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Abstract 

 

This study aims to study the prevalence of the feeling isolation among spouses in the sample of 

the study, to reach the relationship between the feeling of isolation between spouses and its 

relationship to the following variables (the educational level of the spouses and the family income). 

The researchers used the descriptive and analytical approach to answer the study questions, the 

scale of (Hassan, 2011) was applied to a sample of 1079 husbands and wives to answer the study 

questions. 

The study found the following results: there are no statistically significant differences in the degree 

of feeling isolation between male husbands due to the educational level, and the study indicated 

that there are statistically significant differences in the degree of feeling isolation between female 

husbands due to the variable of family income. 

Key words: feeling isolation between spouses, family income, educational level. 
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 املخلص 

لتوصل للعالقة بني الشعور ابلعزلة بني األزواج عينة الدراسة، واانتشار الشعور ابلعزلة بني  دراسة  هتدف هذه الدراسة ل 
استخدام الباحثان املنهج الوصفي التحليلي   ،األزواج وعالقته ابملتغريات التالية )املستوى التعليمي للزوجني ودخل األسرة(

عينة تطبيقه على  (، ومت  2011احلسن،  على أسئلة الدراسة مت تطبيق مقياس )  ولإلجابةلإلجابة عن أسئلة الدراسة،  
 زوج وزوجة.   1079قوامها  

 أنه   كما  الدراسةأن مستوى الشعور ابلعزلة بني األزواج ينتشر " أحياان" بني األزواج عينة  توصلت الدراسة للنتائج التالية  
يف درجة الشعور ابلعزلة بني األزواج الذكور تعزى ملتغري املستوى التعليمي، كما أن  إحصائيةوجد فروق ذات داللة  ت ال

 .دخل األسرة تعزى ملتغري    انثيف درجة الشعور ابلعزلة بني األزواج اإل  إحصائيةالدراسة أشارت لوجود فروق ذات داللة  

 . دخل األسرة، املستوى التعليمي   ، بني األزواج  لعزلة اب الشعور   :الكلمات املفتاحية

 

 الدراسة   إشكالية

العالقات الزواجية ابت أمر حتميا ومستمرا، وتزايد مشكلة الطالق وانتشارها ما هي إال دليال على ذلك،  إن التوتر يف  
ونشري هنا للطالق بكافة أنواعه سواء الطالق املعلن أم الطالق الصامت، فالشعور ابلعزلة بني الزوجني يعترب من أكرب 

ة بني األزواج اجملاالت النفسية اليت يشعر هبا كال من الزوج أو املؤشرات على سوء العالقة بني الزوجني، ويقصد ابلعزل 
الزوجة، ومدى تقبله ملخالطة اآلخر، وشعوره ابلوجة النفسية واالنغالق، والتمركز حول الذات، وعدم شعوره ابحلاجة 

لة تتضمن السكون للتفاعل مع قرينه، ومع املوضوعات األسرية، وضعف الرغبة التجمعات األسرية ومع األصدقاء، والعز 
 .والركون لالنطواء واالنزواء واالنفراد، وعدم التفاهم مع الشريك أو التفاهم معه معظم األوقات
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يف أوساط   يف الكثري من الدول العربية ومنها سلطنة عمان أحدث نوعا من القلقإن التزايد املطرد يف نسب الطالق  
األحوال ابلسلطنة أن دعاوي الطالق تصدرت أكثر دعاوي    حصاءر مركز اإلواملتخصصني، حيث أشا  واملسؤولنياجملتمع  

يف سلطنة   واملعلومات  حصاءاملركز الوطين لإل)  %49.5وان بنسبة  الشخصية اليت شهدهتا احملاكم خالل جائحة كور 
 . (2021عمان،

النفسي واألسري والزواجي يف مركز لالستشارات النفسية واألسرية، الحظا أن   اإلرشادان يف  ومن خالل عمل الباحث
 الزواجية تنتشر بينهم ظاهرة الشعور ابلعزلة بني الزوجني   االستشارةعدد كبري من األزواج الذين يطلبون  

قرار واستمرار العالقة الزوجية أو حتقيق وكل هذه املظاهر املرتبطة ابلشعور ابلعزلة بني الزوجني تؤثر بشكل كبري على است
 أهدافها املتضمنة املودة والرمحة واالستقرار.

 الدراسة   تساؤالت

 واج عينة الدراسة؟"ز " ما مستوى الشعور ابلعزلة لدى األ  - 1

 " ؟الزوجنيلكل من    غري املستوى التعليمي"هل توجد فروق يف درجة الشعور ابلعزلة بني األزواج تعزى ملت  - 2

 ؟"   دخل األسرة"هل توجد فروق يف درجة الشعور ابلعزلة بني األزواج تعزى ملتغري    -3  

 أهداف الدراسة

 . أثر املستوى االقتصادي والتعليمي على الشعور ابلعزلة بني األزواجهتدف الدراسة لقياس  



 

 

 

 

  
JOURNAL OF MEDIA AND SOCIAL STUDIES FOR SPECIALIZED RESEARCH (JMSSSR) 4 

 
 

 

 

JOURNAL OF MEDIA AND SOCIAL STUDIES FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JMSSSR) VOL: 05 ISSUE 

:01 | OCTOBER 2022 

 

 يناير|  01العدد  05| المجلد مجلة اإلعالم والعلوم االجتماعية لألبحاث التخصصية

2022 

jmsssr.misd.techwww.|  9065-2289ISSN: -E/ 

 

 أمهية الدراسة 

 العزلة بني األزواجاألسري يف سلطنة عمان عن ظاهرة    اإلرشادتقدم الدراسة بياانت للعاملني يف اجملال االجتماعي و 
 واملتغريات املختلفة املؤثرة فيها.

 الدراسات السابقة

إىل التعرف على العالقة بني التوافق الزواجي والصحة النفسية لدى النساء العربيات  2019هدفت دراسة السالمني، 
يف مشال فلسطني، والتعرف على الفروق يف أراء املبعواثت تبعا ملتغريات الدراسة )اجلنس، املؤهل العلمي، العمر عند 

لعمر بني الزوجني( ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الزواج، عدد سنوات الزواج، عدد األوالد، فرق ا
( امرأة متزوجة من النساء العربيات مشال فلسطني، ومت استخدام   200على عينة عشوائية بلغت )   االرتباطي الوصفي  

ة بني مستوى مقياس التوافق الزواجي ومقياس الصحة النفسية، توصلت الدراسة إىل وجود عالقة طردية موجبة وقوي
النساء  لدى  الزواجي  التوافق  أن مستوى  إىل  الدراسة  نتائج  أشارت  النفسية، كما  الصحة  الزواجي ومستوى  التوافق 
العربيات يف مشال فلسطني جاء بدرجة متوسطة، كذلك تبني أن مستوى الصحة النفسية جاء بدرجة متوسطة، كذلك 

 مشال فلسطني تبعا ملتغري العمر واملستوى التعليمي فيما يتعلق ابلتوافق تبني أنه توجد فروق يف آارء النساء العربيات يف
الزواجي، فيما تبني أن هناك فروق تبعا ملتغري عدد سنوات الزواج، ومتغري فرق العمر بني الزوجني، كذلك فيما خيصص 

 عدد األوالد. 

لنفسي واالغرتاب الزواجي لدى عينة هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى الضغط ا  (2016هدفت دراسة )مشالة،  
 من الزوجات العامالت يف املؤسسات احلكومية يف حمافظات غزة، وكذلك التعرف على العالقة بني الضغط النفسي 
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نوع  - املستوى التعليمي  -واالغرتاب الزواجي، والتعرف على الفروق على مقياس الضغط النفسي تبعا ملتغريات )العمر
عدد األبناء(، وكذلك التعرف على الفروق على مقياس االغرتاب الزواجي تبعا ملتغريات   –مستوى الدخل    - العمل
عدد األبناء(، أدايت الدراسة مها مقياس الضغط النفسي   –مستوى الدخل    -نوع العمل   -املستوى التعليمي  - )العمر

الدراسة تكونت من ) الباحثة، عينة  الزواجي من تصميم  العامالت، ( موظ383ومقياس االغرتاب  الزوجات  فة من 
% ، 53.1درجة الضغط النفسي لدى النساء العامالت بلغت     وتوصلت الدراسة إىل جمموعه من النتائج أمهها:

%، مث ضغوط الدور يف مؤسسة العمل فبلغت 56%، تلتها الضغوط األسرية بنسبة  61وبلغت الضغوط االنفعالية  
%، وجاء مستوى االغرتاب الزواجي لدى الزوجات العامالت بنسبة  43%، وأخري ضغوط العالقات املهنية بنسبة  55

%، كما توصلت الدراسة لوجود عالقة طرية بني الضغط النفسي واالغرتاب الزواجي، وتوصلت لعدم وجود 40.5
عدد األبناء(،   –مستوى الدخل    -نوع العمل   - املستوى التعليمي  - فروق ملستوى الضغط النفسي تعزى ملتغري )العمر

 ووجود فروق ملتغريات )ضغط الدور يف مؤسسة العمل، والضغوط االنفعالية(. 

( التعرف على مقومات توافق احلياة الزوجية عند األزواج العاملني يف املدارس احلكومية 2015هدفت دراسة )اخلطايبة،  
( زوجا 388مكونة من )  بشمال األردن يف ضوء جمموعة عوامل اجتماعية، وأجريت الدراسة على عينة عشوائية قصديه

بندا، توصلت الدراسة للنتائج التالية أن مستوى التوافق الزواجي    17وزوجة، أداة الدراسة عبارة عن استبانة تكونت من  
، يف حني بينت الدراسة ضعف رضا األزواج عن أداء زوجاهتم ألبعاد التوافق، وكانت أهم انثعند الذكور أعلى من اإل

جي ابلرتتيب احملافظة على املسائل الرومانسية واجلمالية كالنظافة والتزين، واحملافظة على السلوكيات مقومات التوافق الزوا
منهم  وتفهم كل  االحرتام  على  وقيامها  بينهم  العالقات  أمن  على  األزواج  وحرص  األزواج،  بني  هبا  وااللتزام  الدينية 

 ت املثرية ومنع تدخل اآلخرين يف حلها إضافة إىل حلاجات اآلخر، وعدم الشكوى والضعف أمام املواقف والتحداي
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التوافق الفكري والعلمي بني الزوجني، ومل تظهر نتائج اختبار التباين أي فروقات تعزى ملتغريات اجلنس، وحجم األسرة،   
جي، ومكان اإلقامة بينما وجدت الدراسة فروقا تعزى إىل املؤهل العلمي، والدخل الشهري يف مقومات التوافق الزوا

 وكانت الفروق لصاحل ذوي التعليم العايل ماجستري فأعلى، وذوي فئة الدخل املرتفع. 

وتوضيح مراحل وخطوات بناء املقياس، ووصفه  ( إىل إعداد مقياس االغرتاب الزواجي2011هدفت دراسة احلسن )
صل إيل عدة نتائج من أمهها واخلصائص اليت جيب أن تتوافر يف اإلختبار املوضوعي الذي يقيس ما وضع له بدقة، وتو 

أن املقياس يقيس ما وضع له، ويتمتع بدرجة عالية من الصدق يف بنائه، وهو ما يطلق عليه " صدق التكوين"، أو " 
التشاؤم(،   - الكراهية  -الالمعيارية  - الداخلي، يتكون املقياس من أربعة أبعاد وهي )العزلة  االتساقامليزان الداخلي"، أو  

 عبارة . (  85وتكون من )

 منهج الدراسة 

 عن أسئلة الدراسة.  لإلجابة  التحليلياتبعت الدراسة املنهج الوصفي  

 عينة الدراسة 

موزعني كالتايل حسب متغريات   ، مت اختيارها ابلطريقة العشوائية،األزواج( من  1079عينة الدراسة تتكون من ) 
 التالية:
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 ( 1جدول )

 عينة الدراسة حسب املتغريات 

املتغري 
 الرئيسي

املستوى  املستوى الرابع املستوى الثالث  املستوى الثان  املستوى األول 
 اخلامس

املستوى 
التعليمي 

 للزوج 

يقرأ 
 49ويكتب=

4.5 % 

اثنوية  
 405عامة=

37.5 % 

 141دبلوم عايل=

13.1 % 

 364ريوس=و بكال

33.7 % 

دراسات 
 116عليا=

10.8 % 

املستوى 
التعليمي 
 للزوجة 

تقرأ 
 22ويكتب=

2% 

اثنوية  
 270عامة=

25 % 

 164دبلوم عايل=

15.2 % 

 518ريوس=و بكال

48 % 

دراسات 
 105عليا=

9.7 % 

مستوى دخل 
 األسرة

(0 -
350=)62 

5.7 % 

(351 -
700=)250 

23.2 % 

(701 -
1000=)209 

19.4 % 

(1001 -
1500=)221 

20.5 % 

أكثر من 
1500=337 

31.2 % 
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 أداة الدراسة

 : وهومن املقياس    احملور األول (، ومت أخذ  2011دراسة احلسن )  " منأداة الدراسة هو "مقياس االغرتاب الزواجي

، أو الزوجة  الشعور ابلعزلة وعدم املشاركة يف احلياة الزوجية: ويشري إىل اجملاالت النفسية اليت يشعر هبا كال من الزوج 
ابحلاجة للتفاعل   وعدم شعوره ،  ، والتمركز حول الذاتابلوجة النفسية واالنغالق، وشعوره  رومدى تقبله ملخالطة اآلخ

عات األسرية ومع األصدقاء، والعزلة تتضمن السكون التجم  وضعف الرغبة، ومع املوضوعات األسرية،  مع قرينه
 .أو التفاهم معه معظم األوقات  واالنزواء واالنفراد، وعدم التفاهم مع الشريك  والركون لالنطواء

( عبارة، 11، وعددها )( عبارات املقياس جلزئني، اجلزء املوجب وعباراته موجبه يف اجتاه املقياس2011قسم احلسن )
( 8أما اجلزء السالب فقد متت صياغة عباراته عكس اجتاه املقياس وأبعاده مثل" أفضي لزوجي أبسراري". وعددها )

 عبارة.

 ( 2جدول )

 الشعور ابلعزلة وعدم املشاركة يف احلياة الزوجية اس  مقي

عدد  
 العبارات

 أرقام العبارات يف االجتاه املوجب 

 )اجتاه الشعور ابلعزلة( 

أرقام العبارات يف االجتاه 
 السالب 

 )اجتاه عدم الشعور ابلعزلة( 
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 19 1-2-3-5-7-9-10 -
11 -12-14-15 

4-6-8-13 -16-17 

18 -19 

 8 11 19 اجملموع

ختتلف طريقة تصحيح اجلزء املوجب للمقياس عن اجلزء السالب، والنتيجة الكلية متثل جمموع اجلزءين تصحيح املقياس:  
 ( كالتايل: 3معا، كما هو موضح ابجلدول رقم )

 األوزان الرقمية األوزان اللفظية 

اجلزء األول من 
 املقياس )املوجب( 

اجلزء الثان من 
 املقياس )السالب(

 0 2 دائما

 1 1 أحياان 

 2 0 إطالقا 

الزوجني وعليه فإن أدىن درجة حيصل عليها وهي )صفر( تشري إىل عدم وجود   ، والشعور ابلرضى شعور ابلعزلة بني 
 والسكينة يف احلياة الزوجية، وكلما زادت الدرجة عن الصفر ابتعد عن التوافق الزواجي.

 املتوسطات احلسابية: األوزان النسبية ومدى  ( 4جدول )
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 مدى املتوسطات احلسابية األوزان اللفظية 

اجلزء األول من املقياس 
 )املوجب( 

اجلزء الثاين من املقياس 
 )السالب( 

 0.66-0.00 2.00-1.34 دائما

 1.33-0.67 1.33-0.67 أحياان 

 2.00-1.34 0.66-0.00 إطالقا 

املقياس:   االرتباط صدق  معامالت  مت حساب  الداخلي،  الصدق  إجراء  من خالل  املقياس  من صدق  التحقق  مت 
 ( نتائج صدق املقياس. 5واملقياس ككل، ويوض ح اجلدول ) عبارات املقياس)بريسون( بني  

 ( 5جدول )

 ودرجة املقياس الكلية ألداة الدراسة لعبارات  معامالت االرتباط بني ا

 ريسون معامل ارتباط ب العبارة م
                            0.601 زوجيت ال يشاركين مهومي   -أشعر أن زوجي - 1
 0.630 الزوجية من كل جانب بسبب عالقيت    الوحدة تلفين   2
 0.444 أجد راحيت وأان وحيدة )وحيد( يف املنزل 3
 0.445 زوجيت   -أميل للجلوس ابلقرب من زوجي 4
 0.444 وجود أفراد أسريت رغب يف االبتعاد عن مكان  أ 5
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 0.443 زوجيت أبسراري  - أفضي لزوجي 6
 0.696 أفضل أن أقضي وقتا طويال مع نفسي  7
زوجيت ممارسة   - أجد راحيت عندما يشاركين زوجي 8

 هوااييت
0.444 

 -أفضل االنشغال هبمومي عن التحدث مع زوجي  9
 زوجيت 

0.564 

 0.445 زوجيت   -أحب مؤانسة زوجي  10
 0.535 زوجيت عليها   - أكبت معاانيت وال أطلع زوجي   11
 0.447 أميل إىل أال يكون يل معارف أو أصدقاء  12
 0.444 أشعر أن التوافق يسود بيين وبني أفراد أسريت  13
 0.439 أجتنب املشاكل ابلبقاء يف املنزل 14
 0.444 أجد راحيت يف عدم االنفتاح مع اآلخرين 15
 0.465 تداخل أفراد أسريت مع بعضهم البعض أعمل على   16
 -أشعر بوحشة إذا كنت بعيدا )بعيدة( عن زوجي  17

 زوجيت 
0.534 

 0.498 زوجيت للنزهة يف األماكن العامة   - أخرج مع زوجي   18
 0.426 زوجيت   - أميل إىل خمالطة أقرابء زوجي 19

 
 (. 0.01) **معامل ارتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  
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-0.443لمقياس بني ) لالكلية    ةالدرجمع  ( أن قيم معامالت االرتباط بني الفقرات  5يتضح من خالل اجلدول )
)  إحصائية(، وكانت مجيعها ذات داللة  0.696 املقياس ابلصدق 0.01عند مستوى داللة  متتع  (، مما يدل على 
 الداخلي. 

