
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 بالحجز المسبق لتطبيق الشروط االحترازيةالمسجد النبوي من الداخل والخارج  

واستمر التعليم عن بعد حتي نهاية الفصل الدراسي األول من العام  ،والتحكم في األعداد

وكل ذلك بهدف السيطرة  ، وغيرها من اإلجراءات األخرى،م2021-20الدراسي 

 والحد من تفشي المرض.

ولإلعالم دائما أهمية في إدارة مختلف األزمات وباألخص الصحية منها، بل له دور     

حداث الساخنة، إذ يستطيع التأثير بشكل ملحوظ سلبا محوري ومؤثر وال سيما مع اال

أو إيجابا حسب المحتوي ومن البديهي المطلوب من االعالم هو التعامل مع األزمة 

 &Yelena ,Mejovaبمنهج علمي وليس من خالل سياسة الفعل ورد الفعل.)

Kyriaki ,Kalimeri,2003, 121) 

ذا ه دورا في مكافحةمستوي العالم  وعلىفي الدول كل المؤسسات المعنية لوكما أن   

 وأالتقليدي منه  في هذا األمر سواء عظيمافإن لإلعالم دورا  ،الوباء وآثاره الضارة

ء علي حد سواء سعيا ورالكبير والصغير ل امالذ، فقد أصبحت وسائل االعالم الرقمي

"وخاصة وأن الشباب األصغر سنا  ،معلومات عن هذه الجائحة العالميةالالحصول علي 

 Wura)واألكثر تعليما هم األكثر بحثا عن المعلومات الصحية على شبكة اإلنترنت" 

,Jacobs& others,2017, 299).  أمور شتي تبدأ فتجلي دور االعالم من خالل

المساعدة في الحد من و الفيروسهذا بالتوعية ونشر المعلومات عن كل ما يخص 

 ء عليه.انتشاره والقضا

 مشكلة الدراسة:   

دائما أبدا لوسائل االعالم دورا وتأثيرا في شتي نواحي الحياة ولدي جميع فئات المجتمع 

هذا ما تثبته معظم الدراسات واألبحاث العلمية في أغلب األحيان فماذا كان الوضع في 

 دراستنا الحالية:

ألزمات ا جميع أنواع مصدرا فيأصبحت وسائل االعالم بشقيها التقليدية والرقمية فقد 

وخاصة فيما يمر به العالم اآلن  ،في شتي نواحي المعرفة ، المعلومات علىللحصول 

مصدا فأصبحت وسائل االعالم ، المستجد  19من هذا الوباء والجائحة المعروف بكوفيد 

اللتماس المعلومات وخاصة في هذه األوقات الحرجة التي يعمها الغموض 

تترك كبيرا وال صغيرا اال اعترته وخاصة األطفال  اللمخاوف التي واالضطراب وا

ن م بقدر كبير يتمتعون كماوما يتمتعون به من حساسية لكل ما هو غامض ومخيف، 

البحث والتنقيب عن كل ما يخص األزمة في  إلىمما يدفعهم  ،حب االستطالع بطبيعتهم

 .علوماتشتي مصادر المعرفة التي يمكن ان يلتمسون منها الم

في هذا العصر ال تؤدي الكوارث واألوبئة إلي دمار وحزن في العالم فحسب، غدت ف

بل تدفع أيضا إلي سيل من المعلومات واآلراء والتنبؤات والمشورة لمليارات 

 (2020المستخدمين.)فخري، زينب، 
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مستوي التماس الطفل السعودي ومن هنا جاءت الدراسة الحالية لتهتم برصد 

عن جائحة فيروس كورونا المستجد  ةوالرقمي ةاالعالم التقليدي وسائل من للمعلومات

 مبإدراكه تهوعالق وتأثيرات هذا االلتماس استراتيجيات وخطوات ومصادر ومعرفة

 .لهذه الجائحة

 أهمية الدراسة: 

تمثلت أهمية الدراسة في دراسة كل من االعالم التقليدي واألعالم  أهمية نظرية:

الرقمي في آن واحد، في مقارنة بينهما كمصدر لألطفال في التماس المعلومات وقت 

أزمة فيروس كورونا المستجد والتصدي لها بالبحث العلمي لكشف الحقائق المرتبطة 

 مما يعطي شمولية لنتائج الدراسة. بهذه الظاهرة،

  تناول الدراسة نظرية التماس المعلومات مع فئة قلما استخدم معها هذه

النظرية، ولكن طبيعة الظاهرة أتاحت إمكانية تطبيقها على هذه الفئة العمرية 

 لنخرج بنتائج شاملة من هذه الدراسة.

لمكتبـة اإلعالميـة لدراســـات لكإضافة تأتي هذه الدراسة يمكن أن كما أهمية عملية: 

بالتطبيق علي  وقت األزماتبنوعيها  وسائل االعالملمعلومات من األطفال لاس التم

 .أزمة جائحة كورونا المستجد

تكمن أهمية الدراسة الحالية في طبيعة الموضوع المطروح والذي  أهمية تطبيقية :

يتواكب مع المستجدات على الصعيد العالمي من الناحية الصحية؛ المتمثلة في تفشي 

فيروس كورونا المستجد هذه الجائحة العالمية، أهمية فئة الدراسة )الطفل( 

تماعي وخصوصا في وخطورتها، وما يمثله هذا العمر الذي هو أساس أي بناء اج

المجتمعات التي تهدف الي النمو واالزدهار، وما توليه المملكة العربية السعودية من 

للمملكة العربية السعودية،  2030اهتمام لهذه الفئة ويتضح بشكل جلي في رؤية 

باإلضافة لخطورة هذه الفئة العمرية لما صرحت به الجهات الصحية في أول الجائحة 

وكبار السن وأصحاب األمراض المزمنة من أكثر الفئات المعرضة من أن األطفال 

لإلصابة بالفيروس.)منظمة الصحة العالمية: المكتب اإلقليمي للشرق األوسط، 

( ، ومن هنا جاءت أهمية رصد مرحلة في حياة المجتمع السعودي في مواجهة 2019

م ن، وكيف كان لإلعالهذا الوباء الذي تم وصفه بأنه األكثر انتشارا وغموضا حتى اآل

التقليدي والرقمي تأثير في تشكيل هذه المرحلة لدي هذه المرحلة المهمة في المجتمع 

 وهي مرحلة )الطفولة(.

 :هداف الدراسةأ

ل مستوي التماس الطف علىالتعرف  :يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة الحالية في

 حة فيروس كورونا المستجدالسعودي للمعلومات من االعالم التقليدي والرقمي عن جائ
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ورصد استراتيجيات وخطوات ومصادر وتأثيرات هذا االلتماس وعالقته بإدراكهم لهذه 

  :تحقيق األهداف التاليةوذلك من خالل ، الجائحة

جائحة فيروس  عنلمعلومات لالتعرف على مستوى التماس الطفل السعودي  .1

 .والرقميةالتقليدية من وسائل االعالم  كورونا المستجد

فيروس  جائحة المعلومات عنباهتمام الطفل السعودي  مستوي علىلتعرف ا .2

 من وسائل االعالم التقليدية والرقمية. كورونا المسجد

جائحة فيروس عن  معلوماتالبالسعودي  الطفلأسباب اهتمام  علىالتعرف  .3

 من وسائل االعالم التقليدية والرقمية. كورونا المسجد

جائحة فيروس كورونا  عنلمعلومات الطفل السعودي اتحديد خطوات التماس  .4

 من وسائل االعالم التقليدية والرقمية. المسجد

 فيروس جائحة عنتحديد استراتيجيات الطفل السعودي اللتماس المعلومات  .5

 من وسائل االعالم التقليدية والرقمية. كورونا المستجد

جائحة  عن المعلومات لتماساالتعرف على المصادر التي يفضلها الطفل السعودي  .6

 وسائل االعالم التقليدية والرقمية.كل من من  فيروس كورونا المستجد

 لتماسالفي وسائل االعالم التقليدية  الطفل السعوديلتعرف على مستوى ثقة ا .7

 .المعلومات حول جائحة فيروس كورونا المستجد

وسائل االعالم التقليدية والرقمية  كل من أسباب ثقة الطفل السعودي فيتحديد  .8

 كمصدر للمعلومات حول جائحة فيروس كورونا المستجد.

 .الطفل السعودي لجائحة فيروس كورونا المستجد إدراكالتعرف على مستوى  .9

التماس الطفل السعودي المعلومات عن جائحة فيروس التعرف على تأثيرات  .10

 .المستجد من وسائل اإلعالم التقليدية والرقميةكورونا 

 الدراسات السابقة:

سوف تقوم الباحثة بتناول الدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات الدراسة ترتيباً تنازلياً 

 :والتي تمركزت في المحورين التاليينمن األحدث إلى األقدم طبقاً للترتيب الزمنى 

 .أوال: التماس المعلومات الصحية

 .)كورونا(ووسائل االعالم والوعي الصحي  :ثانيا

 :المحور األول: التماس المعلومات الصحية

ـن سـلوك التمـاس يتناولـت العالقـة ب( 2020نشـوة سـليمان،  ،دراسة )عقل .1

المعلومـات الصحيـة لـدى المـرأة المصريـة مـع انتشـار وبـاء كورونـا ومســتوى 
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المحيطــة، حيــث طبقــت صحيفــة االســتبانة علــى عينــة إدراكهــا للمخاطــر 

مفــردة، وتوصلـت النتائـج إلـى أن النسـبة األكبـر مـن النسـاء محـل  450قوامهــا 

الدراسـة أبـدت سـلوكا متناميـا اللتمـاس المعلومـات، كمـا أن الصفحـة الرسـمية 

وزراء المصـري علـى الفيـس بـوك لمنظمـة الصحـة العالميـة، وصفحـة مجلـس الـ

كانتـا أكثـر المصـادر المعلوماتيـة محـال للمتابعـة حـول أخبـار الفيـروس، وكانـت 

اإلجـراءات الوقائيـة لمواجهـة الفيـروس أكثـر المعلومـات التـي تسـعى لمعرفتهـا، 

ــإدراك المخاطـر كمــا وجــدت الدراســة أن النســاء قــد أبديــن شــعورا مرتفعــا ب

 جـراء انتشـار الفيـروس.

دراسة اســـتطالع رأي لمركـــز االستشـــارات اإلعالميـــة بالواليـــات المتحـــدة  .2

حـول فيـروس كورونـا المسـتجد، وجـد أن غالبيـة   (APCO,2020 )األمريكيـــة

ـدمها اإلعـالم تعتمـد علـى الخدمـة اإلخباريـة التـي يق %٥٨الجمهـور األمريكـي 

القـومي كمصـدر أساسـي للمعلومـات حـول الفيـروس، بهـدف مطالعـة تصـريحات 

البيـت األبـيض، وكـان االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي بمقدار النصف 

مـن األمـريكيين يأخـذون انتشـار الوبـاء علـى  %90كما وجد أن أكثر مـن ،27%

واألكثر  ،ون مـن احتماليـة وقوعهم ضحايا للفيروسقلقـ %٦٠محمـل الجـد، وأن 

كانوا أكثر شعوًرا بصعوبة األزمة، وأن الغالبية تتخذ اإلجراءات الوقائية،  دخال

ومؤمنون بوجـود تضـحيات لمنـع الفيـروس مـن االنتشـار، كمـا أعـرب ثلـث العينة 

 .عن استعدادهم للقيام بأعمال تطوعية لمساعدة اآلخرين

التي سعت إلى بحث العالقة بين التماس الجمهور ( ٢٠١٨،)محمود، سارةدراسة  .3

المصري للمعلومات الصحية عبر اإلنترنت ومستوى الوعي الصحي لديهم، من 

مفردة من مستخدمي مواقع اإلنترنت، ٤٠٠خالل تطبيق استبانة على عينة قوامها 

الصحي لدى  وخلصت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباطية بين مستوى الوعي

أفراد العينة، ومعدل التماسهم للمعلومات عبر اإلنترنت، كما أن وجود أبناء أو عدم 

وجودهم لدى المبحوثين كان عامال مؤثرا في التماس المعلومات، بينما لم يثبت 

  .وجود عالقة بين الحالة الصحية والتماس المعلومات

فحص عالقة سلوكيات هدفت الدراسة إلي  (2018دراسة ) حسن، مها مختار، .4

التماس المعلومات الصحية من شبكة االنترنت بتشكيل الوعي الصحي للجمهور 

عن صحته) الجسدية والنفسية( جاءت أدوات المصري ومدي رضا الجمهور 

مفردة وتحليل  28االستبيان علي عينة عمدية من سكان القاهرة الكبرى مكونة من

المضمون للتعرف علي المضامين الطبية المقدمة من خالل المواقع الصحية علي 

 ةشبكة االنترنت، وجاءت النتائج أن أهم دوافع التماس المبحوثين للمعلومات هو زياد

من المبحوثين كان هذا هو  %39.3المعرفة الصحية بشكل عام حيث أن اختيار 

دافعهم بينما جاء في المركز الثاني التعرف علي كيفية تجنب األمراض المختلفة 

والوقاية منها، وتحققت صحة الفرض بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 
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رة عبر شبكة االنترنت ودرجة معدل التماس الجمهور للمعلومات الصحية المنشو

 ثقتهم بهذه المواقع.

التي تناولت استخدام Ibegbulam, Jeoma & others)  (2018,دراسة  .5

اإلنترنت كمصدر للصحة اإلنجابية من خالل التماس المعلومات بين الفتيات 

المراهقات في المدارس الثانوية في إينوجو ونيجيريا، وتم جمع البيانات من خالل 

طالبةً من المراهقات، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن  120 اة شاركت فيهاستبان

الطالبات المراهقات يستخدمن اإلنترنت للبحث عن المعلومات عن التعليم العام 

واالمتناع عن ممارسة الجنس قبل  % 59والنظافة الجنسية بنسبة %100بنسبة 

 .%57 الزواج بنسبة

فبحثـت العالقـات  ,Kim, Jiyeon, & Jung, Minsoo) 2017) دراسة .6

والحــرص علــى تلقــي  االرتباطيـة بـين التمــاس المعلومــات الصــحية

التطعيمــات الالزمــة، والســلوكيات الصـحية، وكثافـة اسـتخدام وســائل اإلعـالم، 

وقامـت الدراسـة بعمـل  ،في كوريا الجنوبية ونـوع المعلومـات الصـحية المتبعـة

مفـردة مـن البـالغين ممن هم فوق ١٣٦٧مسـح ميـداني طبـق علـى عينـة مكونـة مـن

ـ  عا ًما من الـذكور واإلنـاث، وكشـفت النتـائج أن السـعي النشـط للحصـول ٢٠سن ال

علـى المعلومـات حـول األمـراض المعديـة الناشـئة، والنيـة السـلوكية في تنـاول 

سـتماع إلـى الراديـو وقـراءة الصـحف؛ كمـا أن اإلنـاث اللقاح، ارتبطت بمسـتوى اال

وذوي المكانة االجتماعية االقتصادية األعلى كانوا أكثـر حرصـا علـى الحصـول 

علـى معلومـات عبر وسائل االتصال، وكانوا أيضا أكثر حرصا على التطعيم ضد 

  .األوبئة

هدفت إلى التعرف إلى العوامل ,Wura ,Jacobs& others)   (2017دراسة .7

المؤثرة في التماس الشباب األمريكي للمعلومات الصحية عبر شبكة اإلنترنت، 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن اإلنترنت يعد المصدر األول من مصادر الحصول 

على المعلومات الصحية، وأن الشباب األصغر سنا واألكثر تعليما هم األكثر بحثا 

 لصحية على شبكة اإلنترنت. عن المعلومات ا

قامت بفحص نمـوذج Liu, Brooke Fisher  & others , 2015) دراسة ) .8

كإطـار عـام إلدارة االتصـال في SMCC التواصـل االجتمـاعي في األزمـات

حــاالت الكـوارث مثـل األوبئـة والكـوارث الطبيعيـة، مـن خـالل تجربـة دراسـة 

ريكيا، وجدت الدراسة أنه بغض النظر عن شكل مواطنا أم٢٠١٥ميدانية شملت 

المعلومـات ومصدرها، فإن أفراد العينة عبروا عن نوايا قوية لديهم للتواصل على 

الفور حول األزمة في الغالــب عبــر النمــاذج الشخصــية غيــر المتصــلة 

عـن و الشخصية عبر اإلنترنت؛ كما عبروا أباإلنترنــت بــدال مــن األنمــاط 
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لبت العزل الصحي( إذا ط -نوايـاهم القويـة لتنفيـذ إجـراءات اسـتثنائية )مثـل اإلخالء

 الحكومة ذلك.

هدفت إلى الوقوف على طبيعة  De Choudhury &others)، 2014دراسة ) .9

استخدام محركات البحث والشبكات االجتماعية اإلعالمية للحصول على المعلومات 

تخدمي اإلنترنت يلجؤون إلى محركات البحث وتوصلت إلى أن مس ،الصحية

وشبكات التواصل االجتماعي لمعرفة المزيد عن األمور المهمة والخطيرة التي قد 

 تهدد صحتهم.

هدفت إلي دراسة االتصال بين األشخاص )  ( Opresu, florin,2013دراسة ) .10

ولياء ت أالتماس المعلومات الصحية، في مجتمع الدعم عبر االنترنت لخدمة احتياجا

وقد كان مجتمع الدراسة عبارة  ،أمور األطفال الذين يعانون من مرض الفالت فوت

عن الرسائل المرسلة عبر مجتمع االنترنت من قبل مقدمي الرعاية الصحية ألولياء 

وقد استخدمت الدراسة تحليل المحتوي الستكشاف وتصنيف  ،أمور األطفال

رسالة هي اجمالي الرسائل، وقد توصلت نتائج الدراسة إلي أن  775المحتوي من 

مؤسسات الرعاية الصحية تحتاج إلي استثمار موارد إضافية لتسهيل استعمال 

كما  ،ةمصادر المعلومات علي االنترنت والتفاعل علي االنترنت مع مقدمي الرعاي

توصلت إلي أن السلوكيات الخاصة بالبحث عن المعلومات وتوفيرها في المجتمعات 

المحلية علي االنترنت يمكنها أن تساهم في توفيرها في المجتمعات المحلية علي 

االنترنت يمكنها أن تساهم في توفير بيانات قيمة للبحوث الصحية متعددة 

 التخصصات والممارسة الصحية. 

