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 الملخص

في  سبوكالفي لمنصةالفلسطينية  مدى توظيف وحدة العالقات العامة في وزارة الصحةهدفت الدراسة إلى معرفة 

في المنهج الوصنا اعتمد، (19-تعزيز التوعية الصحية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 تابعي صفحةمن مالتحليلي، وأداة المقابلة المعمقة ، باإلضافة لتوزيع استبانة الكترونية على عينة الدراسة 

 وزارة الصحة الفلسطينيةالفيسبوك ل

يز توعية قات العامة في وزارة الصحة بتوظيف صفحتها على شبكة الفيسبوك في تعزنتائج: قيام وحدة العالال 

 الجمهور بشأن الوقاية من فيروس كورونا، بشكل فعال ويلبي احتياجات الجمهور.

 

ورونا، كوسيلة إرشادية وتثقيفية حول لقاحات فيروس ك التركيز على شبكة الفيسبوك بضرورة انالباحث ىأوص

 ,طينيحيث تحظى صفحة وزارة الصحة الفلسطينية عبر شبكة الفيسبوك بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور الفلس

اؤالتهم شبكة الفيسبوك والرد على استفساراتهم وتسعلى صفحة الضرورة االهتمام بالتفاعل مع الجمهور عبر 

 .بعينولزيادة أعداد المتا، إرشاداتلجمهور بما قد يحتاجه من معلومات ولتزويد ا ؛نتظممباشرة وبشكل م

 

فيروس  جائحةشبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك، التوعية الصحية، العالقات العامة،  الكلمات المفتاحية:

 .الفلسطينية وزارة الصحة، (19-كورونا المستجد )كوفيد
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ABSTRACT 

The study aimed to know the extent to which the Public Relations Unit in the 

Palestinian Ministry of Health employs (PMOH) Facebook in promoting health 

awareness to prevent the emerging corona virus (Covid-19) pandemic. We adopted 

the descriptive analytical approach, and the in-depth interview tool, in addition to 

distributing an electronic questionnaire to the study sample from the followers of the 

PMOH Facebook page. 

Results: The Public Relations Unit at the Ministry of Health utilized its Facebook 

page to enhance public awareness of the prevention of Coronavirus in an effective 

manner and meeting the needs of the public. 

We emphasize the need to focus on the Facebook network as a guide and educational 

tool about Corona virus vaccines, as the PMOH Facebook page has a great follower 

base by the Palestinian public, and the need to pay attention to interacting with the 

public through the Facebook page and respond to their inquiries and questions directly 

and regularly; To provide the audience with the information and instructions they may 

need, and to increase the number of followers. 

Keywords: public relations, the social network Facebook, health awareness, the 

emerging corona virus (Covid-19) pandemic, Palestinian Ministry Of Health 

(PMOH). 
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 العام للدراسةاإلطار 

 مقدمة الدراسة

زماة أفي ظل التطورات التي يشهدها العاالم جاراا انتشاار جائحاة فياروس كوروناا المساتجد واليطار الا   شاكل 

ا وحاجاة م لحاة صحية عالمية، وتساب  بأزماات فاي ميتلاف المجااالت، باتات التوعياة الصاحية تشامل حيازاا مهماا

لوماااات واإلرشاااادات الالزماااة لمكافحاااة الفياااروس، ونشااار وضااارورية؛ لتعزياااز وعاااي الجمهاااور وتزوياااد  بالمع

 السلوكيات والعادات التي تعزز الثقافة الصحية لدى الفرد في الحفاظ على سالمة مجتمعه.

عاان  وماع الاازام الهائاال علااى صاافحات شاابكة التواصاال االجتماااعي الفيساابوك، والتااي تناولاات أاباااراا ومعلومااات

ميااة دور ممارسااي العالقااات العامااة فااي الااوزارات والمنظمااات الحكو فيااروس كورونااا وساابل الوقايااة منااه، باارز

وفعاال؛  والقطاعات الصحية في تسايير ها   الشابكات؛ للتاأفير فاي حيااة النااس، وتميار سالوكياتهم بشاكل ايجاابي

شابكات وللمحافظة على سالمة المجتمع، واالرتقاا بالوعي الصحي. ااصة ماع التوجاه الكبيار الساتعمال مواقاع 

، اصل االجتمااعي مان قبال الجمهاور، حياث أصابحت تشاهد إقبااالا قيار مسابو  مان ميتلاف شارائ  المجتماعالتو

 وباتت تلع  دور الوسيط بين ميتلف المنظمات وجماهيرها. 

ا جديداا في مجال الرعاياة والتوعياة الصاحية، وتسااهم فاي الا   وتشكل شبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك واقعا

 ,Lapointeراد. حيااث تااوفر لهاام مساااحة للمناقشااة، ولتبااادل المعلومااات واليباارات )وعااي صااحي أكباار ل فاا

Ramaprasad & Vedel .2014 ومن هنا تبرز الحاجة لالهتمام بالطر  االتصاالية وبالمضاامين التوعوياة ،)

 التي يتم نشرها عبرها، وذلك بهدف تحقي  المؤسسة ألهدافها. 

ائل مع انتشار فيروس كورونا واطورته، برزت الحاجة للتوعية الصحية عبر ميتلف وس مشكلة الدراسة:

ر ية الجمهواالتصال؛ للوقاية والحد من انتشار ، وعلى الرقم من رسائل وحمالت التوعية الصحية المقدمة لتوع

لفلسطينية ة الصحة ا(، والتي تقدمها الجهات الحكومية ووزار19-الفلسطيني للوقاية من فيروس )كورونا كوفيد 

م يتبعوا يجابي، ولإبميتلف وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة، إال أن هناك العديد من المواطنين لم يتأفروا بشكل 

دى وزارة ( حيث بلغ مجمل الحاالت المسجلة ل19-إجرااات الوقاية، فقد ارتفع معدل اإلصابات بفيروس )كوفيد

رة ، فق2021"، 19ي ميتلف المحافظات )"المرصد االلكتروني لكوفيد حالة ف 332.668الصحة الفلسطينية 

توى (.  وقد أظهرت نتائج الدراسات أن استيدام مواقع وسائل التواصل االجتماعي كأدوات لتقديم المح1

وعاا اإلرشاد  يمكن أن يكون وسيلة فعالة في زيادة الوعي الصحي، وتبين الدراسات أن أكثر المنصات شي

 (.Lapointe, Ramaprasad & Vedel .2014يسبوك واليوتيوب )كانت الف

يسابوك فاي ما مدى توظيف وحدة العالقات العامة فاي وزارة الصاحة الفلساطينية لشابكة الف :الدراسة تساؤالت

 (؟19-تعزيز  التوعية الصحية للوقاية من فيروس كورونا )كوفيد

 وينبثق عن السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
 ما مدى االعتماد على شبكة الفيسبوك كمصدر للتوعية الصحية لمواجهة فيروس كورونا؟ .1

وك مااا ماادى فاعليااة رسااائل التوعيااة الصااحية التااي توجههااا وزارة الصااحة الفلسااطينية عباار شاابكة الفيسااب .2

 لجمهورها للوقاية من فيروس كورونا؟

لعالقاات وبرامج التوعية الصحية في وحادة اما دور شبكة التواصل االجتماعي )الفيسبوك( في دعم أنشطة  .3

 العامة في وزارة الصحة الفلسطينية؟

 ما دور صفحة وزرا  الصحة الفلسطينية في منع  انتشار األابار الزائفة عبر شبكة الفيسبوك؟ .4

لوقاية في تعزيز التوعية الصحية، ل هل تيتلف اتجاهات الجمهور الفلسطيني نحو توظيف شبكة الفيسبوك .5

من فيروس كورونا في وحدة العالقات العامة في وزارة الصحة الفلسطينية بااتالف متميرات )النوع 

 االجتماعي، والفئة العمرية، والمؤهل العلمي، وطبيعة العمل( ؟
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 تسعى الدراسة للتعرف على ما يلي: أهداف الدراسة:

 (.شبكة الفيسبوك في تعزيز التوعية الصحية للوقاية من فيروس )كورونامدى توظيف العالقات العامة ل̵

 تحديد مدى االعتماد على شبكة الفيسبوك كمصدر للتوعية الصحية لمواجهة فيروس كورونا.̵

ورهااا ماادى فاعليااة رسااائل التوعيااة الصااحية التااي توجههااا وزارة الصااحة الفلسااطينية عباار شاابكة الفيساابوك لجمه̵

 كورونا.للوقاية من فيروس 

لعاماة فاي دور شبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك في دعم أنشطة وبرامج التوعية الصحية في وحدة العالقاات ا̵

 وزارة الصحة الفلسطينية.

واصاال المعوقااات التااي تواجااه ممارسااي العالقااات العامااة فااي وزارة الصااحة الفلسااطينية عنااد اسااتيدام شاابكة الت̵

 االجتماعي الفيسبوك.

 رة الصحة الفلسطينية في منع  انتشار األابار الزائفة عبر شبكة الفيسبوك.دور صفحة وزا̵

وناا تنباع أهمياة الدراساة مان أهمياة الموضاوع وحدافتاه واطورتاه، حياث تشاكل جائحاة كور أهمية الدراسةة:

ا، وتتناول الدراسة أحد أهم مجاالت الحياة وهاي التوعياة الصاحية، وتساتمد ا ا ومحليا ميتهاا أهلدراساة اطراا عالميا

توعياة من كونها تعطي نتائج واضحة عن أفر توظيف صفحة الفيسبوك الياصة بوزارة الصحة الفلساطينية فاي ال

اماة فاي (.  كماا تتطار  الدراساة إلاى دور العالقاات الع19-الصحية للوقاياة مان جائحاة فياروس )كوروناا كوفياد 

 هور الفلسطيني.الترويج لبرامج التوعية الصحية ومدى فاعليتها في توعية الجم

 حدود الدراسة:

ع افة لتوزياالمادراا العااملين فاي وحادة العالقاات العاماة فاي وزارة الصاحة الفلساطينية ، باإلضا الحد البشري:

 .مفردة من جمهور صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على شبكة الفيسبوك 385االستبيان االلكتروني على 

باار اللكترونااي عانااابلو ورام  . وقااام الباحثااان بتوزياع االسااتبيان الضاافة المربيااة فااي مادينتي  الحةد المكةةاني:

 صفحات التواصل االجتماعي، واستهداف متابعين صفحة الفيسبوك التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية.

ة ة الممتادترة الزمنياتم توزيع أداة الدراسة )االستبانة االلكترونية( على مجتمع الدراسة االل الف الحد الزماني:

 .06\03\2021 - 07\02\2021من تاريخ 

 مصطلحات الدراسة

نظماة، ة بين الم"هي الفن القائم على أسو علمية، لبحث أنس  طر  التعامل الناجحة المتبادل العالقات العامة:

المجتمع" وجمهورهااا، لتحقياا  أهاادافها مااع مراعاااة القاايم والمعااايير االجتماعيااة والقااوانين واألاااال  العامااة باا

 (. 64، ص.2011)الدليمي، 

مجتمعااات واالتصااال، لكااي ننقاال للناااس واألفااراد وال"عمليااة نسااتيدم فيهااا وسااائل التعلاايم  التوعيةةة الصةةحية:

 (.121،ص.2015المعرفة، من أجل الوقاية من األمراض وعالجها" )العكيلي،

 "فيروسااات )كورونااا( هااي ساااللة واسااعة ماان الفيروسااات، وتسااب  للبشاار أمراضااا تنفسااية فيةةروس كورونةةا:

الحااادة  شااد واامااة، مثاال: متالزمااة التنفساايةمعديااة، تتااراوت حاادتها ماان ناازالت الباارد الشااائعة إلااى األمااراض األ

 (.2، فقرة 2020"، (: سؤال وجواب19-" )"مرض فيروس كورونا كوفيد19-)سارس(، وتسب  مرض كوفيد

"مرض معد، يسببه آار فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات )كورونا(. ولم يكن هناك  :19-مرض كوفيد

أ  علم بوجود ه ا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدا تفشيه في مدينة ووهان الصاينية فاي كاانون األولي ديسامبر 
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ل كوفيااد2019 -ماارض كوفيااد اآلن إلااى جائحااة تااؤفر علااى العديااد ماان بلاادان العااالم" )"مااا هااو 19-. وقااد تحااوو

 (.2، فقرة 2020؟19

دة طار  "هي مواقع علاى شابكة االنترنات، تتاي  القياام بالتواصال بعا:  شبكات وسائل التواصل االجتماعي

ا معناااويين، كالشاااركا ا طبيعياااين كاألصااادقاا، أو أشياصاااا ا، وصاااورة(، ساااواا أكاااانوا أشياصاااا ت )كتاباااة، صاااوتا

 ألعماال فايامشاعر أو الترويج لسلعة أو منتج معين، وإنجااز والمؤسسات، حيث يمكن تبادل األفكار واآلراا وال

 (.58،ص.2014مجتمع افتراضي" )شقرة، 

فاي  "هاي المؤسساة الوطنياة المساؤولة عان تنظايم وقياادة عمال القطااع الصاحي وزارة الصحة الفلسةطينية:

ن ماالفلساطيني،  فلسطين، وتقديم اليدمات الصاحية الحكومياة، وتساعى إلاى رفاع المساتوى الصاحي فاي المجتماع

لاى تعزياز االل تعزيز صحة الفرد والمجتمع، وتوفير ادمات صحية عالية الجودة لكافاة الماواطنين، باإلضاافة إ

راتيجية برامج التثقيف الصحي، والاوعي المجتمعاي، والمسااهمة فاي تاوفير بيئاة صاحية آمناة للماواطنين" )االسات

 ، ص.2022-2017الصحية الوطنية 

 دراسات السابقةاإلطار النظري وال

لتواصل ايهدف اإلطار النظر  للتعرف إلى دور العالقات العامة في تعزيز التوعية الصحية، من االل وسائل 

 اإلعالم، االجتماعي، باإلضافة إلى التعرف على النظريات الناظمة للدراسة؛ وهي نظرية االعتماد على وسائل

 نظرية االستيدامات واإلشباعات . 

مية العالقات تمثل العالقات العامة أهمية بالمة لكافة المنظمات والشركات، وتنبث  أه : امةالعالقات الع 

نطو  يالعامة للمنظمة والمجتمع من مضمون عمل العالقات العامة، وال   يدور حول كونه نشاطا مستمراا، 

 .ي واليارجيبالجمهور الداالعليه إقامة عالقات طيبة مع الجماهير، فهي تعد الحلقة التي تقوم بربط المنظمة 

 أوال : مفهوم العالقات العامة

د لجمهاور، وتحادالوظيفة اإلدارية التاي تقايم اتجاهاات ومياول ا تعريف مجلة العالقات العامة األمريكية: -

ل سياسات وإجرااات الفرد أو المنظماة بماا يتماشاى ماع مصالحة الجمهاور، وتيطاط وتنفا  بارامج عمال للحصاو

 (.17، ص.2004)الجوهر،ور وقبوله على فهم الجمه

ياة، لبحاث العالقات العامة هاي الفان القاائم علاى أساو علم تعريف العالقات العامة في قاموس اكسفورد:

ة ماع مراعاا أنس  طر  التعامل الناجحة المتبادلة بين المنظمة، وجمهورها الاداالي والياارجي، لتحقيا  أهادافها

 (. 64، ص.2011القيم والمعايير االجتماعية والقوانين واألاال  العامة بالمجتمع )الدليمي، 

قاات باأن العال ا ورد في التعريفات الساابقة لمفهاوم العالقاات العاماة، حياث اتفقات التعريفااتويتف  الباحثان مع م

قاماة العامة هي وظيفة إدارية قائمة على أساس علماي، وجهاود ميططاه، تسااهم فاي تحقيا  أهاداف المنظماة، وإ

 عالقة بين ه   المنظمة وجمهورها. 

 ثانيا : وظائف العالقات العامة

املين م فانن العافادارة العالقات العامة تهتم بالمجتمع والمناخ االجتماعي والبيئة المحيطاة، ومان يرى العدو  أن إ

ابة لها   في مجالها يج  أن يهتموا بالتعرف علاى ومواقاف واتجاهاات وآراا الفئاات المساتهدفة، ومان فام االساتج

يلااي  فئااات المساتهدفة، وفيمااالمواقاف، وذلاك مان اااالل تطاوير رساائل ومبااادرات تعبار وتساتجي  الهتماماات ال

كسا   (: التوعية العاماة,60-59. ص.ص 2011عرض ألهم الوظائف التي تقوم بها العالقات العامة )العدو ، 

 أعضاا جدد, كس  التأييد, واقعية أعمال المنظمة, ال  عالقات طيبة مع الجمهور.

 تقويم.(: البحث, التيطيط, ال72، ص.2011أما الدليمي فيوض  وظائف العالقات العامة كما يلي )الدليمي، 
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، 2004، أما التقسيم ال   وضعه د. علي عجاوة والا   حادد وظاائف العالقاات العاماة علاى النحاو التاالي  )عباد 

 (: الوظائف اإلعالمية, وظائف االستعالم, وظائف التنسي 73ص.