مت حساب معامل ثبات االتساق الداخلي للمقياس ولكل من أبعاده ، وذلك بتطبيق معادلة كرونباخ  ثبات املقياس:
 ( زوج وزوجة من جمتمع الدراسة،  وقد أظهر املقياس اتساق ا داخليا  مقبوال  .  30ألفا على درجات عينة من ) 

 ( 6جدول )

 قيم معامالت الثبات ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

 معامل كرونباخ ألفا  العبارة م
 735. زوجيت ال يشاركين مهومي   -أشعر أن زوجي - 1
 732. تلفين الوحده من كل جانب بسبب عالقيت الزوجيه  2
 759. أجد راحيت وأان وحيدة )وحيد( يف املنزل 3
 752. زوجيت   -أميل للجلوس ابلقرب من زوجي 4
 757. أسريت رغب يف االبتعاد عن مكان وجود أفراد   5
 781. زوجيت أبسراري  - أفضي لزوجي 6
 732. أفضل أن أقضي وقتا طويال مع نفسي  7
زوجيت ممارسة   - أجد راحيت عندما يشاركين زوجي 8

 هوااييت
.754 
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 -أفضل االنشغال هبمومي عن التحدث مع زوجي  9
 زوجيت 

.738 

 776. زوجيت   -أحب مؤانسة زوجي  10
 741. زوجيت عليها   - أطلع زوجي  أكبت معاانيت وال   11
 752. أميل إىل أال يكون يل معارف أو أصدقاء  12
 760. أشعر أن التوافق يسود بيين وبني أفراد أسريت  13
 750. أجتنب املشاكل ابلبقاء يف املنزل 14
 750. أجد راحيت يف عدم االنفتاح مع اآلخرين 15
 752. بعضهم البعض أعمل على تداخل أفراد أسريت مع   16
 -أشعر بوحشة إذا كنت بعيدا )بعيدة( عن زوجي  17

 زوجيت 
.741 

 744. زوجيت للنزهة يف األماكن العامة   - أخرج مع زوجي   18
 751. زوجيت   - أميل إىل خمالطة أقرابء زوجي 19
 733. اجملموع الكلي للمقياس  

(، .781( و )732.احملاور الثالثة ابملقياس تراوحت بني )( أن معامل ألفا كرونباخ لكل حمور من  6يتضح من جدول ) 
 ( وهي تعرب عن ثبات عايل للمقياس. 733.واملقياس ككل بلغت )
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 املستخدمة   حصائيةاألساليب اإل

  معامالت االرتباط )بريسون( لقياس صدق املقياس.    -

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات املقياس.    -

 احلسابية واالحنراف املعياري. املتوسطات    -

 حتليل التباين األحادي.  -

 حتليل التباين الثنائي. -

 اختبار شافيه.  -

 نتائج الدراسة

  /إجابة السؤال األول

 واج عينة الدراسة؟"ز " ما مستوى الشعور ابلعزلة لدى األ  الذي نصه
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 ( 7جدول )

 ت مقياس الشعور ابلعزلة بني األزواج العبار املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتبة  

رقم  الرتبة
 العبارة

املتوسط  العبارات
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

 

 أحياان  679. 82. أشعر أن زوجي ال يشاركين مهومي 1 5

تلفين الوحده من كل جانب بسبب عالقيت  2 10
 الزوجيه 

 إطالقا  693. 56.

 أحياان  667. 81. أجد راحيت وأان وحيدة )وحيد( يف املنزل 3 6

 ( -ئما )دا 590. 41. زوجيت   -أميل للجلوس ابلقرب من زوجي 4 15

أرغب يف االبتعاد عن مكان وجود أفراد   5 13
 أسريت 

 إطالقا  560. 44.

- )   أحياان 655. 82. زوجيت أبسراري  - أفضي لزوجي 6 5
) 

 أحياان  568. 94. أفضل أن أقضي وقتا طويال مع نفسي  7 3
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أجد راحيت عندما يشاركين زوجي ممارسة  8 16
 هوااييت

 إطالقا  600. 40.

أفضل االنشغال هبمومي عن التحدث مع  9 9
 زوجي 

 إطالقا  660. 57.

 دائما 549. 1.68 زوجيت   -أحب مؤانسة زوجي  10 1

 أحياان  686. 80. عليها أكبت معاانيت وال أطلع زوجي   11 6

 إطالقا  663. 53. أميل إىل أال يكون يل معارف أو أصدقاء  12 11

 ( -دائما ) 653. 56. أشعر أن التوافق يسود بيين وبني أفراد أسريت  13 10

 دائما 706. 1.06 أجتنب املشاكل ابلبقاء يف املنزل 14 2

 أحياان  673. 83. أجد راحيت يف عدم االنفتاح مع اآلخرين 15 4

أعمل على تداخل أفراد أسريت مع بعضهم  16 14
 البعض

 ( -دائما ) 590. 43.

أشعر بوحشة إذا كنت بعيدا )بعيدة( عن  17 12
 زوجي 

 ( -دائما ) 654. 51.
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- )   أحياان 625. 67. أخرج مع زوجي للنزهة يف األماكن العامة  18 8
) 

 ( - )أحياان 634. 69. زوجيت   - أميل إىل خمالطة أقرابء زوجي 19 7

  . 304 . 71 اجملموع  

 ( تشري للجمل يف االجتاه السالب -)

 يف االجتاه االجيايب   لعبارات مقياس الشعور ابلعزلة بني األزواج( أن املتوسطات احلسابية 7نالحظ يف اجلدول ) 
واملتوسطات احلسابية لعبارات مقياس الشعور ابلعزلة بني األزواج يف االجتاه السالب   (،1.06( و)40.تراوحت بني )
مستوى (، مما يدل على أن  .71للمقياس ككل )يف حني بلغ املتوسط احلسايب  (،  82.( و)41.تراوحت بني )

 " بني األزواج عينة الدراسة. أحياان  ينتشر "  الشعور ابلعزلة بني األزواج

على مدى سنوات   وتقلبات والكثري من التحدايتوتعترب هذه النتيجة منطقية فاحلياة الزوجية متر مبراحل خمتلفة  
تؤثر على عالقة الزوجني واستقرار  اليت بدورها  اجتماعية(    - اقتصادية  -نفسية   -منها تغريات )جسدية ،  الزواج

من يف فرتات  السائد بني الزوجني  لذا فإن الشعور ابأللفة والتقارب هو الشعور  مشاعرهم وانفعاالهتم اجتاه بعضهما،  
 يسود بينهما " الشعور ابلعزلة". الزواج، ولكنه "أحياان"  
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  /إجابة السؤال الثان

 " ملتغري املستوى التعليمي لكل من الزوجني؟الذي نصه "هل توجد فروق يف درجة الشعور ابلعزلة بني األزواج تعزى 

  املستوى التعليمي (  1)

 )أ( املستوى التعليمي لألزواج )الذكور( 

 ( 8جدول )

 نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات درجات العزلة بني األزواج حسب متغري املستوى التعليمي 
 لألزواج

متوسط  درجات احلرية جمموع املربعات  مصادر التباين
 املربعات

مستوى  قيمة )ف( 
 الداللة 

 . 136 1.751 161. 4 646. بني اجملموعات 

 092. 1068 98.479 داخل اجملموعات 

  1072 99.125 اجملموع
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يوجد فروق ذات ال  ( أي أنه  0.136( ومستوى الداللة )1.751( أن قيمة )ف( تساوي )8يتضح من اجلدول رقم )
يؤثر على ال    املستوى التعليمي لألزواج )الذكور( (، وهذا يعين أن متغري  0.05عند مستوى الداللة )  إحصائيةداللة  

 العزلة بني األزواج. الشعور  

 ( انث)ب( املستوى التعليمي للزوجات )اإل

 ( 9جدول )

 العزلة بني األزواج حسب متغري املستوى التعليمي نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات درجات  
 للزوجات 

متوسط  درجات احلرية جمموع املربعات  مصادر التباين
 املربعات

مستوى  قيمة )ف( 
 الداللة 

 . 724 . 517 048. 4 192. بني اجملموعات 

 093. 1074 99.707 داخل اجملموعات 

  1078 99.899 اجملموع

يوجد فروق ال  ( أي أنه 0.724( ومستوى الداللة )0.517أن قيمة )ف( تساوي ) (  9يتضح من اجلدول رقم )
ال (  انثاإل)  زوجات ( ، وهذا يعين أن متغري املستوى التعليمي لل0.05عند مستوى الداللة )  إحصائيةذات داللة 

 لعزلة بني األزواج.اب الشعور  يؤثر على
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، ويفسر الباحثان نتيجة (2015( وخيتلف مع دراسة )اخلطابية،  2016دراسة )مشالة،    مع  ةمتوافق  ت النتيجة جاء
يف التواصل االجتماعي، قللت من الفجوة  يف ظل الثورة املعلوماتية وانتشار وسائل املعرفة ووسائل    السؤال الثاين أبنه

 . العام واحلياة اليوميةاملعرفة بني محلة الشهادات فيما يتعلق ابلثقافة املرتبطة ابلشأن  

   /لثإجابة السؤال الثا

 "هل توجد فروق يف درجة الشعور ابلعزلة بني األزواج تعزى ملتغري دخل األسرة ؟"  الذي نصه

 ( 10جدول )

 نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات درجات العزلة بني األزواج حسب متغري دخل األسرة 

متوسط  درجات احلرية جمموع املربعات  مصادر التباين
 املربعات

مستوى  قيمة )ف( 
 الداللة 

 . 000 6.298 572. 4 2.290 بني اجملموعات 

 091. 1074 97.610 داخل اجملموعات 

  1078 99.899 اجملموع

 

 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF MEDIA AND SOCIAL STUDIES FOR SPECIALIZED RESEARCH (JMSSSR) 21 

 
 

 

 

JOURNAL OF MEDIA AND SOCIAL STUDIES FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JMSSSR) VOL: 05 ISSUE 

:01 | OCTOBER 2022 

 

 يناير|  01العدد  05| المجلد مجلة اإلعالم والعلوم االجتماعية لألبحاث التخصصية

2022 

jmsssr.misd.techwww.|  9065-2289ISSN: -E/ 

 

( أي أنه يوجد فروق ذات 0.000( ومستوى الداللة )6.298( أن قيمة )ف( تساوي ) 10يتضح من اجلدول رقم )
 لعزلة بني األزواج. اب  الشعور  يؤثر على   دخل األسرة (، وهذا يعين أن  0.05عند مستوى الداللة )   إحصائيةداللة 

، ويبني اجلدول دخل األسرةالبعدية بني األوساط ملتغري    شافيه للمقارانتللكشف عن هذه الفروق مت استخدام اختبار  
 ( نتائج هذا االختبار. 11)

 ( 11جدول )

 هنتيجة املقارانت البعدية ابستخدام اختبار شافي

 

(I)  مستوى دخل
 األسرة 

(J)  مستوى دخل
 األسرة 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

0-350 351-700 .07191 .04277 .587 -.0601- .2039 
701-1000 .11639 .04360 .130 -.0181- .2509 

1001-1500 .12805 .04333 .069 -.0056- .2617 
 2974. 0403. 003. 04166. *16888. 1500أكثر من 

351-700 0-350 -.07191- .04277 .587 -.2039- .0601 
701-1000 .04448 .02826 .649 -.0427- .1317 
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1001-1500 .05613 .02783 .398 -.0298- .1420 
 1746. 0193. 005. 02516. *09697. 1500أكثر من 

701-1000 0-350 -.11639- .04360 .130 -.2509- .0181 
351-700 -.04448- .02826 .649 -.1317- .0427 

1001-1500 .01166 .02909 .997 -.0781- .1014 
 1344. -0294.- 419. 02654. 05249. 1500أكثر من 

1001-1500 0-350 -.12805- .04333 .069 -.2617- .0056 
351-700 -.05613- .02783 .398 -.1420- .0298 

701-1000 -.01166- .02909 .997 -.1014- .0781 
 1214. -0397.- 654. 02609. 04083. 1500أكثر من 

 -0403.- -2974.- 003. 04166. -16888.-* 350-0 1500أكثر من 
351-700 *-.09697- .02516 .005 -.1746- -.0193- 

701-1000 -.05249- .02654 .419 -.1344- .0294 
1001-1500 -.04083- .02609 .654 -.1214- .0397 

 
 ( ما يلي:11يتبني من اجلدول)

 األسرة   اليت دخل   زواج لأل  الشعور ابلعزلةبني متوسط    0.05وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   -
 ".350-0" لصاحل األسر ذات الدخل " 1500" واألسر اليت دخلها "أكثر من  0-350"  
 الشعور ابلعزلة لألزواج اليت دخل األسرة بني متوسط    0.05وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   -
 ". 700-351" لصاحل األسر ذات الدخل "1500" واألسر اليت دخلها "أكثر من 351-700"  
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الباحثان نتيجة   (، ويفسر2016( وخيتلف مع دراسة )مشالة،  2015جاءت النتيجة متوافقة مع دراسة )اخلطابية،  
يف ضوء الظروف الصعبة ومتطلبات احلياة الظروف االقتصادية الصعبة لألسر ذات الدخل املنخفض    أبن   لثالسؤال الثا

، مما يؤدي للكثري من املشكالت بني فإهنا ختلق جو من التوتر وعدم الراحة النفسية بسبب الديون والضغوط املادية
  االبتعاد التدرجيي عن بعضهما.  اإلحباطمما يؤدي إىل    الزوجني 

 

 ملخص نتائج الدراسة 

 . مستوى الشعور ابلعزلة بني األزواج ينتشر " أحياان" بني األزواج عينة الدراسة -

يف درجة الشعور ابلعزلة بني األزواج الذكور تعزى ملتغري املستوى  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة -
.التعليمي  

  تعزى ملتغري دخل األسرة  انثيف درجة الشعور ابلعزلة بني األزواج اإل  إحصائيةد فروق ذات داللة  وجت  -
". 700-351و" "  350-0لصاحل األسر ذات الدخل "  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF MEDIA AND SOCIAL STUDIES FOR SPECIALIZED RESEARCH (JMSSSR) 24 

 
 

 

 

JOURNAL OF MEDIA AND SOCIAL STUDIES FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JMSSSR) VOL: 05 ISSUE 

:01 | OCTOBER 2022 

 

 يناير|  01العدد  05| المجلد مجلة اإلعالم والعلوم االجتماعية لألبحاث التخصصية

2022 

jmsssr.misd.techwww.|  9065-2289ISSN: -E/ 

 

 التوصيات 

 يوصي الباحثان إىل: 

االغرتاب   ،التوافق الزواجي:  إجراء دراسات حول املظاهر السلبية اليت تظهر على العالقات الزواجية مثل -
 االنفصال العاطفي.   ،الزواجي

االستقرار النفسي بني الزوجني لذا الظروف االقتصادية الصعبة واملشكالت احلياتية الناجتة عنها تؤثر على   -
 وأتهيل األزواج كيفية التعامل مع مشكالهتم االقتصادية. جيب االهتمام هبذا العامل  

 طرق التعامل مع احلياة الزوجية. ني على الزواج للتعرف على  إجراء دورات أتهيلية للمقبل -

 الزواجي يف اجملتمع العماين للتقليل من نسب الطالق املتزايدة يف اآلونة األخرية.   إلرشاداالهتمام اب -
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ABSTRACT 
The study aimed to investigate the impact of social stigma on those survivors from 
infection with the emerging coronavirus . 
 Is there a difference in the impact of social stigma according to age and gender 
variables and the identification of proposals to reduce social stigma? The researcher 
followed the pattern of analytical descriptive studies, and a questionnaire was designed 
to collect data from the study sample whose size reached (30) of the survivors persons, 
whose age ranged from (18 to 63 ) years old, with an arithmetic mean of (42.7) years, 
and a standard deviation of (15.5), The study found that the effect of social stigma on 
those survivors, from infection with the emerging corona virus was high, and this is 
indicated by the relative strength, reaching (83.26) %) with a weighted average (116.3), 
and a standard deviation (29.49). The results of the study also showed that there are 
differences in the levels of the effect of social stigma due to the gender variable in favor 
of females, and the absence of a variation in the levels of the social stigma effect 
according to the age variable up to the level of moral significance . 