حول عالقة أساليب ومعدل التماس المعلومـات ( ٢٠١٢،ـزي، ماهينازدراسة )رم .11

الصـحية علــى اإلنترنــت بالســلوك الصــحي للمــرأة المصــرية، وذلــك 

مــن خــالل  Sensation Seeking،بتوظيــف نمــوذج التمــاس االســتثارة

أن اتجاهـات المـرأة مفــردة، وخلصـت الدراسـة  إلـى ٣٠٠اســتبانة أجــاب عنهــا 

 -لالشمو -نحـو مهنيـة معالجـة القضـايا الصـحية عبـر اإلنترنت)من حيث التنوع

الدقـة( تـؤثر في درجـة نشـاطها في التماس المعلومـات، كمـا  -سهولة الوصـول

وجـدت أن المسـتوى التعليمـي والسـن محـددان مـؤثران علـى تحديد اتجاه المـرأة 

 -لـوظيفي للمواقـع الصـحية(،عالقة عكسـية مـع مسـتوى التعليمنحـو األداء ا

 .وطردية مع السن

 ثانيا: وسائل االعالم والوعي الصحي )كورونا(

( اســتهدفت الدراســة رصــد دور 2020 ،أيمــن محمــد إبراهيــم، دراسة )بريــك .1

ـورات أزمــة صحافــة الهاتــف المحمــول في توعيــة الجمهــور الســعودي بتطـ

، وذلــك مــن خــال التعــرف علــى أنمــاط COVID-19 جائحــة كورونــا

ومعــدل اســتخدام الجمهــور الســعودي لصحافـة الهاتـف المحمـول، والدوافـع 
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واإلشـباعات المتحققـة، وأشـكال صحافـة الهاتـف المحمـول، وأهـم الموضوعـات 

ـي يحـرص الجمهـور علـى متابعتهـا، ومـدى ثقتهـم المتعلقـة بهـذه األزمـة والت

فيهـا، والوقـوف علـى مـدى تأثيـر معـدالت االسـتخدام واالعتمـاد علـى مسـتوى 

وعيهـم بهـذه الجائحـة، وتفاعلهـم مـع المحتـوى المتعلـق بهـذه األزمـة، وتقييمهـم 

ميدانيـة علـى عينـة مـن لتنـاول صحافـة الهاتـف المحمـول لهـا، مـن خـال دراسـة 

مفـردة، اعتمـد الباحـث علـى منهجـي المسـح  400الجمهـور السـعودي قوامهـا

توصلـت الدراسـة إلـى ارتفـاع معـدل اعتمـاد  ة،ودراسـة العالقـات المتبادلـ

الجمهـور السـعودي علـى صحافـة الهاتـف المحمـول في متابعـة جائحـة فيـروس 

كورونا المستجد، وجـاءت تطبيقـات مواقـع التواصـل االجتماعـي في مقدمـة أنـواع 

اسـة علـى صحافـة الهاتـف المحمـول التـي يحـرص الجمهـور السـعودي عينـة الدر

 متابعتهـا، يليهـا التطبيقـات الصوتيـة والمرئيـة، ثـم تطبيقـات األخبـار.

هـدفت التحقـق مـن إمكانيـة التنبـؤ بـدور وسـائل )  2020دراسـة )علة، عيشـة، .2

اإلعـالم الجديـد في تشـكيل الـوعي الصـحي ومكافحـة األزمــات الصـحية العالميـة 

في الجزائــر، وأيضا طبيعــة الفــروق في ١٩ -س  كوفيــد في ظـل انتشــار فيــرو

التوعيــة حســب المتغيــرات الديموغرافية، واعتمدت الدراسة على المنهج 

وقد كشفت النتـائج أنـه يمكـن التنبـؤ  ،مفردة١٤٠الوصفي، وتكونت العينة من 

 بالـدور اإليجـابي لوسـائل اإلعـالم الجديـد في تنميـة

لصحي، ومكافحة األزمات الصحية العالميـة في ظـل انتشـار الفيـروس في الوعي ا

الجزائـر، هنـاك فـروق دالـة إحصـائيا في متوسـط درجـات دور وسـائل اإلعـالم 

الجديـد في تشـكيل الوعي الصحي في ظل انتشار الفيـروس في الجزائـر وفقـا 

حصائيا وفقا لمتغيري الجنس لمتغيـر المجـال المهنـي، وال توجـد فروق دالة إ

 .والفئات العمرية

هـدفت إلـى معرفـة مسـتوى تـأثير ( ٢٠٢٠،محمد ، وليــدعبد الحليمدراســة ) .3

وهي دراسة  ،"١٩"وسـائل اإلعالم في التوعية األسرية لمواجهة فيروس "كوفيد

مفـردة مـن  ٥٠٠وصـفية اسـتخدمت مـنهج المسـح علـى عينـة عمديـة قوامهـا 

األسـر المصـرية، وتوصـلت الدراسـة لنتـائج أهمهـا وجود تأثير حقيقي وفعال 

لوسائل اإلعالم في توعية األسـرة بـالفيروس وانتشـاره وطـرق مقاومته، وكذلك 

أشارت النتائج إلى وجود فروق غير دالة في تأثير وسائل اإلعالم علـى التوعيـة 

النتائج أهمية شبكات التواصـل األسرية تعزى لمتغير الجنس، كما أوضحت 

االجتمـاعي كوسـيط اتصالي معرفي أسهم في تشكيل معارف األفراد بشكل كبير 

  .في هذه األزمة

هـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى ( ٢٠٢٠دراسة )موسي، محمد األمين،  .4

 اسـتراتيجيات الفضـائيات

ة كورونـا، وهـي دراسـة اإلخبارية وأسـاليب تغطيـة األزمـة في سـياق جائحـ



301 

وصـفية اسـتعان فيهـا الباحـث بمـنهج المسـح، واعتمـدت الدراسـة علـى عينـة 

األميــركيتين؛ Fox News وCNN قصـدية تشـمل أربـع قنـوات، وهـي: قنـاة

عربيـة، وتوصـلت الدراسة إلى أن التغطيات  وقنـاة  العربيـة، وقنـاة سـكاي نيـوز

ة كورونـا في بعـض القنـوات الفضـائية، كشـفت عـن مــدى اإلخبارية لجائحـ

اهتمــام اإلعــالم المعاصــر بالجانــب الصــحي للمجتمــع، وأهليتــه لكــي يتصــدر 

 .األجنــدة اإلعالمية

هدفـت الدراسـة إلـي معرفـة دور الحمـالت ( 2020دراسة )السريتي، والء فايز، .5

ت األطفـال الفضائيـة في نشـر الوعـي الصحـي لـدى اإلعالميـة التوعويـة بقنـوا

طـالب المرحلـة اإلعداديـة الخاصـة بفيـروس كورونـا، ومعرفـة تأثيـرات الحملـة 

علـي األبعـاد االجتماعيـة والمعرفيـة والســلوكية الخاصــة بهــؤالء الطــالب، 

وتوصلـت الدراسـة مـدارس، من طالب ال مفردة 300 وطبقـت علـى عينـة قوامهـا 

في نتائجهـا إلـى وجـود فـروق دالـة إحصائيـة بـن الطـالب عينــة الدراســة في 

معــدل اســتفادتهم مــن المعلومــات والموضوعــات التــي تعرضــوا لهــا في 

الحمــالت التوعويــة بفيــروس كورونــا وفــق المتغيــرات الديموجرافيــة، 

ب المئويــة لدرجــة تعــرض الطــالب للقنــوات الفضائيــة وتراوحــت النســ

المفضلــة لديهــم في مشــاهدة الحمــالت التوعويــة المتعلقــة بفيــروس كورونــا 

( حيــث جــاءت قنــاة )ماجـد( في الترتيـب األول، %76.58  -%49.33 مــا بين)

ر، ووجـود عالقـة ارتباطيـة طرديـة بينمـا جـاءت قنـاة )سمسـم( في الترتيـب األخيـ

ذات داللـة إحصائيــة بــن معــدل االســتفادة مــن تعــرض الطــالب لحمــالت 

التوعيــة الصحيــة بفيــروس كورونــا ومعــدل التأثيــرات االجتماعيــة 

 بوالســلوكية والمعرفيــة، وتراوحــت النســب المئويــة لمــدى اســتفادة الطــال

مــن متابعــة الحمــالت التوعويــة الصحيـة في القنـوات الفضائيـة المخصصـة 

جـاءت عبـارة )أحـرص علـي غسـل  ( حيـث 94.86 -33.26 ) لألطفـال مـا بـن

 يـدي باسـتمرار خوفـا مـن اصابتـي بكورونـا( في الترتيـب األول.

النفسية والصحية  تناولت التأثيرات( (Jun, Wen & Others, 2020دراسـة  .6

المحتملة على الجمهور الصيني من جـراء متـابعتهم للتقـارير والتغطيـة اإلعالميـة 

والتحيز في تلك  ،١٩التـي قامـت بهـا وسـائل اإلعـالم الغربيـة بشـأن فيروس كوفيد 

أن  التقارير والنبرة العنصرية تجاه الصين ومواطنيها، وتوصـلت الدراسـة إلـى

لتقـارير الغربيـة التـي تناولـت أزمـة فيـروس كورونـا المسـتجد اتسـمت غالبيـة ا

بالعنصـرية تجـاه الصـين ومواطنيهـا، منتقـدة التـراث الصـيني والعـادات الصـينية 

فيمـا يخـص النظـام الصـحي والغـذائي، وأن بعـض التقـارير وصـفت الصـين 

مر الذي أدي إلى اإلساءة لصورة الصـين بالمصـدر األول للفيروسـات في العالم، األ

  .وتعـرض مواطنيهـا لالضـطهاد العنصـري في بعض دول العالم
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 (Sang-Hwa Oh, Seo Yoon Lee & Changhyun, Han, 2020دراسة .7

تناولــت هــذه الدراســة طبيعــة العالقــة بــين اســتخدام الجمهــور لوســائل ( 

األوبئـة وسـلوكيات الجمهـور الوقائيـة والتـأثيرات  اإلعــالم االجتمـاعي أثنـاء

النفسـية علـيهم خـالل فتـرة انتشار فيروس كورونا في كوريـا الجنوبيـة، 

واسـتخدمت الدراسـة مـنهج المسـح لعينـة عشـوائية مـن الجمهـور قوامهـا 

 د بشكلأن االهتمـام بوسائل اإلعالم االجتماعي يتزاي مبحـوث، وتوصـلت إلـى٤٠٠

ية النواحي النفسعلي كبير في أوقات انتشار األوبئة، وأن لتلـك الوسـائل أثارا 

  .لمتابعيها كتلك المتعلقة بالخوف

هـدفت هـذه   (Kyungeun, Jang & Young, Min Baek, 2019) دراسـة .8

الدراسـة إلـى التعـرف علـى تـأثير متابعـة الجمهـور في كوريـا الجنوبيـة لألخبــار 

وكيــف يتعامــل الجمهــور مــع  ،فيــروس كورونا والمعلومــات المتعلقــة بتفشـي

المعلومات غير الموثوقة التي يقابلها أثنـاء فتـرات األوبئـة واألزمـات الصـحية، 

ت الدراسـة على نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم كإطار نظري، واعتمـد

مبحوثـا، ١٠٣٦واستخدمت منهج المسح لعينة عشـوائية مـن الجمهـور قوامهـا 

أن مواقـع التواصـل االجتمـاعي حظيـت بالنسـبة األكبـر  إلـى وتوصـلت الدراسـة

لفيروس مـن خاللهـا، كذلك مـن اهتمـام المبحـوثين لمتابعـة األخبـار الخاصـة بـا

فإن األخبار الموثوقة والصادرة عـن المنظمـات الصـحية في العـالم وقتهـا أسـهمت 

 .في زيـادة معدالت اهتمام الجمهور بمتابعة األخبار عبر اإلنترنت

هدفــت إلــى معرفــة المعالجــة ) 2018،دراســة )فتحي، إيمــان، والجيار، سلوي .9

اإلعالميــة للقضايــا الصحيــة والبيئيــة بالحمــالت اإلعالميــة المقدمــة بالقنــوات 

الفضائيــة لطفــل مـا قبـل المدرسـة وذلـك مـن خـالل رصـد أهـم القضايـا الصحيـة 

، والتعـرف علـى والبيئيـة التـي تتناولهـا الحمـالت اإلعالميـة محـل الدراسـة

األهـداف التـي تسـعى إلـى تحقيقهـا رسـائل هـذه الحمـالت، وقـد اعتمـدت الدراسـة 

حملــة إعالميــة تم 19علـى منهج المسـح بالعينة بشـقه التحليلي لمســح محتــوى 

الفضائيــة المصريـة األولـي( واعتمدت  –الحيــاة  -بثهــا عبــر قنــوات )المحــور

ـل المضمـون لوصـف المحتـوى الظاهـر للحمـالت اإلعالميـة، وتوصلـت تحلي

الدراسـة إلـى تنـوع القضايـا الصحيـة التـي ناقشـتها الحمالت اإلعالميـة، واحتلت 

قضية التدخيـن السـلبي وآثـاره السـلبية علـى صحـة الطفـل مقدمـة القضايـا الصحيـة 

ـة، وجـاء في مقدمـة القضايـا البيئيـة تلـوث الميـاه تالهـا الـوزن الزائـد وقلـة الحرك

بالخزانـات الخاصـة بالشـرب تالهـا سـوء اسـتخدام المزارعيـن للمبيـدات 

  .الحشـرية

  (UK of Great Britain& Northern Ireland,2018) دراسـة .10
 الوعيعليـة اسـتخدام الحمـالت اإلعالميـة لمواقـع التواصـل االجتماعـي لرفـع فا

مليـون شـخص من مسـتخدم  96، وأكـدت أن هنـاك في بريطانيا ن النسـاءيالصحي بـ
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وهـو مـا  2018شـبكة اإلنترنـت ألول مـرة في الفتـرة مـن يوليـو إلـى سـبتمبر  

في ثالثـة أشـهر فقـط، كمـا تم الوصـول إلـى  % 1.5يترجـم إلـى نمـو أكثـر مـن 

أي مـا يعـادل نمـو 2017،علـى اإلنترنـت منـذ سـبتمبر مليـون مسـتخدم جديـد 284

وأظهـرت الدراسـة أن النمـو في اسـتخدام وسـائل التواصـل  %7مـا يقـرب مـن 

االجتماعـي عبـر األجهـزة المحمولـة يأخـذ األمـور خطـوة عـالوة علـى ذلـك، مـع 

محمـول االجتماعــي مـا يقـرب مـن مليـون شـخص بـدأوا في اسـتخدام الهاتـف ال

ألول مــرة كل يــوم عــن الســنة الماضيــة، حيــث يمتلــك اآلن أكثــر مــن ثلثــي 

هاتفــا محمــوال، ممــا يعنــي ســهولة وصــول حمــالت التوعيــة 3 مســكان العالــ

 الصحيــة لشـرائح أكبـر مـن جمهـور المسـتخدمين.

ناولت الدراسة تحليل حسابات المدن الطبية ت( ٢٠١٧دراسة )الفرم، خالد،  .11

السعودية على يوتيوب وفيس بوك وتويتر ومدى استخدامها في التوعية الصحية 

الذي كان قد ضرب MERS متالزمة الشرق األوسط التنفسية   -ضد وباء كورونا

المملكة العربية السعودية، وظفت الدراسة المنهج المسحي، واعتمدت على نظرية 

 ،األفكار المستحدثة وثراء الوسيلة وكذلك نظرية التسويق االجتماعيانتشار 

وتوصلت إلى غياب وضعف استخدام المدن الطبية السعودية ومستشفياتها في 

توظيف المنظومة االتصالية الحديثة ومنصاتها المتنوعة، خاصة في التوعية ضد 

ف لغياب توظي وباء كورونا، وضعف التواصل مع المجتمع المحلي بشأنه، إضافة

هذه المنصات في تعزيز الثقافة الصحية والطب الوقائي، وقد توصلت الدراسة أن 

مـن المـدن الطبيـة بالريـاض ال تمتلـك منصـات علـى شـبكات التواصل  %٧٣

من المدن الطبية لم تستخدم شبكات  % 60االجتماعي، كما بينت الدراسة أن 

ـال مــرض كورونــا، مــا يعنـي غيــاب التواصـل االجتمـاعي في التوعيـة حي

اسـتراتيجية صـحية تسـهم مــن خاللها كافة المدن الطبية ومستشفياتها الحكومية في 

 االنخراط في الجهد الصحي.

هدفت  إلى   (Scholtz ,Brenda & Clayton, Burger,2016) دراسة .12

التعرف على دور الحمالت في التوعية البيئية عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 ٢٥بمؤسسة التعليم العالي بجنوب أفريقيا، وتم إجراء المسح باالستبيان على عينة 

  face bookفردا من المشاركين، وأظهرت النتائج أن غالبية المشاركين استخدموا 

أن الحملة كان لها عدد من الفوائد اإليجابية في تعزيز ، وكشفت النتائج %96بنسبة 

الوعي البيئي، وإفادة المشاركين من الحملة ومشاركتهم في المحتوى المقدم على 

مواقع التواصل االجتماعي، وكانت هناك زيادة واضحة في المعرفة البيئية 

ملة توعية حللمشاركين؛ لكون وسائل التواصل االجتماعي تعد وسيلة صالحة للقيام ب

 .بيئية؛ لتنفيذ اإلرشادات المقدمة بنجاح

سـعت إلـى التعـرف علـى العالقـة بـين  )2015دراسة )أبوسنة، نوره حمدي، .13

لـدى الجمهـور السـعودي MERS" مسـتوى المعرفـة بمـرض كورونـا "ميـرس 
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للصـحف اإللكترونية والورقية، وهي دراسة وصفية استخدمت  منتيجة تعرضـه

مبحــوث مـن مدينــة الطـائف والباحــة بالســعودية ٢٠٠المسـح لعينـة بواقـع  منهج 

من  %٦١٫٤في ضوء نظرية فجوة المعرفة، وتوصـلت الدراسة إلـى أن نسبة 

ميرس بدرجة – المبحوثين تابعوا األخبار والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا

بحـوثين في مسـتوى اهتمـامهم كبيـرة، وأثبتـت النتـائج وجـود فـروق بـين الم

بمتابعـة مرض كورونا من خالل الصحف الورقية واإللكترونية، توصلت الدراسة 

إلى تفوق الصحف اإللكترونية على مثيالتها الورقية من حيث اعتماد القراء عليها 

للمعلومات الصحية المتعلقة بمرض كورونا أو متالزمة الشرق األوسط  امصدر

ت صحيفة سبق اإللكترونية المرتبة األولى تلتها صحيفة عكاظ في التنفسية، واحتل

تزويد القراء بالمعلومات الصحية عن المرض، وكشفت الدراسة وجود فروق بين 

مستوى اهتمام المبحوثين بمرض كورونا ومستوى معرفتهم بالمرض، وأنه كلما 

 زاد االهتمام زادت المعرفة المتعمقة والكلية بالمرض.