 ثالثا : أهداف العالقات العامة

ا يقول اوض  العدو  أن الهدف األسمى للعالقات العامة، وال   تلتقي حوله باقي أهدافها األارى، وهو كم

ام يعة في نظالدكتور إبراهيم إمام: تحقي  التواف  واالنسجام في المجتمع الحديث ال   تعتريه التميرات السر

ة قات العامف أارى فرعية، تدور أنشطة العالالحكم والسياسة والميترعات العلمية. ويتفرع من ه ا الهدف أهدا

 (:63- 62، ص.ص 2011ووظائفها في إطار تحقيقها )العدو ، 

 ها.بناا اسم المنظمة، وإصباغ ه ا االسم بسمعة تلقى استحسانا وقبوال للجماهير التي تتعامل مع .1

 رقا  فاي العمالضمان توظياف أفضال العناصار البشارية فاي المنظماة، وذلاك بضام أكبار الكفاااات التاي ت .2

 معها.

تماع، توجيه ونص  المنظمة عند تحديد سياستها، حتاى تراعاي اتجاهاات جمهورهاا، والارأ  العاام فاي المج .3

 للحصول على رضا المجتمع، واعتراف الرأ  العام وكس  تأييد .

 ااات،اساتيدام األسااالي  العلميااة المتطااورة فااي مجااال العالقاات وتطبيقهااا، مثاال: عماال البحااو  واالستقصاا .4

 واتباع أسلوب المعاينة؛ الستطالع رأ  الجمهور وتطبي  بحو  الرأ  العام.

، وتنميااة المحافظاة علااى العالقاات الطيبااة والقويااة باين أعضاااا المنظماة والعاااملين فيهااا والمتطاوعين معهااا .5

 العالقات الجيدة بينهم وبين الجماهير المرتبطة بالمنظمة بشكل مباشر أو قير مباشر.

قل ت والطوارئ التي قد تتعرض لها المؤسسة، ومساعدتها على تجاوز تلك المواقف بأمواجهة األزما .6

 اسارة ممكنة، عبر التنبؤ المبكر، والتحليل المستمر، ومعرفة التطورات.

 Media System Dependency Theory (MSDنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم )

قا  حاجاتاه اعتماد الجمهور على معلومات وسائل اإلعالم، ليحتتمحور نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم، في 

الدرجاة  ويحصل على أهداف معينة، والنقطة الهامة فاي ها   النظرياة: أن وساائل اإلعاالم ساتؤفر فاي النااس إلاى

 (.247، ص.2016التي يعتمدون فيها على معلومات تلك الوسائل )كافي وآارون،

ا لنظريااة االعتماااد علااى وسااائل اإل  ن الجمهااورعااالم، فاانن العالقااة القائمااة علااى االعتماااد اإلعالمااي مااا باايووفقااا

 باالتصاال والمؤسسة، هي العالقة التي يكون فيها عنصر إشباع احتياجات الجمهاور متوقفاا علاى ماوارد القاائمين

(Rokeach & DeFleur 1976, p. 6.) 

، 1998د، األهاداف التالياة )مكااو  والساييرى مكاو  والسيد أن األفراد يعتمادون علاى وساائل اإلعاالم لتحقيا  

لحديثااة، الفهاام, التوجيااه, التساالية, ومااع تطااور التقنيااات والمسااتحدفات التكنولوجيااة فااي المجتمعااات ا (:320ص.

لومااات، دور وسااائل اإلعااالم فااي نقاال األابااار والمعتعاظم والتقاادم المسااتمر فااي تكنولوجيااا االتصااال الرقمااي، 

ا، ويصاح  هااباإلضاافة لتطورهااا الهائال، ف ا وترفيهيااا ا وتعليميااا   ا التطااورقااد أصاابحت ها   الوسااائل مصاادرا فقافياا

لوساائل التقني ظهور شبكات التواصال االجتماعياة، ليصاب  االعتمااد علاى وساائل اإلعاالم ال يقتصار فقاط علاى ا

 التقليدية بل يشمل ه   الشبكات.

قرار شكالن حالة من االضطراب وعدم االساتوبحس  النظرية فنن تفشي فيروس )كورونا(، وكثرة اإلصابات، ي

ثااة، أو الحدي فااي المجتمااع الفلسااطيني، وباا لك يزيااد اعتماااد أفااراد  علااى وسااائل اإلعااالم الميتلفااة، سااواا التقليديااة

ى لمجتماع علاالمعرفة الوضع الحالي وفهم ما يحد ، حيث تشير نتائج األبحا  العلمية السابقة على كثرة اعتمااد 

و لمعرفيااة أمصاادر للمعلومااات، وباا لك تباادأ تأفيراتااه الميتلفااة علااى متابعيااه، سااواا التااأفيرات اموقااع الفيساابوك ك

 السلوكية أو الوجدانية اتجا  المواضيع المطروحة في موقع الفيسبوك.
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 Theory  Uses and Gratifications(U&G)نظرية االستخدامات واإلشباعات  

 ور لوساائلمن بين المرجعياات النظرياة التاي تتيا  لفهام اساتيدام الجمها  تعتبر نظرية االستيدامات واإلشباعات

 لوقاياة مانلاإلعالم. ل ا تعتمد ه   الدراسة على منظاور االساتيدامات واإلشاباعات ، وتعزياز التوعياة الصاحية؛ 

بوك، يسافيروس كورونا، لدراسة مستيدمي الفيسبوك المتابعين لصفحة وزارة الصاحة الفلساطينية علاى شابكة الف

 ونتائج ه ا االستيدام واإلشباعات  المتحققة منه.

فع التااي إن الساؤال األساسااي لها   النظريااة هاو: كيااف ولمااذا يسااتيدم الجمهاور وسااائل اإلعاالم؟ أ  ماااهي الادوا

ز ئل؟ وتتميالتي تتحق  لهم عند التعرض له   الوسا  تجعل الناس يستيدمون وسائل اإلعالم؟ وما هي اإلشباعات

 (.250، ص2016)الدليمي، .ه   النظرية أن الجمهور يعد متلقيا إيجابيا

وهاي  وترى ه   النظرياة أن الجمااهير فعالاة فاي انتقااا أفرادهاا لرساائل ومضامون مفضال مان وساائل اإلعاالم،

مات وقاد نشاأ مفهاوم االساتيدا (.245، ص.2016اارون،جاات كرد فعل لمفهوم قوة اإلعالم الطاقية )كاافي وآ

ائل مباشار لوساواإلشباعات  في مجال الدراسات اإلعالمية كبديل لتلك األبحا  التاي تتعامال ماع مفهاوم التاأفير ال

( بأنااه Hkatz & G.J Blumlerاالتصااال مااع جمهااور المتلقااين. ويعرفااه كااال ماان الياااهور كاااتز وبلااوملر )

، 2016يمي، نها أن تمدنا ببناا أو هيكل لفروض متنوعة حول ظااهر  اتصاالية معيناة )الادلاستراتيجية بحثية يمك

 (. 249ص.

وتصاف   تكمن أهمية نظرية االساتيدامات واإلشاباعات  فاي ها   الدارساة، فاي فهام الجمهاور ودوافعهام  لمتابعاة

ك فاي توظياف شابكة الفيسابوصفحة وزارة الصحة الفلسطينية على شابكة الفيسابوك، واإلشاباعات  المتحققاة مان 

ميازات متعزيز التوعية الصحية، للوقاية من فيروس كورونا. وبحس  نظرية االساتيدامات واإلشاباعات  ، فانن 

إن  واصائص وسائل التواصل الحديثة، ووسائل التواصل االجتماعي تعزز مفاهيم وفروض ه   النظرية، حياث

 اجاتاه، ماعاعل مع محتوى الرسائل التي تشبع رقباته وتلباي حالجمهور النشط ال   تفترضه النظرية ييتار ويتف

ة العلااام أن التفاعلياااة تعاااد أهااام مياااز  مااان مميااازات شااابكات التواصااال االجتمااااعي، وهااا ا ماااا تؤكاااد علياااه نظريااا

 االستيدامات واإلشباعات .

ولية ساؤويقصاد باه إلماام الماواطنين بالمعلوماات والحقاائ  الصاحية، وإحساساهم بالم مفهوم الوعي الصحي:

نحااو صااحتهم وصااحة قياارهم، وفااي هاا ا اإلطااار يعتباار الااوعي الصااحي هااو الممارسااة عاان قصااد نتيجااة الفهاام 

ف الا   واالقتناع. وبمعنى آار أن تتحول الممارسات الصحية إلى عادات تمارس بال شاعور وتفكيار، وهاو الهاد

ياة )بادت، ا تتحاول إلاى ممارساة يوميج  أن تسعى إليه، ال أن تبقى المعلومات الصحية كثقافة صحية فقاط، وإنما

 (.15،ص.2009مزاهرة، بدران،

بكات شأدرك الباحثون في اإلعالم الصحي أهمية دور  التوعية الصحية وشبكات التواصل االجتماعي:

ب يزداد التواصل االجتماعي في التوعية الصحية، وأشارت نتائج الدراسات الحديثة أن عدد المستيدمين العر

ا. وقد تبين أن مستيدمي الفيسبوك العرب فا  عددهم عدد قبشكل متسارع لي راا صل لمليون مستيدم شهريا

ى أظهرت النتائج تزايد االعتماد عل 2014الصحف والمجالت في العالم العربي. وفي دراسة أجريت عام 

ية الصحمحرك البحث )جوجل( في البحث عن المواضيع الصحية والتثقيفية، فم تال  المواقع االلكترونية 

ى أن المتيصصة، ومن فم مواقع وشبكات التواصل االجتماعي؛ للحصول على المعلومات الصحية. باإلضافة إل

 (.470، ص 2018اإلعالم التقليد  قد تراجع االعتماد عليه كمصدر للمعلومات الصحية، )السنجر ، 

 فيروس كورونا:

مارض معاد يساببه آاار فياروس تام اكتشاافه مان  (:19-تعريف منظمة الصحة العالميةة لمةرض )كوفيةد

ساللة فيروسات )كورونا(. ولم يكن هناك أ  علم بوجود ه ا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدا تفشايه فاي مديناة 
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ل كوفياد2019ووهان الصينية في كاانون األولي ديسامبر  اآلن إلاى جائحاة تاؤفر علاى العدياد مان  19-. وقاد تحاوو

 (.2، فقرة 2020؟19-ض كوفيدبلدان العالم )"ما هو مر

 الجانب الميداني "وزارة الصحة الفلسطينية":

ن وزارة الصااحة الفلسااطينية هااي المؤسسااة الوطنيااة المسااؤولة عاان قيااادة وتنظاايم عماال القطاااع الصااحي، وضااما

ين اساااتدامته وتطاااوير  فاااي فلساااطين، وتقاااديم اليااادمات الصاااحية الحكومياااة الوقائياااة، وتضاااع األنظماااة والقاااوان

صاحة  اسات الصحية الوطنية، وتسعى إلى رفع المستوى الصحي في المجتمع الفلسطيني، من االل تعزيزوالسي

لتثقيااف االفاارد والمجتمااع، وتااوفير ااادمات صااحية عاليااة الجااودة لكافااة المااواطنين، باإلضااافة إلااى تعزيااز باارامج 

صاحة باين نقسام مبااني وزارة الالصحي والوعي المجتمعي، والمساهمة في توفير بيئة صحية آمنة للمواطنين، وت

 (.5، ص 2022-2017مدينتي نابلو ورام   )االستراتيجية الصحية الوطنية 

 وحدة العالقات العامة واإلعالم في وزارة الصحة الفلسطينية: 

تعد وحدة العالقات العامة واإلعالم من الوحادات المهماة والفنياة فاي وزارة الصاحة، والتاي تتمتاع بادور حياو ، 

من إبراز الصورة المشرقة للوزارة وما تاوفر  مان اادمات، وتشاكل أداة تفاعلياة نشاطة، وتعاد حلقاة اتصاال يتض

وتواصل مع الجمهور الداالي واليارجي. ويقع على عات  وحدة العالقات العامة واإلعالم مهمة إبراز ما تحققاه 

المتعاملين معها على دراية كاملة  با لك الوزارة من إنجازات ونجاحات؛ لكي يكون جهورا، والفئات المستهدفة و

وهم يقومون  بعرض ه   اليدمات والبارامج التاي يقوماون بتطويرهاا ليدماة الجمهاور. كماا أن وحادة العالقاات 

ا مميزاا في الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة ، حيث إنها تتبع مباشرة إلى مكت  وزيار  العامة واإلعالم تحتل موقعا

 الدراسات السابقة (.1، فقرة 2020ات العامة واإلعالم في وزارة الصحة الفلسطينية"، الصحة )"وحدة العالق

 الدراسات العربية

(: بعنةوان: " دور شةبكة الفيسةةبوك فةي تعزيةز التوعيةةة 2020دراسةة عيشةوو وبوسرسةةو  )

دراسة ميدانية لعينة من مسةتخدمي الفيسةبوك صةحف   19الصحية حول فيروس كورونا كوفيد 

 روس كورونا والتوعية الصحية نموذجا".أخبار في

جتماع تكشف ه   الدراسة عن مدى مساهمة واستيدام شبكة الفيسبوك فاي دعام وتعزياز التوعياة الصاحية فاي الم

يدام لادى الجزائر ، وتحديد الدور ال   تلعبه في نشر وتحقي  التوعية الصحية، وذلك عبر طار  وأنمااط االسات

في ر فيااروس كورونااا. اعتمااد الباحثااان فااي هاا   الدراسااة علااى الماانهج الوصاامتااابعي الجزائااريين لصاافحة أابااا

 فحة أاباارالتحليلي، وعلى أداتي المالحظة بالمشاركة واالستبيان اإللكتروني على عيناة  قصادية مان متاابعي صا

ياة التوعزيز فيروس كورونا.  توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: تؤد  شبكة الفيسبوك دوراا فعاال في تع

لفحااص الصااحية السااليمة، وأن أهاام المواضاايع التااي تقاادمها هااي زيااادة الااوعي، والتواصاال مااع الجهااات الطبيااة، ا

تمرار الدور  المبكر. وأوصت الدراسة بضرورة  توعية مستيدمي شبكات التواصل االجتماعي الفيسبوك باالس

التوعياة ا المزياد مان البحاو  المتعلقاة  بوتعزيز  قيم الصحة، ودعم وتشجيع الجامعاات ومراكاز البحاو  بانجرا

 الصحية.

رة (: بعنةةوان: "العالقةةات العامةةة عبةةر مواقةةا التواصةةل االجتمةةاعي و دا2020دراسةةة العنةةزي )

ي عبةر صةفحة وزارة الصةحة فة 19األزمة الصحية )دراسة تحليلية إلدارة أزمة فيروس كوفيد 

 (".2020/4/21وحتى  21/3/2020فيسبوك للمدة من 

الدراسة إلى التعرف إلى إدارة العالقات العامة ل زمة الصحية فاي وزارة الصاحة والبيئاة العراقياة ، عبار هدفت 

(. وقد اعتمدت الدراساة علاى المانهج المساحي، وأداتاي المالحظاة 19موقع الفيسبوك أفناا انتشار فيروس )كوفيد
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( ولمادة 19-عالمية متعلقة بأزمة )كوفيد( مادة إ210وتحليل المضمون على منشورات الصفحة، والبالغ عددها )

شهر، وتوصالت الدراساة إلاى نتاائج  كاان مان أبرزهاا: إن للعالقاات دورا فاي إدارة األزماة الصاحية، وقاد با لت 

جهودا اتصالية لتوجيه الرسائل االتصالية إلي الجمهور، عبر تنوع المضاامين اإلعالمياة، واساتعمالها بكثافاة فاي 

العالقات أسالي  متعددة إلدارة األزمة منها: أسلوب احتواا األزمة، لمنع تفشاي الوبااا  ذروة األزمة، وقد وطفت

عبار اهتمامهاا باالجمهور، إذ حارص القاائم باالتصاال علاى التعامال بمصاداقية ماع الجمهاور، وتزوياد  باألاباار،  

ذروة األزماة، وضامان  والمواقف الوبائية اليومية، وإعالمه بمساتجدات األزماة، ودحال الشاائعات التاي رافقات

عدم التناقل وإفارة الفوضى والهلع لدى الجمهور. وقدمت الدراسة توصيات أهمها: القيام باالبحو  والدراساات 

الميدانية، لمعرفة آراا الجمهور عبر استطالعات الرأ  االلكترونية. إيالا القاائمين علاى الصافحة الرسامية علاى 

ور، والرد على تسااؤالتهم؛ لزياادة أعاداد المتاابعين  ولتزوياد الجمهاور بماا موقع الفيسبوك االهتمام بتفاعل الجمه

قد يحتاجه من معلومات. اإلعداد المسب  لبرامج عاقات عامة وقائية وعالجياة ااصاة باألزماات الصاحية لتكاون 

 الوزارة في حالة استعداد ألية أزمة مستقبالا.