 Keywords: social stigma, people survivors, coronavirus, Libya . 
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 امللخص 

التعرف على أتثري الوصم االجتماعي على املتعافني من اإلصابة بفريوس كوروان املستجد. و هل هدفت الدراسة إىل  

الوصم   اختالف هناك   من  احلد  مقرتحات  على  والتعرف  واجلنس  العمر  ملتغريات  وفقا   االجتماعي  الوصم  أتثري  يف 

هبدف مجع البياانت من عينة الدراسة   استبانةومت تصميم    التحليلية،وأتبعت الباحثة منط الدراسات الوصفية    االجتماعي، 

 ,( عاما42.7) حسايب    توسطمب  ، عاما(  63إىل18) ن  تراوح املدى العمري هلم م  املتعافني، من  (  30اليت بلغ حجمها )

الوصم االجتماعي على املتعافني من اإلصابة بفريوس كوروان   أتثري أن  وتوصلت الدراسة إىل    (. 15.5اري )معي  احنرافو 

 احنراف و   (،116.3%( مبتوسط مرجح ) 83.26بلغت ) حيث    النسبية،مرتفع وهذا ما أوضحته القوة  كان    املستجد 

وجود فروق يف مستوايت أتثري الوصم االجتماعي ترجع ملتغري اجلنس (. كما أظهرت نتائج الدراسة 29.49معياري ) 

يصل إىل مستوى الداللة مستوايت أتثري الوصم االجتماعي وفقا  ملتغري العمر  عدم وجود تباين يف    و  لصاحل اإلانث,

     املعنوية.

 ليبيا. ،فريوس كوروان  ،املتعافني  ي،االجتماعالوصم    الكلمات املفتاحية:  
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 املقدمة 

" الناتج عن فريوس كوروان 19- ، أعلنت منظمة الصحة العاملية أن تفشي مرض "كوفيد 2020مارس/ آذار    11يف  

العاملي، ومنذ تفشي هذه اجلائحة تسببت إحداث أتثري نفسي واجتماعي الوابء  املستجد قد بلغ مستوى اجلائحة أو  

عليها،   اعتادوايف أدوارهم االجتماعية اليت    ومفاجئ ريع ا  عاملي غري مسبوق، حيث واجه الكثري من أفراد اجملتمع تغري ا س

والقلق والتوتر، ابإلضافة إىل التفكري   كاالكتئابمما شكل ضغوطا  اجتماعية ونفسية متثلت بصورة مشاعر سلبية متعددة  

 واخلوف من اإلصابة ابملرض مع تزايد عدد حاالت املصابني يف كافة دول العامل. 

لذلك جند أن سلوكيات الناس اتسمت منذ بداية اجلائحة بعدم التصديق والعصبية الزائدة، وتبادل إلقاء اللوم بني    

الناس، اليت تولدت عنها سلسلة من األعمال التمييزية والوصم يف مجيع أحناء العامل مستهدفة خمتلف الفئات، حيث 

ار االجتماعية والتمييز ضد أشخاص من خلفيات عرقية معينة، تسبب تفشي فريوس كوروان املستجد يف إاثرة وصمة الع

للمتخصصني يف الرعاية الصحية، إلهنم أيتون يف اخلطوط األمامية بني اجملموعات املعرضة لإلصابة، مث الوصم    اجته مث  

اثر خيفى علينا اآل  ، وال  (Ahmad Dar, et al, 2020) دائرة الوصم لتشمل املصابني ابلوابء وأسرهم  اتسعت

 قد تعيق جهود السيطرة على هذه اجلائحة.   اليت النفسية واالجتماعية هلذا الوصم على الفئات املوصومة  
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 مشكلة الدراسة 

كان العامل واليزال يعاين من أزمات إنسانية مستمرة انمجة عن الكوارث الطبيعية واألوبئة اليت تتعرض هلا البشرية يف 

 أوقات عديدة. 

حيث واجهت اجملتمعات اإلنسانية عرب التاريخ بعض األوبئة اليت انتشرت على نطاق واسع، وأصابت أعداد هائلة    

  ابتداء ( ، وعند تفشي وابء كوروان املستجد  2020من البشر، وأودت حبياة املاليني يف فرتة زمنية قصرية )احلمداين،  

متخض  ، والثانية هي حالة القلق والذعر وما19-هي كوفيدأصبح العامل يواجه جائحتني، األوىل   2019من ديسمرب  

واجتماعية   نفسية  آاثر  من  من عنها  أشخاص  التمييزية ضد  والسلوكيات  االجتماعي  الوصم  ملستوى  متزايد  وحتفيز 

خلفيات عرقية معينة، وكذلك ضد أي شخص ي عتقد أنه كان على اتصال ابلفريوس، فعندما كان وابء كوروان املستجد 

زال يقتصر إىل حد كبري على الصني، مت توثيق اهلجمات اللفظية واجلسدية ضد الصينيني أو األشخاص املنحدرين الي

من أصل آسيوي يف دول عديدة، ففي إيطاليا على سبيل املثال وقعت العديد من األعمال التمييزية والعنف مبا يف ذلك 

بنشر عدوى فريوس كوروان املستجد، وقد   اهتامهمومت    اللفظي  واالعتداءالعنف اجلسدي، حيث تعرض أانس للضرب  

( ، مت غري الوصم والتمييز أمناطهما عندما أصبح يستهدف (Villa.S, 2020يف بلدان عدة    لةثاممأ بلغ عن حوادث  

العاملون يف جمال الرعاية الصحية وطواقم اإلسعاف يف املناطق األكثر تضررا  يف بعض دول أمريكا الالتينية وأفريقيا 

وأورواب، وشهدت إحدى حمافظات مصر واقعة تنمر ضد بعض األطباء بسبب عملهم يف فحص وعالج مصايب وابء 
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أهايل أحدى القرى أمام مدخل القرية رافضني دفن جثمان طبيبة توفت بكوروان يف مقابر القرية   احتشدوروان، حيث  ك

 (. 2020خشية نقل العدوى )غنيم،  

ملواطن   2020مارس  24وقد سجلت ليبيا أول حالة إصابة أعلن عنها املركز الوطين ملكافحة األمراض يف اتريخ      

وقامت اجلهات املسئولة يف البالد بتشكيل جلان تتوىل آلية التعامل مع التطورات النامجة عن انتشار عائدا  من السعودية،  

الفريوس، واختاذ التدابري الالزمة ملواجهة اجلائحة، وعلى الرغم أن الدولة حاولت التعامل بشكل جاد نسبيا  مع اجلائحة 

ت اإلصابة وحاالت الوفاة، ليصل عدد املصابني املسجلني رمسيا  يف مراحلها األوىل، إال إن ذلك مل مينع من تزايد حاال

( الدراسة  هذه  اتريخ  األمراض حىت  ملكافحة  الوطين  املركز  إحصائيات  و 164.318حسب  إصابة،  حالة  ألف   )

 ام التز ( ، إال إن تزايد حاالت العدوى يف اجملتمع وعدم  2021( حالة وفاة )املركز الوطين ملكافحة األمراض,  2.765)

وتضاعف اإلصاابت، شكل كل ذلك مصدر القلق واخلوف وخاصة مع   االحرتازيةأغلب فئات اجملتمع ابإلجراءات  

عدم توافر املعلومات الكافية، حيث يظهر الدور احلقيقي لإلعالم يف التأثري على احلالة النفسية للمجتمع، فأما مصادر 

إىل مزيدا  من تفاقم الشعور بعدم األمن وظهور   يمما يفضماعي  إعالم شفافة ودقيقة، وأما شائعات تعمق القلق االجت

أمناط من الوصم االجتماعي جتاه املصابني بوابء كوروان وخاصة مع تزايد حاالت اإلصابة، حيث ت رجع منظمة الصحة 

 إىل ثالثة عوامل رئيسة:   19-العاملية الوصم االجتماعي املتزايد املرتبط بكوفيد
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ثري من اجملهول عنه، وعندما تكون اجلائحة انجتة عن فريوس جديد تنتشر الشائعات إنه مرض جديد واليزال هناك الك-1

 واملعلومات اخلاطئة، كما تنتشر األفكار النمطية بسرعة عن األشخاص املصابني ابملرض، أو من يشتبه إبصابتهم به. 

 اخلوف من اجملهول.  - 2

لوم على األشخاص املصابني كمحاولة للتقليل من حالة ربط اخلوف بسبب اآلخرين "املصابني ابملرض" أو إلقاء ال  -3

 (. WHO, 2020التوتر واخلوف )

 .لذلك أن يؤدي إىل سلوكيات وأفعال سلبية من شأهنا أن تكون ضارة للغاية، بل وخطرية يف بعض احلاالتوميكن      

الوصم ميكن أن يقو ض التماسك االجتماعي، وأن حيث  على عزل اجتماعي حمتمل جملموعات معينة، مما قد حيث أن 

يساهم إىل خلق وضع يكون فيه احتمال انتشار الفريوس أكثر وليس أقل، وميكن هلذا األمر أن يؤدي إىل حدوث 

بدفع الناس إىل التسرت  على املرض مشاكل صحية أكثر حد ة وخلق صعوابت أكرب يف السيطرة على تفشي املرض و 

ميكن ،كما  الرعاية الصحية على الفور ويثنيهم عن تبين سلوكيات صحية  التماس لتجنب التمييز، كما مينع الناس من  

آلاثر الوصم أن تضر ابلصحة العقلية للشخص، كما ميكنها أن تفاقم من وضع األمراض لدى الشخص، وتؤدي إىل 

اخلوف، لكن من خالل التعليم ورفع مستوى الوعي، ميكن   وانتشار، واملعاانة من الوحدة،  كتئابواال العزلة االجتماعية،  

ومن هنا جاءت (،  ,Unicef  2020احلد من القوالب النمطية واستبدال املواقف ابملعلومات اليت تستند إىل احلقائق ) 
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م االجتماعي على املتعافني من فريوس كوروان, للوقوف على أتثري الوص  ضروراي احلاجة للدراسة احلالية حيث تعد مطلبا   

ودراسة الدور الذي ميكن أن يؤديه اجملتمع للحد من هذه الظاهرة  والتخفيف من آاثرها، وذلك من خالل حماولة 

 اإلجابة على التساؤالت التالية:

  املستجد؟ أتثري الوصم االجتماعي على املتعافني من اإلصابة بفريوس كوروان    ما   - 1

ملتغريات العمر   املستجد وفقا  كوروان    اإلصابة بفريوسهل ختتلف درجة أتثري الوصم االجتماعي على املتعافني من    -2

 واجلنس؟  

 وس كوروان املستجد؟ ما مقرتحات احلد من الوصم االجتماعي جتاه املتعافني من اإلصابة بفري   - 3

 

 أمهية الدراسة: 

 التالية:   االعتباراتأتيت أمهية الدراسة من  

أتثريات   وترتكتتناول قضية جمتمعية هتدد كيان اجملتمع    ابعتبارهاتنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية املوضوع حبد ذاته،    - 1

 . واجملتمع   واألسرةسلبية طويلة املدى على الفرد 
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تتماشى هذه الدراسة مع التوجهات العاملية احلالية حول إجراء البحوث والدراسات عن فريوس كوروان املستجد،   - 2

 وعالقته ببعض احملددات االجتماعية، ووصمة العار وما ينتج عنها من أتثريات اجتماعية ونفسية.

على املشكالت الناجتة   والتغلب اليت قد تسهم يف احلد من الوصم االجتماعي    والتوصياتببعض النتائج  اخلروج    - 3

 الظاهرة. عن هذه الظاهرة و تزويد اجلهات ذات العالقة ابملؤشرات اليت جيب مراعاهتا يف التعامل مع هذه  

أبواب جديدة للبحث  وتنفحاالجتماعي  قد تكون هذه الدراسة مرجعا  يستفيد منه بعض املهتمني بظاهرة الوصم  -4

 الظاهرة. أمام الدارسني لتناول جوانب أخرى من هذه  

يف دراسة أتثري الوصم االجتماعي املرتبط ابإلصابة بفريوس كوروان   – على حد علم الباحثة    –تعد اجلهد األول    - 5

 ا اجملال. املستجد يف اجملتمع اللييب، فرمبا يساهم يف تشجيع الدراسات والبحوث يف هذ 
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 أهداف الدراسة: 

 تتحدد أهداف الدراسة احلالية يف: 

 التعرف على أتثري الوصم االجتماعي على املتعافني من اإلصابة بفريوس كوروان املستجد.   - 1

على مدى    - 2 وفقا    اختالفالتعرف  املستجد  بفريوس كوروان  اإلصابة  املتعافني من  االجتماعي على  الوصم  أتثري 

 ملتغريات العمر واجلنس.

 التعرف على مقرتحات احلد من الوصم االجتماعي جتاه املتعافني من اإلصابة بفريوس كوروان املستجد.   - 3

 

 مفاهيم الدراسة 

 اشتملت الدراسة على املفاهيم اآلتية:

 :  Stigmaالوصم    - 1

 .العار, والعيب   : الو ص م  يعرف لغة:  

 (. 1989آمله )مصطفى وآخرون،   و ص م ه و.فرت ه  وكس ل ه : و ص م ه  .عابه وو ص م ه  
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: أبنه إحلاق أو إلصاق مسميات غري مرغوب فيها ابلفرد من جانب اآلخرين على حنو حيرمه اصطالحاويعرف الوصم     

يف   االختالف من التقبل االجتماعي أو أتييد اجملتمع، إلنه شخص خمتلف عن بقية األشخاص يف اجملتمع، ويكون هذا  

 عن اجملتمع الذي يعيش فيه ومرفوض خاصية من خصائص اجلسم أو العقل أو النفسية أو االجتماعية اليت جتعله مغرتاب  

 (. Deborah, 2001يشعر بنقص التوازن النفسي واالجتماعي )  همما جيعلمنه  

( الوصمة إبهنا عالمة خزي أو عار أو رفض، تلتصق ابألفراد املضطربني WHOوتعرف منظمة الصحة العاملية )    

األفراد، والتسبب يف  وازدرائهممن خالل رفض اآلخرين هلم   ومتييزهم واملضايقة عليهم   اضطهادهم، وينتج عنه عزل 

(ABUSPITAN  ،2014 .) 

 ( : (Covid – 19فريوس كوروان املستجد   - 2

الشائعة إىل االعتالالت  الربد  فريوسات كوروان فصيلة واسعة االنتشار معروفة أبهنا تسبب أمراضا  ترتاوح من نزالت 

ومتالزمة االلتهاب الرئوي احلاد الوخيم )السارس( ، و  (MERS) مة الشرق األوسط التنفسيةاألشد وطأة مثل متالز 

فريوس كوروان 19  –)كوفيد   سمى 
 
امل ستجد 

 
امل فريوس كوروان  الناجم عن  املرض  اكتشفت 2  -سارس-( هو  وقد   .

ستجد ألول مرة يف 
 
الغ عن جمموعة من حاالت ، بعد اإلب2019كانون األول/ ديسمرب    31املنظمة هذا الفريوس امل
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، أعلنت منظمة الصحة العاملية 2020يف مارس/آذار  االلتهاب الرئوي الفريوسي يف يوهان جبمهورية الصني الشعبية، و  

 ( WHO, 2020( كجائحة ) 19)كوفيد    2019أهنا صنفت مرض فريوس كوروان  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 أوال : الوصم االجتماعي املرتبط بفريوس كوروان املستجد 

اجتاحت العامل وخلفت   أوبئةظاهرة الوصم االجتماعي ليست حديثة وهلا امتدادات اترخيية، تزامنت سابقا  مع         

الظاهرة ابألمرا ارتباط هذه  وأخريا  كوروان، وأصبح  واإليبوال  السارس  والوفيات كمرض  املرضى  املعدية العديد من  ض 

 ارتباطا  وثيقا  وأنتج العديد من أنواع السلوك غري املرغوب فيه كالرفض اللفظي واجلسدي للمصابني وأسرهم. 

أن   يف موضوع الوصمة وتطبيقاهتا، ويرى جوفمان  اإلسهامات( من أهم  Goffmanجوفمان )  إسهامات وتعد        

 أمام الوصمة شعور يعكس خزي اإلنسان وبشوه صورته أمام نفسه، وجيعله يشعر أبنه انقص ولديه العديد من العوائق  

 (.2020اجلماعة اليت ينتمي إليها، مما يتسبب له يف العديد من املشاعر السلبية )مصطفى، 

 ويرى بعض العلماء إنه ميكن تقسيم الوصم إىل نوعني رئيسني:     
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الوصم االجتماعي: ويتمثل يف الشعور الذي يالزم اجملتمع جتاه الفرد، ويؤدي إىل جتاهله وجتنبه واخلوف منه أحياان،   -

 والتقليل من أمهيته.