( التـي سـعت لدراسـة اعتمـاد الجمهـور األردنـي ٢٠١٥نـديم، ،لروابدةا) دراسـة .14

 ٥٥٧علـى التلفزيون الكتساب المعلومات الصـحية، وذلـك بتطبيـق اسـتبانة علـى

مفـردة مـن الجمهور العام مـوزعين بـين الريـف والمـدن، وتوصـلت النتـائج إلـى 

ابة عن استفسارات المشاهدين غير أن الجمهـور يجـد أن المساحة الممنوحة لإلج

كافية، كما أنهـا تعتمـد علـى طريقــة التلقــين في عــرض المعلومــات، وكانــت 

التــأثيرات المعرفيــة أكبــر مــن التــأثيرات السـلوكية الناتجـة عـن االعتمـاد علـى 

لة البـرامج التلفزيونيـة ذات المضـمون الصـحي، دون وجود فروق ذات دال

  .إحصائية وفقا للنوع أو الدخل

ســعت إلــى قيــاس (Nugroho, D. Prasetyo & Others,2015 ) دراســة  .15

وتحليــل تأثيــر الحمـالت عبـر السوشـيال ميديـا وباألخـص موقـع تويتـر علـى 

الرغـم مـن وجـود العديـد مـن الحمـالت المحليـة، إال أن قلـة قليلـة منهـا تجـذب 

 ،انتبـاه جمهـور عالمـي، واحـدة مـن تلــك الحمــالت العالميــة هــي

Movember وهــي حملــة ســنوية خــالل شــهر نوفمبــر، موجهــة نحــو صحــة

النســاء مــع بــؤر خاصــة حــول الســرطان والصحــة العقليــة، حيــث تسـتخدم 

تواصـل االجتماعـي لجـذب انتبـاه الحمـالت الصحيـة بشـكل روتينـي مواقـع ال

النــاس، وهــو مــا اســتدعى أن تقــوم الدراســة بقيــاس مــدى فعاليــة وســائل 

اإلعــالم االجتماعيــة في رفــع مســتوى الوعــي بالحمــالت الصحيــة، مــن 

 خــالل إجــراء تحقيــق في أربـع بلـدان مختلفـة، وقامـت بتحليـل حمـالت 

Movember Twitter  

في كل مــن كنــدا وأســتراليا والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة،  2013

وتوصلــت إلــى أنــه ال يوجــد ارتبـاط بـن التدابيـر الموجـودة علـى تويتـر وزوار 

موقـع تويتـر في كل مـن كنـدا والواليـات المتحـدة، وأظهـرت الدراسـة أن 
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ات تؤثـر علـى مشـاهير تويتـر مـن حيـث جـذب الـزوار إلـى الموقـع المؤسسـ

، وأنـه ال يوجـد أي ارتبـاط كبيـر بـن العـدد اليومــي Movember االلكترونـي 

للتبرعــات وأنشــطة تويتــر، وبالنظــر إلــى تأثيــر الصحــة مقابــل االجتماعيــة 

ماعيـة تظهـر ارتباطـا أقـوى ببيانـات الزائـر أوضحـت النتائـج أن التغريـدات االجت

 مقارنـة بالتغريــدات المتعلقــة بالصحــة في جميــع البلــدان.

هدفــت إلــى الكشــف عــن دور  Liette, Lapointe, et.al,2014)دراســة)  .16

مواقــع التواصــل االجتماعــي في رفــع الوعــي ومــد جمهــور المســتخدمين 

ومــات المرتبطــة بالعديــد مــن األمــراض، ورصــدت الدراســة أن بالمعل

لوســائل التواصــل االجتماعــي دوًرا في نشـر المعلومـات والتعـاون والتنسـيق، 

وخاصـة في مجـال الرعايـة الصحيـة، اسـتخدمت الدراســة منهــج دراســة الحالــة 

لمنظمــات لوســائل التواصــل االجتماعــي لفحــص كيفيــة اســتخدام األفــراد وا

للتعــاون لتعزيــز هــذا الوعــي، وقامــت بتحليــل وثائــق لوســائل اإلعــالم 

والمنظمــات المعنيــة بالتوعيــة اإلعالميــة لرفــع الوعــي الصحــي وشــملت 

قـع التواصـل نشــرات إخباريــة وتقاريــر مذاعـة ومسـجلة وتحليـل نوعـي لموا

االجتماعـي ومحتـوى المشـاركات علـى الفيســبوك والبيانــات المســجلة وفحــص 

األنشــطة الســنوية التــي تقــوم بهــا المنظمــات الراعيـة للحمـالت اإلعالميـة، 

وإجـراء مقابـالت متعمقـة في كل مؤسسـة، وتوصلـت إلـى أن مسـتوى الوعـي عـن 

ل ميديـا مرتفـع مقارنـة بالحمـالت عبـر القنـوات التليفزيونيـة، وأن طريـق السوشـيا

الوصـول للشـريحة المسـتهدفة مـن الحمـالت أكبـر، كما أظهـرت النتائج أن مواقـع 

التواصـل االجتماعـي وسـيلة إلعـالم النـاس ومدهـم بمعلومـات وبيانـات حـول 

 .الوقايـة ورفـع الوعـي باألمـراض

هدفـت إلـى وصـف وتقييـم (ALrukban, Abdulaziz,2014) دراسـة .17

اسـتخدامات السـعوديين المتعلقـة بالصحـة العامـة عبـر مواقـع التواصـل 

االجتماعـي وتحديـد المصـادر والمعلومــات الصحيــة األكثــر موثوقيــة، حيــث 

ة علــى عينــة تم االعتمــاد علــى منهــج المســح بإجــراء دراســة مســتعرض

 مــن المســتخدمين السعوديين لموقــع تويتــر وعبــر رســائل  816قوامهــا 

SNS داخــل المملكــة الســعودية، وخرجــت الدراســة بعــدة نتائــج أهمهــا أن

ً مــن النســاء، وبلغــت نســبة غالبيــة المســتخدمين   83.1ثلثــي العينــة تقريبــا

مــن المســتخدمين عــن  %60ســنة، وبلــغ أكثــر مــن 34قــل مــن كانــوا أ

منهــم مــن المعلومــات  %81.4حســاباتهم المتعلقــة بالصحــة، واســتفاد 

الصحيــة التــي تم االطــالع عليهــا، بينمـا مسـتخدمو خدمـات الشـبكات 

؛ اتضـح أن مـا يقـرب مـن ثلـث المسـتخدمين تلقـوا معلومـات SNSاالجتماعيـة 

يثقـون في المعلومــات الصحيــة ٪86.4صحيـة خاطئـة، وأن غالبيـة المسـتخدمين

منهــم يلجئون للتحقـق مـن  %72.1فقــط إذا كانــت مــن مصــادر موثوقــة، و
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صحيـة هـم األكثـر ثقـة كان مقدمـو الرعايـة الوالمعلومـات مـن مصـادر أخـرى، 

في مصـادر المعلومـات الصحيـة، وارتبطـت بالجنس من اإلنـاث وذوي المسـتوى 

 .التعليمـي األعلــى مــع االســتخدامات المرتبطــة بالصحــة

وهي دراسة ميدانية على عينة ( (Susan Koch-Weser,etal,2010دراسة  .18

اد على اإلنترنت كمصدر مفردة استهدفت معرفة مدى االعتم٢٣٣٨قوامها 

للمعلومات الصحية، ومدى الثقة في المعلومات الصحية وفقا للتنوع الديموغرافي 

للمبحوثين، وأكدت زيادة ثقة المبحوثين في اإلنترنت واعتمادهم عليها بدرجة كبيرة 

في استقاء المعلومات الصحية، وأن ذلك يزيد لدى فئة الشباب وصغار السن 

يفضلون معلومات موثقة ومدعومة بالبيانات واألرقام أكثر من  والمتعلمين، وأنهم

السرد الوصفي حول األمراض خاصة السرطان، وأنه ما دام االتصال الصحي 

يتوسع في التطبيقات التقنية عبر المنصات، فإن ذلك يثير قضايا تتعلق بالفجوات 

من   تتمكنالمعلوماتية الصحية والفجوات الرقمية لدى بعض المجتمعات التي ال

 الوصول لهذه التقنيات والمنصات وما تقدمه من معلومات صحية.

 التعليق على الدراسات السابقة:

 ركزت دراسات المحور األول علي : 

لتماس ا علىركزت الحديثة في حين القلة لمعلومات الصحية بشكل عام االتماس   

 .تحديدا المعلومات عن فيوس كورونا المستجد

فئات متعددة للمعلومات الصحية من  التماسالدراسات العربية واألجنبية تناولت  

منها المرأة، والمراهقات، والشباب، وكل فئات الجمهور من وسائل االعالم 

احثة حد علم الب علىالبالغين، وأولياء أمور األطفال، ولم تتطرق دراسة واحدة فقط 

يام بالتماس المعلومات كما الق علىللفئة العمرية موضع الدراسة رغم قدرتها 

 أوضحت نتائج الدراسة الحالية. 

بين التماس المعلومات بهذا المحور ربطت معظم الدراسات السابقة الخاصة  

ودوافع االلتماس، واإلدراك المخاطر، والتوعية الصحية ومتغيرات كثيرة منها 

 لىعة المختلفة، في حين الدراسة الحالية ركزت الصحي ياتالسلوكالصحية، و

 مستويات اإلدراك. 

 ركزت دراسات المحور الثاني علي : 

ت التثقيف الصحي والوعي الصحي  بشكل عام ودور وسائل لالدراسات تناو 

االعالم التقليدية والرقمية في تحقيق ذلك، فتخصص البعض في دراسة وسائل 

الصحف واإلذاعة، في حين تناول البعض ويون االعالم التقليدية فقط كالتليفز

وتطبيقات التواصل االجتماعي والصحف  كاإلنترنتالوسائل الجديدة فقط 
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عالم التي تناولت كل من الوسائل  اال القليلة االليكترونية والهواتف الذكية، والقلة

 كل من دراسةكالبحث الحالي، والتي يتفق معها التقليدية والرقمية معا 

((Liette, Lapointe, & Others,2014,88  والذي اثبتت نتائج الدراسة

تفوق وسائل التواصل االجتماعي علي حمالت التليفزيون فيما يخص التأثير في 

( الذي اثبتت أنه  153، 2015)أبوسنة، نوره حمدي، التوعية الصحية، ودراسة

ً بين المبحوثين في معدل التعرض للص حف توجد فروق دالة إحصائيا

مرض الكلية( ب -المتعمقة -االليكترونية والورقية ومستوي المعرفة ) السطحية

)ميـرس( مع زيادة في فجوة المعرفة نتيجة التعرض للصحف  كورونا

  االليكترونية.

المحور علي الفئات العمرية المختلفة والقلة القليلة التي هذا كما ركزت دراسات   -

الء )السريتي، و ة كدراسةيوالتي تتفق معهم الدراسة الحال ،ركزت علي األطفال

( التي اهتمت بمعرفـة دور الحمـالت اإلعالميـة التوعويـة 2667 ،،2020فايز،

بقنـوات األطفـال الفضائيـة في نشـر الوعـي الصحـي لـدى طـالب المرحلـة 

الجيار، اإلعداديـة الخاصـة بفيـروس كورونـا، ودراسة )فتحي، إيمــان،  و

التي هدفــت إلــى معرفــة المعالجــة اإلعالميــة ) 154،2018ابراهيم،سلوي 

للقضايــا الصحيــة والبيئيــة بالحمــالت اإلعالميــة المقدمــة بالقنــوات 

  الفضائيــة لطفــل مـا قبـل المدرسـة.

حد علم الباحثة لموضوع  علىأظهر العرض السابق عدم تطرق الدراسات السابقة  -

الدراسة الحالية: التي تهتم برصد مستوي التماس الطفل السعودي للمعلومات من 

االعالم التقليدي والرقمي عن جائحة فيروس كورونا المستجد ومعرفة استراتيجيات 

 وخطوات ومصادر وتأثيرات هذا االلتماس وعالقته بإدراكهم لهذه الجائحة.

 محور األول والثاني لتؤكد نتائجها التي أجريت في جاءت دراسات كل من ال

ر، الجزائواألردن، ومصر، وسياقات ثقافية مختلفة كما هو الحال في السعودية، 

تراليا، اسوكندا، والمملكة المتحدة،  ،وجنوب افريقيا نيجيريا،والصين، وكوريا، و

م الجماهيري والواليات المتحدة االمريكية وغيرها علي أهمية دور وسائل االعال

د علي مما يؤك المعلومات الصحية وما يترتب عليه من تأثيرات مختلفة في االمداد

أهمية الدراسة الحالية في التعرف على مستوي التماس الطفل السعودي للمعلومات 

من االعالم التقليدي والرقمي عن جائحة فيروس كورونا المستجد ورصد 

 لالطف هذا االلتماس وعالقته بإدراك استراتيجيات وخطوات ومصادر وتأثيرات

 .لهذه الجائحة

   ولقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في التالي:

تعد نتائج الدراسات السابقة حافزا يدفع إلجراء الدراسة الحالية، وذلك من خالل  

 أحدث النتائج علىالوقوف 
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 التي توصل لها الباحثين السابقين.

البحثية، واختيار العينة، وتحديد نوع ومنهج الدراسة، وصياغة صياغة المشكلة  

 تساؤالت الدراسة وفروضها.

 تعريف مفاهيم الدراسة، وبناء أداة الدراسة، ومقارنة النتائج.  

 :تساؤالت الدراسة

مستوى التماس الطفل السعودي المعلومات حول جائحة فيروس كورونا  ما .1

 ؟التقليدية والرقمية من وسائل االعالم المستجد

جائحة فيروس كورونا  المعلومات عنباهتمام الطفل السعودي  مستويما  .2

 ؟من وسائل االعالم التقليدية والرقمية المسجد

 جائحة فيروس كورونا المسجدالمعلومات عن بأسباب اهتمام الطفل السعودي  ما .3

 ؟من وسائل االعالم التقليدية والرقمية

جائحة  للمعلومات عنومات لدى الطفل السعودي خطوات التماس المعل ما .4

 ؟من وسائل االعالم التقليدية والرقمية فيروس كورونا المسجد

ا جائحة فيروس كورون عناستراتيجيات الطفل السعودي اللتماس المعلومات  ما .5

 من وسائل االعالم التقليدية والرقمية؟ المستجد

روس جائحة في عنالمعلومات  اللتماسالمصادر التي يفضلها الطفل السعودي  ما .6

 ؟وسائل االعالم التقليدية والرقميةكل من من  كورونا المستجد

وسائل االعالم التقليدية والرقمية كل من ثقة الطفل السعودي في مستوى  ما .7

اللتماس المعلومات حول جائحة فيروس كورونا المستجد من وسائل االعالم 

 ؟التقليدية والرقمية

قة الطفل السعودي في كل من وسائل االعالم التقليدية والرقمية ما أسباب ث .8

 اللتماس المعلومات عن جائحة فيروس كورونا المستجد؟

ك الطفل السعودي للمعلومات عن جائحة فيروس كورونا ادرإما مستوى  .9

 المستجد؟

الطفل السعودي المعلومات عن جائحة فيروس كورونا التماس تأثيرات  ما .10

  ؟وسائل اإلعالم التقليدية والرقميةالمستجد من 

 متغيرات الدراسة:

مستوي التماس الطفل السعودي للمعلومات عن جائحة فيروس متغير مستقل: 

 االعالم كورونا المستجد من وسائل

 التأثيرات الناتجة عن االلتماس.، مستوي إدراكه للجائحةمتغير تابع: 
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النوع، الصف الدراسي، المستوي  ) العوامل الديموجرافيةمتغيرات وسيطة: 

االقتصادي االجتماعي، مستوي االهتمام، نوع وسيلة االعالم) التقليدية، الرقمية( ، 

 مستوي الثقة في وسيلة االعالم. 

 :فروض الدراسة

مستوى التماس الطفل السعودي  بينتوجد فروق ذات داللة إحصائية  الفرض األول:

 .دراكه للجائحةإالمعلومات عن جائحة فيروس كورونا المستجد ومستوي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوي االهتمام بالمعلومات عن  الفرض الثاني:

مستوى التماس الطفل السعودي هذه المعلومات من و المستجد كورونافيروس جائحة 

 ليدية والرقمية.وسائل االعالم التق

دراك الطفل السعودي إتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى  الفرض الثالث:

لجائحة فيروس كورونا المستجد ونوع الوسيلة اإلعالمية التي التمس منها المعلومات 

 .رقمية( ،)تقليدية

ة جائحلتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوي إدراك الطفل  الفرض الرابع:

 فيروس كورونا المستجد ومستوي ثقته في وسائل االعالم )التقليدية والرقمية(.