 الليبةةي علةةى الفيسةةبوك كوسةةيلة توعيةةة(: بعنةةوان: " اعتمةةاد الجمهةةور 2020دراسةةة الربةةا  )

 دراسة ميدانية على عينة من الجمهور الليبي". -مخاطر جائحة كورونا

س هادف ها ا البحاث فاي التعارف علاى مادى اعتمااد الجمهاور الليباي علاى الفيسابوك، للتوعياة مان ميااطر فياارو

 عاان ماادى االعتماااد عليااهكورونااا، وتحديااد المحتااوى التوعااو  الاا   يقدمااه فيساابوك حااول الفيااروس، والكشااف 

احااث كمصادر للتوعيااة الصاحية، ومعاادالت تعاارض الجمهاور الليبااي للفيسابوك أفناااا جائحااة كوروناا. اسااتيدم الب

سابوك مان ( مفاردة مان مساتيدمي الفي400المنهج المسحي، واعتمد علاى أداة االساتبانة االلكترونياة علاى عيناة )

نتااائج أهمهااا: تحظااى مضااامين صاافحات الفيساابوك حااول الجمهااور الليبااي. توصاال الدراسااة إلااى مجموعااة ماان ال

باة حبا ها قرايفيروس كورونا بثقة ال بأس بها من قبل الجمهاور الليباي، وتباين أن األاباار هاي أكثار الماواد التاي 

نصااف الباااحثين. مااع ضاارورة وضااع قواعااد وضااوابط؛ لمراقبااة صاافحات الفيساابوك المتيصصااة فااي التوعيااة 

ياروس. لصفحات في زيادة الضموط النفسية وارتفااع معادل الياوف والهلاع مان الفالصحية، بحيث ال تسهم ه   ا

ئحااة وأوصاات الدراسااة بأنااه يمكاان االعتماااد علااى الفيساابوك كمصاادر أساسااي ل ابااار والمعلومااات المتعلقااة بجا

 كورونا.

(: بعنوان: " األخبار المزيفة عبر وسائل التواصل االجتماعي وقت 2020دراسة يسعد )

 دراسة ميدانية خالل أزمة كورونا".-ن وجهة نظر المستخدمين األزمات م

ن وجهاة ماتناولت ه   الدراساة مادى انتشاار األاباار المزيفاة أفنااا األزماات، عبار وساائل التواصال االجتمااعي 

دفت ها، حياث Covid 19)نظر المستيدمين، وتحديدا االل األزمة الصحية العالمية ) فيروس كورونا المستجد 

، التحليلاي ه    الدراسة إلى معرفة نس  انتشار األابار المزيفة باين جمهاور،، اساتيدم الباحاث المانهج الوصافي

لاى إالدراساة  وأداة االستبانة اإللكترونياة التاي تام توزيعهاا وفا  أسالوب كارة الاثلج والعيناة العشاوائية، وتوصالت

عي بااار التااي يتعرضااون لهااا علااى وسااائل التواصاال االجتمااا% ماان الباااحثين أن األا78نتااائج أبرزهااا: يعتقااد 

عان  والمحتويات التي يتصفحونها حول فيروس كورونا وبشكل ااص على الفيسبوك مزيفاة، كماا يؤكاد ماا يزياد

لااى إ% مان المساتيدمين أن التزييااف فاي األابااار والمحتوياات المتعلقااة بفياروس كورونااا يحاد  بشااكل كبيار 74

اباار % من مستيدمي وسائل التواصل االجتمااعي فاي عيناة البحاث أكادوا أن األ86.7ن كبير جدا، إضافة إلى أ

ى لمعرفاة المزيفة أفناا أزمة كورونا كانت كثيرة جدا، وأنهم كاانوا فاي كال مارة يبحثاون عان وساائل إعاالم أاار

ا على نفسيتهم.51الحقيقة، ويعتقد حوالي   % من الباحثين أن تلك األابار المزيفة تؤفر سلبا

( بعنةةوان: "حمةةالت التوعيةةة للعالقةةات العامةةة فةةي الةةوزارات الخدميةةة 2020دراسةةة الشةةمري )

و نعكاسةةاتها علةةى الةةوعي بالقلةةايا الصةةحية لةةدك الجمهةةور الكةةويتي: أزمةةة جائحةةة كورونةةا 

 المستجد نموذجا ".
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 علاى وعاي نعكاسااتهاهدفت الدراسة إلى معرفة أفر حمالت التوعية للعالقات العامة فاي الاوزارات اليدمياة، وا 

لمانهج االجمهور الكويتي بالقضايا الصحية ااالل أزماة جائحاة كوروناا، حياث اساتيدم الباحاث فاي ها   الدراساة 

ساتيدمي ( مفاردة مان م400الوصفي التحليلي، وأداة االساتبانة لقيااس آراا الجمهاور، والتاي طبقات علاى عيناة )

 عات .ستندت الدراسة على نظرية االستيدامات واإلشبامواقع التواصل االجتماعي من الجمهور الكويتي، وا

ا م مان االهاتاوتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:  تعد مواقع التواصال االجتمااعي أكثار وساائل االتصاال التاي 

محافظااة متابعاة حماالت التوعياة الصاحية وأفضالها. وتمثلات أساباب ودوافاع العيناة لحماالت التوعياة الصاحية بال

فياة عان وصحة أفراد األسرة، وأيد الجمهور بأن حمالت التوعية الصاحية تقادم معلوماات مفيادة وواعلى الصحة 

 فيروس كورونا.

( بعنوان: "استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التوعية الصحية 2017دراسة الفرم )

 لمرض كورونا: دراسة تطبيقية على المدن الطبية ومستشفياتها الحكومية بمدينة الرياض

 السعودية".

ساتيدام تناولت الدراسة تقييم الدور االتصالي للمؤسسات الصحية في التوعية حياال مارض كوروناا، مان ااالل ا

وسااائل التواصاال االجتماااعي، كااأداة توعويااة فااي ظاال وجااود اطاار وبااائي متمثاال فااي فيااروس كورونااا، وتهاادف 

ميااة ينااة الرياااض، ومستشاافياتها الحكوالدراسااة إلااى التعاارف علااى مسااتوى اسااتيدام وتوظيااف الماادن الطبيااة بمد

ناا، تاوتير( فاي اساتراتيجيات التوعياة الصاحية لمارض كورو -فيسابوك -لشبكات التواصال االجتمااعي )يوتياوب 

بكات شاوتقييم درجاة مشااركة المادن الطبياة ومستشافياتها الحكومياة بالريااض فاي بارامج التوعياة الصاحية عبار 

حلياال تم الباحااث الماانهج الوصاافي المسااحي، وتمثلاات أداة الدراسااة فااي التواصاال الجماهيريااة بالسااعودية. اسااتيد

لشابكات امضمون الرسائل التوعوية المنشورة عبر الحسابات الرسامية  للمادن الطبياة اليماو، ومستشافياتها فاي 

دينااة % ماان الماادن الطبيااة بم73االجتماعيااة الااثال . وتوصاالت الدراسااة إلااى مجموعااة ماان النتااائج أبرزهااا: أن 

 ويتر(.ت -فيسبوك  -ض ومستشفياتها الحكومية ال تمتلك منصات على شبكات التواصل االجتماعي )يوتيوبالريا

لصاحية، وأوصت الدراسة بأهمية تصميم استراتيجية توعوية صحية وطنية، تسهم فيها كافة مكونات المنظوماة ا

إلعااالم حديثااة، واسااتيدام شاابكات اوأهميااة قيااام الماادن الطبيااة والمستشاافيات الكباارى بتأساايو منظومااة اتصااالية 

 الجديد في التوعية الصحية.

 الدراسات األجنبية 

( بعنةوان: "عنةدما تكةون المعلومةات الةواردة مةن مسةؤولي 2018) Jang & Baekدراسةة 

الصةةةحة العامةةةة ييةةةر جةةةديرة بالثقةةةة: اسةةةتخدام األخبةةةار عبةةةر اإلنترنةةةت والشةةةبكات التواصةةةل 

( MERSاء تفشةي متالزمةة فيةروس كورونةا التنفسةية )االجتماعي، والشةبكات الشخصةية أثنة

 في كوريا الجنوبية".

لجمهاور اهدفت الدراسة إلاى ااتباار مصاداقية المعلوماات المقدماة مان المنظماات الصاحية، وارتباطهاا، باعتمااد 

 وريااكفي  2015( لعام MERSعلى قنوات اتصالية معينة االل أزمة تفشي متالزمة الشر  األوسط التنفسية )

مااات الجنوبيااة. وتسااعى الدراسااة إلااى التعاارف علااى اتجاهااات مسااؤولي الصااحة العامااة فااي تقااديم وتااوفير المعلو

رف ل كياف يتصاالجديرة بالثقة أفناا أزمة الصحة العامة؛ ومع ذلك، ال يوجد سوى القليل من األبحا  التي تتنااو

ماااد علااى هاا   الدراساة علااى نظريااة االعت الجمهاور عناادما يااتم إحباااط توقعاااتهم حاول المعلومااات المقدمااة. تعتمااد

ونياو ي 15وسائل اإلعالم كنطار نظر  أساسي. أجريات دراساة مساحية علاى االنترنات فاي كورياا الجنوبياة باين 

 ، في اضم تفشي المتالزمة. 2015يونيو  21و
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ناات ام البياساتيدوشملت العينة أفرادا يمثلون الساكان الكاوريين مان حياث الناوع، والعمار، والتعلايم، والادال. وبا

أدت  (PHOالتمثيلية على الصعيد الوطني، وجد الباحثاان أن المعلوماات األقال مصاداقية مان منظماات الصاحة )

ت البحاث إلى االستيدام المتكرر ل ابار عبر اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي. ومن االل دراسة محااوال

د ، فاانن سااب  اعتمااا2015وس كورونااا فااي كوريااا عااام عان المعلومااات التااي قااام بهااا الجمهااور اااالل تفشااي فيار

قية األشياص بشكل كبير على وسائل اإلعالم عبر اإلنترنت وشبكات التواصل االجتمااعي، هاو انيفااض مصادا

ر عبار المعلومات الصادرة من المنظماات الصاحية، والتاي تتساب  بميال الجمهاور للبحاث واالعتمااد علاى األاباا

 االجتماعي للحصول على المعلومات.اإلنترنت ووسائل التواصل 

داقية وتشير نتائج الدراسة إلاى أن النااس يبحثاون عان المعلوماات ماع زياادة المماوض، ولكان عنادما تكاون مصا 

. وماع مصادر معلوماتهم األولية موضع شك، فننهم يميلاون إلاى اللجاوا إلاى قناوات اتصاال بديلاة لحال المماوض

فزيونياة ( مرتبطاة باساتيدام األاباار التل PHOدمة مان منظماات الصاحة )ذلك، لم تكن مصداقية المعلومات المق

 أو الصحف المطبوعة.

( بعنةةوان: "خلةةق الةةوعي 2014) Lapointe & Ramaprasad & Vedelدراسةةة 

 الصحي: تمكين التعاون على مواقا سائل التواصل االجتماعي".

هاادفت الدراسااة إلااى التعاارف علااى الاادور الاا   تلعبااه وسااائل التواصاال االجتماااعي فااي الاا  الااوعي بماارض  

ن الوقاياة ماالسرطان، والجهود التعاونية لها   الوساائل، وقاد تناولات ها   الدراساة ساتة منظماات تتعلا  مهمتهاا ب

الياات حياث الدولاة )كنادا والوالسرطان، وتم ااتيارها من حيث نوع المرض )سرطان الثد  والبروستات(، من 

 لوصاول إلااىالمتحادة األمريكياة(، وسانة التأسايو، الحجام )عادد الماوظفين(. اساتيدم البااحثون المانهج التحليلاي ل

 ابالت شابهالنتائج، وتم تحليل صفحات ه   المؤسساات مثال )الموقاع االلكتروناي والفيسابوك(، وتام اساتيدام المقا

موظااف المسااؤول عاان تطااوير محتااوى صاافحات مواقااع  وسااائل التواصاال المنظمااة مااع الاارئيو التنفياا  ، وال

ز ن فاي تعزيااالجتماعي، وحلل الباحثون كيفية استيدام األفراد والمنظمات لوساائل التواصال االجتمااعي؛ للتعااو

ا مجتماع الوعي. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن وسائل التواصل االجتماعي تساتيدم إلنشاا

 شبكة اإلنترنت يقود إلى ال  الوعي بمرض السرطان بعدة طر  ميتلفة وألقراض متعددة. على 

( بعنوان: "انتشار وسائل التواصل االجتماعي بةين ممارسةي 2010وآخرون ) Averyدراسة 

 العالقات العامة في  الدوائر الصحية )وزارات الصحة( عبر مختلف فئات المجتما".

القاائمين لى مدة اعتماد وسائل التواصل االجتماعي دااال وكااالت الصاحة العاماة وهدفت الدراسة إلى التعرف ع

لصاحة مان ممارساي العالقاات العاماة فاي أقساام ا 281على إدارة التبني. عبر دراساة استقصاائية مساحية شاملت 

لكبيارة فئاات ميتلفاة مان ساكان المجتماع المحلاي )الحضارية والضاواحي والبلادة ا 4العاماة، وهام الا ين ييادمون 

ن مبتكارات. وتبايوالية من الواليات المتحدة األمريكية. واستند الباحثون على نظرياة انتشاار ال 48والريفية(، في 

راساة أن نتائج الدراسة معدالت اعتماد منيفضة بشاكل عاام ألدوات ووساائل التواصال االجتمااعي. كماا تباين الد

  أن اصل االجتماعي لنشر المعلومات الصحية، واتضا% من الممارسين يشيرون إلى استيدامهم وسائل التو17

اقاع دونات، موأكثر الوسائل استيداما اهي مواقع الشبكات االجتماعياة يليهاا إصادار وساائل اإلعاالم الجدياد، والما

 المناقشات. 

ساهمت ه   الدراسات في إفراا البحث في الجان  النظر . حيث اتفقت  :التعقيب على الدراسات السابقة

اسات سابقة ال كر مع الدراسة الحالية في اهتمامها بدور العالقات العامة، وتوظفيها لإلعالم ولوسائل الدر

التواصل االجتماعي في تعزيز التوعية الصحية، فأكدت الدراسات على ضرورة استيدام ممارسي العالقات 

تعزيز الوعي الصحي. وتيتلف العامة وسائل التواصل االجتماعي في تنفي  برامجها وأنشطتها التوعوية في 

الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث الحد المكاني، حيث ستطب  على عينة من الجمهور الفلسطيني 
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في الضفة المربية، ووحدة العالقات العامة في وزارة الصحة الفلسطينية في مدينة نابلو ورام  . باإلضافة إلى 

ا بالدرا  .سات الفلسطينية التي تتطر  للموضوع المبحو  فيهأن الباحثة الحظت شحا

 منهجية الدراسة

استيدمت ه   الدراسة البحث الوصفي، حيث تسعى الدراسة لوصف البيانات : نو  البحث ومنهج 

وتصنيفها، بمرض إعطاا وصف وتحليل دقي . ويعرف المنهج الوصفي بأنه: المنهج ال   يتناول األبحا  

والدراسات التي تبحث في "ما هو كائن" اآلن في حياة اإلنسان أو المجتمع، من ظواهر وأحدا  وقضايا معينة، 

يستيدم ه ا المنهج طرقا وأدوات لجمع الحقائ  والمعلومات والمالحظات، منها: المالحظة، والمقابلة و

(, وقد اعتمد  الباحان في ه   6، ص.2011واالاتبارات، واالستفتااات لكل ظاهرة أو حد  معين )داود،

 أهداف الدراسة.الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوبه الكمي والكيفي، باعتبار  يحق  

ينية هي يتمثل مجتمع الدراسة بوزارة الصحة الفلسطينية، حيث تعد وزارة الصحة الفلسط مجتما الدراسة:

وير المؤسسة الوطنية المسؤولة عن قيادة وتنظيم عمل القطاع الصحي، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع، وتط

 برامج التثقيف الصحي والوعي المجتمعي.