الناس، ويشعره ابخلجل،   - الشعور الذي يالزم املريض جتاه املرض، وجيعل املريض يعتزل  الذايت: ويتمثل يف  الوصم 

 (. bin alsaih  ،2018ات وتدين النظرة للذات )حباط، احلزن، ولوم الذ اإل

لت ثوقد فرضت جائحة كوروان على فئة معينة من الناس وصم اجتماعي قاس للفئات اليت تعرضت لإلصابة ومتا      

القسري خوفا    االبتعادنوع من القطيعة أو    املتعايف للشفاء أو فقدت أحد أفراد أسرهتا املقربني، إذ يفرض على الشخص  

تشار العدوى بعد أن تزايدت وتداخلت املعلومات حول طبيعة انتشار الوابء مع تناقض وتضارب التصرحيات من ان

( اجلائحة  هلذه  املفسرة  ابلفريوس bakis wa Zaruki  ،2020العلمية  املصابني  أعداد  ارتفاع  من  وابلرغم   ،  )

ودة للحياة الطبيعية قد يواجهون مشكلة عدم والوفيات، هناك الكثري من املرضى يتعافون من املرض، إال إهنم مع الع

تقبل بعض احمليطني هبم، مع املقاطعة واخلوف من التعامل معهم، والوصم يف هذه احلالة يلحق الضرر ابلصحة النفسية 

للفردـ، كما أظهرت الدراسات واألحباث املتعلقة ابألوبئة السابقة أن اخلوف من الوصم والنبذ االجتماعي قد يدفع بعض 

األفراد إىل جتنب اخلضوع للفحوصات أو طلب الرعاية الصحية، ممايزيد من خطر إصابتهم وإصابة غريهم ابلعدوى، 

 إصابتهموقد ميتد أثر الوصم حلني انتهاء األزمة، وقد يالحقهم طول حياهتم ويضطرون لدفع مثن غري مستحق مبجرد  

 ( . Nora ،2020بفريوس مستجد هدد العامل كله )
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 لدراسات السابقة اثنيا : ا

 الدراسات العربية 

هدفت إىل التعرف على مدى املعرفة، والوصـم االجتمـاعي، واجتاهات طلبة ( اليت  Aldrawsha  ،2010دراسة )    

اجلامعات األردنية حنو املصابني مبرض اإليـدز، ولتحقيـق أهـداف الدراسة مت استخدام مقياس الوصم واإليدز، وقد مت 

ألردنية، وجامعة الريموك، ( مبحواث  مـن ثـالث جامعـات أردنية هي: اجلامعة ا683استخدام عينة عشوائية مكونه من)

وجامعة احلسني بن طالل. أظهـرت نتائج الدراسة وجود مستوى متدن  يف معرفة طلبة اجلامعات مبرض اإليدز، كما 

تبـني ارتفاع مستوى الوصم االجتماعي للمصابني ابإليدز لدى طلبة اجلامعات األردنية، كما كان مستوى اجتاهاهتم حنو 

ليب جدا ، وتبني وجـود فـروق ذات داللة إحصائية يف االجتاهات تعزى لكل من متغري النوع املصابني مبرض اإليدز س

كما وتبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة حنو املصابني ابإليدز،  .االجتمـاعي وااللتـزام الديين

 تعزى لكل من الدخل. 

رف على مستوى الوصمة لدى أمهات أطفال التوحد يف قطاع ( بدراسة هدفت للتعAbulifa  ،2017وقامت )    

غزة، ابإلضافة إىل التعرف على املشكالت النفسية واالجتماعية لدى أمهات أطفال التوحد، والكشف عن العالقة بني 

ية، الوصمة واملشكالت النفسية واالجتماعية، ومتثلت أدوات الدراسة مبقياس الوصمة، واملشكالت النفسية واالجتماع

( من أمهات أطفال التوحد، وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كان 140وطبقت على عينة عشوائية بلغت )
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%( ، ابإلضافة إىل وجود مشكالت نفسية واجتماعية بوزن 50أمهها: إن نسبة الوصمة كانت متوسطة بوزن نسيب )

 جتماعية. %( ، ووجود عالقة بني الوصمة واملشكالت النفسية واال64نسيب )

ومت   املدمنني،( هىدفت الدراسة إيل معرفة مستوى الوصم االجتماعي لدى عينة من  2018دراسة )بن السايح،      

ب )   استبانةاستعمال املنهج  الوصفي التحليلي وطبق   ( 20الوصم االجتماعي من إعداد الباحثة على عينة قدرت  

ني ابألغواط،  وأظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع من الوصم لدى مدمنا  يتلقون العالج مبركز الوسيط لعالج املدمن

 .عينة الدراسة

( فقد هدفت إىل التعرف على مستوى الوصم االجتماعي لدى الراشد 2020أما دراسة )بن بردي وبن انصر،      

 42عينة الدراسة من املصاب بداء فقدان املناعة املكتسبة، وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت 

وى الوصمة لدى تمريضا  ومريضة، ومتثلت أداة الدراسة يف مقياس الوصم االجتماعي، وقد توصلت الدراسة إىل أن: مس

الراشد املصاب بداء فقدان املناعة املكتسبة يف والبة الوادي مرتفع، والتوجد فروق دالة إحصائيا  يف الوصم االجتماعي 

 فقدان املناعة املكتسبة تعزى إىل متغري اجلنس واملستوى التعليمي.   لدى الراشد املصاب بداء

( إىل معرفة معتقدات عينات متباينة من أفراد اجملتمع املصري عن فريوس كوروان 2020وهدفت دراسة )يوسف،      

حنو املريض املصاب به، وذلك يف ضوء بعض املتغريات الدميوغرافية املتمثلة يف ) النوع، العمر،   واجتاهاهتماملستجد،  
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الدراسة على عينة قوامها ) الدراسة يف مقياسي 1500ومكان اإلقامة( ، أجريت  ( فردا  من اجلنسني، ومتثلت أداة 

النتائج عن حتسنا  واضحا  يف حنو املريض املصاب    واالجتاهات عن فريوس كوروان املستجد،    املنعقدات  به، وأسفرت 

حنو املريض املصاب به، كما كشفت النتائج   االجتاهات املعتقدات املتصلة بفريوس كوروان املستجد، وحتسنا  مماثال  يف  

على وجود فروق ذات داللة إحصائية ترجع إىل: النوع لصاحل الذكور، والعمر لصاحل األكرب سنا ، ابإلضافة إىل عدم 

 ترجع إىل مكان اإلقامة.   واالجتاهات د فروق يف تلك املعتقدات  وجو 

( هدفت إىل الكشف عن بعض املشكالت اليت تواجه أسر األطقم الطبية املكافحة لفريوس 2020ودراسة )غنيم،      

قابلة غري كوروان، وتقدمي جمموعة من املقرتحات الرتبوية اليت ميكن هبا التغلب على تلك املشكالت، ومت استخدام امل

( أسر ألطقم طبية من قاطين حمافظة البحرية، 10املقننة جلمع البياانت، ومت تطبيقها على عينة عرضية مكونة من )

النفسية   املشكالت  أكثر  إن  أمهها:  النتائج  الدراسة إىل جمموعة من  الدراسة كانت:   االنفعالية وتوصلت  عينة  لدى 

ى املتواصل من اجلريان، ذه األبناء، وأن أكثر املشكالت اإلدراكية هي: األاخلوف، القلق، التوتر، الشعور ابلذنب جتا 

تغري معاملة األصدقاء معهم، وأن أكثر املشكالت االجتماعية اليت تعيشها أسر األطقم الطبية هي العزلة االجتماعية، 

 التنمر، فقدان الثقة يف اآلخر. 
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 الدراسات األجنبية 

( إىل تقييم وصمة العار املرتبطة ابإليبوال يف أفريقيا Overholt, 2018أوفرهولت وزمالئه )هدفت دراسة        

( من املتعافني من اإليبوال، ومت 299، ومتثلت عينة الدراسة يف )2017إىل أغسطس    2015خالل الفرتة من يونيو  

(، وكانت 31عمر املشاركني ) مقياس وصمة العار اخلاص بفريوس نقص املناعة املكتسب، وكان متوسط    استخدام

النتائج  43اإلانث بنسبة )  املبلغ عنها مقارنة ابلزايرة األوىل، وانتشرت    ارتفاع %(، وأكدت  العار  مستوايت وصمة 

أكدت تعرض املتعافني  وصمة العار املرتبطة ابإليبوال بني املتعافني يف ليبرياي بعد مرور أكثر من عام على تعافيهم، كما

وال غرب أفريقيا إىل سلوكيات متييزية مثل العزلة، ورفض تقدمي اخلدمة، واملضايقات والتنمر من قبل اجملموعة من وابء اإليب

وعدم   لالختبار مثل هذه السلوكيات على اسرتاتيجيات التخفيف من املرض مثل عدم اخلضوع    وانعكست املوصومة،  

 ز.ممارسة السلوكيات الصحية مثل ارتداء الكمامات لتجنب التميي

( اليت هدفت إىل تتبع األثر النفسي للحجر الصحي وكيفية Brooks & et al, 2020دراسة بروكس وآخرون )     

( مقالة وتقرير، تناولت اآلاثر النفسية السلبية مبا يف ذلك أعراض اإلجهاد 24احلد منه، وذلك عن طريق مراجعة ) 

للصدمة   احل  واالرتباكالالحق  فرتة  واملعلومات غري والغضب، مشلت ضغوطات  العدوى،  من  الصحي، واخلوف  جر 

عن مدة الشفاء، وتقدمي مربرات ومعلومات كافية على   د ال تزي بضرورة عزل األفراد ملدة   ا أوصو الكافية، ووصمة العار، و 

 احلجر الصحي، وضمان توفري الدعم الكايف وتذكري اجلمهور بفوائد احلجر الصحي للمجتمع. 
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( اليت هدفت إىل التعرف على وصمة العار لدى Ahmad Dar, et al, 2020وزمالئه ) دراسة أمحد دار      

املتعافني من فريوس كوروان، وعالقتها ببعض املتغريات مثل العمر واجلنس واحلالة االجتماعية واملستوى التعليمي ومكان 

ني املرتددين على قسم املتابعة، وكانت ( من املتعاف91اإلقامة )حضري, ريفي( ،  وقد متثلت عينة الدراسة العشوائية )

يقرب   ( عام، وما49- 30%( من الفئة العمرية ) 46.2يقرب من النصف )   ( عام، ما 18 فوق )نيالعينة من اجلنس

وصمة العار الذي مت تقنينه على السكان الكشمرييني،   استبانة%( من الذكور، وكانت أداة الدراسة  68.1من الثلثني ) 

إىل مستوايت عالية من وصمة العار، وكانت هناك فروق فردية دالة إحصائية لصاحل الذكور,   وقد توصلت الدراسة

 وذوي التعليم العايل يف مستوى الوصم. 

  السابقة:تعقيب عام على الدراسات  

 الدراسات السابقة حول موضوع الوصم االجتماعي يتضح ما يلي:  ابستقراء       

الدراسات   -1 املستجد من  املرتبط ابإلصابة بفريوس كوروان  والتمييز  الوصم االجتماعي  تناولت  اليت  الدراسات  إن 

 حيث مل يتم العثور إال على القليل من الدراسات.  والنادرة،القليلة  

االجتماعي ارتبطت متغرياهتا ابلعود للجرمية، إدمان املخدرات، اإلصابة مبرض   إن الدراسات اليت تناولت الوصم  -2

 األيدز واإليبوال. 
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الدراسات اليت تناولت جائحة كوروان كان تركيزها على: معتقدات أفراد اجملتمع واجتاهاهتم حنو املصاب، املشكالت   - 3

 ثر النفسي للحجر الصحي وكيفية احلد منه. اليت واجهتها أسر األطقم الطبية املكافحة لفريوس كوروان، األ 

جند إن الدراسة احلالية أصبحت من األمهية مبكان، ألهنا تناولت أتثري الوصم االجتماعي   من خالل العرض السابق 

الوصم االجتماعي،  اليت من شأهنا احلد من  للمقرتحات  الوصول  املستجد، وحماولة  املرتبط ابإلصابة بفريوس كوروان 

 الدراسة ذات فائدة إلحداث تغيري إجيايب يف مكافحة هذه الظاهرة، واليت تطلع إليه العديد من اجملتمعات.  لتصبح هذه 

وقد استفادت الدراسة بشكل مباشر وغري مباشر من الدراسات السابقة، سواء من حيث األفكار أو املعلومات     

 : يما يلالنظرية أو العملية لبلورة هذه الدراسة، وإظهارها كدراسة علمية عملية. وتتمثل االستفادة يف  

 من معلومات وخربات.  ه ويوما حتعلى الدراسات السابقة    االطالع حتديد مشكلة الدراسة من خالل   -

 بناء أداة الدراسة، وتدعيم النتائج وتفسريها.   -

 كما اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف التايل: 

 اختلفت تلك الدراسات عن الدراسة احلالية يف: اجملاالت الزمانية واملكانية والبشرية، األهداف األمهية والتساؤالت.   -
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يالحظ خلو الدراسات السابقة من دراسة أتثري الوصم االجتماعي املرتبط ابإلصابة بفريوس كوروان املستجد يف البيئة    -

 مربرا  إلجراء هذه الدراسة. يمما يعطاحمللية، بسبب عدم وجودها  

 

 اإلجراءات املنهجية للدراسة 

 الدراسة: نوع    -1

ن      الباحث  الدراسة، يقرر  البحث الذي يستخدمه، ويتم االختيار يف ضوء طبيعة بعد اختيار مشكلة  وع تصميم 

 ( . 1989عنها من معلومات )التري،    روما يتوفاملشكلة  

ولإلجابة على تساؤالت الدراسة مت إتباع منط الدراسات الوصفية التحليلية والذي يهدف إىل أكثر من جمرد الوصف     

 ( .   1977ألنه يعتمد على مجع احلقائق وحتليلها وتفسريها ) فان دالني،  

 الدراسة: منهج    -2

تخدمها يف مجع البياانت الالزمة له يف حبثه، واليت يشري املنهج إىل األساليب واملداخل املتعددة واملتاحة للباحث ليس     

 ( . 1995سيصل من خالهلا إىل نتائج أو تفسريات أو شروح أو تنبؤات )كوهني، مانيون،  
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الدراسة احلالية على املنهج الوصفي للوقوف على أتثري الوصم االجتماعي على املتعافني من فريوس   اعتمدت وقد      

 من أتثرياهتا.   الظاهرة والتخفيفكوروان، والتعرف على الدور الذي ميكن أن يؤديه اجملتمع للحد من هذه  

 الدراسة: عينة    -3

 توسط ، مبعاما(  65- 15)  تراوح املدى العمري ألفراد عينة الدراسة من  ( من املتعافني،  30طبقت أداة الدراسة على )   

 (. 15.5اري )معي  احنرافو    ، عاما(   42.7)حسايب  

 الدراسة:أداة    -4

كوسيلة جلمع البياانت وذلك حسب مقتضيات   ستبانةاعتمدت الدراسة احلالية بصفة أساسية على استخدام اال     

من أكثر األدوات استعماال  جلمع البياانت يف الدراسات الوصفية، وهو وسيلة تساعد   ستبانةالدراسة، حيث تعد أداة اال

 ( .   2002يف احلصول على بياانت من عدد كبري من األفراد خالل مدة قصرية ) صابر، خفاجة،  

  يف:  ستبانةومتثلت خطوات إعداد اال       

 األولية. يف يف صورته   االستبانةمرحلة صياغة   -ب            احملاور. حتديد    - أ

 االستبانة.ات  بث  -د          االستبانة.صدق    - ج
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  احملاور:حتديد    –أ  

هتدف الدراسة الراهنة إىل التعرف على أتثري الوصم االجتماعي على املتعافني من فريوس كوروان، والتعرف على     

أتثري الوصم االجتماعي على املتعافني من فريوس كوروان وفقا  ملتغريات العمر واجلنس، مقرتحات احلد   اختالف مدى  

 من الوصم االجتماعي جتاه املتعافني من فريوس كوروان. 

للباحثة صياغة حماور اال  قما سبيف ضوء     األولية:يف صورته    ستبانةمرحلة صياغة اال  -ب ، حيث ستبانةأمكن 

 املرتتبة على الوصم االجتماعي، ومقرتحات احلد منه، ومت صياغتها يف صورهتا األولية .   تضمنت اآلاثر

  االستبانة:مرحلة صدق    -ج

يف صورته املبدئية على جمموعة من األساتذة احملكمني من أعضاء   ستبانةالصدق الظاهري : قامت الباحثة بعرض اال  - 1

هو التأكد من مدى سالمته من حيث الصياغة اللغوية   ستبانةهيئة التدريس ابجلامعات، وكان اهلدف من عرض اال

على   عتماد اال احملاور والعبارات، ومت    اتساق مناسبا  أو التعديل أو احلذف، وحتديد مدى    هما يرونوالوضوح، وإضافة  

معيارا  لصدقه، ويف ضوء هذا التحكيم  ستبانةاحملكمني على عبارات اال اتفاق%(، حيث تعترب نسبة 85) اتفاقنسية 

يف شكله   ستبانةالسادة احملكمني مت التوصل إىل اال  اقرتحها ، وبعد إجراء التعديالت اليت  ستبانةمت تعديل وتنقيح اال

 النهائي. 
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ة إىل التحقق من الصدق الظاهري، مت استخدام الصدق الذايت وهو اجلذر الرتبيعي ملعامل ابإلضاف  :الصدق الذايت  - 2

 الثبات .