مستوى التماس الطفل السعودي  بينتوجد فروق ذات داللة إحصائية  الخامس:الفرض 

مية الرقالتقليدية والمعلومات عن جائحة فيروس كورونا المستجد من وسائل االعالم 

 .لتماسهذا اال مستوي التأثيرات الناتجة عنو

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التماس الطفل السعودي  :السادسالفرض 

المعلومات عن جائحة فيروس كورونا المستجد من وسائل االعالم التقليدية والرقمية 

باختالف المتغيرات الديموغرافية )الصف الدراسي، المستوي االقتصادي 

 )واالجتماعي، النوع

 Information Seekingاإلطار النظري: نظرية التماس المعلومات 

التماس المعلومات عملية تعرف بأنها تلك العملية التي يقوم من خاللها الفرد ببذل 

جهد متعمد للتغيير من حالته المعرفية من خالل بذل المزيد من الجهد والوقت لتطوير 

المعلومات من خالل االنضمام لمجموعة، معرفته بموضوع ما، وقد تتم عملية التماس 

وفي هذه الحالة يساعد أفراد المجموعة على اإلفادة من خبرات بعضهم البعض والتعاون 

فيما يتعلق باكتساب المعلومات، وتتأثر عملية التماس المعلومات بالعديد من العوامل 

لمركز ات واعلى المستويين الفردي والجمعي، ويشتمل المستوى الفردي على االتجاه

االجتماعي والعوامل الديموغرافية، بينما يشتمل المستوى الجمعي على نمط االتصال 

  .واالنفتاح على المجموعة وتأثير السياق على سلوك الفرد في عملية االلتماس
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((Meng et al ,2015, 675-700 وتظهر بحوث التماس المعلومات أن األفراد ،

شخصية للمعلومات أوال عند التماس المعلومات لحل يميلون إلي استخدام المصادر ال

المشكالت، تتلوها المصادر الرسمية الخاصة بالمؤسسات المختلفة مثل المطبوعات بما 

 Poteet, Ann Romine,2000,10)فيها الصحف الورقية.) 

وبشكل عام فإن وسائل االعالم تلعب دورا مهما في زيادة وعي األفراد من خالل     

ت الجديدة التي تزودهم بها، كما ترفع مستوي اإلدراك العام بالعديد من القضايا المعلوما

 والموضوعات وتقنع األفراد بتبني بعض السلوكيات.

(Hung L.U,2003,220) حيث نجد الفرد يبدأ بإحساس الشك الذي يدفعه للبحث ،

القيام  رضعن المعلومات المتصلة بالمشكلة أو القضية التي يتعرض لها بالحل أو بغ

بمهمة معينة، فإذا حقق الفرد النجاح في هذا السياق حينئذ يكون قد عثر على الزاوية 

الشخصية الصحيحة التي تتيح له فهم المعلومات التي تعرض لها والتمسها، وال تركز 

في هذه المراحل علي مهمة التماس المعلومات فقط، ولكن تركز أيضا علي ما يشعر 

شغاله في البحث عن المعلومات، لذلك تتضمن مراحل عملية االلتماس به الباحث أثناء ان

كال من العواطف واألفكار والتعبير ومزاج ملتمس المعلومات. 

(Kuhlthau.C,2004,82) 

للنظرية عدة نماذج تستخدم في تفسير خطوات هذا السلوك المعلوماتي، فقد أشارت 

قصدي أو هادف للبحث عن  هذه النماذج أن التماس المعلومات عبارة عن سلوك

المعلومات وأحيانا أخري يكون غير هادف أو عرضي، ويتضمن عدة خطوات في 

أغلبها متعاقبة، وأحيانا متوازنية، تنتهي بالرضا عن المعلومات كما وكيفا، ثم استخدامها 

 :للهدف المطلوب من االلتماس، وفيما يلي عرض ألهم هذه الخطوات

(Jarvelin K. Vakkari P, 2005, 124) 

االحتياجات المعلوماتية، ويتم التعبير عنها من خالل البحث عن المعلومات  -1

المطلوبة، وهي نتيجة الهتمام الفرد بموضوع ما، أو نقض في المعرفة به، أو عدم 

التأكد من معلومة ما تخصه، أو تعرض الفرد لمشكلة أو موقف ما يتطلب منه 

وقوع أزمة ما من الضروري اتخاذ الالزم معلومات محددة، أو تنبؤه باحتمالية 

 نحوها.

المتطلبات المعلوماتية، وقد تستخدم أحيانا كمرادف للخطوة األولى، إال ان هذه  -2

 الخطوة تحتوي على المواصفات المرغوبة لدى الفرد في وسيلة االلتماس.

ا هالتماس المعلومات، إن الحاجة للمعلومات تقود التخاذ قرار اللتماسها من مصادر -3

المختلفة ويتطلب االلتماس القيام بعده أنشطه للبحث عن المعلومات المطلوبة، 

وتتمثل خطوات االلتماس في اختيار مصدر المعلومات ثم التماس المعلومات وتقييم 
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نتائج هذا االلتماس وتقرير مدى الحاجة لمصدر معلوماتي آخر وصوال لمرحله 

 االكتفاء المعلوماتي.

معلومات، وفيها يقوم الفرد باستخدام المعلومات التي حصل عليها، رابعا استخدام ال  -4

ونتيجة لهذا االستخدام تكون لديه عده تأثيرات قد تكون معرفية بزيادة معلوماته مما 

يمكنه من إدراك واستيعاب الموضوع، أو وجدانية بتوليد مشاعر أو أحاسيس محددة 

 أو بقيامه أو تجنبه لسلوك معين.

جارد( أن عملية التماس المعلومات تشتمل على ست مراحل،  وأوضح )هايلد

 ,Hyldegard. J) :تتضمن فيما بينها المشاعر واألفكار واألفعال، وهي كالتالي

2009,142-158)  

الشروع أو البدء: ويمثل المرحلة التي يقوم فيها المشاركون بتحديد الهدف من  .1

 .التماس المعلومات

التي يقوم فيها المشاركون بمناقشة كيفية تقسيمهم لعملية االختيار: ويمثل المرحلة  .2

 .التماس المعلومات، ثم الشروع في عملية البحث وااللتماس

 .االستكشاف: ويتم تخطيط ذلك على عدد من أسئلة البحث .3

  .الصياغة: وهي المرحلة التي يتم فيها بلورة طريقة البحث عن المعلومِات .4

 .مات التي تم الحصول عليها بعد البحثالجمع: وهو تجميع لكافة المعلو .5

 التقديم أو العرض: وتتمثل في االستجابات التي يقوم بها األفراد بعد تعرضهم .6

  للمعلومات بعد جمعها؛ أي بعد التماسهم للمعلومات.

ويمثل التماس المعلومات إحدى الوظائف التي تؤديها وسائل اإلعالم علي المستوي 

الفردي، حيث يسعي األفراد اللتماس المعلومات من وسائل االعالم والتي تؤدي إلي 

 ( 70, 2003الفهم وتوجيه السلوك.)مكاوي، حسن عماد، السيد، ليلي حسين، 

)علي، :ا في األدبيات البحثية كما يليويمكن صياغة فروض النظرية التي تم اختباره

 (56، 2010مطر، 

أن الفرد يستخدم "استراتيجية البحث المجازف"، التي تعتمد على مصدر معين  .1

 .أو عدة مصادر أساسية، ثم يقوم بتصنيفها وتحليلها وربطها بالخبرة السابقة

ات مأن الفرد يقوم بنوع من السلوك مثل: مراجعة صورة الواقع نتيجة للمعلو .2

 .الجديدة، أو تدعيم المعتقدات الجديدة أو تغييرها

وجود حوافز أو منبهات تؤدي إلى سعي الفرد للحصول على المعلومات  .3

مشكلة ما، أو مقارنتها بما لديه من معارف سابقة؛ بهدف القدرة على  لمواجهة

 .المواقف الجديدة التعامل مع
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 المعلومات: سبب اعتماد الدراسة الحالية على نظرية التماس 

غالبا مـا يـرتبط التمـاس المعرفـة عـن المعلومـات الصـحية بظـواهر صـحية محـددة، 

حيث تزداد رغبة الفرد في استعادة السيطرة على إحساسه بالعجز الذي قـد يواجهـه في 

حالة عدم اليقـين مـن سـالمة الوضـع الصـحي، بالتـالي فالحاجـة ملحـة للتواصـل الهائل 

االحتياجـات المعرفيـة لـدى الجمهـور،  وتبـادل المعلومـات لفهـم  والفـوري لتلبيـة

وتفسـير األزمـة علـى نحـو مـا، وتسـعى الدراسـات إلـى فهـم التعقيـدات الكامنـة وراء 

سلوك البحث عن المعلومات الصحية، فحاول بعضها دراستها من منظور المشـاركة 

درة المرء على فهم تلك المعلومات. في البحث عن المعلومات الصحية، أو مدى ق

(Dutta. MJ ,et al, 2018, 433-442) 

وبناء عليه وفي ظل النظرية كان من المناسب للدراسة الحالية استخدام نظرية 

مستوي التماس الطفل السعودي التماس المعلومات التي تساعد في معرفة ورصد 

روس كورونا المستجد ومعرفة للمعلومات من االعالم التقليدي والرقمي عن جائحة في

استراتيجيات وخطوات ومصادر وتأثيرات هذا االلتماس وعالقته بإدراكهم لهذه 

 الجائحة، كما أن فروض الدراسة الحالية مشتقة من النظرية.

 نوع الدراسة:

التي تستهدف  Descriptive studyالدراسات الوصفية  إلىتنتمي هذه الدراسة 

فل التماس الط: دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة معينة وهي في الدراسة

السعودي للمعلومات من وسائل االعالم التقليدية والرقمية حول جائحة فيروس كورونا 

من حيث االهتمام والمصادر ومدي ثقته في المصادر والخطوات  المستجد

 تماس وتأثيراته المختلفة علي الطفل وادراكه لهذه الجائحة.االل واالستراتيجيات لهذا

 منهج الدراسة:

حيث أنه من أنسب  Surveyمنهج المسح االعالمي  علىوتعتمد الدراسة الحالية 

المناهج العلمية لهذه الدراسة وتستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في وضعها 

 الراهن بعد جمع البيانات الالزمة عنها.

 مفاهيم الدراسة:

 (19كوفيد)جائحة فيروس كورونا المستجد : 

The emerging corona virus (COVID-19) pandemic 

المستجد، والتـي تم COVID-19الجائحة العالمية النتشار فيروس كورونا :هي

عنهـا للمـرة األولـى في مدينـة )ووهـان( الصـينية في أوائـل شـهر ديسـمبر  اإلعـالن

والجائحة هو اللفظ الذي يطلق علي  انتشرت في معظم دول العالم ثـمم، 2019عـام،

 األوبئة المنشرة علي نطاق واسع.
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 :التماس المعلومات Information Seeking  

الوارد في أحدي الدراسات والذي يعني:  ةيالتماس المعلومات الصحمفهوم  جاء

حية عدم اليقين بشأن الحالة الصـ الحـد مـنالبحث عن وتلقي الرسائل التي تسـاعد علـى 

 Lee Kenneth et al).الصحة وبنـاء حـس اجتمـاعي وشخصـي إدراكـي حـول

 وهوما استندت عليه الباحثة في صياغة مفهوم الدراسة الحالية يأتي كالتالي:، (2015,

سلوك الطفل السعودي في البحث وتلقي الرسائل الصحية في كل من وسائل  

فيما يخص جائحة فيروس كورونا المستجد وأسباب  والرقمية التقليدية االعالم

 لىعهذا البحث وخطواته واستراتيجياته والنتائج المترتبة عليه والتي تساعد 

عدم الوضوح حول هذا الوباء وبناء حس ادراكي  الذعر الناتج عنالحد من 

  .حوله

 وسائل االعالم التقليدية والرقمية: Traditional and digital media 

 ،وسائل اإلعالم التقليدية وهي )صحافة، إذاعة :الدراسة الحالية فيويقد بها 

والرقمية وهي) شبكات التواصل االجتماعي، التطبيقات اإلخبارية على  ،تليفزيون(

 .الهاتف الذكي، والمواقع الرسمية على شبكة االنترنت(

 درا:: اإلCognition 

ن لموضوع ما، ويطلق بوجه عام ئتتم بواسطتها معرفة الكااإلدراك هو العملية التي 

علي جميع جوانب المعرفة كالحكم واالستدالل والتذكر والتفكير والتخيل.) مدكور، 

 (25، 1975 ،إبراهيم

القدرة علي معرفة وادراك األحداث والشعور بها أو ادراكها بشكل مباشر، أو هو و

ببعض المعلومات عندما تكون هذه المعلومات هو حالة يكون فيها الشخص علي دراية 

 )متاحة بشكل مباشر للتأثير في اتجاه مجموعة واسعة من اإلجراءات السلوكية.

Chalmers, David, 1997,225) 

مستوي الفهم والمعرفة المتحقق بشأن  :ة يقصد باإلدراكفي الدراسة الحاليو -

تج من التماسه جائحة فيروس كورونا المستجد عند الطفل السعودي النا

للمعلومات من وسائل االعالم التقليدية والرقمية، وينقسم إلى ثالثة مستويات 

 .مرتفع( -متوسط  –)ضعيف 
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 حدود الدراسة: وتتمثل حدود هذه الدراسة في اآلتي:

 م.2020سبتمبر  - اغسطسالحدود الزمنية: تم تطبيق االستبيان أثناء شهري  -1

لبة طالحدود البشرية: قامت الدراسة الحالية بدراسة عينة عشوائية غير منتظمة من  -2

 .وطالبات المرحلة المتوسطة )اإلعدادية( بجميع صفوفها الثالثة

 نوبيةبالمنطقة الج ةالحدود المكانية: طبقت الدراسة الحالية بمدينتي الطائف والباح -3

 .السعوديةالمملكة العربية ب

 اسة:الدر عينة

( ذكور و 100( مبحوث من األطفال السعوديين موزعين بالتساوي )200عدد )

)الطائف و الباحة( بالمملكة العربية السعودية، بمدينتي( إناث من منطقة الجنوب 100)

عام بالصفوف الدراسية بالمرحلة  16-13بطريقة عشوائية، وتتراوح أعمارهم ما بين 

التطبيق االليكترونية من خالل )التليجرام، والمنصات بطريقة ، (المتوسطة )اإلعدادية

 ، مدرستي(. Classeraالتعليمية

( توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع، والصفوف الدراسية، والمستوى 1جدول )

 االجتماعي االقتصادي

 النســبة التكرار المجموعات المتغير

 النــوع
%50.00 100 ذكور  

%50.00 100 إناث  

الدراسيةالصفوف   

الصف األول المتوسط 

 )االعدادي(
67 33.50%  

الصف الثاني المتوسط 

 )االعدادي(
67 33.50%  

الصف الثالث المتوسط 

 )االعدادي(
66 33.00%  

المستوى االجتماعي 

 االقتصادي

%44.38 87 مرتفع  

%39.50 79 متوسط  

%17.00 34 منخفض  

%100 200 المجموع  

 () الدراسة: اةأد

 :استمارة استبيان

للظاهرة،  يوالكيف الكمياستعانت الباحثة بأداة االستبيان بهدف التوصل إلى الوصف     

 علىستبيان تم تطبيق اال وتم التطبيق بطريقة المقابلة الفردية والجماعية االليكترونية

األطفال السعوديين من الجنسين بطريقة التطبيق االليكترونية من خالل )التليجرام، 
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داد من إعاالستبيان " ،والتوصل لألهداف الموضوعة للبحث (،التعليميةوالمنصات 

 الباحثة".

 اجراءات الصدق والثبات لألداة:

(، %89عرضت االستمارة على السادة المحكمين وجاءت نسبة االتفاق عليها ) الصدق:

 واستفادت الباحثة من

إجراء الصدق في إلغاء بعض األسئلة، وإعادة صياغة البعض اآلخر بما يتالءم  

 وأهداف الدراسة وفي ضوء

 توجيهات السادة المحكمين. 

بصورة عشوائية إلعادة ملئ االستمارة  افراد العينةمن  30اعادة التواصل مع  :الثبات

يان وتم حساب ثبات االستببعد مرور أسبوعين وتحديد نسب االتفاق بين اإلجابتين 

باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وتم حساب معامل الثبات للدرجة الكلية لالستبيان 

 .% 0.01عند مستوى معنوية  0.85

الستخراج نتائج الدراسة قامت الباحثة  المعالجة اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 Spss)) Statistical package for socialباستخدام البرنامج اإلحصائي 

science  حيث استخدم بعض األساليب اإلحصائية التي تتالءم وطبيعة البيانات

 المطلوبة مثل:

 التكرارات البسيطة والنسب المئوية. -1

 المعيارية. المتوسطات الحسابية واالنحرافات -2

 .ةمعامل ارتباط بيرسون لحساب ثبات االدا -3

 One Way Analysis of Variance ANOVAتحليل التباين ذي البعد الواحد  -4

لدراسة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية للمجموعات في أحد متغيرات 

  .الدراسة

 Leastبطريقة أقل فرق معنوي  Post Hoc Testsاالختبارات البعدية  -5

Significance Difference  والمعروف بـL.S.D  لمعرفة مصدر التباين بين

 المجموعات التي يؤكد تحليل التباين علي وجود فرق بينها 

للمجموعات المستقلة لدراسة الفروق بين المتوسطين  T.Testاختبار "ت"  -6

  .متغيرات الدراسة الحسابيين لمجموعتين من المبحوثين علي أحد

 اإلطار المعرفي: 

 الصحي في ظل جائحة كورونا:  والوعياالعالم 

أصبحت جائحة كورونا شأنا دوليا متابعا بغاية  :Covid-19جائحة كورونا المستجد 

( تم اإلبالغ عن تفشي هذا 19تجد )كوفيدساالهتمام والقلق، وفيروس كورونا الم
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وانتشر  ،2019بالصين في ديسمبر  (ووهان)المرض بسبب العدوي ألول مرة بمنطقة 

، 2020في أغلب دول العالم، وصنفته منظمة الصحة العالمية جائحة في مارس 

نا دوليا، وفيروس كورو اوأصبحت تشكل طارئة من الطوارئ الصحية التي تثير قلق

 في األنف والجيوب األنفية والجزء يعد نوعا من أنواع الفيروسات التي تسبب العدوي

ة من فيروسات كورونا، وتظهر أعراض كورونا دالعلوي من الحلق، وهو ساللة جدي

علي شكل سيالن األنف، التهاب الحلق، السعال والحمي، ويمكن أن يتطور المستجد 

سرعة االنتشار الرهيب حيث بلغ عدد  خصائصهاللتهاب الرئة وصعوبة التنفس، ومن 

إلي حوالي  2020والتي وصلت في نوفمبر ؛ت وفقا لإلصابات المؤكدة حول العالمالحاال

أما في المملكة  (،2020) موقع منظمة الصحة العالمية، حول العالم، مليون اصابة 51

، مما إصابة 351849العربية السعودية فقد وصلت اإلصابات حتي نفس الشهر حوالي

) المركز الوطني الصحي حقة للجائحة.يوكد خطورة الموقف والتخوف من موجات ال

علي موقع وزارة الصحة العالمية 19للقيادة والتحكم ولجنة البيانات والمعلوماتية لكوفيد 