 ااتيار نوعين من العينات كاآلتي:تم  عينة الدراسة:

 عينة وزارة الصحة الفلسطينية: تم ااتيار عينة قير عشوائية قصدية إلجراا المقابالت. .1

تابعين عينة الجمهور: تم االعتماد على عينة عشوائية من الجمهور الفلسطيني في الضفة المربية والم .2

ف وفيما يلي وصوك االل أزمة جائحة كورونا لمنشورات صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على موقع الفيسب

 ليصائص مجتمع الدراسة حس  متميراته:

اصة بكل الياصة باالستبانة حس  متميراتها المستقلة، حيث يبين الجدول المستويات اليبحس  توزيع العينة 

الجدول  حيث يشيرمتمير من متميرات الدراسة، وتكرار كل مستوى ونسبته المئوية من النسبة الكلية للعينة، 

وبنسبة  222فيما ييص متمير النوع االجتماعي فقد كانت النسبة األعلى للمستجيبين من فئة اإلنا  بتكرار 

 179 سنة بتكرار 30إلى اقل من  20%، أما فيما ييص متمير العمر فقد كانت النسبة األعلى من فئة 57.7

 244تكرار ة األعلى للمستجيبين من فئة البكالوريوس ب%، ومتمير المؤهل العلمي فقد كانت النسب46.5وبنسبة 

 126تكرار %، أما متمير طبيعة العمل فقد كانت النسبة األعلى للمستجيبين من فئة قطاع الياص ب63.4وبنسبة 

 %.32.7وبنسبة 

 أدوات الدراسة:

 جزأين: من بانة () االست سةالدرا أداة تكونت وقد االستبيان: استيدم الباحثان أداة المقابلة، واداة  المقابلة

 المستجي  ال   سيقوم بتعبئة االستبانة. عن األولية المعلومات ويشمل :األول الجزء

لصحة أربعة  مجاالت هي: )التفاعل مع صفحة وزارة اعلى  ( فقرة موزعة37) على واشتمل :الثاني الجزء

صفحة وزارة الصحة  الفيسبوك عبرالفلسطينية عبر شبكة الفيسبوك، وتوظيف العالقات العامة لشبكة 

، ونتائج الفلسطينية، واإلشباعات  المتحققة من منشورات صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على شبكة الفيسبوك

سئلة من أتوظيف العالقات العامة لشبكة الفيسبوك عبر صفحة وزارة الصحة الفلسطينية(، باإلضافة إلى سبعة 

 ستيدام شبكة الفيسبوك ومواقع التواصل االجتماعي. نوع االاتيار من متعدد تتعل  با

 فقرات االستبانة تبعا  لمجاالتها:   (:1جدول رقم )

عدد  المجال الرقم

 الفقرات

 8 التفاعل ما صفحة وزارة الصحة الفلسطينية عبر شبكة الفيسبوك 1
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 9 توظيف العالقات العامة لشبكة الفيسبوك عبر صفحة وزارة الصحة الفلسطيني 2

اإلشباعات  المتحققة من منشورات صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على شبكة  3

 الفيسبوك

10 

 10 يةنتائج توظيف العالقات العامة لشبكة الفيسبوك عبر صفحة وزارة الصحة الفلسطين 4

 37 المجمو 

 

موعاة تم التحق  من صد  االساتبانة مان ااالل عارض أداة الدراساة بصاورتها األولياة  علاى مج صدق األداة:

راساة مان من المحكمين الميتصين في مجال الدراسة , وقاد طللا  مان المحكماين إباداا الارأ  فاي فقارات أداة الد

ضاعت فياه، وعلياه وبنااا علاى م مالحظااتهم تا حيث صاياقة الفقارات، ومادى صاحتها ومناسابتها للمجاال الا   ول

 تعديل األداة بصورتها النهائية .

بحيث  Cronbach’s Alphaألفا،  كرونباخ معادلة باستيدام األداة، فبات معامل استيراج تم لقد ثبات األداة:

مع صفحة  ( للمجاالت: األول: )التفاعل92.6 -83.2بين) لمجاالت االستبانة تراوحت الثبات معامالت أن تبين

بر صفحة عوزارة الصحة الفلسطينية عبر شبكة الفيسبوك( والثاني: )توظيف العالقات العامة لشبكة الفيسبوك 

 راضبأق ويفي عاٍل  فبات معامل ( وهو95.5الثبات الكلي ل داة ) بلغ حين وزارة الصحة الفلسطيني( في

  .البحث العلمي

 البيانات إداالو ترميزها على األداة )االستبانة( جرى العينة أفراد إجابات تفريغ بعد حصائية:المعالجات اإل

ا باستيدام البيانات معالجة الحاسوب، فم تمت باستيدام الجتماعية ا للعلوم اإلحصائية الرزمة برنامج إحصائيا

((SPSS .المستيدمة: اإلحصائية المعالجات ومن، ومن فم تفريغ بيانات المقابالت 

 لفقارات يالنساب الاوزن لتقادير المعيارياة، واالنحرافاات الحساابية، والمتوساطات المئوياة والنسا  التكارارات .1

بيانااات ل المئوياة والنساا  التكارارات ألساائلة االاتياار مان متعادد، و المئوياة والنساا  التكاراراتو االساتبانة،

 المقابالت.

 لقياس فبات االاتبار. (Alpha-Cronbach)ألفا  – كرونباخ معادلة .2

يار وذلاك لمعرفاة الفارو  الياصاة بمتم،  Independent Sample t testااتباار )ت( للعيناات المساتقلة . 3

 النوع االجتماعي.

رياة، ، وذلك لمعرفة الفرو  الياصة بمتميارات الفئاات العمOne Way ANOVA.   ااتبار التباين األحاد  5

 العمل. والمؤهل العلمي، وطبيعة

 . ااتبار المقارنات البعدية، لمعرفة الفرو  بين مستويات المتميرات التي يوجد بها ااتالفات.6

ا، بهدف :  نتائج الدراسة ا، وتلك الناتجة عن االستبيان كميا بعد تحليل البيانات الناتجة عن المقابالت كيفيا

 تحقي  قرض الدراسة، جاات النتائج كما يلي:

ل لكمي، ومن أجيتضمن ه ا الجزا من الدراسة نتائج التحليل ا االستبيان )التحليل الكمي(:نتائج  -أوال  

 جاالت، و)تحقي  ذلك استيدم الباحثان استبانة مؤلفة من سبعة أسئلة من نوع االاتيار من متعدد، وأربعة  م

كة فلسطينية على شب( فقرة تم توزيعها على عينة عشوائية من متابعي منشورات صفحة وزارة الصحة ال37

 ة:( مفردة. وفي ما يلي عرض لنتائج الدراس385الفيسبوك في الضفة المربية، وتمثلت عينة الدراسة ب)

لإلجابة عن األسئلة من نوع االاتيار : نتائج الدراسة المتعلقة باألسئلة من نو  االختيار من متعدد

 من متعدد، تم استيدام التكرارات والنس  المئوية 
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لكلية اين المستويات الياصة بكل استجابة الدراسة، وتكرار كل مستوى، ونسبته المئوية من النسبة حيث تب

ستجرام وبنسبة ( يليها ان%50.5للعينة. واشارت النتائج الى أن أعلى المنصات التي يتم كانت الفيسبوك وبنسبة )

ات %،في المقابل كانت أدنى منص8.2%، ومن فم سناب شات وبنسبة 13.0%، ومن فم اليوتيوب وبنسبة 22.0

 %.3.2التواصل استيداماا هي )واتو أب، وتلجرام، وتيك توك( وبنسبة 

اصل مع ( يليها التو%32.8بينت النتائج أن أعلى األسباب كانت الحصول على المعلومات واألابار وبنسبة )

عمل أو ل قراض المهنية مثل ال%، ومن فم 19.6%، ومن فم للترفيه والتسلية وبنسبة 25.8اآلارين وبنسبة 

لمحتوى %، في المقابل كانت أدنى األسباب إنشاا وتبادل المحتوى هي إنشاا وتبادل ا16.0الدراسة وبنسبة 

 %.5.7وبنسبة 

%( يليها 87.5كانت )أكثر من مرة في اليوم( وبنسبة ) بينت النتائج أن أعلى عدد مرات استيدام موقع الفيسبوك

مقابل %، في ال2.1%، ومن فم )مرة واحدة في الشهر أو أكثر( وبنسبة 9.1)مرة واحدة في اليوم(  وبنسبة 

 %.1.3كانت أدنى عدد مرات استيدام موقع الفيسبوك هي )مرة واحدة في األسبوع أو أكثر(  وبنسبة 

 30من  إلى أقل 15( يليها )من %27.8دقيقة( وبنسبة ) 15دة زمنية كانت )أقل من بينت النتائج أن أعلى م

قل أإلى  30%، ومن فم )ن 19.2ساعات( وبنسبة  3%، ومن فم )من ساعة إلى أقل من 27.0دقيقة(  وبنسبة 

%، في المقابل 8.3ساعات( وبنسبة  6ساعات إلى أقل من  3%، ومن فم )من من 12.4من ساعة( وبنسبة 

صة بينت النتائج اليا, و%4.9ساعات(  وبنسبة  6ساعات إلى أقل من  3كانت أدنى مدة الزمنية هي )من 

 عينة. حيثبالمستويات الياصة بكل استجابة الدراسة، وتكرار كل مستوى ونسبته المئوية من النسبة الكلية لل

)البحث  ( يليه%39.6عام( وبنسبة )بينت النتائج أن أعلى سب  كان )للحصول على المعلومات واألابار بشكل 

%، ومن فم )لالطالع على معدل اإلصابات 19.3عن المعلومات واألابار حول فيروس كورونا( وبنسبة 

نسبة %، ومن فم )متابعة نشاطات وزارة الصحة الفلسطينية( وب17.4بفيروس كورونا داال فلسطين( وبنسبة 

كان  % في المقابل4.2ومن فم )ييدم مجال العمل( وبنسبة  %،8.3%، ومن فم )من باب الفضول( وبنسبة 8.9

س  حتوزيع عينة الدراسة الياصة باالستبانة  كما وبينت نتائج %.2.3أدنى سب  هو )قير ذلك(  وبنسبة 

رة أفضل طريقة لنشر المعلومات واإلرشادات التوعوية لتعزيز الوقاية من فيروس كورونا عبر صفحة وزا

نسبته يث يبين الجدول المستويات الياصة بكل استجابة الدراسة، وتكرار كل مستوى والصحة الفلسطينية، ح

%( يليه )الصور( 24.5المئوية من النسبة الكلية للعينة. حيث بينت النتائج أن أعلى سب  كان )الفيديو(  وبنسبة )

 صائيات( وبنسبة%، ومن فم )اإلح15.4%، ومن فم )اإلنفوجرافيك "رسومات ونص"( وبنسبة 21.5وبنسبة 

سب   %، في المقابل كان أدنى9.5%، ومن فم )فيديو جرافيك( وبنسبة 13.2%، ومن فم )النص( وبنسبة 14.9

ملهم هو قير ذلك )البث المباشر للمؤتمرات، ال أدر ، والتوعية المباشرة، و التوجه للناس في أماكن ع

 %.1.0سبة (  وبنSMSوتجمعاتهم، والمطبوعات والنشرات، ورسائل نصية 

ومات توزيع عينة الدراسة الياصة باالستبانة حس  القنوات هي األنس  للحصول على المعل  واشارت نتائج

ة عن قطاع الرعاية الصحية والمستجدات حول جائحة فيروس كورونا، حيث يبين الجدول المستويات الياص

نس  تائج أن أالكلية للعينة. حيث بينت الن بكل استجابة الدراسة، وتكرار كل مستوى ونسبته المئوية من النسبة

)مواقع  %، ومن فم22.5( يليها )التلفزيون( وبنسبة %41.5قناة كانت )وسائل التواصل االجتماعي( وبنسبة )

 %، ومن فم13.2%، ومن فم )النص( وبنسبة 12.0%، ومن فم )الراديو( وبنسبة 19.0اإلنترنت( وبنسبة 

شرة، في المقابل كان أدنى موقع هو )قير ذلك( ال شيا، والتوعية المبا %، 9.5)فيديو جرافيك( وبنسبة 

 %0.5(  وبنسبة SMSوالتوجه للناس في أماكن عملهم وتجمعاتهم، والمطبوعات والنشرات، ورسائل نصية 

لتي لتساؤالت اافيما يلي عرض لنتائج الدراسة التي تتضمن اإلجابة عن  :لنتائج المتعلقة بأسئلة الدراسةا

طات الحسابيَّة، واالنحرافات  ا للبحث، ولإلجابة عن األسئلة، تمَّ استيراج المتوسوِّ ة، لمعياريَّ اوضعت أساسا

ول طقد  حس  ف لمجاالت أداة الدراسة )االستبانة( والتكرارات والنس  المئوية للمقابلة؛ وبالنسبة لالستبانة،

عتمد ا( وعليه 0.8( وعليه فنن طول الفترة هو )0.8=  5ي4فترات ) 5( فم قسمته على 4=  1-5المدى وهو )

 الباحث التقدير التَّالي، للفصل ما بين الدَّرجات، وبيان ذلك فيما يلي:

 % فأعلى(: درجة كبيرة جداا.84.2فأكثر ويعادل  21.4* المتوسط الحسابي )
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 (: درجة كبيرة.84.0 -%68.2ويعادل  20.4 -41.3الحسابي )* المتوسط 

 %(: درجة متوسطة.68.0 -%52.2ويعادل  40.3-61.2* المتوسط الحسابي )

 %(: درجة قليلة.52.0 -%36.2ويعادل  60.2-81.1* المتوسط الحسابي )

 (: درجة قليلة جداا.81.1* المتوسط الحسابي )أقل من 

قات : ما مدك توظيف وحدة العالوال   ينص على الدراسة الرئيسي:النتائج المتعلقة بسؤال 

ية من العامة في وزارة الصحة الفلسطينية لشبكة الفيسبوك في تعزيز  التوعية الصحية للوقا

 (؟19-فيروس كورونا )كوفيد

طات الحسابيَّة، واالنحرافات المعياريَّة،  لدراسة الثاني  اجال أداة لمولإلجابة عن ه ا السُّؤال، تمَّ استيراج المتوسوِّ

نة )توظيف العالقات العامة لشبكة الفيسبوك عبر صفحة وزارة الصحة الفلسطينية( الياص باستجابات عي

ر صفحة أن فقرات )توظيف العالقات العامة لشبكة الفيسبوك عبالدراسة من المواطنين. حيث اظهرت النتائج 

ت ور كانت جميعها بين المتوسطة والكبيرة ، فقد تراوحوزارة الصحة الفلسطينية( من وجهة نظر الجمه

لصحة ا( وهما الفقرات )اهتمت صفحة الفيسبوك لوزارة 3.97( و )2.68المتوسطات الحسابية عليها  ما بين)

ية الفلسطينية بنطالعك على اإلنجازات والفعاليات( و )اهتمت صفحة الفيسبوك لوزارة الصحة الفلسطين

ونا داال الوبائي وتزويدك باإلحصائيات الدقيقة وأعداد الحاالت المصابة بفيروس كور بنطالعك على التقرير

 .( 3.53فلسطين(، وكانت االستجابة على الدرجة الكلية كبيرة بداللة المتوسط الحسابي ال   بلغ  )

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة  الفرعي األول:

الفيسبوك كمصدر للتوعية الصحية لمواجهة فيروس : ما مدك االعتماد على شبكة وال   ينص على

 ؟كورونا؟(

طات الحسابيَّة، واالنحرافات المعياريَّة، ل ة الدراسة مجالي أداولإلجابة عن ه ا السُّؤال، تمَّ استيراج المتوسوِّ

شورات المتحققة من من  األول )التفاعل مع صفحة وزارة الصحة عبر شبكة الفيسبوك(، والثالث )اإلشباعات

ان  صفحة وزارة الصحة على شبكة الفيسبوك(  الياص باستجابات عينة الدراسة من الجمهور, حيث تبين

 فقرات )التفاعل مع صفحة وزارة الصحة الفلسطينية عبر شبكة الفيسبوك( من وجهة نظر الجمهور كانت

هما ( و3.97( و )2.61سابية عليها ما بين)جميعها بين المتوسطة والكبيرة، فقد تراوحت المتوسطات الح

الفقرات )أقوم بمشاركة منشورات صفحة وزارة الصحة الفلسطينية( و)اعتمد على صفحات ومصادر أارى 

ة على للحصول على األابار والمعلومات اإلرشادية والتوعوية حول جائحة فيروس كورونا(، وكانت االستجاب

 (.3.26سط الحسابي ال   بلغ  )الدرجة الكلية متوسطة بداللة المتو

لفيسبوك( أما بالنسبة لفقرات )اإلشباعات  المتحققة من منشورات صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على شبكة ا

ا ما من وجهة نظر الجمهور كانت جميعها بين المتوسطة والكبيرة، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية عليه

ني منشورات لم تعزز إدراكي حول اطورة  فيروس كورونا( و)تزود( وهما الفقرات )ال3.98( و )3.05بين)

لة بالمعلومات الصحية الصحيحة حول فيروس كورونا(، وكانت االستجابة على الدرجة الكلية كبيرة  بدال

 (.3.70المتوسط الحسابي ال   بلغ  )

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة  الفرعي الثاني

بكة شما مدك فاعلية رسائل التوعية الصحية التي توجهها وزارة الصحة الفلسطينية عبر  وال   ينص على:

 الفيسبوك لجمهورها للوقاية من فيروس كورونا؟
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طات الحسابيَّة، واالنحرافات المعياريَّة، ل ة الدراسة مجالي أداولإلجابة عن ه ا السُّؤال، تمَّ استيراج المتوسوِّ

 متحققة مناألول  )التفاعل مع صفحة وزارة الصحة الفلسطينية عبر شبكة الفيسبوك(، والثالث )اإلشباعات  ال

سبوك(  الياص باستجابات عينة الدراسة من منشورات صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على شبكة الفي

 الجمهور.