  معامل الثبات الصدق الذايت =     

( وملعامل الصدق الذايت أمهيته يف أنه ميثل احلد األعلى ملعامل 0.943وبلغت قيمة معامل الصدق الذايت للمقياس )

 (.1997صدق املقياس ) السيد،  

، حيث مت حساب معامالت ستبانةمت اعتماد طريقة التجزئة النصفية يف حساب ثبات االثبات أداة الدراسة :    -د

العبا   االرتباط درجات  اإلحصائية  بني  املعاجلة  ومتت   ، الزوجية  العبارات  ودرجات  الفردية،  معادلة   ابستخدام رات 

الثبات    Spearman- Brown Formulaبراون    – سيربمان  تقدير  للمقياس وكان  الثبات  حلساب معامل 

 ( 0.89الكلي للمقياس ) 

 جماالت الدراسة: 

، ومن هنا ميكن مالحظة هذه ( 1991)أبوحطب، صادق،  يقصد هبا حدود الدراسة، أي حدود تعميم النتائج      

، كما 2020احلدود من انحية اجملال الزمين وهي فرتة مجع البياانت والذي كان خالل شهري أكتوبر ونوفمرب من عام 
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ة عرضية من املتعافني من اإلصابة بفريوس كوروان مبدينة يتحدد تعميم النتائج مبجاهلا البشري واملكاين املتمثل يف عين

 طرابلس.

 الدراسة: عينة  

الدراسة على )     املتعافني،  30طبقت أداة  الدراسة من ) ( من  العمري ألفراد عينة  ، عاما  (63إىل   18تراوح املدى 

 (.15.5اري ) معي  احنرافو    ،( عاما42.7) حسايب    توسطمب

   للدراسة: املعاجلة اإلحصائية  

 ، ومت استخدام التحليالت اإلحصائية التالية: Spssبرانمج   استخداملإلجابة عن تساؤالت الدراسة مت       

 املعياري .   حنرافواال التكرارات والنسب املئوية، الوسط احلسايب    - 1

 املتوسط املرجح واألوزان املرجحة، والقوة النسبية.  - 3

 معامل كرونباخ_ ألفا، ومعادلة سبريمان_ براون.   ابستخدام الداخلي،    االتساق حساب معامل    - 4

 ( . One- Way ANOVA، وحتليل التباين األحادي  )  (t- test)اختباراستخدام  -4
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جمموعة ضوء تساؤالت الدراسة وما أسفرت عنه نتائج الدراسة امليدانية ميكن استخالص    يف ومناقشتها:  نتائج الدراسة  

 لآليت: من النتائج العامة وفقا  

 الدراسة: أوال : اخلصائص الدميوغرافية لعينة  

ملعرفة خصائص عينة الدراسة مت احلصول على التوزيع التكراري والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة حسب متغريات 

 اجلنس والعمر واملؤهل العلمي. 

 اسة وفقا  للمتغريات الدميوغرافية ( يوضح توزيع أفراد عينة الدر 1اجلدول رقم )        

 النسبة املئوية  التكرار    املتغريات الدميوغرافية                       

 

 اجلنس         

 % 43.3 13       ذكور         

 % 56.7 17       إانث         

 

 الفئات العمرية 

15   –  25       5 16.7   % 

25   –  35       7 23.3 % 

35   –  45       3 10 % 

45   –  55       5 16.7 % 
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55   –  65       10 33.3 % 

 

 املؤهل العلمي 

 -  -        أمي 

 -  -        أساسي

 -  -        اثنوي

 % 23.3 7       دبلوم

 % 76.7 23       جامعي 

%(، 56.7يتضح من خالل اجلدول السابق أن الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة كانوا من اإلانث وذلك بنسبة )

 %( من أفراد عينة الدراسة.  43.3بينما كان الذكور بنسبة )

 %( من أفراد عينة الدراسة 33.3( وذلك بنسبة )65-55الغالبية العظمى من أفراد العينة يف الفئة العمرية ) 

 %( من أفراد عينة الدراسة. 76.7الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة متحصل على مؤهل جامعي بنسبة )
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 ني من اإلصابة بفريوس كوروان املستجد اثنيا : النتائج املرتبطة بتأثري الوصم االجتماعي على املتعاف 

وهي تلك النتائج اليت حتقق أهداف الدراسة ويف الوقت نفسه جتيب على التساؤل األول للدراسة الذي حدد يف     

 )ما أتثري الوصم االجتماعي على املتعافني من اإلصابة بفريوس كوروان املستجد؟( . 

 حنراف اءات الوصفية املناسبة، املتمثلة يف املتوسط احلسايب املرجح، وااللإلجابة عن السؤال األول مت استخدام اإلحص

 املعياري، والقوة النسبية، واجلدول اآليت يعرض النتائج: 

 ( يوضح أتثري الوصم االجتماعي على املتعافني من اإلصابة بفريوس كوروان املستجد 2اجلدول رقم )

 مستوى الوصم  القوة النسبية  املعياري   حنرافاال املتوسط املرجح  املتغري       

 عايل       % 83.26     29.49     116.3     أتثري الوصم   

 

 تأثري الوصم االجتماعي على املتعافني من اإلصابة بفريوس كوروان املستجد أظهرت نتائج اجلدول السابق اخلاص ب      

الفقرات كانت   مجيع  على  الدراسة  عينة  أفراد  استجاابت  بلغت  إن  حيث  النسبية،  القوة  أوضحته  ما  وهذا  عالية 

 (. 29.49معياري )  احنراف( ، و 116.3%( مبتوسط مرجح )83.26)
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   ( أشار  )54.10فقد  مبتوسط  وذلك  بدرجة كبرية  ابلتأثر  الدراسة  عينة  أفراد  من  أوضح %29.4(  بينما   ،  )

%( من أفراد عينة الدراسة   27.19( ، يف حني أشار )   10.2%( ابلتأثر بدرجة متوسطة وذلك مبتوسط ) 18.69)

 ( . 14.8ابلتأثر بدرجة قليلة وذلك مبتوسط )

من أفراد عينة الدراسة،   ستبانةبدرجة عالية على عبارات اال  استجابة دول السابق جند أن هناك  وابستقراء نتائج اجل       

وهذا يشري لوجود أتثري عايل للوصم السليب للمصابني بفريوس كوروان املستجد، قد يرجع ذلك بسبب الصورة النمطية 

 سات غري الصحية للمصابني. عن املصابني واليت ترتكز على أن اإلصابة هبذا املرض انجتة عن املمار 

والشعور  االنكشاف ، واخلوف من حرتاممستوى شيوع الوصم وشعور املتعافني ابلرفض وعدم اال  ارتفاع حيث تبني     

على قدرة املصاب على طلب والوصول خلدمات الرعاية الطبية بسبب اخلوف من   انعكسابخلجل والعار األمر الذي  

 االجتماعي وتعميم هذا الوصم على أفراد أسرة املصاب.  وابلتايل التعرض للوصم  االنكشاف

على مفهوم املصاب لذاته، وعلى الصورة الذاتية له،   حرتامشعور املصاب ابخلجل والعار وعدم اال  انعكسكما        

وفقا    له، ويصبح تصرفه   ستجابةحيث ينظر لنفسه من منظور اآلخرين له، وابلتايل التأقلم مع الوصم الذي أ لصق به واال

له ومن خالل الشعور ابلعار واخلجل والرفض االجتماعي الذي ولد  لديهم شعور ابلنبذ واإلجحاف، وحتمل مسؤولية 

 يف حالة من عدم التوازن النفسي واالجتماعي.  ه مما جيعلالعدوى  
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ويعترب الوصم االجتماعي آلية أساسية من آليات تعامل اجملتمع مع اجلائحة، وهي انمجة أساسا  من من حالة القلق     

( ، وقد 2020عمله للتعامل مع اجلائحة )احلمداين،    يما ينبغ يف الذهن االجتماعي إزاء    املتجذرة والاليقني واخلوف  

وىل املعدودة للجائحة، حيث كان ينظر للمصابني نظرة غري طبيعية، بدأت هذه الظاهرة مع بداية تسجيل احلاالت األ

والتخفي وعدم إعالن اإلصابة، وقد تكون هذه الوصمة   االختباءمما دفع الكثري من املصابني وعائالهتم جراء ذلك إىل  

ب أو الذي تظهر عليه الفرد املصا  تدفعيف الكثري من حاالت العدوى اجملتمعية للوابء، ذلك إهنا قد    أسهمت ابلتحديد  

ابملرض واملصابني به من وصمة، وحىت مع تزايد   طما يرتباألعراض إىل حتاشي اإلفصاح عنها، إلنه يستقر يف ذهنه  

 احلاالت وتكثيف التوعية اإلعالمية الزال عدد كبري خيشون اإلفصاح عن إصابتهم ابلعدوى.

مستوى الوصم االجتماعي   ارتفاع ( اليت خلصت إىل  2012  مع نتائج دراسة )البداينة وآخرون،   قما توافوهذا        

، واخلوف والشعور حرتامللمصابني ابإليدز لدى طلبة اجلامعات األردنية، وتبني وجود مستوى عال من الرفض وعدم اال

( على Ahmad Dar, et al, 2020ابخلجل والعار جتاه مرضى اإليدز، كما أكدت دراسة أمحد دار وزمالئه ) 

وايت عالية من الوصمة االجتماعية اليت أبلغ عنها املتعافون من اإلصابة بفريوس كوروان يف كشمري، اهلند، وجود مست

الشعور ابلتمييز والتحيز والعزلة االجتماعية، كما تعرضوا للعنف واإلساءة اللفظية وفقدان األصدقاء، مما   ارتفع حيث  

ابلعالج الطي، مما   االلتزام  واخنفاضاألشخاص املصابون إىل إخفاء إصابتهم، والتأخر يف طلب الرعاية الصحية  ى  دع

( حيث Overholt, 2018زاد تفشي املرض داخل اجملتمع. وهذا ما أكدته أيضا  نتائج دراسة أوفرهولت وزمالئه )
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كيات متييزية مثل العزلة، ورفض تقدمي اخلدمة، واملضايقات أكدت تعرض املتعافني من وابء اإليبوال غرب أفريقيا إىل سلو 

مثل هذه السلوكيات على اسرتاتيجيات التخفيف من املرض مثل عدم   وانعكستوالتنمر من قبل اجملموعة املوصومة،  

 وعدم ممارسة السلوكيات الصحية مثل ارتداء الكمامات لتجنب التمييز. لالختباراخلضوع  

ال       أن هناك حتسنا  واضحا  يف 2020نتائج خمالفة لدراسة )يوسف،  وقد جاءت هذه  نتائجها  اليت أوضحت   )

 حنو املريض املصاب به. االجتاهاتاملعتقدات املتصلة بفريوس كوروان املستجد، وحتسنا  مماثال  يف 

ابة بفريوس كوروان أتثري الوصم االجتماعي على املتعافني من اإلص  اختالف اثلثا : النتائج املرتبطة بتقدير درجة  

 املستجد وفقا  ملتغريات اجلنس والعمر. 

وهي تلك النتائج اليت حتقق أهداف الدراسة ويف الوقت نفسه جتيب على التساؤل الثاين للدراسة الذي حدد يف       

كوروان املستجد  وفقا  ملتغريات واجلنس   اإلصابة بفريوس)هل ختتلف درجة أتثري الوصم االجتماعي على املتعافني من  

 والعمر؟ ( 
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 مستوايت أتثري الوصم االجتماعي وفقا  ملتغري اجلنس ( يوضح الفروق يف3اجلدول رقم )       

 االختبار نتائج                    املعياري  حنرافاال املتوسط احلساب  اجملموعة      

 الداللة       قيمة  ت        

 دالة        2.97     4.04     18.34     (13ذكور )

 2.23     20.23     ( 17إانث )

 

يتضح من اجلدول السابق املتعلق بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة وفقا  ملتغري اجلنس، وجود       

 فروق يف مستوايت أتثري الوصم االجتماعي ترجع ملتغري اجلنس لصاحل اإلانث، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

(Ahmad Dar, et al,2020 اليت توصلت إىل أن وصمة )  العار كانت كبرية بشكل ملحوظ يف الذكور مقارنة

( اليت أكدت نتائجها عدم وجود فروق 2020ابإلانث، يف حني اختلفت مع نتائج دراسة ) بن بردي، بن انصر،  

دالة إحصائيا  يف الوصم االجتماعي لدى الراشد املصاب بداء فقدان املناعة املكتسب تعزى إىل متغري اجلنس، ودراسة 
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( اليت أكدت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مقياس وصمة األيدز لدى مقدمي 2017)يوسف،  

 اخلدمة الصحية تعزى ملتغري النوع االجتماعي. 

أن األثر االجتماعي لفريوس كوروان املستجد يقع وطأته على وقد أكدت هيئة األمم املتحدة للمرأة " الدول العربية"    

% ممن يعملون يف القطاع الصحي واالجتماعي، ويضطلعن 70تشكل النساء    لصعيد العاملي، والنساء بشدة على ا

بثالثة أضعاف أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر يف املنزل مقارنة ابلرجال،  كما أكدت املديرة التنفيذية هليئة األمم 

بري؛ فغالبية من يعملون يف القطاع الصحي نكوكا،  إن ذلك يضع النساء حتت ضغط ك-املتحدة للمرأة، فومزيلي مالمبو 

من النساء مما يعرضهن خلطر أكرب. معظمهن أمهات ومقدمات الرعاية ألفراد األسر فهن يواصلن حتمل عبء الرعاية، 

( ، األمر الذي Arabstates.unwomen, 2020الذي هو يف األوقات العادية مرتفع ا بشكل غري متناسب  )  

 لوصم االجتماعي عليهن . زاد من وطأة الشعور اب

 ( يوضح حتليل التباين يف مستوايت أتثري الوصم االجتماعي وفقا  ملتغري العمر 4اجلدول )       

 

 املتغري    

 مصدر 

 التباين 

 جمموع     

 املربعات     

 درجة 

 احلرية

 متوسط   

 املربعات    

 نتائج اإلختبار               

 

 قيمة ف   

 مستوى 

 املعنوية

 

 الداللة    
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 العمر

 غري دالة  0.812 0.396 0.105 4    0.421 بني اجملموعات 

داخل  

 اجملموعات 

36.04    26 0.267 

 

يصل إىل مستوى مستوايت أتثري الوصم االجتماعي وفقا  ملتغري العمر  يتضح من اجلدول السابق عدم وجود تباين يف  

يعين أن أفراد العينة لديهم نفس مستوى أتثري الوصم بصرف النظر عن العمر، وقد جاءت هذه  الداللة املعنوية،  وهذا

( اليت أكدت وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الوصمة لدى أمهات 2017النتيجة خمالفة لنتائج دراسة )أبوليفة،  

 أطفال التوحد يف قطاع غزة تعزى إىل عمر أمهات أطفال التوحد. 

 

 ائج املرتبطة مبقرتحات احلد من الوصم االجتماعي جتاه املتعافني من اإلصابة بفريوس كوروان املستجد رابعا : النت 

هي تلك النتائج اليت حتقق أهداف الدراسة ويف الوقت نفسه جتيب على التساؤل الثالث للدراسة الذي حدد يف )ما و 

 بفريوس كوروان املستجد؟( . مقرتحات احلد من الوصم االجتماعي جتاه املتعافني من اإلصابة  



 

 

 

 

  
JOURNAL OF MEDIA AND SOCIAL STUDIES FOR SPECIALIZED RESEARCH (JMSSSR) 58 

 
 

 

 

JOURNAL OF MEDIA AND SOCIAL STUDIES FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JMSSSR) VOL: 05 ISSUE 

:01 | OCTOBER 2022 

 

 يناير|  01العدد  05| المجلد مجلة اإلعالم والعلوم االجتماعية لألبحاث التخصصية

2022 

jmsssr.misd.techwww.|  9065-2289ISSN: -E/ 

الوصم االجتماعي جتاه املتعافني من اإلصابة بفريوس كوروان أظهرت معطيات الدراسة اخلاصة مبقرتحات احلد من          

أفراد   استجاابت أفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات هذا احملور كانت عالية، حيث كانت    استجاابت إن  املستجد،  

 العينة تؤكد كافة املقرتحات واملتمثلة يف التايل : 

توجيه املعلومات إىل اجملتمع بشكل واضح، من خالل األشخاص واهليئات املؤثرة يف اجملتمع مثل رجال الدين   -  1

 واملشاهري. 