 (            2020االليكتروني، 

يعد االسهام في زرع الوعي الصحي لدى الناس من الموضوعات المهمة، فالصحة 

ارتفاع مستوى الوعي الصحي لدى األفراد، حيث أحد أهم أولويات الناس ال سيما مع 

يشكل الوعي الصحي لدى األفراد حجر األساس في أنماط سلوكياتهم اليومية، التي لها 

أثر كبير في حاالتهم الصحية بشكل عام وتعتبر وسائل االعالم المصدر الرئيسي 

لوجداني للمعلومات وتؤدي دورا كبيرا ومهما في بناء الفرد وتكوينه المعرفي وا

ده من المعلومات والخبرات التي تنسج يوالسلوكي، من خالل عملها على زيادة رص

مواقفه وآراءه وسلوكياته من خالل اعتماده عليها، فوسائل اإلعالم أصبحت أداه مؤثرة 

في استحداث وتغيير السلوكيات والممارسات، فضمنها أصبحت مرتبة  لألفكار، واصفة 

 (2659، 2020،. )السريتي، والء فايز محمدللمعايير، ناقلة للحياة

 في الحياة االجتماعية، لما يقدمه من أخبار دقيقة وصادقة ياأساس ءايمثل اإلعالم جز

 وحقائق تساعد على إدراك ما يجري حوله، ويتم اإلعالم بواسطة وسائل متعددة تحمل

 :الوسائل، ومنهاالناس هذه المعلومات والحقائق؛ إذ أصبح األفراد أشد ارتباطا بهذه 

) مصطفاوي،  .التلفزيون، واإلذاعة، واإلنترنت، والملصقات، والحمالت اإلعالمية

  (227، 2016بشير، 

والمضامين االعالمية في وسائل االتصال هي أداة مهمة لنشر وتقديم المعلومات 

ألفراد الجمهور، وينطبق ذلك أيضا علي المعلومات الصحية، حيث أثبتت الدراسات 

لجوء العامة للحصول علي المعرفة الصحية إلي وسائل االعالم المختلفة وعلي رأسها 

ا دخلت الوسائل التفاعلية الحديثة بقوة في هذا التليفزيون والوسائل المطبوعة، ومؤخر

المجال وخاصة شبكة االنترنت، ففي هذا العصر الذي يحدث فيه تغيرات سريعة في 

مجال المعرفة الصحية فان كم المعلومات المتاحة هو كم كبير ومكثف، ويحتاج 

ت علوماالجمهور الي فهم هذه المعلومات لكي يتخذ قرارات قائمة علي أساس معرفي وم
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صحيحة ودقيقة في مجال الرعاية الصحية، فالجمهور يحتاج إلي فهم فوائد ومخاطر 

البدائل المختلفة للوقاية والتشخيص والعالج والنتائج المترتبة علي استخدامها، ولألسف 

فان المعرفة العلمية في العصر الحديث ينتج عنها حالة من عدم التيقن نتيجة لكثافة 

 ,Chew لومات المتوفرة.)وتعقد وتشعب المع

Fiona,Mandelbaumid,Judith,and Gao,Kun,Sue, 2006)) 

وسائل االعالم الجديد في أنها تقوم بالتخفيـف  أهميةدور ووركز علي البعض  واهتم

مـن حـدة األزمـات بتزويـد الجمهـور بالحقائق للحد من انتشار الشائعات، وتنـوير 

األفـراد بمـا يسـاعدهم علـى تكـوين رأي عـام صـحيح، لكـن أحيانا يكـون تـأثير 

الـوعي ويوصـل اإلعـالم في األزمـات "سلبيا بـدل أن يوضـح الحقـائق وينشـر 

األخبـار، يكـون ممرا للشـائعات ومصـدرا للمغالطـات، خاصـة في الوقت الحـالي الـذي 

تصـدرت فيهـا وسـائل اإلعـالم الجديـد بمختلـف أشـكالها والشـبكات االجتماعية المشهد 

اإلعالمي، وأصبحت هي الوسـائل األكثـر قربا للجمهـور، وبـات مـا هـو مقبوال مقبول 

، 2019،حسام فايز، ،سالم ،أحمد (ي شبكات التواصل االجتماعي في المجتمع الواقعيف

252) 

والتعليم  هقد أصبحت وسائل اإلعالم من أهم أدوات التأثير والتثقيف والتوجيوبذلك 

مجتمع، خاصة بعد ظهور العديد من المشاكل واألحداث، لعل من أبرزها تفاقم  في أي

لصحية ا لذي جعل المسألةا انتشار فيروس كورونا المستجدالصحي خاصة بعد  الوضع

 ،تحتل مكانة أساسية، التي من شأنها المساس بالفرد والمجتمع على حد سواء

 مما جعل للتوعية الصحية أهمية قصوى في حياة األفراد والمجتمعات، خاصة تلك

 زامالجانب، وكان لالموجهة لفئة األطفال بحكم ارتباطهم القوي والتصاقهم بمفاهيم هذا ا

 همتالوعي الصحي يؤدي إلى حمايوأن يتعرف هؤالء األطفال على ماهية هذا الفيروس؛ 

 من اإلصابة به؛ بل يؤدي إلى تمتعهم بالصحة الجيدة واكتساب السلوك الصحيح

)السريتي، والء فايز .للمحافظة على حياتهم الصحية وكيفية التعامل مع اآلخرين

 (2662، 2020،محمد

والطفل قادر علي إدراك واستيعاب ما يجري حوله، ويبحث عن المعلومة ليشبع ظمأ    

وليستطيع تكوين اتجاه سلبي أو إيجابي نحو الموضوع، وبالتالي يبدأ في لديه المعرفة 

اتخاذ سلوكيات محددة في ضوء ما عرف وشعر به، وخاصة في وقت األزمات وال 

ن لفترة ليست بقصيرة حتي اآلتي تجتاح العالم الالمستجد سيما أزمة جائحة كورونا 

يها والتي تعاود ف ،وتتوالي لها دفعات فيما يسمي الموجة الثانية من كورونا المستجد

ارتفاع نسبة اإلصابات والوفيات من جديد بعدما أخذت في الهبوط، مما يجعل هذا 

ممارسة فاعليات زمة اثناء الالفيروس واقعا واجب التعايش معه وأخذ االحتياطات ال

ووسط كل هذه الصيحات المذعورة والتهديدات واالشاعات في بعض  ،الحياة اليومية

األحيان يبحث الطفل عن المعلومة التي تساعده علي الفهم وتزيل الضبابية عن عقله 

 .فيما يخص موضوع بهذا القدر من األهمية
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مما يستلزم و -الدراسةكالمرض محل  -ومن هنا كان ظهور وانتشار امراض جديدة     

ألن تهتم وسائل اإلعالم في أي مجتمع بوظيفة التوعية  التوعية بها، من أهم األسباب

 واشباع رغبتهم في الحصول ،لجميع فئات المجتمع وخاصة األطفال السليمة الصحية

ستوي التماس مومن هنا جاءت أهمية دراسة  هذه الجائحة،ب ةعلي المعلومات الخاص

السعودي للمعلومات من االعالم التقليدي والرقمي عن جائحة فيروس كورونا الطفل 

المستجد ورصد استراتيجيات وخطوات ومصادر وتأثيرات هذا االلتماس وعالقته 

 .بإدراكهم لهذه جائحة

 نـتـائـج الـدراســــة

 النتائج العامة للدراسة :المحور األول

مات عن الجائحة من وسائل االعالم ( مدي التماس الطفل السعودي للمعلو2جدول)

 التقليدية والرقمية

مدي التماس الطفل السعودي للمعلومات عن 

جائحة ال  

: % 

 75.5 157 دائما

 19.5 39 أحيانا

 0.02 4 ال

 100 200 المجموع

تشير النتائج بالجدول السابق: أن نسبة المبحوثون من يلتمسون المعلومات عن 

المستجد من وسائل االعالم التقليدية والرقمية بصفة منتظمة جائحة فيروس كورونا 

وبلغت نسبة من يلتمسون  ،%75.5"دائما" من إجمالي مفردات عينة الدراسة بلغت 

بينما من ال  ،%19.5بصفة غير منتظمة )أحياناً( من إجمالي مفردات عينة الدراسة 

ية والرقمية جاءت يلتمسون المعلومات عن الجائحة من وسائل االعالم التقليد

  .%0.02بنسبة

( عدد أيام التماس الطفل السعودي للمعلومات الجائحة من وسائل االعالم 3جدول)

 التقليدية والرقمية.

 % : عدد أيام التماس المعلومات موضع الدراسة

 6.6 13      باألسبوعاقل من ثالث مرات 

 8.7 17   باألسبوعمن ثالث إلى أربع مرات 

باألسبوع  من خمس إلى ست مرات   32 16.3 

 68.4 134 يوميا  

 100 196 المجموع

تشير النتائج بالجدول السابق أن: نسبة من يلتمسون المعلومات عن جائحة فيروس 

وجاءت  %68.4كورونا المستجد من وسائل االعالم التقليدية والرقمية )يوميا( بلغت 

في المرتبة األولي، وبلغت نسبة من يلتمسون المعلومات موضع الدراسة )من خمس 

الثانية، وبلغت نسبة من يلتمسون )من ثالث في المرتبة  %16.3إلى ست مرات( بلغت 
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في المرتبة الثالثة، وبلغت نسبة من يلتمسون)أقل من ثالث  %8.7إلى أربع مرات( من 

في المرتبة الرابعة واألخيرة، مما يعكس الكثافة في التعرض والتماس  % 6.6مرات( 

 .المعلومات عن الجائحة

ماس المعلومات عن الجائحة من ( الوقت الذي يمضيه المبحوثون في الت4جدول)

 وسائل االعالم التقليدية والرقمية.

المرة  المعلومات فيالوقت الذي يمضيه المبحوثون في التماس 

 الواحدة

: % 

دقائق      5أقل من   42 21.4 

دقائق  10 إلى 5من  32 16.3 

دقيقة   15 إلى 10  63 32.1 

دقيقة 15أكثر من   59 30.1 

 100 196 المجموع

تشير النتائج بالجدول السابق: أن نسبة من يلتمسون المعلومات عن جائحة فيروس 

 كورونا المستجد من وسائل 

 %32.1( بلغتدقيقة 15 إلى 10االعالم التقليدية والرقمية في مرة التعرض الواحدة )

من إجمالي  دقيقة( 15)أكثر من وجاءت في المرتبة األولي، ونسبة من يلتمسونها 

أقل )وجات في المرتبة الثانية وبلغت نسبة من يلتمسونها  %30.1مفردات العينة بلغت 

 5من )وجاءت في المرتبة الثالثة، وبلغت نسبة من يلتمسونها  % 21.4 دقائق( 5من 

وجاءت في المرتبة الرابعة واألخيرة. مما يعكس بشكل  % 16.3 دقائق( 10دقائق إلى 

عرض والتماس المعلومات عن الجائحة من وسائل االعالم التقليدية عام كثافة في الت

 والرقمية.

( مستوي اهتمام المبحوثون بالتماس المعلومات عن الجائحة من وسائل 5جدول)

 االعالم التقليدية والرقمية.

 % : مستوي اهتمام المبحوثون بالمعلومات عن الجائحة 

 44.9 88 مهتم بدرجة كبيرة

متوسطةمهتم بدرجة   79 40.3 

 14.8 29 مهتم بدرجة ضعيفة

 100 196 المجموع

بالتماس  من المبحوثون" يهتم بدرجة كبيرةتشير النتائج بالجدول السابق: أن نسبة من "

المعلومات عن جائحة فيروس كورونا المستجد من وسائل االعالم التقليدية والرقمية 

بدرجة وبلغت نسبة من يهتم "  ،%44.9من إجمالي مفردات عينة الدراسة بلغت 

يهتم بدرجة بينما يأتي من " ،%40.3" من إجمالي مفردات عينة الدراسة متوسطة

عن اهتمام المبحوثون بالتماس المعلومات  على، مما يدل %14.8" بنسبة ضعيفة

 .جائحة فيروس كورونا المستجد من وسائل االعالم التقليدية والرقمية
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لطفل السعودي بالتماس المعلومات عن الجائحة من ( اسباب اهتمام ا6جدول )

 وسائل االعالم التقليدية والرقمية.
 % : مدي االهتمام بالتماس المعلومات عن الجائحة

متابعة كل ما هو جديد حول جائحة مهمة انتشرت في كل 

 أرجاء العالم

102 52.1 

 18.9 37 ألن أحد أقاربي أصيب

كيفية الوقاية وتجنب اإلصابة بالمرض علىالتعرف   168 85.7 

 9.7 19 مهتم بكل ما هو جديد في المجال الصحي

معرفة تفاصيل أكبر وأحدث عن الفيروس وأرقام 

 وإحصائيات عنه

88 44.9 

 64.8 127 وجود أقوال متضاربة حول المرض أود التحقق منها

 77.0 151 شعوري بالخوف واالنزعاج من هذه الجائحة

 100 196 المجموع

مات عن للمعلو : أهم أسباب التماس الطفل السعوديأن تشير بيانات الجدول السابق إلى

رف التع)جاء  جائحة فيروس كورونا المستجد من وسائل االعالم التقليدية والرقمية

، وجاء %85.7(، حيث جاءت بنسبة بلغت علي كيفية الوقاية وتجنب اإلصابة بالمرض

بنسبة بلغت )شعوري بالخوف واالنزعاج من هذه الجائحة(  الثانيفي الترتيب 

وجود أقوال متضاربة حول المرض أود التحقق )  وجاء في الترتيب الثالث ،77.00%

متابعة كل ما هو جديد حول وجاء في الترتيب الرابع ) ،%64.8بنسبة بلغت  منها(

وجاء  ،%52.1بة بلغت (، حيث جاءت بنس جائحة مهمة انتشرت في كل أرجاء العالم

 ،% 18.9حيث جاءت بنسبة بلغت  ،(ألن أحد أقاربي أصيبفي الترتيب الخامس )

يث ح ،مهتم بكل ما هو جديد في المجال الصحي(وجاء في الترتيب السادس واألخير )

 من اجمالي مفردات العينة. %9.7جاءت بنسبة بلغت 

جاء منطقيا ومتسقا مع طبيعة األطفال ونوع  أنهوأري أن هذا الترتيب  

هو التعرف علي كيفية الموضوعات حيث كان أهم يا يدفعهم اللتماس المعلومات 

 الترتيب الثانيخاوفهم من هذا المرض والتي جاءت في الوقاية منه بدافع من م

ثم استجالء التضارب وعدم الوضوح والضبابية حول الجائحة في الترتيب الثاني،   

 لتها معرفة طرق الحماية من اإلصابة. ت

( خطوات التماس الطفل السعودي المعلومات عن الجائحة من وسائل 7جدول )

 االعالم التقليدية والرقمية.
 نادرا أحيانا دائما خطوات التماس الطفل السعودي للمعلومات عن الجائحة

: % : % : % 

 40.8 80 49.5 97 9.7 19 قمت بتقييم المعلومات التي جمعتها عن الجائحة

قمت بالتحقق من صدق ودقة المعلومات التي جمعتها عن 

 الجائحة

99 50.5 70 35.7 27 13.8 

 17.9 35 29.6 58 52.6 103 قمت بتحديد المصادر التي تزودني بالمعلومات عن الجائحة

 1.0 2 13.3 26 85.7 168 شعرت بأهمية الموضوع لذا بحثت عن المعلومات المطلوبة 

 32.1 63 40.8 80 27.0 53 قمت بتحديد الموضوعات الفرعية ذات العالقة بالجائحة

196ن =  
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تشير بيانات الجدول السابق إلى أن من حيث خطوات التماس الطفل السعودي 

 المعلومات عن الجائحة من وسائل االعالم التقليدية والرقمية؛ جاءت النتائج كالتالي: 

في )شعرت بأهمية الموضوع لذا بحثت عن المعلومات المطلوبة(  عبارة جاءت -

من التكرارات وفق  %85.7مقدمة الخطوات التي حظيت بنسبة مرتفعة حيث بلغت 

ي قمت بتحديد المصادر التي تزودناختيار استجابة )دائما(، وجاء في الترتيب الثاني )

وجاء في الترتيب الثالث  ،%52.6(، حيث جاءت بنسبة بلغت بالمعلومات عن الجائحة

بنسبة بلغت  قمت بالتحقق من صدق ودقة المعلومات التي جمعتها عن الجائحة( )

قمت بتحديد الموضوعات الفرعية ذات العالقة وجاء في الترتيب الرابع ) ،50.5%

قمت بتقييم وجاء في الترتيب الخامس ) ،%27.0(، حيث جاءت بنسبة بلغت بالجائحة

 .% 9.7( بنسبة بلغت عتها عن الجائحةالمعلومات التي جم

( من أكثر العبارات التي قمت بتقييم المعلومات التي جمعتها عن الجائحةوجاءت عبارة ) -

 .%40.8، ونفس العبارة تصدرت )نادرا( بنسبة بلغت %49.5)أحيانا( بنسبة  علىحصلت 

ويتضح من الجدول السابق أن األطفال لديهم شغف لمعرفة المعلومات عن الجائحة  

وذلك من شعورهم بأهميتها لديهم مما يلقي بمسئولية كبيرة علي وسائل االعالم 

التقليدية والرقمية في نشر معلومات كافية ودقيقة ومبسطة عن الجائحة، كما أجد أن 

رونا المستجد جاءت مرتبة ترتيب خطوات التماس المعلومات حول جائحة كو

منطقي حيث أن الشعور باألهمية دفع لاللتماس في بادئ األمر، تاله تحديد المصادر 

للحصول علي المعلومات، ثم التحقق من صدق ودقة المعلومات، كما أن مجيء 

عبارة )قمت بتقييم المعلومات( بأعلى نسبة في االستجابات بالنسبة )أحيانا ونادا( 

سبة في )دائما( من وجهة نظر الباحثة قد يرجع إلي أن مرحلة التقييم تحتاج وأقل ن

لقدر كبير من المعلومات الدقيقة وأيضا مستوي عالي من التفكير الذي قد ال يتوافر 

 الكثير من أصحاب هذه المرحلة العمرية الصغيرة. بشكل كافي لدي

ات عن الجائحة من ( استراتيجيات الطفل السعودي اللتماس المعلوم8جدول )