فيسبوك( حبث تبين أن فقرات )اإلشباعات  المتحققة من منشورات صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على شبكة ال

ا ما من وجهة نظر الجمهور كانت جميعها بين المتوسطة والكبيرة، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية عليه

دني ( وهما الفقرات )المنشورات لم تعزز إدراكي حول اطورة  فيروس كورونا( و )تزو3.98( و )3.05بين)

لة بالمعلومات الصحية الصحيحة حول فيروس كورونا(، وكانت االستجابة على الدرجة الكلية كبيرة  بدال

 (.3.70المتوسط الحسابي ال   بلغ  )

 طينية( منالفيسبوك عبر صفحة وزارة الصحة الفلس أما بالنسبة لفقرات )نتائج توظيف العالقات العامة لشبكة

ا وجهة نظر الجمهور كانت جميعها بين المتوسطة والكبيرة، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية عليها م

ات الوقائية ( وهما الفقرات )تأفر  بالمجتمع المحيط بي قلل التزامي بالتعلميات واإلرشاد3.97( و )2.68بين)

ادات ة الفيسبوك التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية( و )التزمت بالتعليمات واإلرشالموصى بها عبر صفح

ن عائلة، الالموصى بها عبر صفحة الفيسبوك التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية بدافع اليوف على صحة أفراد ال

سابي لمتوسط الحلديهم مشاكل صحية وأمراض مزمنة(، وكانت االستجابة على الدرجة الكلية كبيرة بداللة ا

  الفرعي الثالث: المتعلقة بسؤال الدراسةالنتائج  (.3.53ال   بلغ  )

فةي  ما دور شبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك في دعم أنشطة وبرامج التوعية الصحيةوال   ينص على: "

مقاابالت، من وجهة نظر وحدة العالقات العامة حس  ال  وحدة العالقات العامة في وزارة الصحة الفلسطينية"،

 فقد جاات نتائجها كالتالي:

لفيسابوك جتماعي اتبين النتائج أن المستجيبين جميعهم قد أشاروا إلى الدور الكبير ال   تقوم به شبكة التواصل اال

قامات  الفلساطينية، حياثفي دعم أنشطة وبرامج التوعياة الصاحية فاي وحادة العالقاات العاماة فاي وزارة الصاحة 

لرفااع  وزارة الصاحة بنعاداد حملاة إعالمياة عبار شابكة الفيسابوك وقيرهاا مان الوساائل الميتلفاة، ومنهاا حماالت

، وضارورة الروت المعنوية لدى الجمهور الفلسطيني، فقامت الاوزارة بنعاداد حملاة إعالمياة ااصاة بتلقاي اللقاات

 ا:ادها من قبل الوزارة وشملت الحملة عدة محاور أهمهالتسجيل عبر المنصة االلكترونية التي تم إعد

لتواصاال اإصاادار العديااد ماان الفيااديوهات التوعويااة والتثقيفيااة ألهميااة تلقااي اللقااات، ونشاارها علااى جميااع مواقااع ̵

 االجتماعي )الفيسبوك وقيرها(، والمنصات االلكترونية الياصة بالوزارة.

 واد اإلعالمية التي تيص اللقات.التعاون مع اإلعالم الحكومي في نشر جميع الم̵

 لقات لفئةاستيدام تكتيكات للوصول إلى مشاعر المواطنين من االل فيديوهات ومشاهد تم عرضها ألهمية أا  ال̵

 ل اإلعاالمكبار السن، وذو  األمراض المزمنة ،للحفاظ على سالمة آبائهم وأمهاتهم عبر شابكة الفيسابوك ووساائ

 الميتلفة.

 لفيديوهات وزيرة الصحة والطواقم الطبية وهي تتلقى اللقاحات.بث مباشر ̵

 نشر الدراسات العلمية التي تشدد على ضرورة أا  اللقات.̵

 نشر تصريحات من قبل منظمة الصحة العالمية بشأن مأمونية تلقي اللقات.̵

سابوك باين الماواطنين، ويعزو الباحثان ه   النتيجة إلاى انتشاار صافحة وزارة الصاحة الفلساطينية عبار شابكة الفي

ا ترويجياة مجانياة لنشار جمياع  وميزة ضامان وصاولها إلاى عادد كبيار، حياث منحات إدارة شابكة الفيسابوك حزماا

المواد اإلعالمية التي تيص الجائحة. وترى الباحثاة أن وحادة العالقاات العاماة تادرك فعالياة شابكة الفيسابوك فاي 

عالياة فاي االنتشاار والوصاول إلاى الجمااهير فاي وقات قصاير، دعم أنشطة وبرامج التوعية الصحية، وسرعتها ال

وإيصال الرسائل التوعوية والتثقيفية.  وبحس  نظرية االعتماد على وساائل اإلعاالم، تشاير النتيجاة أن الحماالت 
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التاي تعمال علااى دعام ورفاع الااروت المعنوياة تزيااد مان االعتمااد علااى صافحة الفيسابوك، فااالتركيز علاى األابااار 

 ة، مثل حاالت الشفاا والتعافي، يعد من التأفرات الوجدانية التي تؤد  إلى تمير السلوك.اإليجابي

 : راباالفرعي ال النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة

: ما دور صفحة وزارة الصحة الفلسطينية في منا انتشار األخبار الزائفة عبر شبكة وال   ينص على

 الفيسبوك.

طاة فاة والمملوأبارز اآللياات التاي أجماع عليهاا مان تام مقاابلتهم للتصاد  ل اباار الزائتظهر نتائج ه ا السؤال أن 

 على النحو التالي:

ا بااليروج ببياان توضايحي يفسار موقاف الاوزارة الصاحي  - بماا ياتم  تقوم وحدة العالقات العامة واإلعاالم ساريعا

لااى عاط  اإلعالمااي باساام الااوزارة تداولاه عباار وسااائل التواصاال فيمااا ييااص اليباار الزائااف، ومان فاام يياارج الناا

ل وسااائل اإلعااالم وتفسااير مااا يجاار . ويعقااد مااؤتمر صااحفي إذا كاناات القضااية تسااتدعي التنويااه و شاارت تفاصااي

 توضيحية حس  حجم التداعيات التي حصلت نتيجة انتشار األابار الزائفة.

 ن التعامالماة، وتحا ير الماواطنين تقوم وحادة  العالقاات العاماة بتصاحي  األاباار الزائفاة والمعلوماات المضالل -

ل إنتااج عامعها، وأا  المعلومات واألابار من الجهة الرسمية، وهي وزارة الصحة الفلسطينية. ومن فمان تعمال 

حة وزارة مواد تستهدف األابار؛ لتصححيها قدر اإلمكان، من االل الرساائل التثقيفياة والتوعوياة، ونشارها صاف

 الصحة على شبكة الفيسبوك.

ا، وإصادار البياناات والتصاريحات الرسامية مان الاوزارة توضا  موقاوتبي  ف الاوزارةن النتائج أنه يتم الرد ساريعا

 المعلوماة بشكل فور ، حتى ال تتفاقم الشائعة ويزداد حجمها، وإهابة المواطنين لتحر  الدقاة فاي الحصاول علاى

 من المصادر الرسمية، ومن االل المنصات التابعة للوزارة فقط.

، ات واقعياةالباحثان ه   النتيجة إلى كون وحدة العالقات العامة فاي وزارة الصاحة تازود الجمهاور بمعلوما يعزو

 وتقوم بتوضي  صحة األابار والمعلومات المتداولة بين مستيدمي شبكة الفيسبوك. 

 :لخامسالفرعي ا النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة

ة توظيف شبكة الفيسبوك في تعزيز التوعيهل تختلف اتجاهات الجمهور الفلسطيني نحو  وال   ينص على:

باختالف الصحية للوقاية من فيروس كورونا في  وحدة العالقات العامة في وزارة الصحة الفلسطينية 

 متغيرات )النو  االجتماعي، والفئة العمرية، والمؤهل العلمي، وطبيعة العمل( ؟

 One Wayالسُّؤال، تم استيدام ااتبار )ت( للعينات المستقلة، وااتبار التباين األحاد   ولإلجابة عن ه ا

ANOVA وااتبار المقارنات البعدية ،LSD:وكانت النتائج كاالتي ، 

ى ة عند مستوتبين أنه ال توجد فرو  ذات داللة إحصائي: النتائج المتعلقة بمتغير النو  االجتماعي .1

لصحية ا( باستجابات أفراد عينة الدراسة نحو توظيف شبكة الفيسبوك في تعزيز التوعية α = 0.05الداللة )

 للوقاية من فيروس كورونا في وحدة العالقات العامة في وزارة الصحة الفلسطينية حس  متمير النوع

  (.0.05( وهي أكبر من )0.121قيمة مستوى الداللة ) االجتماعي، فقد بلمت 

 :المتعلقة بمتغير الفئات العمرية. 2

لدرجة ل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الفئات العمرية  2جدول رقم )

 الكلية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات العمرية
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 0.42 3.56 35 سنة 20أقل من 

 0.54 3.61 179 سنة 30إلى أقل من  20من 

 0.52 3.61 84 سنة 40إلى أقل من  30من 

 0.52 3.44 52 سنة 50إلى أقل من  40من 

 0.40 3.58 35 سنة فأكثر 50

 0.51 3.58 385 الكلي

لمعرفة العمرية(، ويتض  من الجدول الساب  وجود فرو  في المتوسطات الحسابية في مستويات متمير )الفئات 

 (.2داللة الفرو  تم استيدام تحليل التباين األحاد  كما يبين الجدول )

عية نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في توظيف شبكة الفيسبوك في تعزيز التو

ية الصحية للوقاية من فيروس كورونا في وحدة العالقات العامة في وزارة الصحة الفلسطين

 ر الفئات العمريةحسب متغي

 

تجابات أفراد ( باسα = 0.05تبين من االل البيانات أنه ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

حدة عينة الدراسة نحو توظيف شبكة الفيسبوك في تعزيز التوعية الصحية للوقاية من فيروس كورونا في و

داللة ) س  متمير الفئة العمرية، فقد بلمت قيمة مستوى الالعالقات العامة في وزارة الصحة الفلسطينية ح

 (. 0.05( وهي أكبر من )0.272

 :المتعلقة بمتغير المؤهل العلمي.  3

لدرجة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير المؤهل العلمي  ل3جدول رقم )

 الكلية

 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي العدد الفئات العمرية

 0.49 3.65 28 فانوية عامة فأقل

 0.53 3.72 29 دبلوم

 0.50 3.54 244 بكالوريوس

 0.56 3.67 74 ماجستير

 0.37 3.41 10 دكتورا 

 0.51 3.58 385 الكلي

لمعرفة يتض  من الجدول الساب  وجود فرو  في المتوسطات الحسابية في مستويات متمير )المؤهل العلمي(، و

 (3الفرو  تم استيدام تحليل التباين األحاد  كما يبين الجدول )داللة 
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عية نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في توظيف شبكة الفيسبوك في تعزيز التو

ية الصحية للوقاية من فيروس كورونا في وحدة العالقات العامة في وزارة الصحة الفلسطين

 حسب متغير المؤهل العلمي

 

راد عينة ( باستجابات أفα = 0.05تائج أنه ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تشير الن

لعالقات الدراسة نحو توظيف شبكة الفيسبوك في تعزيز التوعية الصحية للوقاية من فيروس كورونا في وحدة ا

( وهي 0.092مة مستوى الداللة ) العامة في وزارة الصحة الفلسطينية حس  متمير المؤهل العلمي، فقد بلمت قي

 (. 0.05أكبر من )

 المتعلقة بمتغير طبيعة العمل: .4

رجة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير طبيعة العمل  للد4جدول رقم )

 الكلية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات العمرية

 0.49 3.46 54 قطاع حكومي

ااصقطاع   126 3.51 0.57 

 0.46 3.67 107 طال 

 0.48 3.63 98 بال عمل

 0.51 3.58 385 الكلي

عرفاة يتض  من الجدول الساب  وجود فرو  في المتوسطات الحسابية فاي مساتويات متميار )طبيعاة العمال(، ولم

 (4داللة الفرو  تم استيدام تحليل التباين األحاد  كما يبين الجدول )

عية نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في توظيف شبكة الفيسبوك في تعزيز التو

ية الصحية للوقاية من فيروس كورونا في وحدة العالقات العامة في وزارة الصحة الفلسطين

 حسب متغير طبيعة العمل

فاراد عيناة ( باساتجابات أα = 0.05تشير النتائج الى أنه توجاد فارو  ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة )

لعالقاات الدراسة نحو توظيف شبكة الفيسبوك في تعزيز التوعية الصحية للوقاية من فياروس كوروناا فاي وحادة ا

( وهاي 0.027العامة في وزارة الصحة الفلسطينية حس  متمير طبيعاة العمال، فقاد بلمات قيماة مساتوى الداللاة )

الحاا  ، حياث يLSDالفارو ، تام اساتيدام ااتباار المقارناات البعدياة  (. ولمعرفاة لمان تعاود ها  0.05أقال مان )

( فااي طالةةبولصااال  مسااتوى ) قطةةا  حكةةومي، وقطةةا  خةا (( ومسااتويات )طالةبوجاود فاارو  بااين مسااتوى )

 الدرجة الكلية. 

 نتائج المقابالت )التحليل الكيفي( -ثانيا  
يتضمن ه ا الجزا من الدراسة التحليل الكيفي، وال   تم من االل إجراا مقابالت مع عينة قصدية، وممثلة بكال 

من المدراا بوحدة العالقات العاماة واإلعاالم، ودائارة التثقياف والتعزياز الصاحي فاي وزارة الصاحة الفلساطينية، 

ف وحادة العالقاات العاماة فاي وزارة الصاحة وذلك بهدف اإلجابة عان الساؤال الرئيساي للدراساة "ماا مادى توظيا
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(؟"اضاافة الاى 19-الفلسطينية لشابكة الفيسابوك فاي تعزياز التوعياة الصاحية للوقاياة مان فياروس كوروناا )كوفياد

 وجاءت النتائج كما يلي:اسئلة الدراسة الفرعية . 

صةحة ة الالنتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي: مةا مةدك توظيةف وحةدة العالقةات العامةة فةي وزار

-يةدالفلسطينية لشبكة الفيسبوك في تعزيز التوعيةة الصةحية للوقايةة مةن فيةروس كورونةا )كوف

 (؟19

عاماة عالقات الولإلجابة عن ه ا السؤال قام الباحثان بتقسيم اإلجابة إلى امسة محاور، تبين مدى توظيف وحدة ال

وناا كماا ياة الصاحية للوقاياة مان فياروس كورفي وزارة الصحة الفلسطينية على شبكة الفيسبوك  في تعزيز التوع

 يلي:

ن أأظهاارت نتااائج المقااابالت المحةةور األول: اسةةتخدام شةةبكة الفيسةةبوك مةةن قبةةل ممارسةةي العالقةةات العامةةة: 

ة علااى ممارساي العالقاات العاماة فاي وزارة الصاحة الفلساطينية يساتيدمون وساائل التواصال االجتمااعي الميتلفا

ا؛ وذلاك بساب  وصاولها إلاى أكبار شاريحة مان المجتماع، حياث أنرأسها الفيسبوك عادد  ، و هي األكثار اساتيداما

ساين فاي % من المواطنين ال   يساتيدمون شابكة فيسابوك. وقاد أكاد الممار92المتابعين من المواطنين يزيد عن 

هاادف بس كورونااا، وزارة الصااحة علااى اسااتيدامهم للوسااائل التقليديااة، والحااديث فااي التوعيااة؛ للوقايااة ماان فياارو

رة الوصااول إلااى جميااع فئااات المجتمااع ومنهااا: مواقااع التواصاال االجتماعي)فيساابوك، انسااتجرام(, موقااع الااوزا

 (, المنصاااة اإللكترونياااة:ZOOMالرسااامي االلكتروناااي, االجتماعاااات واللقاااااات والماااؤتمرات عبااار برناااامج )

م اإلعااالو (, وسااائل اإلعااالم الميتلفااة )المرئااي والمسااموع والمطبااوع( 19المرصااد الااوطني لفيااروس )كوفيااد

 الحكومي.

، ويرى مادراا وحادة العالقاات العاماة فاي وزارة الصاحة أن شابكات التواصال االجتمااعي أصابحت قاوة عظيماة

قات اا فقاد حقوكيات، ويج  أن يتم اساتهدافها دائماا,  ووفقاا للمادرولها دور كبير في تشكيل الوعي، وتوجيه السل

ة، حياث وزارة الصحة الفلسطينية عبر صفحتها على شبكة الفيسبوك تواجادا كبيارا وملحوظاا، ومتابعاة جماهيريا

 اتي ت المواد المنشورة نمطا معينا ومميزا، وأصب  مألوفا لدى الجمهور الفلسطيني.

 على شبكة الفيسبوك: المحور الثاني: االعتماد

ائحااة جأوضااحت نتااائج المقااابالت  تزايااد االعتماااد علااى شاابكة التواصاال االجتماااعي الفيساابوك مقارنااة بمااا قباال 

حة فيااروس كورونااا ماان قباال وحاادة العالقااات العامااة فااي وزارة الصااحة الفلسااطينية، حيااث زاد عاادد متااابعي صااف

رة لجائحاة عان قبال، ويرجاع ذلاك بساب  مشااركة وزافيسبوك التابعة لوزارة الصاحة ساتة أضاعاف ااالل فتارة ا

 الصحة لتطورات وتفاصيل تيص الجائحة أوال بأول.