 لضوء حول األشخاص الذين يعانون من الوصم وكيفية تقدمي الدعم هلم. تسليط ا  - 2

 العدوى، والتخفيف من خماوف اجملتمعات احمللية.  انتقال التضامن اجملتمعي والتعاون العاملي ملنع املزيد من    - 3

 راهتم.تقدمي الدعم والتشجيع ألولئك الذين هم يف الصفوف األمامية، وعدم التشكيك يف جمهوداهتم وقد   - 4

 نشر جتارب وقصص كفاح األفراد أو اجملموعات املتضررة من فريوس كوروان املستجد.   - 5

 دعم الوعي اجملتمعي عوضا  عن الرفض االجتماعي للقبول اجلمعي للمرض.   - 6

 تقبل املتعافني من املرض والتعاطف ملا مر به املريض من صعوابت خلفض الشعور ابملعاانة االجتماعية.   - 7

 ب استخدام مصطلحات التجرمي أو التجريد من اإلنسانية عند احلديث عن املصابني بفريوس كوروان. جتن  - 8
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 التأكيد على فعالية اعتماد التدابري الوقائية ملنع اإلصابة بفريوس كوروان، وكذلك الفحص املبكر والكشف والعالج.   - 9

 الصحة ومنظمة الصحة العاملية واليونسيف. استقاء املعلومات من مصادر رمسية موثوقة فقط، مثل وزارة    - 10

 توظيف محالت على وسائل التواصل االجتماعي لنشر املعلومات الدقيقة وتصحيح األخبار اخلاطئة املتداولة.   - 11

 نشر املعلومات اخلاصة مبكان احلصول على الرعاية الصحية والعالج الالزم بلغة بسيطة واضحة.  - 12

 شخاص املتضررين مبكن أن يساهم يف التغلب على اآلثر النفسي للوصم.تقدمي الدعم النفسي لل   - 13

 إاتحة الدعم النفسي املهين جلميع األفراد واجلماعات املوصومة مبا يف ذلك العاملني يف جمال الرعاية الصحية.   - 14

 توصيات الدراسة: 

 منها:يف ضوء نتائج الدراسة ميكن تقدمي جمموعة من التوصيات        

عمل ورشات وبرامج توعية اجتماعية عامة يف موضوع الوصم االجتماعي للمتعافني من اإلصابة بفريوس كوروان   - 1

 املستجد. 

س كوروان املستجد يف الباحثني إىل إجراء املزيد من البحوث عن الوصم االجتماعي املرتبط ابإلصابة بفريو   دعوة   - 2

 سائر مدن البالد.
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تلعب احلكومات واملواطنون ووسائل اإلعالم دورا  مهما  يف وقف الوصم اجملتمعي والتمييز، لذلك ينبغي توجيه   - 3

التواصل من خالل منصات التواصل االجتماعي، إلظهار السلوكيات الداعمة حول مرض فريوس الكوروان املستجد، 

اإلعالم التفاعلي وإشراك أفراد اجملتمع يف صنع الرسائل اإلعالمية، مع الرتكيز على عملية دحض والرتكيز على منط  

 الشائعات وتوضيح مالبساهتا واملساءلة القانونية ملصادرها ومروجيها. 

 إعداد برانمج مقرتح للتخفيف من آاثر الوصم االجتماعي على املتعافني من اإلصابة بفريوس كوروان املستجد.   - 4

دراسة دور املؤسسات احلكومية واألهلية يف التخفيف من حدة املشكالت النفسية واالجتماعية الناجتة عن الوصم   - 5

 االجتماعي املرتبط ابإلصابة بفريوس كوروان املستجد. 

 املقرتحات: 

 االجتماعي. دراسات حول أنواع أخرى من الوصم    إجراء  - 1

 أحباث علمية حول اسرتاتيجيات مواجهة الوصم االجتماعي.  تنفيد   - 2

 دراسة مسات الشخصية للشخص الواصم .   - 3
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Abstract 

The research examines the use of public relations for social media in health institutions to counter 

viruses. Social media sites are a system of online networks that allow the participant to create a 

website Its own connection through an electronic social system with other members with similar 

interests. If properly employed, social media sites can contribute to the promotion of knowledge 

and confrontation values and new ways of organizing, cooperating and training among individuals. 

Social media sites have become very important in the area of alternative media, which addresses 

sensitive issues in social, political and economic life until it becomes a pattern of mass 

communication. 

Researcher Sought By analyzing the Ministry of Health website on Facebook, find the most 

important news materials and other journalistic arts that have been used to counter the Corona 

virus and raise community awareness of the disease, and identify the Ministry of Health website 

in providing the Iraqi public with information related to the virus and the extent to which the public 

relies on it as an information tool. 

The search problem, and the search problem stems from the role social media plays in the 

production. And to pass on information to a large and large audience, social media sites have 

become an unbelievable technological base. To dispense with it for many That's why the problem 

is to find out how PR employs the Ministry of Health website. In reporting on the news of Veros 

Corona, which will be formulated in the following questions: 

1-  What is the role of public relations in the recruitment of the site in providing the Iraqi public 

with information related to Veros Corona and the extent to which the public depends on it as a 

media tool? 

2- What are the reasons for PR's reliance on the website to convey the news about Veros Corona? 

3-  And what features have made the Department of Health's website a source of news about Veros 

Corona? 

The importance of research comes from the great role that social media in general and Facebook 

in particular play in the production and transmission of information, events, images and comments 
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to a large audience. The importance of research is from the role those public relations can play in 

times of disaster and crisis. This research is therefore intended to identify how the Ministry of 

Health, through public relations, has been able to deal with Vireos Corona and what methods and 

methods are used to deal with it by analyzing the website of the Ministry of Health on the Facebook 

page. The research aims to identify the role those public relations can play in the recruitment of 

the site in providing the Iraqi public with information related to the Corona virus and the extent to 

which the public depends on it as an information tool. and identifying features that made the 

Ministry of Health's website a source of news on Verso Corona. Also identify the methods and 

methods used by the public relations system to deal with the Corona virus epidemic 

Research curriculum, descriptive type research, 

The research was based on a scan. The content of the social media sites (Facebook) was surveyed. 

The two researchers will analyze the content of the Ministry of Health website on Facebook during 

the month of April and the content of the website if there is news, video, photos, ads, data, etc. 

The limits of the study were one month of study in April 2021. 

Any of the 1/4/2021- 1/5/2021 

The spatial area is the Facebook site of the Ministry of Health. 

The study summarized a number of findings, including the Ministry's use of most of the journalistic 

arts on its Facebook website. The results showed the use of news, reports, statements, publications, 

photographs, videos and interviews by website officials, as well as news releases containing news 

about the Ministry, interviews with the concerned and officials, as well as their use of celebrities 

in terms of posting interviews or photographing them in hospitals or health centers while taking 

the vaccine. Or their dissemination of guidance and awareness advice on virus Corona. 

The results also showed that the press arts published during a day may exceed six, seven or more 

news stories, reports, meetings, bulletins, advertisements, photographs, videos, etc., as well as 

statistics on the number of infected and infected persons and the number of people coming to the 

vaccine. The results also showed that news and data were constantly updated, particularly with 

regard to the Corona virus. 

The research was divided into two theoretical and practical chapters, Chapter I, which contains 

two researchers. The first is devoted to the methodological framework for research. The second is 

devoted to how public relations in health institutions can be used for social media to counter the 

new Virus Corona, 1919. 
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Chapter II contains the practical aspect of the research by analyzing the website of the Ministry of 

Health on Facebook. 

Key words: employment, public relations, health institutions, social media, Verso Corona. 

 

 مستخلص البحث 

البحث توظيف العالقات العامة ملواقع التواصل االجتماعي يف املؤسسات الصحية ملواجهة فريوس كوروان عن   لاو يتن
طريق دراسة حتليلية ملوقع وزارة الصحة العراقية للتعرف على الطرق والوسائل والفنون الصحفية اليت استخدمتها وزارة 

مواقع   ملواجهة فريوس كوروان ، وتعد  الشبكات  الصحة يف موقعها  عرب   اإللكرتونيةالتواصل االجتماعي منظومة من 
لديهم نفس  آخرين  أعضاء مع    الكرتون موقع خاص به وربطه عن طريق نظام اجتماعي   إنشاء تتيح للمشرتك    نرتنتاإل

قيم املعرفة واملواجهة  أعالءتسهم يف  أنوظفت بشكل صحيح   نإاالهتمامات ، وتستطيع مواقع التواصل االجتماعي  
كبرية يف جمال   أمهيةمواقع التواصل االجتماعي ذات    أصبحت و ،    األفرادوالتدريب بني    ناو والتعوطرقا جديدة للتنظيم  

الذي    عالماإل واال  ل او يتنالبديل  والسياسية  االجتماعية  احلياة  احلساسة يف  اىل  قتصاداملوضوعات  منطا   أن ية  يصبح 
 لالتصال اجلماهريي ،    

والفنون   يةخبار اإلسعت الباحثة عن طريق دراسة حتليلية ملوقع وزارة الصحة على الفيس بوك التوصل اىل اهم املواد  
والتعرف على موقع وزارة   الداء،  والتوعية اجملتمعية من هذا  اليت استخدمت ملواجهة فريوس كوروان  األخرى الصحفية  
  . يةإعالماجلمهور العراقي ابملعلومات املرتبطة بفايروس كوروان ومدى اعتماد اجلمهور عليه كوسيلة    أمدادالصحة يف  

ونقل   إنتاج مشكلة البحث ، وتنطلق مشكلة البحث من الدور الذي تلعبه مواقع التواصل االجتماعي من دور يف  
االستغناء عنه   ن ال ميكمواقع التواصل االجتماعي  قاعدة تكنولوجية    أصبحت املعلومات اىل مجهور واسع وكبري، فقد 

للكثريين ، من هنا جاءت مشكلة البحث ابلتعرف على الكيفية اليت توظف هبا العالقات العامة ملوقع وزارة الصحة يف 
  : تيةاآلواليت ستصاغ يف التساؤالت    اخلاصة بفايروس كوروان   خباراألنقل  
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العامة يف    رما دو -1 املوقعالعالقات  بفايروس كوروان ومدى   أمداديف    توظيف  املرتبطة  العراقي ابملعلومات  اجلمهور 
  ؟إعالميةاعتماد اجلمهور عليه كوسيلة  

 كوروان؟اخلاصة بفايروس    خبار اعتماد العالقات العامة على املوقع يف نقل األ  أسبابما هي -2

 كوروان؟ عن فايروس   خبار وما املميزات اليت جعلت موقع وزارة الصحة مصدرا لل -3

البحث من الدور الكبري الذي تقوم به وسائل التواصل االجتماعي بصورة عامة وموقع فيس   أمهية   أتت البحث ، و  أمهية
البحث من  أمهية والصور والتعليقات اىل مجهور كبري ، وتتمثل  حداث ونقل املعلومات واأل إنتاج بوك بصورة خاصة يف 

فيه وابء كوروان حىت سعت   ، ويف الوقت اليت ظهر   زماتتلعبه العالقات العامة وقت الكوارث واأل  نأالدور الذي ميكن  
 كرب ملواجهة هذا الوابء ومن هده املؤسسات وزارة الصحة اليت وقع عليها العبء األ  اما لديهاملؤسسات اىل تقدمي كل  

عن صحة املواطن وسالمته ، لذلك جاء هذا البحث للتعرف على الكيفية اليت استخدمتها وزارة  املسؤولةكوهنا الوزارة  
والوسائل املستخدمة يف املواجهة عن طريق   ساليب قات العامة ملواجهة فايروس كوروان وماهي األالصحة عن طريق العال

حتليل موقع وزارة الصحة على صفحة الفيس بوك، كما تربز األمهية الكبرية  لتكنولوجيا االتصال احلديثة ملا متلكه من 
الصحية  إمكان املؤسسة  داخل  األداء  تفعيل  تساعد على  وقدرات  القدرات يات  وتنمية  السريع،  االتصال  عن طريق 

 .الذهنية واملهنية ابملؤسسة الصحية

اجلمهور العراقي    أمداديف    توظيف املوقع تلعبه العالقات العامة يف    أن ويهدف البحث اىل التعرف على الدور الذي ميكن  
اعتماد العالقات   أسبابوالتعرف على    ،إعالميةابملعلومات املرتبطة بفريوس كوروان ومدى اعتماد اجلمهور عليه كوسيلة  

والتعرف على املميزات اليت جعلت موقع وزارة الصحة مصدرا   اخلاصة بفايروس كوروان.  خبارالعامة على املوقع يف نقل األ 
والوسائل املستخدمة من قبل جهاز العالقات العامة يف   ساليب التعرف على األ  أيضاعن فايروس كوروان. و   خبار لل

 .كوروانمواجهة وابء فريوس  
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البحث على املنهج املسحي حيث مت مسح مضمون مواقع التواصل   الوصفي، واعتمد البحث من النوع    البحث، منهج  
ك خالل شهر نيسان سيقوم البحااثن بتحليل مضمون موقع وزارة الصحة غلى الفيس بو   إذاالجتماعي )الفيس بوك(  

 . بياانت اخل  أوت  إعالان أوصور   أو تفيديوها  أو رتقاري  أو أخبار  ت ما كانوما تضمنه هذا املوقع من نشر اذا  

 2021متثلت ابجملال الزمين شهر واحد للدراسة واملتمثل بشهر نيسان لعام   حدود الدراسة،

 5/2021/ 1  - 1/4/2021من  أي

الدراسة اىل عدد من النتائج من بينها  استخدام   خلصتو .  اجملال املكان فيتمثل مبوقع وزارة الصحة على الفيس بوك  أما
 خبارالنتائج استخدام املسؤولني عن املوقع لل   أظهرتالفنون الصحفية على موقعها يف الفيس بوك حيث    ألغلبالوزارة  

عن الوزارة   أخبار اليت تتضمن    خبار واملقابالت وكذلك نشرات األ  ت ديوهاوالفيوالتقارير والبياانت واملنشورات والصور  
تصويرهم يف   أو اىل استخدامهم للمشاهري من حيث نشر لقاءات معهم     ابإلضافة ولقاءات مع املعنني واملسؤولني  

حول فايروس كوروان   والنصائح التوعوية  لإلرشاداتنشرهم    أو اللقاح    أبخذقيامهم    أثناءاملراكز الصحية    أواملستشفيات  
اكثر متضمنة   أوالسبعة    أوالستة    ز او تتجابن الفنون الصحفية املنشورة خالل اليوم الواحد قد    أيضا النتائج    أظهرتكما  
عن عدد املصابني   اإلحصائيات اىل    ابإلضافةوغريها ،    توفيديوها ت وصور  إعالانوتقارير ولقاءات ونشرات و   أخبار 

والبياانت وخاصة فيما يتعلق   خبارالنتائج وجود حتديث مستمر لل  وأظهرتوعدد املقبلني على اللقاح ، كما    واملتشافني
 ل و األف الذي حيتوي على مبحثني  ل و األقسم البحث اىل فصلني نظري وعملي تضمن الفصل  وقد، بفريوس كوروان

خصص لالطار املنهجي للبحث فيما خصص املبحث الثان لكيفية توظيف العالقات العامة يف املؤسسات الصحية 
املستجد كوفيد   فايروس كوروان  ملواجهة  االجتماعي  التواصل  العملي 19ملواقع  اجلانب  الثان  الفصل  تضمن  فيما   ،

 . للبحث املتمثل بتحليل موقع وزارة الصحة على الفيس بوك

 فايروس كورون  االجتماعي،مواقع التواصل   الصحية،املؤسسات    العامة، ات مفتاحية: التوظيف، العالقات  كلم
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 المقدمة 

والفعاليات اليت متارسها اجملتمعات منوا كبريا وتنوعا يف بعض منظماهتا وزايدة حاجة بعضها اىل   نشطةفرض اتساع األ    

يف ترويج نتاجاهتا وكل ذلك   أووضرورة التنسيق فيما بينها سواء فيما يتصل حبصوهلا على مستلزماهتا    اآلخربعضها  

هذا   أدىوفاعليتها ولقد    كفاءهتاجوهراي يف حياة املنظمات وعامال رئيسيا من عوامل    نشاطاجعل من العالقات العامة  

التوسع يف استخدام مفهوم العالقات العامة اىل تنوع معانيها وتعددها وفق الغرض من استخدامه وبذلك شاب هذا 

 .  واإلنسانيةخل مع كثري من املفاهيم ذات الصلة به مثل العالقات العامة االجتماعية والصناعية  املفهوم الغموض والتدا

املؤسسة، كما   أنشطةوتسعى العالقات العامة يف أية مؤسسة اىل تكوين مسعة طيبة, من خالل تعريف اجلمهور  يف كل  

املؤسسة ومجهورها الداخلي واخلارجي, ونتيجة تعمل على حتسني صورة املؤسسة؛ ألهنا تعترب مبثابة جهاز يربط بني  

أصبح لالتصال دورا  هاما  يف زايدة فاعلية هذا اجلهاز وتطورت العالقات   عالم للتقدم التقين احلاصل يف خمتلف وسائل اإل

اء سو   أنواعهاواتصاالهتا، وعلى اختالف    أعماهلاالعامة لتشمل بناء عالقات مهمة بني املؤسسة ومجاهريها عن طريق  

احلاجة اىل االهتمام ابلعالقات   أتتغريها من املؤسسات ومن هنا    أم   ،السياسية  أم   ،االجتماعية  أم   ،يةقتصاداالأكانت  

العامة كوظيفة حساسة وأساسية يف خمتلف املؤسسات وخصوصا اليت تويل اهتمام كبري جلماهريها, الن العالقات العامة 