 وسائل االعالم التقليدية والرقمية.
 غير موافق محايد موافق استراتيجيات التماس المعلومات

: % : % : % 

 19.38 38 26.53 52 54.08 106 لم أخطط بشكل منظم للبحث عن المعلومات عن الجائحة

التقليدية قررت البحث عن معلومات حول الجائحة في كل وسائل االعالم 

 والرقمية

157 80.10 20 10.20 19 9.69 

قمت بتحديد الوسيلة اإلعالمية التي اعتقدت أنها ستكون أكثر افادة بالنسبة 

 لي لتمدني بالمعلومات حول الجائحة

125 63.77 43 21.93 28 14.28 

 12.24 24 39.80 78 47.96 94 قمت باختيار محاور محددة عن الجائحة وقمت بالبحث عنها باستفاضة 

 27.55 54 27.55 54 44.89 88 تابعت كافة المحاور حول الجائحة

 19.89 39 22.95 45 57.14 112 اكتفيت بمتابعة العناوين الرئيسية حول الجائحة

 25.00 49 38.26 75 36.73 72 قمت بتحليل المعلومات والتفكير في الجائحة من كل الجوانب

مصادر موثوق فيهاتأكدت أن المعلومات من   140 71.42 38 19.38 18 9.18 

المعلومات الموثوق فيها والتي تم تجميعها من  علىقمت بالتصرف بناء 

 مصادر محددة

156 79.59 35 17.85 5 2.55 

196ن =  
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تشير بيانات الجدول السابق إلى أن من حيث استراتيجيات التماس الطفل السعودي 

 المعلومات عن الجائحة من وسائل االعالم التقليدية والرقمية؛ جاءت النتائج كالتالي: 

)قررت البحث عن معلومات حول الجائحة في  جاء من يتخذون موقفا مؤيدا لعبارة -

في مقدمة االستراتيجيات التي حظيت بنسبة لرقمية( كل وسائل االعالم التقليدية وا

 على)قمت بالتصرف بناء ، وجاء في الترتيب الثاني %80.10مرتفعة حيث بلغت 

، حيث جاءت بنسبة المعلومات الموثوق فيها والتي تم تجميعها من مصادر محددة(

وق )تأكدت أن المعلومات من مصادر موث، وجاء في الترتيب الثالث %79.59بلغت 

-Susan Kochاتفقت مع هذه النتيجة دراسة  .%71.42بنسبة بلغت فيها( 

Weser,etal,2010,265)) منهــم يلجئون للتحقـق مـن  %72.1 حيت أن نسبة

 المعلومـات مـن مصـادر أخـرى.

قمت باختيار محاور محددة عن الجائحة وقمت بالبحث في حين جاءت استراتيجية ) -

 .%39.80العبارات التي حصلت علي )محايد( بنسبة  ( من أكثرعنها باستفاضة

المعلومات الموثوق فيها والتي تم  علىقمت بالتصرف بناء اما استراتيجية )  -

درجة )غير  على( فقد جاءت أكثر العبارات التي حصلت تجميعها من مصادر محددة

 .%2.55موافق( بنسبة بلغت 

أن ان هذه االستراتيجيات استخدمت للمعرفة والتطبيق والدليل  علىمما يدل  

وء التصرف في ض علىهي التي لم توافق من العينة ذلك أن نسبة قليلة  على

 المعلومات التي تم تجميعها.

( المصادر التي يفضلها المبحوثون اللتماس المعلومات عن الجائحة من 9جدول )

 وسائل االعالم التقليدية والرقمية

 نادرا أحيانا دائما مصادر التماس المعلومات عن الجائحة

: % : % : % 

وسائل 

االعالم 

 التقليدية

 46.42 91 37.75 74 15.81 31 الصحف 

 32.65 64 41.83 82 25.51 50 اإلذاعات

 7.65 15 16.83 33 75.51 148 التليفزيون

وسائل 

االعالم 

 الرقمية

 4.59 9 10.20 20 85.20 167 شبكات التواصل االجتماعي 

التطبيقات اإلخبارية على 

 الهاتف الذكي

109 55.61 68 34.69 19 9.69 

المواقع الرسمية على شبكة 

 االنترنت

141 71.93 39 19.89 16 8.16 

196ن =  

تشير بيانات الجدول السابق إلى أن فيما يتعلق بمصادر التماس الطفل السعودي 

 المعلومات عن الجائحة من وسائل االعالم التقليدية والرقمية؛ جاءت النتائج كالتالي: 
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تصدرت القنوات التليفزيونية مقدمة المصادر التقليدية التي يفضلها األطفال في  -

يروس كورونا المستجد وذلك بشكل)دائم( حيث بلغت التماس المعلومات عن جائحة ف

 .%75.51نسبة 

احتلت شبكات التواصل االجتماعي مقدمة المصادر الرقمية التي يفضلها األطفال في  -

ت )دائم( حيث بلغ التماس المعلومات عن جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك بشكل

ثم  ،%71.93ترنت بنسبة ، تلتها المواقع الرسمية علي شبكة االن%85.20نسبة 

مع دراسة هذه النتيجة اتفقت .%55.61التطبيقات اإلخبارية علي الهاتف الذكي بنسبة 

(De Choudhury &others,2014)  من أن مستخدمي اإلنترنت يلجؤون إلى

محركات البحث وشبكات التواصل االجتماعي لمعرفة المزيد عن األمور المهمة 

، 2020،أيمــن محمــد إبراهيــم، )بريــك، ودراسة والخطيرة التي قد تهدد صحتهم

( حيث جـاءت تطبيقـات مواقـع التواصـل االجتماعـي في مقدمـة أنـواع صحافـة 2596

ودراسة كما اتفقت مع ، علـى متابعتهـا الهاتـف المحمـول التـي يحـرص الجمهـور

(Sang-Hwa Oh, Seo Yoon Lee & Changhyun, Han, 2020,77)   

االهتمـام بوسائل اإلعالم االجتماعي يتزايد بشكل كبير في أوقات التي أظهرت أن 

قة نفسية لمتابعيها كتلك المتعلانتشار األوبئة، وأن لتلـك الوسـائل أثارا النواحي ال

 Kyungeun, Jang & Young, Min ) ،دراسةمن  واتفقت معهم أيضا .بالخوف

Baek, 2019, 996)، 

 (Brenda, Scholtz& Clayton, Burger,2016). أن  إلـى والتي توصلت

 مواقـع التواصـل االجتمـاعي حظيـت بالنسـبة األكبـر مـن اهتمـام المبحـوثين لمتابعـة

 .األخبـار الخاصـة بـالفيروس مـن خاللهـا

( مستوي ثقة الطفل السعودي في وسائل االعالم التقليدية اللتماس 10جدول)

 المعلومات منها عن الجائحة

 % : مستوي الثقة في وسائل االعالم التقليدية 

 42.34 83 اثق بدرجة كبيرة

 51.53 101 اثق بدرجة متوسطة

 0.51 2 ال اثق علي االطالق

 100 196 المجموع

ماس في الت " بدرجة متوسطة : نسبة من يثقون "أن تشير النتائج بالجدول السابق

الي من إجمالمعلومات عن جائحة فيروس كورونا المستجد من وسائل االعالم التقليدية 

وبلغت نسبة  ،حيث جاءت في المرتبة األولي ،%51.53مفردات عينة الدراسة بلغت 

بينما يأتي من  ،%42.34" من إجمالي مفردات عينة الدراسة بدرجة كبيرةمن يثقون " 

، مما يدل علي قدر من الثقة ليس بقليل من %0.51" بنسبة يهتم بدرجة ضعيفة"

عن جائحة فيروس كورونا المستجد من وسائل المبحوثون الذين يلتمسون المعلومات 

 . %1التي لم تصل الي االعالم التقليدية، وظهر ذلك في نسبة من ال يثقون 
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( مستوي ثقة الطفل السعودي في وسائل االعالم الرقمية اللتماس 11جدول)

 المعلومات منها عن الجائحة

 % : مستوي الثقة في وسائل االعالم الرقمية

 58.67 115 اثق بدرجة كبيرة

 40.30 79 اثق بدرجة متوسطة

 1.02 2 ال اثق علي االطالق

 100 196 المجموع

اس المعلومات التم في" بدرجة كبيرة تشير النتائج بالجدول السابق: أن نسبة من يثقون "

 عن جائحة فيروس كورونا

من إجمالي مفردات عينة الدراسة بلغت المستجد من وسائل االعالم الرقمية  

" ةبدرجة متوسطوبلغت نسبة من يثقون "  ،حيث جاءت في المرتبة األولي ،58.67%

" يهتم بدرجة ضعيفةبينما يأتي من " ،%40.30مفردات عينة الدراسة من إجمالي 

، مما يدل درجة كبيرة من الثقة من المبحوثون الذين يلتمسون المعلومات %1.02بنسبة 

عن جائحة فيروس كورونا المستجد من وسائل االعالم الرقمية، زادت وتفوقت علي 

خضع للشعور بأن الوسائل التقليدية ت وقد يرجع ذلك ،درجة الثقة في الوسائل التقليدية

 ومن هنا زادت ثقتهم بها. ،تامة للرقابة أما الرقمية فتعرض الحقائق بحرية

( أسباب ثقة الطفل السعودي في وسائل االعالم التقليدية اللتماس 12جدول)

 المعلومات منها عن الجائحة

 % : أسباب الثقة في وسائل االعالم التقليدية

الدقة فيما تنقله من أخبار ومعلوماتألنها تراعي   61 31.44 

 24.22 47 ألنها تنسب المعلومات واألخبار إلى مصادر محددة ومعروفة

ألنها تحرص على عدم الترويج للشائعات والمعلومات المغلوطة حتى ال 
 تفقد مصداقيتها

35 18.04 

نها تقدم شواهد وأدلة على صدق المعلومات التي تنشرهاأل  23 11.85 

ألنها تهتم بالرجوع إلى المتخصصين وذوي الخبرة لإلفادة من 
 معلوماتهم

11 5.67 

 7.22 14 لعمق معالجتها وتغطية كافة جوانب الموضوع

 1.55 3  ألنها تخضع لإلشراف والرقابة من وزارة اإلعالم

194ن=   

يتضح من الجدول السابق أنه: جاء في مقدمة أسباب ثقة الطفل السعودي في وسائل 

ألنها )اإلعالم التقليدية اللتماس للمعلومات منها عن جائحة فيروس كورونا المستجد، 

الترتيب األول وذلك بنسبة  في تراعي الدقة فيما تنقله من أخبار ومعلومات(

ألنها تخضع لإلشراف والرقابة من )، في حين جاء في الترتيب األخير 31.44%

، وهو ما يعتبر سببا للنتيجة في الجدول السابق التي %1.55بنسبة  (وزارة اإلعالم

ة لخضوعها لرقاب في الثقة في وسائل االعالم التقليدية إلي حد ماعبرت عن ضعف 
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تها بعض األمور والسياسات التي قد تحول دون نشر الحقائق من وجهة الدولة ومراعا

 وزيادة ثقة في وسائل االعالم الرقمية.  نظر العينة،

( أسباب ثقة الطفل السعودي في وسائل االعالم الرقمية اللتماس 13جدول)

 المعلومات منها عن الجائحة

 % : أسباب الثقة في وسائل االعالم الرقمية

م معلومات فوريةيتتميز بالسبق وتقدألنها   51 26.29 

 19.07 37 ألنها تسمح بالتفاعلية والتعليق على األخبار والمعلومات

 21.65 42 ألنها تعرض معلومات غير موجودة في وسائل اإلعالم األخرى

 15.98 31 ألنها تهتم بالرجوع إلى المتخصصين وذوي الخبرة لإلفادة من معلوماتهم

تقدم المعلومات من مصادر متنوعة مما يعطينا كما هائاًل من المعلوماتألنها   19 9.79 

تطلعني على وجهات نظر متعددة تساعدني في تشكيل آرائي واتجاهاتي نحوهاألنها   14 7.22 

194ن=  

يتضح من الجدول السابق أنه: جاء في مقدمة أسباب ثقة الطفل السعودي في وسائل 

ا ألنه)اإلعالم الرقمية اللتماس المعلومات منها عن جائحة فيروس كورونا المستجد، 

، في %26.29في الترتيب األول وذلك بنسبة  تتميز بالسبق وتقدم معلومات فورية(

على وجهات نظر متعددة تساعدني في ألنها تطلعني حين جاء في الترتيب األخير )

 .%7.22( بنسبة تشكيل آرائي واتجاهاتي نحوها

ويرجع ذلك للتطورات التكنولوجية الكبيرة التي مكنت وسائل االعالم الرقمية  

، وأن آخر ما يود الطفل وجودة هو مدار الساعة علىمن مالحقة األخبار 

 ية بل بفضل الحقائق.التضارب وتعدد وجهات النظر عن القض

تأثيرات التماس الطفل السعودي المعلومات عن الجائحة من وسائل ( 14جدول )

 والرقمية اإلعالم التقليدية

تأثيرات التماس المعلومات     غير موافق محايد موافق 

: % : % : % 

 معرفية

معرفة حجم اإلصابات والوفيات والتعافي 

 من خالل اإلحصاءات 
118 60.20 71 36.22 7 3.57 

معرفة اإلجراءات االحترازية المحلية 

والعالمية من حظر وعقوبات مخالفة 

الحظر وطرق التنقل أثناء الحظر للحاالت 

 الحرجة وغيرها.

128 65.30 63 32.14 5 2.55 

معرفة طرق العدوي والوقاية من 

 الفيروس، وطرق العالج
155 79.08 41 20.91 - - 

جدانية
و
 

بالتعاطف مع المصابين وذويهمالشعور   121 61.73 50 25.51 25 12.75 

الشعور بالخوف والقلق من اإلصابة 

 بالعدوي
132 67.34 64 32.65 - - 

الشعور بالمسؤولية تجاه االهل والوطن 

 في ظل هذه األزمة 
110 56.12 67 34.18 19 9.69 
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وكية
سل

 
الوقاية واالمتناع عن كل ما من شأنه أن 

 علىأو  علىيسبب العدوي ويشكل خطر 

أسرتي كاالختالط والخروج لغير 

 الضرورة السفر.. الخ 

107 54.59 86 43.87 3 1.53 

مشاركة األخرين في معلوماتي حول 

المرض ومشاركة منشورات وزارة 

 الصحة واألطباء المتخصصين 

98 50.00 82 41.83 16 8.16 

غيرت أسلوب حياتي فصرت انام مبكرا 

 واتناول طعام صحي
51 26.02 58 29.59 87 44.38 

196ن=  

تشير بيانات الجدول السابق إلى أن من حيث التأثيرات الناتجة عن التماس الطفل  .

السعودي المعلومات عن الجائحة من وسائل االعالم التقليدية والرقمية؛ جاءت النتائج 

 كالتالي: 

 )معرفة طرق العدوي والوقاية من الفيروس، بالنسبة للتأثيرات المعرفية: جاء تأثير -

  .%79.08في الترتيب األول بنسبة وطرق العالج(

في  (الشعور بالخوف والقلق من اإلصابة بالعدويبالنسبة للتأثيرات الوجدانية جاء ) -

 .%67.34الترتيب األول وقد حظيت نسبة بلغت 

الوقاية واالمتناع عن كل ما من شأنه أن يسبب تأثيرات السلوكية جاء )بالنسبة لل -

 العدوي ويشكل خطر على أو

( في الترتيب األول علي أسرتي كاالختالط والخروج لغير الضرورة السفر...الخ

 , Liu & others)) اتفقت هذه النتيجة مع دراسة  .%54.59جاء بنسبة بلغت 

العزل  -عبروا عـن نوايـاهم القويـة لتنفيـذ إجـراءات اسـتثنائية )مثـل اإلخالء 2015

 الصحي( إذا طلبت الحكومة ذلك.

)معرفة طرق العدوي  : جاء التأثير المعرفيبشكل عام بالنسبة الستجابة موافق -

، فيما يخص %79.08في الترتيب األول بنسبة والوقاية من الفيروس، وطرق العالج(

، 2020)عقل، نشـوة سـليمان، ابة )موافق(، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة استج

، حيث كانـت اإلجـراءات الوقائيـة لمواجهـة الفيـروس أكثـر المعلومـات المراد (2037

 معرفتها.

الوقاية واالمتناع عن كل ما من شأنه أن يسبب استجابة محايد جاء التأثير السلوكي ) -

ي أو علي أسرتي كاالختالط والخروج لغير الضرورة العدوي ويشكل خطر عل

) حسن، مها ، اتفقت مع دراسة %43.87( في الترتيب األول بنسبةالسفر.... الخ

وجاء في المركز الثاني التعرف علي كيفية تجنب األمراض   (151، 2018مختار،

 المختلفة والوقاية منها.
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اول ب حياتي فصرت انام مبكرا واتنغيرت أسلواستجابة غير موافق التأثير السلوكي )-

 .%44.38( في الترتيب األول لمحايد بنسبةطعام صحي

( وكانــت 38، ٢٠١٥نـديم، الروابدة،اتفقت مع النتائج السابقة مع نتيجة دراسة )

التــأثيرات المعرفيــة أكبــر مــن التــأثيرات السـلوكية الناتجـة عـن االعتمـاد علـى 

 نيـة ذات المضـمون الصـحي.البـرامج التلفزيو

ويتضح من جدول السابق بشكل عام أن التأثيرات المعرفية على اختالفها  

احتلت نسب مرتفعة في درجة الموافقة تلتها التأثيرات الوجدانية ثم التأثيرات 

السلوكية والتي جاءت واضحة وجلية في هذه الدراسة، حيث أن التأثيرات لم 

األمر للسلوك وبشكل كبير والذي قد يعود السبب  تتوقف عند المعرفة بل وصل

وطيدة بصحة وحياة االنسان في  صلةفي ذلك طبيعة المعلومات وما لها من 

 فترة حرجة مثل التي نعيشها اليوم في 

 ظل انتشار وباء كورونا المستجد.