 المحور الثالث: التغطية عبر شبكة الفيسبوك:

 :أشكال التغطية 

ال تمطيااة بيناات نتااائج المقااابالت أن وحاادة العالقااات العامااة فااي وزارة الصااحة الفلسااطينية تسااتيدم  آليااات وأشااك

بااين  كة الفيساابوك، بهاادف إيصااال الرسااائل التوعويااة والتثقيفيااة بشااتى الطاار ، وقااد تنوعاات مااامتنوعااة عباار شااب

ضافة إلاى منشورات بميتلف إشكالها )النص المكتوب واألابار الصحفية والتقارير والصورة والبوسترات(، باإل

ماع  فياديوهات - فاالم الماؤفرةاأل -الفياديو الجرافيكاي  -استيدام الفيديو بجمياع أشاكاله )فياديو الرساوم المتحركاة 

تااي فااي ساابوت(، والبااث المباشاار، والمااؤتمرات واللقااااات  -الشيصاايات المااؤفرة ماان داااال واااارج فلسااطين 

 الصحفية وذلك لنحقي  محموعة من االهداف تمثلت في تقديم الحقائ , رصد اآلراا

 المحور الرابا: توظيف النظريات واألسس العلمية:
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دها ة ياتم إعاداأن وحدة العالقات العامة في وزارة الصحة الفلسطينية تعتمد على اطط علميبينت نتائج المقابالت 

 لمواجهة فيروس كورونا، منها اليطة الجاهزية واطة االستجابة واطة تحليل الوضع الصحي الراهن.

زيااز لتع وبساؤال لمااديرة دائاارة التثقيااف والتعزيااز الصااحي عاان الرسااائل التااي تحماال مضااامين تح يريااة، كوساايلة

ات تنساي  إدراك الجمهور حول اطورة الفيروس، أوضحت أنه يتم إنتاج وإعداد المواد التثقيفية عبار اطاط وآليا

جهاات بعمال واألونروا وقيرها(، حيث تقوم ها   ال -واليونيسيف  -مع الجهات الداعمة )منظمة الصحة العالمية 

معرفاة،  ، مان مثال تزوياد الجمهاور بالمعلوماات والدراسات تقيو الوعي والسالوك، وتام اساتيدام كافاة األساالي

يع واألسالي  التح يرية والتي ليست من منطلا  تعزياز مشااعر الياوف والقلا ، بقادر مااهي الحارص علاى تشاج

هاور ة مان الجمالجمهور على اتباع اإلرشادات واإلجرااات الوقائية، والتي تعد السهل الممتنع، حيث إن فئة كبير

ميااة هاا   اإلجاارااات، ولكاان هناااك صااعوبة بتطبيقهااا. وشااددت علااى أهميااة اإلجاارااات ياادرك ويعلاام ماادى أه

 االحترازية, باإلضافة لمراعاة النواحي النفسية للمواطنين الفلسطينيين. واالل الفترة األايرة.

ل ر حاولجمهاواأما وحدة العالقات العامة، فقد أكد المدراا على اساتيدامهم المضاامين التح يرياة؛ لتعزياز إدراك 

ضاافة اطورة الفيروس، تم استيدامها من االل فيديوهات ومنشورات ونشرات توعوية عبر شبكة الفيسبوك،  ا

ملااة للحمااالت التااي تعماال علااى رفااع الااروت المعنويااة لاادى الجمهااور الفلسااطيني، حيااث قاماات الااوزارة بنعااداد ح

 لوزارة .ة التي تم إعدادها من قبل اإعالمية ااصة بتلقي اللقات، وضرورة التسجيل عبر المنصة االلكتروني

مان ااالل  وقد أوض  مدير دائرة اإلعالم أنه تم العمل على رفع الاروت المعنوياة للجمهاور وللمصاابين وذويهام،

تعليمااات وإرشااادات نشاارتها الااوزارة سااواا عباار فيااديوهات أو قصااص صااحفية ألشااياص تعااافوا ماان الفيااروس 

اعيااة ، وذلااك للتيفيااف ماان حاادة الوضااع الوبااائي، وتعزيااز الااروت الجمجااراا التاازامهم باااإلجرااات االحترازيااة

معياة، للجمهور، عبر قرس مفاهيم اجتماعياة و طبياة ، وهاي أن الوقاياة مان الفياروس يحتااج إلاى مساؤولية مجت

ناا  لاا لك كااان هناااك تحااديات لمواجهااة فئااة كبياارة ماان قياار الملتاازمين، كااان البااد لنااا أن نضاااعف ونعاازز الجا

 ورة كبيرة ومستمرة.التوعو  بص

بةر المحور الخامس: دور وحدة العالقات العامة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونةا ع

 شكبة الفيسبوك:

 عبات دوراا لأظهرت نتائج المقابالت أن طواقم وزارة الصحة جميعها بما يشامل وحادة العالقاات العاماة واإلعاالم 

عت وحادة مل متكاتفا ومتكامال يد واحدة كل في تيصصه، واستطاكبيرا في مواجهة ه   الجائحة، بحيث كان الع

رساالة  العالقات العامة واإلعالم في نقل صورة الوضع، وجمياع المعلوماات والحقاائ  أماام الجمهاور، وتوصايل

ة و وزارة الصااحة فااي كاال األوقااات، ماان اااالل وحاادة العالقااات العامااة، التااي تعتباار حلقااة الوصاال بااين الااوزار

عاالم علاى ارجي،  عبر استيدام كافة وسائل التواصل، وأكاد مادير عاام وحادة العالقاات العاماة واإلالجمهور الي

 ن  المنصاةأنجاحهم بمواجهة المعيقات والتحديات واليروج منها بأقل اليسائر. وقد وأض  مادير دائارة اإلعاالم 

 اإليجاابي والتاي كاان لهاا األفار االلكترونية التي توصل أ  رسالة إلى الجمهاور الياارجي كانات شابكة الفيسابوك

 الكبير في مواجهة فيروس كورونا.

تماااعي وبساؤال لماديرة دائارة التثقياف والتعزياز الصاحي، بينات أن التوعياة الصاحية عبار شابكات التواصال االج

 الفيساابوك ساااهمت فااي تعزيااز الااوعي صااحي، وإرشاااد المااواطنين، كمااا ولعباات دوراا فعاااال فااي تااوجيههم نحااو

لاى عالصحيحة االل جائحة كورونا، ول لك تحرص دائرة التثقياف والتعزياز الصاحي علاى أن تكاون السلوكيات 

 .عالقة قويه بوحدة العالقات العامة ، وتحديداا صفحة الفيسبوك التي تحظى بمتابعة عالية واهتمام

عامة في القات الومن وجهة نظر وحدة العالقات العامة حس  المقابالت، فقد جاات نتائج مدى توظيف وحدة الع

( 19-فيادوزارة الصحة الفلسطينية لشبكة الفيسبوك في تعزياز التوعياة الصاحية للوقاياة مان فياروس كوروناا )كو

 كالتالي:
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 تزايد االعتماد على شبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك مقارنة بما قبل جائحة كورونا. .1

 و ميطط لها حس  كل مرحلة. تقديم الحقائ  أوال بأول، من االل استراتيجيات عمل منظمة .2

 ازدياد عدد المتابعين لموقع الوزارة فيسبوك ستة أضعاف االل فترة الجائحة عما قبل. .3

ر ظهاور وسااائل التواصاال االجتماااعي كساالت قااو  وفعااال فااي نقال المعلومااة بشااكل سااريع واإلدراك الكبياا .4

 ألهميتها، و التي تحظى بمتابعه عالية واهتمام.

فيسةبوك النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الفرعي الثالث: مةا دور شةبكة التواصةل االجتمةاعي ال

فةةةي دعةةةم أنشةةةطة وبةةةرامج التوعيةةةة الصةةةحية فةةةي وحةةةدة العالقةةةات العامةةةة فةةةي وزارة الصةةةحة 

 الفلسطينية؟ 

تواصال شابكة ال قاوم باهيتض  من نتائج المقابالت أن الباحثين جميعهم قد أشاروا إلى الدور الكبير والفعال الا   ت

لصااحة االجتمااعي الفيساابوك، فاي دعاام أنشاطة وباارامج التوعياة الصااحية فاي وحاادة العالقاات العامااة فاي وزارة ا

وبالتاالي  الفلسطينية، وذلك بسب  انتشارها الواسع بين المواطنين، وميازة ضامان وصاولها إلاى عادد كبيار مانهم،

ا االستفادة مما تقدمه الوزارة عبر تلك المواقاع ت ، حياث منحا، باإلضاافة إلاى أن إدارة شابكة فيسابوك قادمت دعماا

ا، لنشر جميع المواد اإلعالمية التي تيص الجائحة.  ثين أكاد البااحووزارة الصحة الفلسطينية حزما ترويجية مجانا

ة دااول أن العدد األكبر من المواطنين الفلساطينيين يساتيدمون شابكة فيسابوك، حياث اساتطاعوا عبار ها   الشابك

 جميع البيوت الفلسطينية، و إيصال الرسائل التوعوية والتثقيفية.

نية فةي : ما دور صفحة وزارة الصحة الفلسةطيراباالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة  الفرعي ال

 منا  انتشار األخبار الزائفة عبر شبكة الفيسبوك؟

نتشااار التابعااة لااوزارة الصااحة كااان لهااا دور فعااال فااي الحااد ماان ا أظهاارت نتااائج المقااابالت أن صاافحة الفيساابوك

ا األابار الزائفة، حيث تقوم وحدة العالقات العامة واإلعالم في الوزارة باالرد علاى األاباار المضا  وفاي للة ساريعا

ل حصاوفاي ال الوقت المناس ، والتصد  لجميع األابار والمعلومات الزائفة، وإهابة الماواطنين أن يتحاروا الدقاة

 ة فقط.على المعلومة من مصدرها الصحي ، وهي وزارة الصحة الفلسطينية، من االل المنصات التابعة للوزار

ا للماادير العااام فااي وحاادة العالقااات العامااة واإلعااالم، إن هناااك آليااات وأدوات تقااوم الااوزارة ب ؛ اسااتيدامهاووفقااا

اد نتااج الماوإتعزياز الصاحي والتاي لهاا دور كبيار فاي للتصد  ل ابار الزائفة والمملوطاة, أماا دائارة التثقياف وال

باين  اتفاا  ماا التوعوية، فقد أشارت مديرة الدائرة إلاى أن الرساائل التثقيفياة والتوعوياة تناتج كال أسابوعين وعبار

، وا وقيرهاا(واألونار -واليونيسايف  -القائمين على إنتاج ه   المواد )الجهاات الداعماة: منظماة الصاحة العالمياة 

قااات   بعاين االعتباار كال ماا هاو منتشار مان معلوماات ااطئاة، واساتهدافها وتصاحيحها، وتقاوم وحادة العالفيؤاا

عاداد تعااون، إلالعامة واإلعالم بالتواصل مع دائارة التثقياف الصاحي التابعاة لاإلدارة العاماة للصاحة العاماة فاي ال

 ماعي.مواد إعالمية من مصادر طبية موفقه ونشرها على منصات التواصل االجت

 الفرعي الخامس:  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة

: ما دور صفحة وزارة الصحة الفلسطينية في منا انتشار األخبار الزائفة عبر شبكة وال   ينص على

 الفيسبوك.

وطاة فاة والمملتظهر نتائج ه ا السؤال أن أبارز اآللياات التاي أجماع عليهاا مان تام مقاابلتهم للتصاد  ل اباار الزائ

 على النحو التالي:

ا بااليروج ببياان توضايحي يفسار موقاف الاوزارة الصاحي  بماا ياتم  - تقوم وحدة العالقات العامة واإلعاالم ساريعا

تداولاه عباار وسااائل التواصاال فيمااا ييااص اليباار الزائااف، ومان فاام يياارج الناااط  اإلعالمااي باساام الااوزارة علااى 
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إذا كاناات القضااية تسااتدعي التنويااه و شاارت تفاصاايل وسااائل اإلعااالم وتفسااير مااا يجاار . ويعقااد مااؤتمر صااحفي 

 توضيحية حس  حجم التداعيات التي حصلت نتيجة انتشار األابار الزائفة.

 ن التعامالماتقوم وحادة  العالقاات العاماة بتصاحي  األاباار الزائفاة والمعلوماات المضاللة، وتحا ير الماواطنين  -

ل إنتااج عا، وهي وزارة الصحة الفلسطينية. ومن فمان تعمال معها، وأا  المعلومات واألابار من الجهة الرسمية

حة وزارة مواد تستهدف األابار؛ لتصححيها قدر اإلمكان، من االل الرساائل التثقيفياة والتوعوياة، ونشارها صاف

 الصحة على شبكة الفيسبوك.

 مناقشة النتائج والتوصيات
الصاحية  ياف شابكة الفيسابوك فاي تعزياز التوعياةيهدف ه ا الفصل إلى مناقشة نتائج الدراسة التي بحثت في توظ

ا، وكا لك ال تعارف إلاى للوقاية من فيروس كوروناا: وحادة العالقاات العاماة فاي وزارة الصاحة الفلساطينية نموذجاا

احثاة دور بعل المتميرات في موضوع الدراسة. وقد اشتملت الدراسة على مجموعة مان األسائلة، وساتحاول الب

 از أهم النتائج والتي ستبنى عليها التوصيات الميتلفة.مناقشة ه   النتائج إلبر

 مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة

 مناقشة نتائج السؤال )الرئيسي(

 مةا مةدك توظيةف وحةدة العالقةات العامةة فةي وزارة الصةحة الفلسةطينية لشةبكةوال   ينص على: 

 (.19-في تعزيز التوعية الصحية للوقاية من فيروس كورونا )كوفيد الفيسبوك

لصحة توظيف العالقات العامة لشبكة الفيسبوك عبر صفحة وزارة ا. أشارت النتائج إلى أن فقرات محور )1

درجة ( من وجهة نظر الجمهور كانت جميعها بين المتوسطة والكبيرة، وكانت االستجابة على الالفلسطينية

 كبيرة.الكلية 

ا علاى وتظهر ه   النتائج بحس  رأ  المبحوفين أن العالقات العاماة باوزارة الصاحة  تمكنات مان ااالل صاحفته

عاماة عالقاات الشبكة الفيسبوك بتزويد المواطنين باألابار والمعلومات والتعليمات الوقائية، حيث اهتمات وحادة ال

رارات الجمهااور علااى التقرياار الوبااائي وتزوياادهم باإلحصااائيات الدقيقااة، وعلااى تقاادم التصااريحات والقاا باانطالع

الشااائعات والبيانااات الصااحفية للمساائولين، باإلضااافة قاماات وحاادة العالقااات العامااة بمحاربااة األابااار الزائفااة و

 وفين، إاللة من وجهة نظار المبحاالمضللة حول الفيروس وتزويدهم اإلرشادات التوعوية والتي كانت كافية وشام

تجابات أنها لم تقم بتوظيف صفحتها على شابكة الفيسابوك كاأداة للتواصال والتفاعال ماع الجمهاور حياث كانات اسا

 المبحوفين متوسطة.

ور ياولي الجمهاأن  يعزو الباحثان ه   النتيجة إلى أن وحدة العالقاات العاماة وظفات صاحفتها بشاكل جياد، حياث 

ا لإلحصا ة قاات العامائيات وأعداد اإلصابات والوفيات وأعداد حاالت التعافي وه ا ما حرصت وحادة العالاهتماما

 على تقديمه حيث وفرت التقرير الوبائي بشكل يومي واألابار والمعلومات حول الجائحة

 قعااات.  تبااين أن األابااار والمعلومااات المنشااورة عباار صاافحة الفيساابوك لااوزارة الصااحة الفلسااطينية تلبااي تو2

حققةة مةن اإلشةباعات  المتالساتجابة المبحاوفين لمحاور ) كبيارةواحتياجات جمهورها، حيث كانت الدرجة الكلية 

 (.منشورات صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على شبكة الفيسبوك

ويعزو الباحثان ه   النتيجة إلى أن العالقات العامة بوزارة الصحة وظفات صافحتها علاى شابكة الفيسابوك بشاكل 

احتياجااات الجمهااور المعرفيااة، حيااث ركاازت علااى نشاار األابااار والمعلومااات واإلحصااااات واإلرشااادات  يلبااي

المتعلقة بجائحاة كوروناا، إضاافة الساتيدام أشاكال ووساائط اتصاالية ميتلفاة مان مثال )الانص، الصاور، فياديو(. 

ا لنظريااة االسااتيدامات واإلشااباعات، فتفاارض أن دوافااع تعاارض الجمهااور لصاافحة الاا وزارة هااي دوافااع ووفقااا
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تستهدف اكتساب المعلومات والمعارف، والتي تنتج عان حاجاات الجمهاور النفساية واالجتماعياة، والتاي بادورها 

 تؤد  إلي تلبية توقعاتهم في إشباع احتياجاتهم من االل ه   الوسيلة.