, ويف سعي جاد من املؤسسات املالية وخصوصا اهليئة العامة للضرائب, زادت وأنشطتهاتعترب املرآة العاكسة لصورهتا  
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خمتص تناط له مسؤولية التفاهم مع اجلمهور الداخلي ومجهور املكلفني وهذا اجلهاز يتمثل   إدارياحلاجة اىل وجود جهاز  

 .يف جهاز العالقات العامة

التطور التكنولوجي لالتصاالت واملعلوماتية اىل ظهور وسائل وتطبيقات وسيلية اتصالية جديدة اطلق   أدى كما         

ر عدة تشمل جماالت وتطبيقات متنوعة مثل تشخيص آاثواالتصال وهلا    عالم عليها البعض اسم التكنلوجيا اجلديدة لإل

من مرحلة   عالمانتقلت وسائل اإلحيث  ،    (Dalilo,2003,174املعارف عموما وتنظيم املؤسسات خصوصا)  

املستعينة   اجلديدة  الوسائل  اىل  التقليدية  ابلتفاعلية    نرتنتابإلالوسائل  واملتسمة  ومن   واجلماهرييةواحلاسبات  والفورية 

حنن الوسائل اليت تعتمد على مشاركة القارئ يف بناء احملتوى وتطويره ونشره   أوالوسائل اجلديدة اىل وسائل املواطن  

هذه التطورات انعكست على جمال ممارسة العالقات العامة كوظيفة اتصالية وإدارية للمؤسسات واملنظمات   أن  له ووتباد

املختلفة ، وأصبح لزاما على ممارسي العالقات العامة إعادة التفكري يف اسرتاتيجياهتم االتصالية يف ضوء التطور احلادث 

 (Farouk and Ayad, 2015, 35) .نرتنتيف التكنولوجيا الرقمية ، ومن أمهها اإل
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 للبحث المنهجي  اإلطار

 

 البحث: مشكلة   -1

ونقل املعلومات اىل  إنتاج وتنطلق مشكلة البحث من الدور الذي تلعبه مواقع التواصل االجتماعي من دور يف         
من   للكثريين،االستغناء عنه    نال ميكتكنولوجية    االجتماعي قاعدةالتواصل    مواقع   أصبحتمجهور واسع وكبري، فقد  

 خبار هنا جاءت مشكلة البحث ابلتعرف على الكيفية اليت توظف هبا العالقات العامة ملوقع وزارة الصحة يف نقل األ 
  :اآلتيةاخلاصة بفايروس كوروان واليت ستصاغ يف التساؤالت  

اجلمهور العراقي ابملعلومات املرتبطة بفايروس كوروان ومدى   أمداديف    توظيف املوقع العالقات العامة يف    ر ما دو  -1
  ؟إعالميةاعتماد اجلمهور عليه كوسيلة  

 اخلاصة بفايروس كوروان؟  خبار اعتماد العالقات العامة على املوقع يف نقل األ  أسبابما هي  -2
 كوروان؟ عن فايروس   خبار وما املميزات اليت جعلت موقع وزارة الصحة مصدرا لل  -3

 
             البحث:  أمهية -2

البحث من الدور الكبري الذي تقوم به وسائل التواصل االجتماعي بصورة عامة وموقع فيس بوك   أمهية  أتت و        
البحث من الدور   أمهيةوالصور والتعليقات اىل مجهور كبري ، وتتمثل    حداثونقل املعلومات واأل  إنتاجبصورة خاصة يف  

العالقا   أن الذي ميكن   العامة وقت الكوارث واأل تلعبه  اليت ظهر  زماتت  الوقت  فيه وابء كوروان حىت سعت   ، ويف 
 كرب ملواجهة هذا الوابء ومن هده املؤسسات وزارة الصحة اليت وقع عليها العبء األ  اما لديهاملؤسسات اىل تقدمي كل  

عن صحة املواطن وسالمته ، لذلك جاء هذا البحث للتعرف على الكيفية اليت استخدمتها وزارة  املسؤولةكوهنا الوزارة  
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والوسائل املستخدمة يف املواجهة عن طريق   ساليب الصحة عن طريق العالقات العامة ملواجهة فايروس كوروان وماهي األ
ة لتكنولوجيا االتصال احلديثة ملا متلكه من حتليل موقع وزارة الصحة على صفحة الفيس بوك، كما تربز األمهية الكبري 

القدرات إمكان وتنمية  السريع،  االتصال  الصحية عن طريق  املؤسسة  داخل  األداء  تفعيل  تساعد على  وقدرات  يات 
 .الذهنية واملهنية ابملؤسسة الصحية

 : البحث  أهداف -3
 أمدادالعامة يف توظيف املوقع يف    تلعبه العالقات  أنويهدف البحث اىل التعرف على الدور الذي ميكن          

اعتماد اجلمهور عليه كوسيلة   والتعرف   .إعالميةاجلمهور العراقي ابملعلومات املرتبطة بفايروس كوروان ومدى 
األ  أسباب على   نقل  املوقع يف  على  العامة  العالقات  بفايروس    خبار اعتماد  على   فوالتعر   .كورواناخلاصة 

 ساليبالتعرف على األ  أيضا و   .عن فايروس كوروان  خباراملميزات اليت جعلت موقع وزارة الصحة مصدرا لل
 والوسائل املستخدمة من قبل جهاز العالقات العامة يف مواجهة وابء فريوس كوروان. 

 : منهج البحث -4

البحث على املنهج املسحي حيث مت مسح مضمون مواقع التواصل االجتماعي   الوصفي، واعتمد البحث من النوع      
بتحليل مضمون موقع وزارة الصحة غلى الفيس بوك خالل شهر نيسان وما تضمنه   الباحثسيقوم    إذ )الفيس بوك(  

يهتم املنهج بياانت اخل . و   أو ت  إعالان  أو صور    أو  تفيديوها  أو   رتقاري  أو   أخبار   ت ما كان هذا املوقع من نشر اذا  
القائمة وذلك جبمع البياانت واملعلومات وحتليلها وتفسريها   ضاع و واأل   حداثالوصفي بدراسة احلقائق حول الظواهر واأل

 . (Omar, 2002, 179)  بشأهنا تعميمات    إصدار أوالستخالص دالالهتا 

فيما تعد الدراسات املسحية احدى طرق البحث العلمي اليت تندرج حتت تقسيمات املنهج الوصفي وتتكيف طبيعته 
الدراسة ويف مكان معني   إجراءموجودة ابلفعل وقت    أشياءفاملسح ينصب على دراسة    وختصصه،وفقا جملال البحث  
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ضاع و االجتماعية وحتليل تلك األ  ضاعو األ   أوالت  املشك  أو  للشياء ويتجه اىل توضيح طبيعة احلقيقة    معني،وزمان  
 . ( Omar, 2002, 16-217 )ظهورها،  الدافعة اىل   سباباأل  أو للوقوف على الظروف احمليطة هبا  

 البحث: جمتمع   -5
الفنون الصحفية املختلفة اليت يقدمها موقع وزارة الصحة على الفيس البوك حول فايروس كوروان ومت     

ت عالانوالتقارير واإل  خبار املتمثلة ابأل  يةخبار اإل شامل لكل الفنون الصحفية واملواد التحريرية    عمل حصر 
 . 2020والصور واملقابالت اخل املقدمة عرب املوقع خالل شهر نيسان 

 
 جماالت البحث:  -6

 

 فيتمثل مبوقع وزارة الصحة على الفيس بوك   املكان: اجملال  

 2021شهر واحد للدراسة واملتمثل بشهر نيسان لعام   الزمان:اجملال  

 5/2020/ 1  - 1/4/2021من  أي
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 الصحية  المؤسسات في العامة  العالقات

 العالقات العامة مفهوما واصطالحا

هذه الصالت   وإدامةصالت طيبة بني املنظمة وبني مجهورها    إقامة معانيها    أببسطويقصد ابلعالقات العامة               

" اجلهود أهناالعالقات العامة    وتعرف(.   Fakri ,1981,13)  مبا يضمن حتقيق الرضا والتفاهم والثقة املتبادلة بينهما

الدولة لكسب ثقة اجلمهور وحتقيق التفاهم املتبادل من خالل االتصاالت   أواملؤسسة    أو املخططة اليت يقوم هبا الفرد  

ومشروع".   واألفعال والسياسات    املستمرة،  ممكن  هو  ما  اطار  يف  اجلمهور  احتياجات  لتلبية  املرغوبة 

(Ajoa,2000,24   ) اخلاصة   واإلجراءاتمهور وحالته وتتعرف على السياسات  تقيم سلوك اجل  إداريةوظيفة    أهنا  أو

تضع اخلطط وتنفذ برامج للعمل هدفها كسب اجلمهور وتفهمه و املنظمات ومدى توافقها مع املصلحة العامة    أو  ابإلفراد

دائمة كما وعرفتها اجلمعية الدولية للعالقات العامة ابهنا وظيفة إدارية  (  ALbakri,2004,21وقبوله للمنشأة .)  

ميكن أن   أواخلاصة عن طريقها أن حتقق مع من تتعامل    أواملؤسسة العامة    لاو حتومنظمة ذات طابع خمطط ومستمر  

كسب تفاهم وتعاطف وأتييد اجلماهري الداخلية واخلارجية واحلفاظ على   أي تتعامل معهم ابلتفاهم والتأييد واملشاركة  

ا " اتصال ذو طرفني حلل املشاكل واملنازعات املتعلقة بتضارب أبهن  أيضاوتعرف  (  ALadawi,2011,16استمراره. )

وذلك ابلتوعية عن الوجه الصاحل لتبادل املنفعة ابإلضافة إىل أهنا تعىن إبقامة الفهم املتبادل على أساس   واملنافع،املصاحل  

 إجياد تصلة اليت هتدف اىل  املرسومة امل اإلدارية كما وتعرف ابهنا اجلهود (  Garadat,2019,15احلقائق واملعرفة". ) 
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وتعتمد العالقات العامة يف   (،Sdki,2020,29  صالت قوية وودية وتدعيم تفاهم متبادل بني هيئة معينة ومجهورها)

نشاطها االتصايل على نشر احلقائق واملعلومات الصحيحة جلماهريها, والعمل على تنمية التفاهم املشرتك بني املؤسسة 

ومجاهريها, وتعزيز ثقتهم ابملؤسسة, وهذا كله ال يتحقق اال من خالل توفر وسائل اتصالية ذات كفاءة عالية يتعامل 

فيعرف العالقات العامة ابهنا " هي وظيفة   Cutlip،اما  ( 6، صفحة  2015)فياليل،    قات العامة. معها ممارسي العال

)  اإلدارة املنظمة".  عليه  تعتمد  الذي  املنظمة واجلمهور  بني  املتبادلة  العالقات  تؤسس وحتافظ على    cutlipاليت 

,2013,pp11    وcenter)  .أمهية العالقات العامة من املؤسسة ذاهتا عن طريق تشكيل اآلراء يف اخلدمة   أتتو

اخلدمة اليت   أو، والشكوك من استخدام السلعة ،    فاو املختبديد    لةاو وحمالسلع اليت تنتجها ،    أو   تقدمها املؤسسةاليت  

ما تكون العالقات العامة يف املؤسسة تروج هلا املؤسسة ، والرد على الشائعات اليت يطلقها املنافسون ، ويكون ذلك عند 

 أيضا  العالقات العامة   أمهية  أتت و  (. كما ALalaq,2015,33على مستوى علمي عايل وتوافر اخلربة والكفاءة. )

 احلقيقة , واملعرفة , واملعلومات الكاملة.  أساس اتصال ذي اجتاهني حلل تضارب املصاحل , وإجياد التفاهم على    إقامةمن  

Avnish,2013,pp163) و تساعد العالقات العامة يف دعم أهداف واسرتاتيجية عمل املنظمة من خالل ، )

اهليئات    أو تطوير عالقات طويلة األمد مع اهليئات العامة مثل الوكاالت احلكومية  و بناء عالقات طيبة مع مجهورها  

 ,Rachel, 2019لوعي ابلقضااي وضمان فهم وجهات نظر املنظمة وواضعي السياسات العامة. )التنظيمية لزايدة ا

Rachel, 2019, p. 23)) 
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السياسة املختلفة, بعضهم يتصور مفهوم   نظمةوكثريا ما يثري اجلدل حول مفهوم العالقات العامة يف الدول ذات األ  

مفهومها يف الدول النامية خيتلف   أن  أو ومها يف النظام االشرتاكي, العالقات العامة يف النظام الرأمسايل خيتلف عن مفه

ية واالجتماعية, قتصادالسياسية واال  نظمةمفهومها اثبت ال خيتلف ابختالف األ أن عنها يف الدول املتقدمة , واحلقيقة  

األ ختتلف حسب  تصنيفها  طبيعة  املؤسسات ،  (Hagab,2003,26)     .نظمةلكن  يف  دور كبري  هلا  اصبح  لذا 

 احلكومية والوزارات وحىت املؤسسات الرحبية . 

 

 :   يتهاوأمه مواقع التواصل االجتماعي مفهوما  

ل أو فرضت الشبكة العنكبوتية قبضتها على جوانب احلياة اليومية عامليا فلم ميض نصف قرن على ظهور                  

شبكة متقدمة تقنيا   نرتنتاإلالبعض ان    ورأىحاسوب حىت حتولت هذه التقنية اىل اهم عصب للحياة يف اتريخ البشرية  

من جهة .)   إجيابيا هو مدى توظيف هذه التقنية    األهم ا اذا يبقى  تشكل هدفا يف حد ذاهت  وال   عالم يف االتصاالت واإل

Hadi,2011,232-231  ) وقد غزت الشبكات االجتماعية عاملنا ومع الصعود املتزايد هلذا الغزو يزيد السؤال عن

  اإلنسانية أثر ذلك على السلوك البشري فال شك لن الشبكات االجتماعية غريت الكثري من عاداتنا البشرية وروابطنا  

تستهدف   نرتنت اإلتمر لتقنيات  وبصفة عامة يالحظ التطوير املس(  Shafiq,2015,79  وعالقاتنا االجتماعية .) 

والصورة  الصوت  تطبيقات جديدة يف جمال حتسني  وتطوير  الشبكات  البياانت عرب  نقل  النطاق وسرعة  زايدة سعة 

 .   نرتنتاإلمع   األجهزةواستخدام  
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ALhameed,2009,33 . )  يف جل تفاصيل احلياة قد   نرتنت والدة حميط املعلومات وتغلغل فضاء اإل  أنكما

الذي محلته تقنية الطباعة لغونتربغ اليت حققت نقلة معرفية يف التعامل   اإلرث  زتاو جتمعرفية من منط جديد    احدث طفرة

مصاحبة حلضوران ،فجاءت بتقنيات املعاجلات الرقمية   أدواتمع اخلطاب وتدوينه يف واثئق تعامالتنا معها بوصفها  

 أو املعلومات بذواتنا حبيث مل نعد قادرين على مفارقتها  بواسطتها    صقت تووشائج شبكات التواصل االجتماعي اليت ال

يعترب الفيس بوك ابرز واهم   إذ(  Floridi,2012,P129-130)  .اواهتألدالعمل دون التحاقنا ابلنسيج الرقمي  

اعية عبارة عن شبكة اجتم   ابإلجنليزيةالثالثة والفيس بوك    األلفيةوسائل التواصل االجتماعي خالل العصر احلديث وبداية  

تنظمها املدينة  مكاهنتديرها شركة فيس بوك فاملستخدمون فيها إب  اليت  الشبكات  العمل    أوم االنضمام اىل   أوجهة 

وتعد شبكات (.  Amer,2015,149والتفاعل معهم )   خرينال ابآلتص اال  األجلوذلك من    اإلقليم  أواملدرسة  

عالمة ابرزة يف   أصبحت و   ، نرتنتاإلالثورة التكنولوجية احلديثة على شبات    أفرزتهالتواصل االجتماعي من اعظم ما  

 األفرادفقد قربت هذه الشبكات املسافات بني    اجملتمع،غري مسبوق من مجيع شرائح    إقباالحيث شهدت    احلايل، العصر  

 تشكل جزءا  حيواي يف حياة الناس.   أصبحت حىت    البشر،جز اجلغرافية بني  افرتاضي وكسرت احلوا  الكرتون يف فضاء  

    (ALmzahra,2018,380)  ، العالقات العامة حيث   أداءيف تطوير    ومواقع التواصل االجتماعي دور  ولإلنرتنت

للوصول  كفاءهتااحلاجة اىل استخدام التكنولوجيا احلديثة ضرورة ملحة يف عمل العالقات العامة هبدف زايدة    أصبحت 

 العامة، دور مهم يف تطوير وتسهيل العملية االتصالية يف العالقات    نرتنتفلشبكات اإل  للمؤسسات،للهدف املنشود  

  ة االتصال.على عملي أساساعمل نشاط العالقات العامة يقوم    إنخصوصا 
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  (ALamiri ,Fthalla,2021,26  ) كبرية ، ويتوقع   أبمهيةتتسم  يةإعالموتعد مواقع التواصل االجتماعي وسيلة

اىل الصورة املصاحبة   إضافة أن هلا مستقبال ال يستهان به إلنصافها بصفات ومزااي عدة كالسرعة يف نقل اخلرب العاجل ،  

ضيقت املسافات الزمنية يف معرفة حجم التفاعل وردة الفعل   أهنا ، وفيلم الفيديو املرافق ، وغياب مقص الرقيب كما  

الراديو    أو التقليدي  اذا ما كانت الصحف    عالم وسائل االتصال واإل   أنوابلرغم من    ( Asmail,2019,13السريع. )

لكنفي الوقت الراهن   اليت من خالهلا تبث اجلهات احلكومية رسالتها اىل اجلمهور  األساسيةالتلفزيون تعد القنوات    أو

اإل الناشئة لوسائل  القوة  اإل  عالمفرضت  تويرت  نرتنت اجلديد عرب  بوك و  الفيس  مواقع  املدوانت و  بقوة مثل   نفسها 

التقليدية واللحاق بركب   ساليباأل  ز او جت مما دعى اجلهات احلكومية والسياسية اىل    األخرىواليوتيوب وغريها من املواقع  

مواقع هلا على   ءإنشاقنوات التواصل اجلديدة وهذا ما دفع العديد من الوزارات واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية اىل  

 غريها.  أوعلى الفيس بوك    أو   الكرتون موقع    نما كااذا    نرتنتشبكات اإل

 امليدانية   الدراسة

 

 الفنون الصحفية:  - 1جدول رقم 

 التكرار    اسم الفن  الصحفي  ت 
    92 خباراأل -1
 30 تقارير مصورة  -2
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ت ملشاهري وشخصيات سياسية إعالان  -3
 الوزاراتومسؤولني يف  

14 

 15 ت إعالان  -4
 10 ية عالم رسائل اإل -5
 15 احصائيات  -6
 8 فيديوات توعوية  -7
 4 بياانت  -8
 4 ح  أيضا وسائل   -9

 6 املقابالت الفيديوية  - 10
 198 اجملموع  

 

على موقع وزارة الصحة غلى الفيس بوك  اخلاصة جبائحة كوروان عشر مواد   ية خبار بلغ عدد الفنون الصحفية واملواد األ

 اختلفت حسب مواضيعها ونوعها ومعاجلاهتا وبلغ عدد تكرارها االمجايل مئة ومثانية وتسعون مادة. 