 الطفل السعودي لجائحة فيروس كورونا المستجد مدى إدرا:( 15جدول )
 ال أعرف العبارة خاطئة العبارة صحيحة إدرا: الجائحة

: % : % : % 

19الفيروس المسبب لكورنا اسمه كوفيد  182 92.85 8 4.08 6 3.06 

ال بد من الحصول على طعام متوازن به كل العناصر الغذائية لزيادة المناعة 

 لمواجهة الفيروس 

171 87.24 10 5.10 15 7.65 

الوفيات للمصابين بالفيروسأعداد التعافي من المرض أكبر من   132 67.34 25 12.76 39 19.89 

 2.55 5 - - 97.45 191 توجد طريقة معينة ومدة لغسل اليدين للتخلص من الفيروس

النوم ساعات كافية ال تقل عن ثماني ساعات للفرد معه للحفاظ على مناعته 

 في مواجهة الفيروس

98 50.00 63 32.14 35 17.85 

لقاح بإمكان الفرد أخذه للتحصن من المرضيوجد االن   55 28.06 76 38.77 65 33.16 

أحدي طرق العالج للمرضي هي بأخذ البالزما من دم الشخص المعافى من 

 الفيروس

78 39.79 33 16.83 85 43.36 

 1.53 3 41.83 82 56.63 111 المرض يشكل خطورة أكبر علي األطفال وكبار السن

الصحي بالمنزل للشخص المصابتوجد إجراءات عزل   168 85.71 12 6.12 16 8.16 

 35.20 69 13.77 27 51.02 100 من المحتمل أن يكون للفيروس موجة ثانية

 12.24 24 43.36 85 44.38 87 المرض يمكن ان يصيب الشخص أكثر من مرة

 32.14 63 31.63 62 36.22 71 الواليات المتحدة األمريكية من أكبر الدول إصابة بفيروس كورونا

أعراض اإلصابة بفيروس كورونا المستجد تشبه أعراض األنفلونزا ولكن 

 بشكل أقوي مع ضيق في التنفس وبعض األعراض الزائدة

121 61.73 41 20.91 34 17.34 

تعتبر الكمامة والسائل المعقم أهم عنصرين للوقاية من المرض عند االختالط 

 مع اآلخرين

139 70.91 19 6.69 38 19.38 

يعد المرض جائحة لسرعة االنتشار وكثرة األعداد اإلصابة به على مستوي 

 العالم

188 95.91 2 1.02 6 3.06 

 20.40 40 3.06 6 76.53 150 قامت الدولة بإجراءات احترازية للحد من انتشار العدوي كمنع السفر

 24.49 48 25.51 50 50.00 98 إلي اآلن لم يوجد عالج للمرض

 1.01 14 3.06 6 89.79 176 عند الخروج والدخول للمنزل البد من القيام باإلجراءات االحترازية

196ن =   

يتضح من الجدول السابق أنه: فيما يتعلق بمدى إدراك الطفل السعودي لجائحة فيروس 

 كورونا المستجد، فقد جاءت
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 :النتائج كالتالي 

 حصلت على أنها صحيحة من وجهة نظر عينة الدراسة،أكثر العبارات والبنود التي  -

 . %97.45وذلك بنسبة  (توجد طريقة معينة ومدة لغسل اليدين للتخلص من الفيروس)

ج أحدي طرق العال)أكثر العبارات التي لم يعرف المبحوثون اإلجابة عليها هي عبارة  -

 للمرضي هي بأخذ البالزما 

 .%43.36بنسبة  (من دم الشخص المعافى من الفيروس

من أكثر العبارات  المرض يمكن ان يصيب الشخص أكثر من مرة()وجاءت عبارة    -

التي لم يوافق عليها المبحوثون وكانت بالنسبة لهم عبارة خاطئة، وذلك بنسبة 

43.36%. 

البالزما من دم من وجهة نظر الباحثة أن عدم معرفة المبحوثون أن أخذ  

كأحد طرق العالج للمرضي، قد يرجع في  الشخص المعافى من الفيروس

الخاصة بالجائحة أو قد يرجع لكونها معلومة أكثر تخصصا  المعلومات قصور

الطبي أكثر منها معلومة  للجانب ترجعفيما يخص طريقة معينة في العالج 

كما أن عبارة أن المرض يمكن أن يصيب الشخص  ،عامة يمكن يدركها الطفل

ة، أنها خاطئ علىأكثر من مرة التي احتلت أكبر نسبة موافقة من المبحوثون 

 قد يرجع إلي أن العلم والوقت لم يثبت صحة أو خطأ المعلومة حتي اآلن.

 ( مستوي ادرا: الطفل السعودي للجائحة16جدول)

 % : مستوي إدرا: الطفل للجائحة

مرتفع مستوي  117 59.69 

 26.02 51 مستوي متوسطة

 14.28 28 مستوي منخفض

 100 196 المجموع

يعكس الجدول السابق درجة إدراك الطفل السعودي لجائحة فيروس كورونا المستجد، 

، يليها في %59.69بنسبة  مستوى اإلدرا: المرتفعحيث جاء في الترتيب األول 

حين جاء في الترتيب  ، في%26.02بنسبة  المتوسطمستوى اإلدرا: الترتيب الثاني 

 من المبحوثون موضع الدراسة. %14.28بنسبة  المستوي المنخفضالثالث واألخير 

الدور الكبير التي لعبته وسائل االعالم التقليدية والرقمية في رفع  علىمما ينم  

لقيام افي مستي الوعي واالدراك بهذه الجائحة العالمية، والذي يجب أن تستمر 

 بهذا الدور لكل فئات المجتمع وخاصة فئة األطفال موضع الدراسة.
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 اختبار فروض الدراسة: :المحور الثاني

مستوى التماس الطفل السعودي  بينتوجد فروق ذات داللة إحصائية  الفرض األول:

 .دراكه للجائحةإالمعلومات عن جائحة فيروس كورونا المستجد ومستوي 

 على التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثون( تحليل 17جدول )

درا: الطفل السعودي لجائحة كورونا تبعا الختالف مستوي التماسه إمقياس 

 للمعلومات من وسائل االعالم التقليدية والرقمية

 مصدر التباين
 مجموعات

 المربعات

 درجة

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

المجموعاتبين   115.451 2 37.473 

 0.061 194 5.987 داخل المجموعات دالة 617.957

 - 196 121.430 المجمــوع

تشير بيانات الجدول السابق إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات 

حيث بلغت قيمة ف  ،دراك جائحة كوروناإالمبحوثون الذين يمثلون مستويات 

، وهو ما يثبت صحة هذا 0.001وهذه القيمة دالة عند مستوى داللة =  617.957

دراك الطفل السعودي لجائحة فيروس كورونا إالفرض والذى يري أنه تختلف مستويات 

 المستجد باختالف مستوي التماسه للمعلومات من وسائل االعالم التقليدية والرقمية.

لمعرفة الفروق بين المجموعات على مقياس  L.S.Dليل ( نتائج تح18جدول )

إدرا: الطفل السعودي لجائحة فيروس كورونا المستجد تبعا لمقياس التماس 

 المعلومات من وسائل االعالم التقليدية والرقمية

 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعات

 2.034   - مرتفع

 2.215  - 2.0355 متوسط

 2.334 - 2.331 2.0762 منخفض

يتضح من خالل الجدول السابق أن هناك اختالفًا بين متوسطي مستوي االدراك 

لصالح متوسطي  2.334ومنخفضي المستوي بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغ 

علي مقياس التماس المعلومات من وسائل االعالم التقليدية والرقمية،  اإلدراكمستوي 

بين منخفضي  اختالف, كما تبين أيضا أن هناك 0.001وهى قيمة دالة عند مستوى 

 2.0762ومرتفعي المستوي بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغ اإلدراك مستوي 

، كما تبين أن هناك 0.001 وهى قيمة دالة عند مستوىاإلدراك لصالح مرتفعي مستوي 

وسطين بفرق بين المتاإلدراك و مرتفعي مستوي اإلدراك اختالفًا بين متوسطي مستوي 

وهى قيمة دالة عند مستوى اإلدراك لصالح مرتفعي مستوي  2.0355الحسابيين بلغ 

مود، )مح، وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة، بذلك تثبت صحة الفرض األول0.001

من وجود عالقة ارتباطية بين مستوى الوعي الصحي لدى أفراد ( 503، ٢٠١٨،سارة

 العينة، ومعدل التماسهم للمعلومات عبر اإلنترنت.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوي االهتمام بالمعلومات عن  الفرض الثاني:

 مستوى التماس الطفل السعودي هذه المعلومات من وجائحة فيروس كورونا المستجد 

 وسائل االعالم التقليدية والرقمية.

 على( تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثون 19جدول )

مقياس مستوي اهتمامهم بالمعلومات عن الجائحة تبعا  الختالف مستوي التماسهم 

 لهذه المعلومات.

 مصدر التباين
 مجموعات

 المربعات

 درجة

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 47.232 2 92.462 بين المجموعات

 0.277 194 26.966 داخل المجموعات دالة 169.816

 - 196 120.431 المجمــوع

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

المبحوثون الذين يمثلون مستويات االهتمام المختلفة بالمعلومات عن الجائحة، وذلك 

مقياس مستوي االلتماس للمعلومات عن الجائحة من وسائل االعالم التقليدية  على

، 0.001ة = وهذه القيمة دالة عند مستوى دالل 169.816والرقمية، حيث بلغت قيمة ف 

يري أنه يختلف مستوي االهتمام بالمعلومات  والذيوهو ما يثبت صحة هذا الفرض 

عن الجائحة وبين مستوى التماس الطفل السعودي المعلومات عن جائحة فيروس 

 .كورونا المستجد من وسائل االعالم

مقياس  علىلمعرفة الفروق بين المجموعات  L.S.D( نتائج تحليل 20جدول )

مستوي اهتمام الطفل السعودي بالمعلومات عن جائحة كورونا تبعا لمقياس التماس 

 المعلومات من وسائل االعالم التقليدية والرقمية

 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعات

 2.213   - مرتفع

 1.965  - 0.2376 متوسط

 0.0879 - 1.8766 2.1243 منخفض

السابق أن هناك اختالفًا بين المبحوثون متوسطي مستوى يتضح من خالل الجدول 

االهتمام بالمعلومات عن جائحة كورونا والمبحوثون منخفضي مستوى االهتمام بفرق 

لصالح المبحوثون متوسطي مستوى االهتمام  1.8766بين المتوسطين الحسابيين بلغ 

فًا بين المبحوثون , كما تبين أيضا أن هناك اختال0.001وهى قيمة دالة عند مستوى 

منخفضي مستوى االهتمام والمبحوثون مرتفعي مستوى االهتمام بفرق بين المتوسطين 

لصالح المبحوثون مرتفعي مستوى االهتمام وهى قيمة دالة عند  2.1243الحسابيين بلغ 

، بينما تبين أنه ليس هناك اختالفًا بين المبحوثون متوسطي االهتمام 0.001مستوى 

مرتفعي مستوى االهتمام حيث بلغ الفرق بين المتوسطين الحسابيين والمبحوثون 

 :. مما يؤكد صحة الفرض0.05وهو فرق غير دال إحصائيا عند مستوى  0.2376

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوي االهتمام بالمعلومات عن جائحة كورونا 
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االعالم التقليدية وبين مستوى التماس الطفل السعودي هذه المعلومات من وسائل 

)أبوسنة، نوره اتفقت هذه النتيجة مع دراسة  والرقمية لصالح األكثر اهتماما.

في وجود فروق بين مستوى اهتمام المبحوثين بمرض كورونا ( 152، 2015حمدي،

)ميرس( ومستوى معرفتهم بالمرض، وأنه كلما زاد االهتمام زادت المعرفة المتعمقة 

 والكلية بالمرض.

دراك الطفل السعودي إتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى  الثالث:الفرض 

لجائحة فيروس كورونا المستجد ونوع الوسيلة اإلعالمية التي التمس منها المعلومات 

 .رقمية( ،)تقليدية

( تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثون على 21جدول )

 -نوع وسائل اإلعالم )تقليدية الختالف امقياس ادراكهم للجائحة تبع

 رقمية( التي التمس منها المعلومات

 مصدر التباين
 مجموعات

 المربعات

 درجة

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 4.853 2 9.706 بين المجموعات

 0.358 164 60.271 داخل المجموعات دالة 13.527

 - 196 69.976 المجمــوع

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

دراك مختلفة بجائحة كورونا المستجد، وذلك وفق إالمبحوثون الذين يمثلون مستويات 

وسائل االعالم التي تم تفضيلها سواء كانت تقليدية أم رقمية، حيث بلغت قيمة ف 

، وهو ما يثبت صحة هذا الفرض 0.001لة = وهذه القيمة دالة عند مستوى دال 13.527

دراك الطفل السعودي لجائحة فيروس كورونا المستجد يختلف إالذي يري أن مستوى 

 باختالف الوسيلة اإلعالمية التي التمس منها المعلومات سواء كانت تقليدية أو رقمية.

مقياس  علىلمعرفة الفروق بين المجموعات  L.S.D( نتائج تحليل 22جدول )

مستوي التماس المعلومات  الختالف درا: المبحوثون للجائحة تبعاإ

 من وسائل اإلعالم التقليدية

 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعات

 2.457   - عالي

 2.489  - 0.0322 متوسط

 1.928 - 0.5613 0.5291 منخفض

يتضح من خالل الجدول السابق أن هناك اختالفًا بين المبحوثون متوسطي مستوى 

على مقياس التماس المعلومات من  اإلدراكوالمبحوثون منخفضي مستوى  اإلدراك

لصالح  0.5613وسائل االعالم التقليدية بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغ 

, كما تبين أيضا 0.01وهى قيمة دالة عند مستوى  اإلدراكالمبحوثون متوسطي مستوى 

والمبحوثون مرتفعي  اإلدراكأن هناك اختالفًا بين المبحوثون منخفضي مستوى 
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لصالح المبحوثون  0.5291بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغ  اإلدراكمستوى 

اك ، بينما تبين أنه ليس هن0.01وهى قيمة دالة عند مستوى  اإلدراكمنخفضي مستوى 

 إلدراكاوالمبحوثون مرتفعي مستوى  اإلدراكاختالفًا بين المبحوثون متوسطي مستوى 

وهى قيمة غير دالة إحصائياً عند  0.0322حيث بلغ الفرق بين المتوسطين الحسابيين 

 .0.05مستوى 

لمعرفة الفروق بين المجموعات على مقياس  L.S.D( نتائج تحليل 23جدول )

مستوي التماس المعلومات  الختالف تبعا درا: المبحوثون للجائحةإ

 من وسائل اإلعالم الرقمية

 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعات

 2.673   - مرتفع

 2.442  - 0.2293 متوسط

 2.001 - 0.4431 0.6725 منخفض

يتضح من خالل الجدول السابق أن هناك اختالفًا بين المبحوثون متوسطي مستوى 

على مقياس التماس المعلومات من  اإلدراكوالمبحوثون منخفضي مستوى  اإلدراك

لصالح المبحوثون  0.4431وسائل االعالم الرقمية بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغ 

, كما تبين أيضا أن 0.001وهى قيمة دالة عند مستوى  اإلدراكمتوسطي المستوى 

ى والمبحوثون مرتفعي مستو راكاإلدهناك اختالفًا بين المبحوثون منخفضي مستوى 

لصالح المبحوثون مرتفعي  0.6725بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغ  اإلدراك

، كما تبين أن هناك اختالفًا بين 0.001مستوى االدراك وهى قيمة دالة عند مستوى 

ق بين بفر اإلدراكوالمبحوثون مرتفعي مستوى  اإلدراكالمبحوثون متوسطي مستوى 

وهى  اإلدراكلصالح المبحوثون مرتفعي مستوى  0.2293الحسابيين بلغ المتوسطين 

، مما يثبت صحة الفرض: توجد فروق ذات داللة إحصائية 0.05قيمة دالة عند مستوى 

بين مستوى ادراك الطفل في المعلومات عن جائحة فيروس كورونا المستجد ونوع 

م رقمية( لصالح وسائل االعال ،يةالوسيلة اإلعالمية التي التمس منها المعلومات )تقليد

 Liette, Lapointe, et.al,2014,90)) اتفقت هذه النتيجة مع دراسة  الرقمية.

وتوصلـت إلـى أن مسـتوى الوعـي عـن طريـق السوشـيال ميديـا مرتفـع مقارنـة 

 بالحمـالت عبـر القنـوات التليفزيونيـة.