وك سةبأما نتائج "مدك توظيف وحدة العالقات العامة في وزارة الصحة الفلسةطينية لشةبكة الفي

(" مةن وجهةة نظةر وحةدة 19-في تعزيز التوعية الصةحية للوقايةة مةن فيةروس كورونةا )كوفيةد

 العالقات العامة حسب المقابالت، فقد جاءت نتائجها كالتالي:

يااة فااي تعزيااز التوع . تقااوم وحاادة العالقااات العامااة فااي وزارة الصااحة بتوظااف صاافحتها علااى شاابكة الفيساابوك1

الصااحية للوقايااة ماان فيااروس كورونااا، وذلااك بسااب  وصااولها إلااى أكباار شااريحة ماان المجتمااع، حيااث  زاد عاادد 

ضااافة المتاابعين علاى صاافحة الفيسابوك التابعااة لاوزارة الصاحة سااتة أضاعاف اااالل فتارة الجائحاة عمااا قبال، باإل

يصاال إعبار صافحتها علاى شابكة الفيسابوك، بهادف تستيدم وحدة العالقات العامة آليات وأشكال تمطياة متنوعاة 

 -المتحركاة  الرساوم-الصاورة  -التقاارير  -الرسائل التوعوية والتثقيفية، وقد تنوعات ماا باين )األاباار الصاحفية 

 وللقااات الصحفية(. -المؤتمرات  -البث المباشر -األفالم المؤفرة  -الفيديو الجرافيكي 

ك كة الفيسبوفقد كان أعلى سب  لمتابعة صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على شبوكما بينت نتائج التحليل الكمي 

ماان وجهااة نظاار الجمهااور هااي للحصااول علااى المعلومااات واألابااار بشااكل عااام، ويليهااا البحااث عاان المعلومااات 

واألاباااار حاااول فياااروس كوروناااا وأن أفضااال وسااايلة اتصاااالية كانااات )الفياااديو(، يلياااه )الصاااور(،  ومااان فااام 

 افيك(.)اإلنفوجر

ل تاام . ال تقااوم وحاادة العالقااات العامااة بااالرد علااى استفسااارات المااواطنين علااى صاافحة الفيساابوك مباشاارة، باا2

تيصاايص مواقااع للاارد عاال كاال استفسااار فااي مجالااه، فهناااك موقااع ااااص للاارد علااى االستفسااارات التااي تيااص 

 .الصحية التحويالت، وهناك موقع لالستفسارات التي تيص التأمينات

لمتاوافرة ااحثان أن وحدة العالقات العامة قامات بتوظياف صافحتها، إال أنهاا لام توظاف أدوات االتصاال ويرى الب

 مااعي بشاكلعلى شبكة الفيسبوك بالشكل األمثل، حيث تعد ميزة التفاعلياة، والتاي وفرتهاا وساائل التواصال االجت

ركازت فقاط المعرفة لدى الجمهور، و مثالي أحد أهم اليصائص التي يج  توظيفها، لتحقي  الفهم الكامل وإشباع

 على نشر األابار والمعلومات والنشاطات المتعلقة بجائحة كورونا.

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الفرعي األول:

مةةا مةةدك االعتمةةاد علةةى شةةبكة الفيسةةبوك كمصةةدر للتوعيةةة الصةةحية لمواجهةةة والاا   ياانص علااى: 

 فيروس كورونا.

مان  وك()التفاعل ما صفحة وزارة الصحة الفلسةطينية عبةر شةبكة الفيسةبات محور . تبين النتائج إلى أن فقر1

صةادر )اعتمةد علةى صةفحات وموجهة نظر الجمهور كانت جميعها بين الكبيرة والمتوسطة. وكان أعلى فقراتهاا 

د تمة)أع، وتلتهاا أخرك للحصول على األخبار والمعلومات اإلرشادية والتوعوية حول جائحة فيروس كورونةا(

. وتظهاار هاا   علةى صةةفحة وزارة الصةحة الفلسةةطينية فةي الحصةةول علةى األخبةةار والمعلومةات بدرجةةة عاليةة(

 النتائج بحس  رأ  المبحوفين، أنهم يعتمدون على مصادر أارى للحصول على األابار والمعلومات.

معرفياة، ي رقبااتهم اليعزو الباحثان ه   النتيجة إلى رقبة الجمهور باالطالع علاى مصاادر معلوماات أاارى تلبا

 وتشكل مواقفهم السلوكية في ظل الظروف الحرجة.

. وتظهر النتائج أن العالقات العامة باوزارة الصاحة  تمكنات مان جعال صافحتها علاى شابكة الفيسابوك مصادراا 2

يعتمد عليه الجمهور بدرجة عالية، حيث تبين أن الجمهور يعتماد بدرجاة كبيارة عليهاا فاي حصاوله علاى األاباار 

 والمعلومات حول جائحة فيروس كورونا.
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ل عتمااد بشاكيعزو الباحثان ه   النتيجة إلى أن العالقات العامة باوزارة الصاحة اساتطاعت أن تحقا  للجمهاور اال

الوضاع  كبير على صفحتها على شبكة الفيسبوك عبر توفير األابار والمعلومات فور حدوفها، ومواكبة تطورات

ا في  معرفة الطالوبائي في فلسطين، مما أد ة ر  الوقاياى لجعل الجمهور يعتبرون صفحة الوزارة مصدراا أساسيا

لاى وساائل عمن الفيروس،  ووفقا لنظرية االعتماد على وساائل اإلعاالم: إن األفاراد الا ين يعتمادون بشاكل كبيار 

دا  قياار اإلعاالم ويحاااولون الحصااول علااى المعلوماات بساارعة، حيااث إن نساابة الممااوض تازداد عناادما تقااع أحاا

لاوزارة متوقعة في المجتمع، وحين تقدم وسائل اإلعالم معلومات قير مكتملة أو متضاربة. واساتطاعت صافحة ا

 توفير المعلومات لجمهورها إلزالة المموض حول الجائحة. 

، نية()أقةوم بمشةاركة منشةورات صةفحة وزارة الصةحة الفلسةطي. كما تظهر النتائج أن أدنى الفقارات كانات: 3 

 ت االستجابة متوسطة.وكان

عادد ويارى الباحثاان أن الجمهاور ال يقاوم بمشااركة  منشاورات صافحة الاوزارة بساب   زاام منصاة الفيسابوك  ب

ثاارة هائاال ماان المنشااورات المتعلقااة بجائحااة  كورونااا، وبحساا   نظريااة االعتماااد علااى وسااائل اإلعااالم ييلاا  ك

لفتااور شااعور الفاارد بالالمباااالة أو بالتبلااد، ممااا يااؤد  إلااى اوالمنشااورات حااول موضااوع مااا،  التعاارض للرسااائل

فاراد عتمااد األالعاطفي ال   أشارت له كل ملفين ديفلير وساندرا بول روكيتش باآلفاار الوجدانياة التاي تناتج عان ا

 على وسائل اإلعالم.

 سأما نتائج "ما مدك االعتماد على شبكة الفيسبوك كمصةدر للتوعيةة الصةحية لمواجهةة فيةرو

 الي:كورونا"، من وجهة نظر وحدة العالقات العامة حسب المقابالت، فقد جاءت نتائجها كالت

ا ماان قباال ممارسااي العالقااات ا  لعامااة فااي تظهاار النتااائج أن الفيساابوك أكثاار مواقااع التواصاال االجتماااعي اسااتيداما

، ويلياه ن فام االنساتجراموزارة الصحة الفلسطينية فاي تعزياز التوعياة الصاحية للوقاياة مان فياروس كوروناا، وما

 وسائل اإلعالم الميتلفة(.

ي، فقااد ويعاازو الباحثااان هاا   النتيجااة إلااى اتجااا  الجمهااور الفلسااطيني نحااو اسااتيدام وسااائل التواصاال االجتماااع

 وك ويليهاااأظهارت نتااائج التحلياال الكيفااي أن أعلااى المنصااات التااي ياتم اسااتيدامها ماان قباال الباااحثين كاناات الفيسااب

 االنستجرام.

 الفرعي الثاني: لنتائج المتعلقة بسؤال الدراسةا

والةة ي يةةنص علةةى: مةةا مةةدك فاعليةةة رسةةائل التوعيةةة الصةةحية التةةي توجههةةا وزارة الصةةحة 

 الفلسطينية عبر شبكة الفيسبوك لجمهورها للوقاية من فيروس كورونا.

سةبوك عبةر صةفحة وزارة نتةائج توظيةف العالقةات العامةة لشةبكة الفي. أشارت النتائج إلاى أن فقارات محاور )1

فقراتهةةا ( ماان وجهااة نظاار الجمهااور كاناات جميعهااا بااين الكبياارة والمتوسااطة. وكااان أعلااى الصةةحة الفلسةةطينية

)التزمت بالتعليمات واإلرشادات الموصى بها عبر صفحة الفيسبوك التابعة لوزارة الصةحة الفلسةطينية بةدافا 

)التزمةةت بالتعليمةةات ، وتلتهااا ة وأمةةراض مزمنةةة(الخةةوف علةةى صةةحة أفةةراد العائلةةة، ألن لةةديهم مشةةاكل صةةحي

اإلرشادات الموصى بها عبر صفحة الفيسبوك التابعة لةوزارة الصةحة الفلسةطينية بةدافا الخةوف مةن اإلصةابة 

. وتظهر ه   النتائج بحس  رأ  المبحوفين، أن العالقاات العاماة باوزارة الصاحة  تمكنات مان بفيروس كورونا(

فيسابوك حاث الماواطنين علاى االلتازام بالتعليماات الوقائياة،  كماا أظهارت النتاائج أن االل صحفتها على شابكة ال

)تأثري بالمجتما المحيط بي قلل التزامةي بالتعليمةات واإلرشةادات الوقائيةة الموصةى بهةا  أدنى الفقرات كانت:

المبحاوفين لام يلتزماوا مما يؤكاد أن الفئاة القليلاة مان  ،عبر صفحة الفيسبوك التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية(

بالتعليمات الموصى بها عبر صفحة وزارة الصحة على شبكة الفيسبوك(، وكانت االساتجابة علاى الدرجاة الكلياة 

 كبيرة.
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ر تنااوع ياارى الباحثااان أن العالقااات العامااة بااوزارة الصااحة قااد باا لت جهااوداا لتوجيااه الرسااائل إلااي الجمهااور عباا

دة، إذ الي  متعادكثافة االل انتشار الجائحة، وقد وظفت العالقات العامة أساالوسائط اإلعالمية والتي استيدمتها ب

نية حرصات علاى التعامال بمصاداقية ماع الجمهاور. وقاد لعبات صافحة الفيسابوك التابعاة لاوزارة الصاحة الفلسااطي

ا فااي تشااكيل اتجاهااات الجمهااور نحااو اتباااع التاادابير الوقائيااة، وبحساا  نظريااة االعتماااد علاا ائل ى وساادوراا مهمااا

د حاوالتاي تعاد أ اإلعالم، فنن الجمهور يلجأ له   الوسائل في تكوين اتجاهاتهم نحاو القضاايا المثاارة فاي المجتماع،

 .ا االتجا اآلفار المعرفية، والتي تساهم في التأفيرات السلوكية، والتي تشكل الفعل واتياذ موقف نتيجة ه 

تم ط علمياة يامة في وزارة الصحة الفلساطينية تعتماد علاى اطاويعزو الباحثان ه   النتيجة أن وحدة العالقات العا

إعاادادها لمواجهااة فيااروس كورونااا، منهااا اليطااة الجاهزيااة واطااة االسااتجابة، واطااة تحلياال الوضااع الصااحي 

الااراهن، التااي تسااعى إلااى تقااديم الحقااائ  ومعلومااات عاان تااداعيات فيااروس كورونااا عباار صاافحتها علااى شاابكة 

ماع  ياات تنساي تم إنتاج وإعداد المواد والرسائل التثقيفية لكل مرحلاة، عبار اطاط وآلالفيسبوك أوال بأول، حيث ي

بهادف  الجهات الداعمة )منظماة الصاحة العالمياة(، والتاي بادورها تقاوم بعمال دراساات لقيااس الاوعي والسالوك،

علوماات رة المتعزيز الاوعي، للوقاياة مان فياروس كوروناا، ووفقاا لنظرياة االعتمااد علاى وساائل اإلعاالم: إن وفا

ي تشاكيل تسهم في ال  إدراك كاف للجمهور، وتساعدهم على فهم األحدا  وتحليلها وتفسيرها. وتساعد الفارد فا

ا فااي أوقااات األزمااات أو عاادم االسااتقرا ر فااي آرائااه واتجاهاتااه وتاادعيمها، أو التحااول عنهااا وتميرهااا، اصوصااا

 المجتمع.

ة علةى المتحققة من منشورات صفحة وزارة الصةحة الفلسةطيني  اإلشباعات. وتبين النتائج أن فقرات محور )2

تزودنةي ) ( من وجهة نظر الجمهور كانت جميعها بين الكبيرة والمتوسطة. وكان أعلاى فقراتهاا:شبكة الفيسبوك

ة بالمعلومات الصحية الصحيحة حول فيةروس كورونةا( و)تزودنةي باإلرشةادات والتعليمةات التوعويةة الصةحي

صااحة وتظهاار هاا   النتااائج بحساا  رأ  الباااحثين أن العالقااات العامااة بااوزارة ال وس كورونةةا(للوقايةةة مةةن فيةةر

الوقاياة  الفلسطينية من االل صحفتها على شبكة الفيسبوك استطاعت أن توظفها في تعزيز توعية الجمهور بشأن

راكي حول لم تعزز  د )المنشورات(. كما أشارت النتائج أن أدنى الفقرات كانت: 19-من فيروس كورونا )كوافيد

ا النتيجة ذاتها. خطورة فيروس كورونا(  ، ويؤكد ذلك أيضا

علومااات يعاازو الباحثااان هاا   النتيجااة إلااى سااعي وحاادة العالقااات العامااة فااي وزارة الصااحة لتزويااد جمهورهااا بالم

 لوقائياة،ابل واإلرشادات الصحية المتعلقة بجائحاة كوروناا وإشاباع حااجتهم المعرفياة، وتاوجيههم نحاو اتبااع السا

الحفااظ ولتعزيز وعيهم، وإدراكهم حاول ضارورة االلتازام بااإلجرااات االحترازياة، للحاد مان انتشاار الفياروس، 

 علااى سااالمة المجتمااع. وبحساا   نظريااة االعتماااد  علااى وسااائل اإلعااالم، فاانن القااائمين علااى صاافحات وسااائل

 لمهمة.اتي  أولويات الجمهور تجا  القضايا التواصل االجتماعي يقومون بانتقاا وترتي  الرسائل، بهدف تر

 الفرعي الثالث:  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة

فةي  ما دور شبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك في دعم أنشطة وبرامج التوعية الصحيةوال   ينص على: "

مقاابالت، العامة حس  ال من وجهة نظر وحدة العالقات  وحدة العالقات العامة في وزارة الصحة الفلسطينية"،

 فقد جاات نتائجها كالتالي:

تبين نتائج أن المستجيبين جميعهم قد أشاروا إلى الدور الكبير ال   تقوم به شابكة التواصال االجتمااعي الفيسابوك 

في دعم أنشطة وبرامج التوعياة الصاحية فاي وحادة العالقاات العاماة فاي وزارة الصاحة الفلساطينية، حياث قامات 

صاحة بنعاداد حملاة إعالمياة عبار شابكة الفيسابوك وقيرهاا مان الوساائل الميتلفاة، ومنهاا حماالت لرفااع وزارة ال

الروت المعنوية لدى الجمهور الفلسطيني، فقامت الاوزارة بنعاداد حملاة إعالمياة ااصاة بتلقاي اللقاات، وضارورة 

باحثااان ها   النتيجااة إلااى انتشااار التساجيل عباار المنصااة االلكترونيااة التاي تاام إعاادادها ماان قبال الااوزارة, ويعاازو ال

صفحة وزارة الصحة الفلسطينية عبار شابكة الفيسابوك باين الماواطنين، وميازة ضامان وصاولها إلاى عادد كبيار، 

ا ترويجيااة مجانيااة لنشاار جميااع المااواد اإلعالميااة التااي تيااص الجائحااة.  حيااث منحاات إدارة شاابكة الفيساابوك حزمااا
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تدرك فعالية شبكة الفيسبوك في دعام أنشاطة وبارامج التوعياة الصاحية، ويرى الباحثان أن وحدة العالقات العامة 

وسرعتها العالية في االنتشار والوصاول إلاى الجمااهير فاي وقات قصاير، وإيصاال الرساائل التوعوياة والتثقيفياة.  

وبحساا  نظريااة االعتماااد علااى وسااائل اإلعااالم، تشااير النتيجااة أن الحمااالت التااي تعماال علااى دعاام ورفااع الااروت 

معنوية تزيد من االعتماد على صفحة الفيسبوك، فالتركيز على األابار اإليجابية، مثل حاالت الشافاا والتعاافي، ال

 يعد من التأفرات الوجدانية التي تؤد  إلى تمير السلوك.

 الفرعي الرابا: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة

: ما دور صفحة وزارة الصحة الفلسطينية في منا انتشار األخبار الزائفة عبر شبكة وال   ينص على

 الفيسبوك.