 

 احملافظات اليت مت تغطيتها:   -2جدول رقم  

 التكرار    احملافظة  ت 
   56 بغداد -1
 8   األنبار -2
 8 صالح الدين -3
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 3 الكوت  -4
 3 كربالء -5
 4 النجف  -6
 4 دايىل -7
 4 ذي قار  -8
 14 البصرة    -9

 5 نينوى  10
 2 ميسان  11
 2 الديوانية 12
 1 كركوك  13
 4 املثىن 14
 4 اببل 15
 139 اجملموع  

 

ت وغريها من الفنون يف حمافظة بغداد ستة ومخسون مادة  اليت مت تغطيتها فيما عالانوالتقارير واإل  خباربلغ عدد األ 
يتعلق جبائحة كوران من قبل موقع وزارة الصحة على الفيس بوك مخسة عشر حمافظة ، فيما بلغ امجايل عدد الفنون 

ريقة عرضه اذ تصدرت الصحفية املستخدمة  هلذه احملافظات مئة وتسعة وثالثون مادة ابختالف نوعه ومضمونه وط 
ىل بستة ومخسون  فيما حلت حمافظة البصرة ابملرتبة الثانية ابربعة عشر  فيما حلت حمافظة و حمافظة بغداد املرتبة األ

العاصمة وتعترب املركز لوجود وزارة   خريةكركوك ابملرتبة األ مبادة واحدة فقط، ويرجع ذلك اىل ان حمافظة بغداد هي 
غدد سكان احملافظة اعلى من  أيضا من ابقي احملافظات و   أكرباملستشفيات واملراكز الصحية  الصحة فيها وكذلك عدد 
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يقارب مثانية مليون ونصف املليون نسمة  )حسب اجلهاز املركزي   ابقي احملافظات اذا يبلغ عدد سكان حمافظة بغداد ما 
نسبة منها فيما بلغ عدد سكان حمافظة البصرة حنو ثالثة ماليني   األعلىلوزارة التخطيط  ( هلذا جاءت املواد الصحفية   

كاهنا بعد حمافظة حمافظة بعد العاصمة بغداد من حيث عدد س  أكربتعد اثلث    ألهنانسمة لذا احتلت املرتبة الثانية  
 السبب يعود للظروف اليت مرت هبا احملافظة .   إن مواد صحفية وترى الباحثة   أربعةنينواىليت مل حتصل سوى على  

 

 : اليت مت تغطيتها  العاصمة بغداد مناطق   –  3جدول رقم  

 التكرار    املنطقة  ت 
 25 بغداد -1
 16 الكرخ   -2
 15 الرصافة -3
 56 اجملموع  

 

                        

ت وغريها من الفنون  الصحفية يف حمافظة بغداد ستة ومخسون مادة  مت عالانوالتقارير واإل  خباربلغ عدد األ            
ىل و مدينة بغداد املرتبة األ  تغطيتها فيما يتعلق جبائحة كوران من قبل موقع وزارة الصحة على الفيس بوك واحتل مركز 

 خريةاألدة ، فيما حل جانب الكرخ ابملرتبة الثانية  بستة عشر مادة واحتل جانب الرصافة املرتبة  خبمسة وعشرون ما
فر و العاصمة بغداد كان هلا احلظ األ  أن   إال ضحت الباحثة يف اجلدول السابق  أو خبمسة عشر  مادة ويرجع ذلك وكما  

النسبة   على  بغداد  مركز  حصول  ويعود  التغطية  حيث  األ  لاو لتن  األعلىمن  من  واملقابالت   خبارالعديد  والتقارير 
 اىل املسؤولني فيها.  ابإلضافةمنها   القريبةاملستشفيات واملراكز    أومن داخل الوزارة  توالفيديوها
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 يف موقع الوزارة على الفيس بوك   تناوال   األكثرالفنون الصحفية    - 4اجلدول رقم  

 املرتبة  النسبة املئوية  التكرار الفن الصحفي 
 ىلو األ 46،5    92 خباراأل

 الثانية 15.1 30 تقارير مصورة 
ت ملشاهري وشخصيات سياسية إعالان 

 ومسؤولني يف الوزارات
 الرابعة 7،0 14

 الثالثة 7.5 15 ت إعالان 
 اخلامسة  5،0 10 ية عالم رسائل اإل

 الثالثة   7.5 15  إحصائيات
 السادسة 4.0 8 توعوية   ت فيديوها
 الثامنة  2 4 بياانت 
 الثامنة  2 4 ح  يضا إوسائل  

 السابعة 3 6 املقابالت الفيديوية 
 198 100  
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خربا    92اخلاصة جبائحة كوروان حيث نشرت     خبارركز النشر مبوقع وزارة الصحة يف الفيس بوك  يف حمتواه على األ     

مادة صحفية خالل شهر نيسان    198ومن خمتلف احملافظات  من بني    خباراىل صور مرافقة لتلك األ  ابإلضافة

ابملئة من جمموع املواد    48  ب ما يقار اي    46,5وبنسبة  ىل بني الفنون الصحفية  و املرتبة األ  خبار لتحتل األ   2020

، فيما جاءت 15،1مادة وبنسبة     30الصحفية املنشورة خالل الشهر فيما احتلت  املقابالت املصورة املرتبة الثانية  ب

ب  واإلحصائياتت  عالاناإل الثالثة  وبنسبة    15ابملرتبة  منشورة  اإل   7،5مادة  تلتها  ابملشاهري عالانمث  اخلاصة  ت 

الرسائل   تأت ية ،لإعالنمادة  14وب  7،0والشخصيات والقادة السياسيني واملسؤولني يف الوزارات ابملرتبة الرابعة بنسبة  

فيما   4،0، فيما احتلت الفيديوات التوعوية املرتبة السادسة وبنسبة  يةإعالمرسائل    10ابملرتبة اخلامسة وب   يةعالماإل

ح ابملرتبة يضا ، وجاءت البينات ووسائل اإل  5،0مقابالت وبنسبة      6لفيديوية ابملرتبة السابعة ب جاءت املقابالت ا

 إعدادهاىل لسرعة نشرها وسهولة  و على املرتبة األ  خبار . ويرجع حصول األ   2،0مادة لكل منهما وبنسبة  أبربعة   خريةاأل

عدد  أكرب غطت   أهنا  واملقابالت كمااكثر كالتقارير   مقارنة بباقي الفنون الصحفية اليت قد حتتاج اىل وقت طول وجهد 

 من املعلومات عن اجلائحة 
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 ت اخلاصة بكوروان : عالان الظاهرة يف اإل الشخصيات   - 5جدول رقم 

 املرتبة  النسبة املئوية  التكرار الشخصية 
 الثالثة 21،4 3 قادة سياسيني 

 ىلو األ 35،7 5 فنانني  
 الرابعة  14،2 2 رايضني

 الثانية   28،5 4 مسؤولني يف الوزارات  
  100 14 اجملموع 

 

العراقية ابلفيس بوك    ت اخلاصة بكوروانعالانبلغ عدد الشخصيات املستخدمة يف اإل  14على موقع وزارة الصحة 

شخصية تنوعت واختلفت بني شخصيات لقادة سياسيني  وفنانني ورايضيني وكذلك ملسؤولني يف الوزارات منها وزارة 

ت فيما عالانشخصيات يف اإل  5ىل بو الصحة والتعليم العايل واجلامعات  وحازت شخصيات الفنانني  على املرتبة األ

شخصيات فيما جاء القادة السياسيني ابملرتبة الثالثة    4خصيات للمسؤولني يف الوزارات  ابملرتبة الثانية بحلت الش

ومن خالل اجلدول يتبني لنا ان   ابختيارها مرتني فقط،  خريةشخصيات وجاءت الشخصيات الرايضية  ابملرتبة األ   3ب

على اجلمهور ابعتبارهم شخصيات حمببة وهلا شعبية بني املواطنني  وذلك  أتثري الن هلم  أتت اختيار الشخصيات الفنية 
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الفنية  والن اغلب الفنانني هلم متابعني عرب وسائل التواصل االجتماعية   أعماهلممن خالل قرهبم من املواطن من خالل  

 هم . أخبار ومن بينها الفيس بوك  وهم اكثر احتماال ملشاهدة  

 عرضا على موقع وزارة الصحة   راألكث الصور    -6جدول رقم  

 املرتبة  النسبة املئوية  التكرار الصور
 ىلو األ 66،8 222 خبار صور مرافقة لأل
 الثانية 26،2 87 ت عالان صور مرافقة لإل

 الثالثة 4،5 15 لإلحصائيات صور مرافقة  
 الرابعة 2،4 8 حيضا صور مرافقة لوسائل اإل

  100 332 اجملموع 
 

 أوخرب    أيمل خيلو    إذركز موقع وزارة الصحة على الفيس بوك على نشر  الكثري من الصور  املتعلقة بفايروس كوروان  

كان اخلرب الواحد حيوي على   ن األحيا صورة واحد وكثريا من  األقلمادة صحفية من وجود على  أي   أو إعالن أوتقرير 

فيما حلت   66،8صورة وبنسبة    222ىل و و على املرتبة األ  خباراكثر من عشرة صور هلذا احتلت الصور املرافقة لل

فيما جاءت ابملرتبة الثالثة الصور املتضمنة   26،2صورة وبنسبة    87ت على املرتبة الثانية بعالانالصور املرافقة لإل

 . 2،4صور وبنسبة   8  خرية ح املرتبة األ يضا ، واحتلت صور وسائل اإل  4،5صورة وبنسبة    15ب  اإلحصائيات 

 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF MEDIA AND SOCIAL STUDIES FOR SPECIALIZED RESEARCH (JMSSSR) 88 

 
 

 

 

JOURNAL OF MEDIA AND SOCIAL STUDIES FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JMSSSR) VOL: 05 ISSUE 

:01 | OCTOBER 2022 

 

 يناير|  01العدد  05| المجلد والعلوم االجتماعية لألبحاث التخصصية عالممجلة اإل

2022 

jmsssr.misd.techwww.|  9065-2289ISSN: -E/ 

 

 النتائج 

وزارة الصحة قد استخدمت اغلب الفنون الصحفية يف موقعها على الفيس بوك   أن نتائج البحث    أظهرت .1
ومتواصل   يومي  وبشكل  جلائحة كوروان  الصحفية  حيث كانت   وأبكثربتغطيتها  الواحد  اليوم  يف  نوع  من 

التغطية   وتقارير و أخبار تتضمن  اىل   ابإلضافة  يةإعالم ورسائل    إحصائيات   خرآ   أايمويف    أايمت يف  إعالانا 
 واملقابالت اخل .   خبار واأل  رالتقاري

ابلصور وهو ما جيعل املتلقي على اطالع   املرفقة   خبار الصحفية اخلاصة جبائحة كوروان ابأل  اغلب املوادمتيزت   .2
املكتوبة بتلك الصور   خبار الصور جاء لتعزيز تلك األ   وإضافةاليت تتعلق ابلفايروس    حداث دائما ابخر األ 

الفنون الصحفية وبفارق كبري    خباروان طغت األ   ،حداثابألاملتعلقة    كرب كان هلا احلصة األ   إذعلى ابقي 
 الصحفية. مقارنة بباقي الفنون    198بني مادة من    92وصلت اىل 

الن هذه الشخصيات متتلك قاعدة  الشخصيات أتت من ابقي  أكثر كان اختيار الشخصيات الفنية بشكل   .3
 متابعتها من قبل اجلمهور.   أو الفنية    أعماهلا ريها من خالل اىل اجلمهور من غ  أقربمجاهريية وهي 

ديين   أوزعيم سياسي    الصحة، أو وزير    أو   ،اجلمهوريةكما يعد اختيار شخصيات وقادة سياسية مثل رئيس   .4
يولد دافع كبري واطمئنان لدى املواطن مما يدفعه اىل   اللقاح، يف التوعية من فايروس كوروان واحلث على اخذ  

يتبع هذه الشخصية   ن ما كا اذا    وابألخصاللقاح،    أبخذ   واإلسراعاخذ احليطة واحلذر وااللتزام بتعليمات الوقاية  
 من مناصريها.   أو

حمددة ومركزه لطرق الوقاية  نقاط أساسيةلشخصيات مشهورة على    أو توعوية    ت ما كان  إذات عالان ركزت اإل .5
من الفايروس كان ابرزها حث املواطنني على االلتزام بوسائل الوقاية ولبس الكمامة والتعقيم املستمر وغسل 

  اللقاح.اىل حث املواطنني على ضرورة اخذ    ابإلضافة   األشخاص اليدين ووضع مسافات بني  
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 تما كان من الصور ذات العالقة بفايروس كوروان اذا  لقد متيز موقع وزارة الصحة على الفيس بوك بنشر الكثري  .6
املراكز   أوالتقارير اخل اذا تضمنت هذه الصور لقطات لردهات املستشفيات    أوت عالاناإل  أو خبارمرافقة لل
صور لشخصيات   أواللقاح   إعطاء  املسحة أو إجراء أوعالج املصابني   أثناء أوفحص املرضى   أثناءالصحية 

ذات الصلة جبائحة   األمور كسجني اخل من  و لقان األ أولوصول معدات جديدة  أواللقاح    خذأتمعروفة وهي  
 كوروان واليت كانت تعزز من تلك املواد الصحفية املنشورة على املوقع. 

ومن بينها   وأمهيتها  اإللكرتونيةمواكبة التطور احلادث يف تكنلوجيا املعلومات والثروة  ة  الدراسة ضرور   أظهرت .7
وذلك لقرهبا من املواطن ،اذ ميتلك غالبية املواطنني   حداثواأل   خبارمواقع التواصل االجتماعي يف نقل األ

واصل االجتماعي شبه اليومي  لشبكات الت   أواىل استخدامهم املستمر    ابإلضافةصفحات على الفيس بوك  
ومن بينها وزارة الصحة على مواقع التواصل    للوزاراتية  خبار إمواقع    وإنشاء لذا كان البد من مواكبة هذا التطور  

الصدفة    اإللكرتون قبل اجلمهور حىت وان كان على حمض  يف فرتة احلجر   وابألخصلضمان متابعتها من 
رفيقهم وسلوهتم لذا كان البد   اإللكرتونيةلتواصل  وسائل ا  أصبحت الصحي ومكوث املواطنني يف منازهلم ف

 الرتكيز على هذا اجلانب من قبل الوزارات . 
الفيس بوك على نقل األ .8 العاصمة   خبارواأل  حداث ركز موقع وزارة الصحة يف  املتعلقة جبائحة كوروان على 

والتقارير   خبار األالعاصمة حيث كانت هي مصدر اغلب    وألهنا يف عدد السكان    كرب بغداد ابعتبارها األ
املسؤولني احلكوميني وان   أو املتحدث ابسم الوزارة    أو واملقابالت ولوجود املسؤولني فيها مثل وزير الصحة  

من ابقي احملافظات حيث كانت الفروق واضحة بينها وبني احملافظات   خبار ذلك عدم توازن يف نقل األ  أحدث
 اليد.   أصابعيف البعض منها ال يتعدى   خباراليت كانت األ  األخرى 
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