 الطفل السعودي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوي إدراك الفرض الرابع:

 جائحة فيروس كورونا المستجد ومستوي ثقته في وسائل االعالم )التقليدية والرقمية(.ل

جائحة فيروس كورونا لتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوي إدراك الطفل  :أ

 .ةالمستجد ومستوي ثقته في وسائل االعالم التقليدي
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( تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثون على 24) جدول

درا: المعلومات عن جائحة كورونا ومستوي الثقة إمقياس مستوي 

 في وسائل االعالم التقليدية

 مصدر التباين
 مجموعات

 المربعات

 درجة

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 0.025 2 0.050 بين المجموعات

 0.416 194 69.927 داخل المجموعات غير دالة 0.060

 - 196 69.977 المجمــوع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

ك المختلفة في وسائل االعالم التقليدية، وذل االدراكالمبحوثون الذين يمثلون مستويات 

وهذه القيمة غير  0.060مقياس مستوي التماس المعلومات، حيث بلغت قيمة ف  على

، وهو ما يثبت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 0.05دالة عند مستوى داللة = 

المبحوثون للمعلومات  إدراكبين متوسطات درجات المبحوثون على مقياس مستوي 

 م التقليدية.عن جائحة كورونا ومستوي الثقة في وسائل االعال

 جائحة فيروس كوروناالطفل لتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوي إدراك  :ب

 .الرقميةالمستجد ومستوي ثقته في وسائل االعالم 

( تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثون على 25جدول)

ائحة كورونا ومستوي الثقة في الطفل لجدرا: إمقياس مستوي 

 وسائل االعالم الرقمية

 مصدر التباين
 مجموعات

 المربعات

 درجة

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 0.671 2 1.342 بين المجموعات

 0.244 194 93.269 داخل المجموعات دالة 2.755

 - 196 94.611 المجمــوع

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

وسائل  في مختلفة بجائحة كورونا المستجد إدراكالمبحوثون الذين يمثلون مستويات 

وهذه القيمة دالة عند مستوى داللة =  2.755، حيث بلغت قيمة ف االعالم الرقمية

صائية توجد فروق ذات داللة إح، وهو ما يثبت صحة هذا الفرض الذي يري أن 0.05

بين مستوي إدراك الطفل لجائحة فيروس كورونا المستجد ومستوي ثقته في وسائل 

 .االعالم الرقمية
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مقياس  علىلمعرفة الفروق بين المجموعات  L.S.D( نتائج تحليل 26جدول )

جائحة فيروس كورونا المستجد تبعا لمستوي ثقته في وسائل لإدرا: المبحوثون 

 االعالم الرقمية

ال أثق على  المجموعات

 االطالق

أثق بدرجة 

 متوسطة

 المتوسط أثق بدرجة كبيرة

 1.987   - ال أثق على االطالق

 1.804 - - 0.18538 أثق بدرجة متوسطة

 2.200 - 0.3963 0.2124 أثق بدرجة كبيرة

يتضح من خالل الجدول السابق أن هناك اختالفًا بين المبحوثون الذين يثقون في 

المعلومات عن جائحة فيروس كورونا المستجد من الوسائل الرقمية والمبحوثون الذين 

يثقون بدرجة كبيرة علي مقياس ادراك المعلومات يوجد فرق بين المتوسطين الحسابيين 

لصالح المبحوثون الذين يثقون بدرجة كبيرة وهى قيمة دالة عند مستوى  0.3963بلغ 

ك اختالفًا بين المبحوثون الذين ال يثقون علي االطالق , بينما تبين أنه ليس هنا0.05

والمبحوثون الذين يثقون بدرجة كبيرة على مقياس التعرض للصحف الورقية، حيث 

وهى قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى  0.2124بلغ الفرق بين المتوسطين الحسابيين 

 ن ال يثقون علي االطالق، كما تبين أنه ليس هناك اختالفًا بين المبحوثون الذي0.05

ن حيث بلغ الفرق بين المتوسطين الحسابيي ،والمبحوثون الذين يثقون بدرجة متوسطة

 .0.05وهى قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى  0.1838

مما يؤكد صحة الفرض: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوي إدراك الطفل 

، ثقته في وسائل االعالم )التقليدية والرقمية(جائحة فيروس كورونا المستجد ومستوي ل

اتفقت هذه النتيجة مع دراسة ) حسن، مها  .لصالح وسائل االعالم الرقمية

بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل التماس الجمهور ( 152، 2018مختار،

 .للمعلومات الصحية المنشورة عبر شبكة االنترنت ودرجة ثقتهم بهذه المواقع

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التماس الطفل السعودي  الفرض الخامس:

المعلومات عن جائحة فيروس كورونا المستجد من وسائل االعالم التقليدية والرقمية 

المستوي االقتصادي  ،باختالف المتغيرات الديموغرافية )الصف الدراسي

 ).واالجتماعي، النوع

إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثون على مقياس توجد فروق ذات داللة  -أ 

 التماس المعلومات تبعاً الختالف النوع.
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( الفروق في مستوي التماس الطفل المعلومات عن جائحة فيروس 27جدول)

 ) كورونا المستجد باختالف )النوع

مستوي 

 اهتمام

اهتمام الطفل 

السعودي 

المعلومات 

 عن الجائحة

المتوسط  التكرارات النوع

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  قيمة ت

 الحرية

 الداللة

غير  196 0.716 0.546 2.44 93 ذكور

 دالة

 0.564 2.54 94 اناث

196ن=  

وهي غير دالة  ،(397ودرجة الحرية ) 0.716يشير الجدول السابق أن: قيمة )ت( = 

مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوي  ،(0.05عند مستوي )

قت اتف الطفل السعودي المعلومات عن الجائحة باختالف النوع )ذكور وإناث(. التماس

دور وسـائل اإلعـالم الجديـد في ) 511،2020،) علة، عيشـةهذه النتيجة مع دراسة 

الة فال توجـد فروق د ،تشـكيل الوعي الصحي في ظل انتشار الفيـروس في الجزائـر

 من( 542، ٢٠٢٠،محمد ، وليــدعبد الحليم) ، ودراسة إحصائيا وفقا لمتغير الجنس

 .وجود فروق غير دالة تعزى لمتغير الجنس

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثون على مقياس  -ب 

 التماس المعلومات تبعاً الختالف المستوي االقتصادي االجتماعي.

 مقياس على( تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثون 28)

 .ي االجتماعياالقتصادالتماس المعلومات عن الجائحة تبعا  الختالف المستوي 

 مصدر التباين
 مجموعات

 المربعات

 درجة

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 0.766 2 1.731 بين المجموعات

 1.232 194 119.702 داخل المجموعات غير دالة 0.705

 - 196 121.431 المجمــوع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

وذلك  ،مجموعات المبحوثون الذين يمثلون المستويات االقتصادية االجتماعية المختلفة

وهذه  0.705مقياس مستوي التماس المعلومات عن الجائحة، حيث بلغت قيمة ف  على

الذي  ، وهو ما يثبت عدم صحة هذا الفرض0.05القيمة غير دالة عند مستوى داللة = 

انه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التماس الطفل السعودي  علىينص 

المعلومات عن جائحة فيروس كورونا المستجد من وسائل االعالم التقليدية والرقمية 

 باختالف المستوي االقتصادي واالجتماعي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثون على مقياس  -ج 

 التماس المعلومات تبعا الختالف الصف الدراسي.
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 على( تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثون 29جدول )

 مقياس التماس المعلومات عن الجائحة تبعا الختالف الصف الدراسي.

 مصدر التباين
 مجموعات

 المربعات

 درجة

 الحرية
 الداللة قيمة ف متوسط مجموع المربعات

 3.638 2 7.277 بين المجموعات

 0.532 194 89.575 داخل المجموعات دالة 6.824

 - 196 96.853 المجمــوع

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

يث بلغت ح ،لمختلفة على مقياس التماس المعلوماتالصفوف االمبحوثون الذين يمثلون 

وهو ما يثبت صحة هذا  ،0.001وهذه القيمة دالة عند مستوى داللة =  6.824قيمة ف 

ات درجالفرض والذى ينص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

 المبحوثون على مقياس التماس المعلومات تبع الختالف الصف الدراسي.

مقياس  علىلمعرفة الفروق بين المجموعات  L.S.D( نتائج تحليل 30جدول )

 التماس المعلومات عن الجائحة تبعا الختالف الصف الدراسي.

 المجموعات

الصف الثالث 

)المتوسط( 

 االعدادي

الصف 

الثاني)المتوسط( 

 االعدادي

الصف 

األول)المتوسط( 

 االعدادي

 المتوسط

الصف الثالث )المتوسط( 

 االعدادي
-   2.066 

الصف الثاني)المتوسط( 

 االعدادي
0.0575 -  2.011 

الصف األول)المتوسط( 

 االعدادي
0.7822 0.7244 - 1.284 

ي الصف الثان في مبحوثوناليتضح من خالل الجدول السابق أن هناك اختالفًا بين 

المتوسط)االعدادي( والمبحوثون في الصف األول المتوسط)االعدادي(  على مقياس 

لصالح  0.7244التماس المعلومات عن الجائحة بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغ 

, 0.001وهى قيمة دالة عند مستوى  في الصف الثاني المتوسط)االعدادي(المبحوثون 

ختالفا بين المبحوثون في الصف األول المتوسط)االعدادي(  كما تبين أيضا أن هناك ا

والمبحوثون في الثالث المتوسط)االعدادي( بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغ 

لصالح المبحوثون في الثالث المتوسط)االعدادي( وهى قيمة دالة عند مستوى  0.7822

االعدادي( الثاني المتوسط) بين المبحوثون في ا، بينما تبين أنه ليس هناك اختالف0.001

والمبحوثون في الثالث المتوسط)االعدادي( حيث بلغ الفرق بين المتوسطين الحسابيين 

 .0.05وهى قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى  0.0575

وبذلك ثبت عدم صحة الفرض الذي ينص علي أنه: توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

لمعلومات عن جائحة فيروس كورونا المستجد من في مستوى التماس الطفل السعودي ا
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وسائل االعالم التقليدية والرقمية باختالف المتغيرات الديموغرافية )النوع، المستوي 

، اتفقت هذه في حين يثبت فيما يخص )الصف الدراسي( )االقتصادي واالجتماعي

جـة من أن السن تـؤثر في در (84، ٢٠١٢،)رمـزي، ماهينازالنتيجة مع دراسة 

 نشـاطها في التماس المعلومـات الصحية.

مستوى التماس الطفل السعودي  بينتوجد فروق ذات داللة إحصائية  الفرض السادس:

مية الرقالتقليدية والمعلومات عن جائحة فيروس كورونا المستجد من وسائل االعالم 

 .لتماسهذا االمستوي التأثيرات الناتجة عن و

التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثون ( تحليل 26جدول رقم )

 الختالف التماس المعلومات بعامقياس التأثيرات ت ىعل

 مستوى

 التأثيرات
مصدر 

 التباين

مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 الداللة قيمة ف

 المعرفية 

بين 

 27.250 المجموعات
2 

13.625 

داخل  دالة 37.473

 59.382 المجموعات
194 

0.353 

 - 196 86.632 المجمــوع

 الوجدانية

بين 

 13.482 المجموعات
2 

6.743 

داخل  دالة 12.883

 87.250 المجموعات
194 

0.519 

 - 196 100.737 المجمــوع

 السلوكية

بين 

 23.273 المجموعات
2 

11.636 

داخل  دالة 29.856

 65.476 المجموعات
194 

0.390 

 - 196 88.749 المجمــوع

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

ماس مقياس الت علىالمبحوثون الذين يمثلون مستويات التأثيرات المختلفة، وذلك 

 ،0.001وهذه القيمة دالة عند مستوى داللة =  37.473المعلومات، حيث بلغت قيمة ف 

وهو ما يثبت أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثون 

 على مقياس التأثيرات المعرفية تبعا الختالف مستوى التماس المعلومات عن الجائحة.

كما تشير بيانات الجدول السابق إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات 

قياس وذلك علي م ،لتأثيرات الوجدانية المختلفةالمبحوثون الذين يمثلون مستويات ا

وهذه القيمة دالة عند  12.883التماس المعلومات عن الجائحة، حيث بلغت قيمة ف 

وهو ما يثبت أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ،0.001مستوى داللة = 

ف متوسطات درجات المبحوثون على مقياس مستوى التأثيرات الوجدانية تبعا الختال
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مستوى التماس المعلومات عن الجائحة، كما تشير بيانات الجدول السابق إلي وجود 

فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات المبحوثون الذين يمثلون مستويات مستوى 

حيث  ،وذلك علي مقياس مستوى التماس المعلومات عن الجائحة ،التأثيرات السلوكية

وهو ما يثبت  ،0.001لة عند مستوى داللة = وهذه القيمة دا 29.856بلغت قيمة ف 

حصائية بين متوسطات درجات المبحوثون على مقياس ا أنه توجد فروق ذات داللة

 .مستوى التأثيرات السلوكية تبعاً الختالف مستويات التماس المعلومات عن الجائحة

مقياس  علىلمعرفة الفروق بين المجموعات  L.S.D( نتائج تحليل 27جدول )

 ثيرات تبعا الختالف مستوي التماس المعلومات عن الجائحةالتأ

 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعات مستوى المعرفة

 المعرفية

 2.724   - مرتفع

 2.632  - 0.0923 متوسط

 1.676 - 0.9563 1.0478 منخفض

 الوجدانية

 2.396   - مرتفع

 2.215  - 0.1816 متوسط

 1.617 - 0.5986 0.7889 منخفض

 السلوكية

 2.724   - مرتفع

 2.658  - 0.0655 متوسط

 1.764 - 0.8945 0.9583 منخفض

 ا بينفأن هناك اختال بالتأثيرات المعرفيةيتضح من خالل الجدول السابق فيما يتعلق 

المبحوثون متوسطي مستوي التماس المعلومات عن الجائحة و منخفضي االلتماس 

لصالح المبحوثون متوسطي درجة  0.9563بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغ 

, كما تبين أيضا أن هناك اختالفًا بين 0.001االلتماس وهى قيمة دالة عند مستوى 

ين االلتماس بفرق بين المتوسط المبحوثون منخفضي االلتماس والمبحوثون مرتفعي

لصالح المبحوثون مرتفعي االلتماس وهى قيمة دالة عند مستوى  1.0478الحسابيين بلغ 

، بينما تبين أنه ليس هناك اختالفًا بين المبحوثون متوسطي االلتماس 0.001

 0.0923والمبحوثون مرتفعي االلتماس حيث بلغ الفرق بين المتوسطين الحسابيين 

 .0.05مبحوثون مرتفعي االلتماس وهى قيمة غير دالة عند مستوى لصالح ال

  يتضح من خالل الجدول السابق أن هناك  :التأثيرات الوجدانيةوفيما يتعلق بمستوى

اختالفًا بين المبحوثون متوسطي مستوي التماس المعلومات عن الجائحة والمبحوثون 

اس مستوى التأثيرات منخفضي مستوي التماس المعلومات عن الجائحة على مقي

لصالح المبحوثون متوسطي  0.5986الوجدانية بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغ 

, كما تبين 0.001مستوي التماس المعلومات عن الجائحة وهى قيمة دالة عند مستوى 

أيضا أن هناك اختالفًا بين المبحوثون منخفضي مستوي التماس المعلومات عن الجائحة 

تفعي مستوي التماس المعلومات عن الجائحة بفرق بين المتوسطين والمبحوثون مر

لصالح المبحوثون مرتفعي مستوي التماس المعلومات عن  0.7889الحسابيين بلغ 
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، بينما تبين أنه ليس هناك اختالفًا بين 0.001الجائحة وهى قيمة دالة عند مستوى 

المبحوثون مرتفعي المبحوثون متوسطي مستوي التماس المعلومات عن الجائحة و

مستوي التماس المعلومات عن الجائحة حيث بلغ الفرق بين المتوسطين 

لصالح المبحوثون مرتفعي مستوي التماس المعلومات عن الجائحة  1816.الحسابيين

 .0.05وهى قيمة غير دالة عند مستوى 

أن  يتضح من خالل الجدول السابق :التأثيرات السلوكيةوفيما يتعلق بمستوى  

هناك اختالفًا بين المبحوثون متوسطي مستوي التماس المعلومات عن الجائحة 

والمبحوثون منخفضي مستوي التماس المعلومات عن الجائحة على مقياس 

لصالح  0.8945التأثيرات السلوكية بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغ 

المعلومات عن الجائحة وهى قيمة دالة  المبحوثون متوسطي مستوي التماس

, كما تبين أيضا أن هناك اختالفا بين المبحوثون منخفضي 0.001عند مستوى 

مستوي التماس المعلومات عن الجائحة والمبحوثون مرتفعي المستوى مستوي 

 0.9583التماس المعلومات عن الجائحة بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغ 

تفعي مستوي التماس المعلومات عن الجائحة وهى قيمة لصالح المبحوثون مر

، بينما تبين أنه ليس هناك اختالفًا بين المبحوثون 0.001دالة عند مستوى 

متوسطي مستوي التماس المعلومات عن الجائحة والمبحوثون مرتفعي 

مستوي التماس المعلومات عن الجائحة حيث بلغ الفرق بين المتوسطين 

صالح المبحوثون مرتفعي المستوى مستوي التماس ل 0.0655الحسابيين 

، وبذلك ثبت 0.05المعلومات عن الجائحة وهى قيمة غير دالة عند مستوى 

مستوى التماس الطفل  بينصحة الفرض: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

السعودي المعلومات عن جائحة فيروس كورونا المستجد من وسائل االعالم 

ت هذه اتفق. هذا االلتماسمستوي التأثيرات الناتجة عن  والرقمية التقليدية و

والنيـة السـلوكية ( (Jun, Wen & Others, 2020,98النتيجة مع دراسة 

في تنـاول اللقاح، ارتبطت بمسـتوى االسـتماع إلـى الراديـو وقـراءة 

وجود عالقة داللـة  ( 2671 ،2020)السريتي، والء فايز، ، ودراسةالصـحف

إحصائيــة بــن معــدل االســتفادة مــن تعــرض الطــالب لحمــالت التوعيــة 

الصحيــة بفيــروس كورونــا ومعــدل التأثيــرات االجتماعيــة والســلوكية 

 والمعرفيــة.

 التوصيات:

  في المجال الصحي وسائل اعالم سواء تقليدية أو رقمية متخصصة تقديم

عموما والطفل خصوصا  الجمهور الهتماموذلك بة لمستوي األطفال ومناس

 خاصة في وقت االزمات الصحية.بالتماس المعلومات منها و
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  أن تغطي وسائل االعالم الموجهة للطفل احتياجاته المعرفية فيما يخص جائحة

 فيروس كورونا المستجد.

 الجانب  التركيز علي الجانب الوجداني والسلوكي وعدم االقتصار علي

 المعرفي فيما يقدم للطفل فيما يخص جائحة فيروس كورونا المستجد.

  وتوصي الدراسة بأهمية اجراء دراسات متخصصة تقيس الفجوة المعرفية في

التقليدي  باإلعالموعالقتها  جميع الفئات العمريةالجانب الصحي لدي 

 .والرقمي

  ل العربية المختلفة في الدوالطفل  إدراكمستوي  علىاجراء دراسات مقارنة

 .المتنوعة لجائحة كورونا نتيجة تعرضه لوسائل االعالم

 .التركيز على عمل دراسات إعالمية صحية خاصة بالطفل العربي 
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