وطاة فاة والمملتظهر نتائج ه ا السؤال أن أبارز اآللياات التاي أجماع عليهاا مان تام مقاابلتهم للتصاد  ل اباار الزائ

 على النحو التالي:

ا بااليرو - بماا ياتم  ج ببياان توضايحي يفسار موقاف الاوزارة الصاحي تقوم وحدة العالقات العامة واإلعاالم ساريعا

لااى عتداولاه عباار وسااائل التواصاال فيمااا ييااص اليباار الزائااف، ومان فاام يياارج الناااط  اإلعالمااي باساام الااوزارة 

ل وسااائل اإلعااالم وتفسااير مااا يجاار . ويعقااد مااؤتمر صااحفي إذا كاناات القضااية تسااتدعي التنويااه و شاارت تفاصااي

 ت التي حصلت نتيجة انتشار األابار الزائفة.توضيحية حس  حجم التداعيا

 ن التعامالماتقوم وحادة  العالقاات العاماة بتصاحي  األاباار الزائفاة والمعلوماات المضاللة، وتحا ير الماواطنين  -

ل إنتااج عامعها، وأا  المعلومات واألابار من الجهة الرسمية، وهي وزارة الصحة الفلسطينية. ومن فمان تعمال 

حة وزارة بار؛ لتصححيها قدر اإلمكان، من االل الرساائل التثقيفياة والتوعوياة، ونشارها صافمواد تستهدف األا

 الصحة على شبكة الفيسبوك.

ا، وإصادار البياناات والتصاريحات الرسامية مان الاوزارة توضا  موقا  ف الاوزارةوتبين النتائج أنه يتم الرد ساريعا

 المعلوماة ابة المواطنين لتحر  الدقاة فاي الحصاول علاىبشكل فور ، حتى ال تتفاقم الشائعة ويزداد حجمها، وإه

 من المصادر الرسمية، ومن االل المنصات التابعة للوزارة فقط.

، ات واقعياةيعزو الباحثان ه   النتيجة إلى كون وحدة العالقات العامة فاي وزارة الصاحة تازود الجمهاور بمعلوما

 مستيدمي شبكة الفيسبوك.  وتقوم بتوضي  صحة األابار والمعلومات المتداولة بين

 س:خامالفرعي ال مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة

ية توظيف شبكة الفيسبوك في تعزيز التوع"هل تختلف اتجاهات الجمهور الفلسطيني نحو  وال   ينص على:

باختالف وحدة العالقات العامة في وزارة الصحة الفلسطينية  الصحية للوقاية من فيروس كورونا في

 متغيرات" )النو  االجتماعي، و الفئة العمرية، و والمؤهل العلمي، وطبيعة العمل(.

بات أفاراد ( باساتجاα = 0.05تبين نتائج ه ا السؤال عدم وجود فرو  ذات داللة إحصائية عناد مساتوى الداللاة )

حادة فياروس كوروناا فاي وعينة الدراساة نحاو توظياف شابكة الفيسابوك فاي تعزياز التوعياة الصاحية للوقاياة مان 

ي. ؤهال العلماالعالقات العامة في وزارة الصحة الفلسطينية حس  متمير النوع االجتمااعي، والفئاة العمرياة، والم

 بينما يوجد فرو  دالة إحصائياا حس  طبيعة العمل ولصال  فئة ) الطالب(.

الفيسبوك في تعزيز التوعية الصاحية ويعزو الباحثان ه   النتيجة إلى أن وجهة نظر الجمهور نحو توظيف شبكة 

للوقايااة ماان فيااروس كورونااا، ال تيتلااف بااين الاا كور واإلنااا ، واألعمااار الميتلفااة، واالاااتالف فااي المااؤهالت 

العلمياة لاديهم، وذلاك نظاراا لالنتشاار الواساع لشابكة الفيسابوك باين النااس، وساهولة اساتيدامها، والحصاول علاى 

هور. بينما فئة الطالب من الجمهور المتابع لصفحة الفيسبوك لوزارة الصحة هام المعلومات منها لكافة فئات الجم
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ا باألابار، كونهم من الفئة السكانية الشابة والصاعدة، والتي لديها اهتمام بأحدا  الجائحة أكثار مان  األكثر اهتماما

 قيرها. 

 مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة باألسئلة من نو  االختيار من متعدد:

مان فام ونساتجرام، تبين النتائج أن أعلى المنصات التي يتم استيدامها من قبل الباحثين كانت الفيسبوك، يليهاا ا .1

ا هاي )واتاو أب، وتلجا رام،  اليوتيوب، ومن فم سناب شات، فاي المقابال كانات أدناى منصاات التواصال اساتيداما

 وتيك توك(.

، يليهااا لفيساابوك كاناات الحصاول علااى المعلومااات واألابااار. تباين النتااائج أن أعلااى األسااباب الساتيدام منصااة ا2

فاي المقابال  التواصل مع اآلارين ومن فم للترفيه والتسلية،  ومن فام ل قاراض المهنياة مثال العمال أو الدراساة،

 كانت أدنى األسباب إنشاا وتبادل المحتوى.

احادة ها )مارة ومن مرة في اليوم(،  ويلي . تبين النتائج أن أعلى عدد مرات استيدام موقع الفيسبوك كانت )أكثر3

ك ع الفيسابوفي اليوم(، ومن فم )مرة واحدة في الشهر أو أكثر(، في المقابل كانت أدنى عادد مارات اساتيدام موقا

 هي )مرة واحدة في األسبوع أو أكثر(. 

 15 )أقاال ماان . تبااين النتااائج أن أعلااى ماادة زمنيااة التااي تقضاايها فااي تصااف  موقااع الفيساابوك فااي كاال ماارة كاناات4

إلاى  30ن سااعات(، ومان فام ) 3دقيقة(، ومن فم )من ساعة إلى أقل مان  30إلى أقل من  15دقيقة(،  يليها )من 

ي )مان هاساعات(، في المقابل كانت أدناى مادة الزمنياة  6ساعات إلى أقل من  3أقل من ساعة(، ومن فم )ن من 

 ساعات(. 6ساعات إلى أقل من  3

حصاول علاى لى سب  لمتابعة صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على شبكة الفيسبوك كان )لل. تبين النتائج أن أع5

 المعلومااات واألابااار بشااكل عااام(، يليااه )البحااث عاان المعلومااات واألابااار حااول فيااروس كورونااا(، وماان فاام

)لالطااالع علااى معاادل اإلصااابات بفيااروس كورونااا داااال فلسااطين(، وماان فاام )متابعااة نشاااطات وزارة الصااحة 

)قيار   الفلسطينية(، ومن فم )من باب الفضول(، ومن فم )ييادم مجاال العمال(، فاي المقابال كاان أدناى ساب  هاو

 ذلك(.

، مات وناص(رساو      . تبين النتائج أن أفضل وسيلة كانت )الفيديو(،  يليه )الصور(، ومان فام )اإلنفوجرافياك6

يار ذلاك( ومن فم )اإلحصائيات(،  ومن فم )النص(، ومن فم )فيديو جرافيك(، في المقابل كان أدناى ساب  هاو )ق

كن اس فاي أمااالبث المباشر للمؤتمرات، والبث المباشر للماؤتمرات، ال أدر ، والتوعياة المباشارة، و التوجاه للنا

 (.SMSرسائل نصية عملهم وتجمعاتهم، والمطبوعات والنشرات، و

ل جائحاة . تبين النتائج أن أنس  القنوات للحصول على المعلومات عن قطاع الرعاية الصحية والمستجدات حو7

ومان فام  فيروس كورونا كانت )وساائل التواصال االجتمااعي(،  يليهاا )التلفزياون(، ومان فام )مواقاع اإلنترنات(،

شارة، و ناي موقاع هاو  )قيار ذلاك، ال شايا، والتوعياة المبا)الراديو(،  ومان فام )الصاحف(، فاي المقابال كاان اد

 ( .SMSالتوجه للناس في أماكن عملهم وتجمعاتهم، والمطبوعات والنشرات، ورسائل نصية 

 مناقشة النتائج وفق النظريات الناظمة  للدراسة

ا لنظرية االعتماد علاى وساائل اإلعاالم، فانن ال :نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم عالقاة القائماة علاى وفقا

االعتماد اإلعالمي ما بين الجمهور والمؤسسة هي عالقاة يكاون فيهاا عنصار إشاباع احتياجاات الجمهاور معتماداا 

ا  على موارد القاائم باالتصاال، وماع تطاور التقنياات وتكنولوجياا االتصاال الرقماي، والتاي أصابحت مجااالا تطبيقياا

عي، والتااي القاات عالقااة اعتماديااة تتمثاال فااي حاجااه الجمهااور لتااأفير االعتماااد علااى وسااائل التواصاال االجتمااا

للمعلوماات التااي تلبااي احتياجاااتهم وتحقاا  أهادافهم. جاااات نتااائج الدراسااة مااع ماا تفترضااه نظريااة االعتماااد علااى 

وسائل اإلعالم، حيث إن األفراد يلجؤون إلى تلبية رقباتهم المعرفية، وتشكيل مواقفهم السلوكية في ظال ظاروف 
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بر وسائل اإلعالم، وأنه كلما زادت درجة عدم االستقرار في المجتمع زاد تعرضهم واعتمادهم على ها   معينة ع

الوسائل اإلعالمية، كما أن الفهم والتوجيه والتسلية، هي من أبرز أهاداف نظرياة االعتمااد علاى وساائل اإلعاالم، 

فيسبوك أن تحق  أهاداف النظرياة، فكاان وقد تمكنت العالقات العامة في وزارة الصحة من االل صحفتها على ال

ا إلاي زياادة فهام الجمهاور الفلساطيني،  االعتمااد عليهاا فاي نشار المعلوماات واألاباار واإلرشاادات الصاحية مؤدياا

لضرورة الوقاية من فيروس كوروناا، وبالتاالي نجحات فاي توجاه الجمهاور التبااع اإلجارااات الوقائياة، وتعزياز 

ليمة في تجنا  اإلصاابة مان فياروس كوروناا. وها ا ماا تباين مان نتاائج الدراساة، وعيهم نحو الطر  الصحية الس

فزيادة الوعي الصحي، واكتسااب العاادات الساليمة، واتبااع اإلجارااات االحترازياة، جااا بمساتوى مرتفاع، وهاو 

 نتيجة للفهم الحاصل من متابعة صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على شبكة الفيسبوك.

سااائل تبااين النتااائج أن وسااائل التواصاال الحديثااة أصاابحت تتصاادر الو : ات واإلشةةباعاتنظريةةة االسةةتخدام

 لفلساطيني؛ااإلعالمية األارى، حيث باتت شبكة الفيسبوك أحد أهم البدائل والييارات المطروحاة أماام الجمهاور 

يساابوك شاابكة الفإلشااباع احتياجاتااه، وتشااير النتااائج أن العالقااات العامااة فااي وزارة الصااحة وعباار صااحفتها علااى 

 تمكناات ماان إشااباع احتياجااات جمهورهااا المعرفيااة، حيااث قاماات بتزوياادهم بمعلومااات الصااحة الصااحيحة، والتااي

وكيات تعاازز المفاااهيم حااول فيااروس كورونااا، وقاادمت لهاام اإلرشااادات والتعليمااات التوعويااة التااي أكساابتهم الساال

 الوقائية الصحيحة.

 تالتوصيا

 بناا على النتائج السابقة يوصي الباحثان بما يلي: 

فحة التركيز على شبكة الفيسبوك كوسيلة إرشادية وتثقيفية حول لقاحات فياروس كوروناا، حياث تحظاى صا .1

 وزارة الصحة الفلسطينية عبر شبكة الفيسبوك بمتابعة  كبيرة من قبل الجمهور الفلسطيني.

الارد وبر صفحة وزارة الصحة الفلساطينية علاى شابكة الفيسابوك ضرورة االهتمام بالتفاعل مع الجمهور ع .2

لمعلوماات اعلى استفساراتهم وتساؤالتهم مباشرة عبر الصفحة وبشكل منتظم لتزويد الجمهور بما قد يحتاجه مان 

 واإلرشادات ولزيادة أعداد المتابعين.

ة حاول ة والمعلوماات المضاللضرورة إعداد اطط متكاملاة واساتراتيجيات لمواجهاة انتشاار األاباار الكاذبا .3

 الجائحة والشائعات التي تمو عمل وزارة الصحة الفلسطينية.

ية ج اباة االهتمام بتقديم المحتوى التوعو  والرسائل التي تحمال مضاامين تح يرياة بأشاكال وقوالا  اتصاال .4

 وسهلة الفهم إليصال المعلومات واإلرشادات التوعوية حول جائحة كورونا.

أظهاارت  واإلنفوجرافيااك(  حيااث -والصااور  -يدام الوسااائط المتعااددة وتحديااداا )الفيااديو التركيااز علااى اساات .5

 نا.النتائج أنها أفضل الوسائل لنشر المعلومات واإلرشادات التوعوية لتعزيز الوقاية من فيروس كورو

بااراا يتااوفير الكااوادر البشاارية فااي وحاادة العالقااات العامااة واإلعااالم فااي وزارة الصااحة الفلسااطينية  وال .6

 الميتصين في العمليات االتصالية عبر شبكات التواصل االجتماعي.

تنظاايم دورات وورع عماال لممارسااي العالقااات العامااة لرفااع كفااااتهم والعماال علااى تطااوير المضااامين  .7

ر منصاات االتصالية التوعوية وجعلها أكثر جاذبية، باإلضاافة إلاى دورات حاول كيفياة التعامال ماع الجمهاور عبا

 جتماعي.التواصل اال

ميتلاف  على وزارة الصحة الفلسطينية االهتمام بكافة منصات التواصل االجتمااعي الميتلفاة للوصاول إلاى .8

 شرائ  المجتمع الفلسطيني وزيادة عدد المتابعين.

ساابوك توظيااف أساالوب المساا  االلكترونااي عباار اسااتيدام االسااتبيانات االلكترونيااة ونشاارها عباار شاابكة الفي .9

واا ر حول اليدمات المقدمة، وقيااس رضاا الماواطنين عان أداا المؤسساات الحكومياة ساالستطالع رأ  الجمهو

 قبل أو أفناا أو بعد األزمة الصحية.

لجمهاور اإجراا دراسات مستقبلية حول تأفير شبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك في تعزياز التوعياة لادى  .10

 وبميتلف المواضيع الصحية.
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 صحيةاألزمات الصحية ودور شبكة التواصل االجتماعي في دعم الحمالت الالقيام بالبحو  والدراسات حول 

 المصادر والمراجا

 المراجا العربية
 

 ( .2004الجوهر، محمد ناجي.) (. دبي، )طبعة األولى العالقات العامة المبادئ والتطبيقات رؤك معاصرة

 .17ص.اإلمارات العربية المتحدة:  دار القلم للنشر والتوزيع. 

 ( .2016الدليمي، عبد الرزا  محمد .)ية(.  )طبعة العرب نظريات االتصال في القرن الحادي والعشرين

 .267 -129ص ص  عمان، األردن: دار اليازور  العلمية للنشر والتوزيع.

 ( .2011الدليمي، عبد الرزا  محمد .)ردن: دار )طبعة األولى(. عمان، األ العالقات العامة رؤية معاصرة

 .72-64وائل للنشر والتوزيع، ص ص  

 ( .2020الرباع، عبد اللطيف علي .)اعتماد الجمهور الليبي على الفيسبوك كوسيلة توعية مخاطر 
إلعالم. ا. جامعة الزاوية، كلية اآلداب، قسم دراسة ميدانية على عينة من الجمهور الليبي -جائحة كورونا 

 .ليبيا

 واصل المتحققة من استخدام المرأة العراقية لشبكات الت اإلشباعات (. 2018. )السنجر ، بشرى داود
 .480-470(، 4. مجلة الدراسات اإلعالمية،ع)االجتماعي في مجال التوعية الصحية )الفيس بوك( أنموذجا

 ( .2020الشمر ، محمد مرضي مناور .) حمالت التوعية للعالقات العامة في الوزارات الخدمية
. جا  و نعكاساتها على الوعي بالقلايا الصحية لدك الجمهور الكويتي: أزمة جائحة كورونا المستجد نموذ

 110-9(،41مجلو النشر العلمي، ع)-حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة الكويت،

 ( .2011العدو ، فهمي محمد .)ن: دار )طبعة األولى(. عمان، األرد جديدة في العالقات العامة مفاهيم

 .63 -59أسامة للنشر والتوزيع. ص ص  

 ( .2015العكيلي، جهاد كاظم .)الوعي الصحي عبر وسائل االتصال دراسة لقياس الوعي الصحي لدك 
 .123-121(. 27) 7. مجلة الباحث اإلعالمي، طلبة جامعة بغداد بشأن مرض االيدز

 األزمة  العالقات العامة عبر مواقا التواصل االجتماعي و دارة(. 2020نز ، نهلة نجات عبد   )الع
 عبر صفحة وزارة الصحة في فيسبوك للمدة من 19الصحية )دراسة تحليلية إلدارة أزمة فايروس كوفيد 

 .486-462(. 38) 3. مجلة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية، 2020/4/21وحتى  21/3/2020

 ( .2017الفرم، االد فيصل .)نا: استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التوعية الصحية لمرض كورو
القات . مجلة بحو  العدراسة تطبيقية على المدن الطبية ومستشفياتها الحكومية بمدينة الرياض السعودية

لعربية ا، كلية اإلعالم واالتصال، المملكة العامة الشر  األوسط، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 .225-205(،14السعودية، ع)

 ( 2020عيشوع، عمر بن. بوسرسوب، حسان .)دور شبكة الفايسبوك في تعزيز التوعية  الصحية  حول 
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