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 الملخص:

يعتبعر  تعوفير المعلومععات الصعحية أثنععاء تفشعى اي جائحععة هعو العنصععر األساسع  لمكافحععة تفشعى ذلععك 
المرض  وتعتبر مواقا المعلومات الصعحية الرسعمية هع  الملجعأ األو  للحصعو  علعى المعلومعات الصعحية 

ية ف  اإلتاحة المعلوماتية لتوعية لعدد كبير من األشخا   وهدفت الدراسة إلى حصر سياسات الدو  العرب
(  والتحقعق معن جعود  الموقعا العذى أطلقتعه الحكومعة 19-المواطنين حو  فيروس كورونا المسعتجد )كوفيعد 

(  مقارنة بالمواقا الشبيهة له ف  الدو  العربية  19-المصرية للتوعية من فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
يين فع  الحصعو  علعى المعلومعات التع  تخع  فيعروس كورونعا باإلضافة إلى التعرف على سعلوك المصعر

(. مستخدمة ف  ذلعك المعنهج المسعح  باعتبعاره معن أكثعر المنعاهج توافقعاً معا موضعوع 19-المستجد )كوفيد 
الدراسة  وقد أظهر ت الدراسة عد  نتائج أبرزها أن دولة اإلمارات العربيعة المتحعد  احتلعت المركعز األو  

(. يليهععا فعع  الترتيععب دولتعع  الكويععت 19 -ماتيععة عععن فيععروس كورونععا المسععتجد )كوفيععدفعع  اإلتاحععة المعلو
وتونس  بينما أحت  الموقا الصح  المستق  لدولة المملكعة العربيعة السععودية المركعز األو  بعال منعافس فع  

المصعري  أحتع  الموقعايليعه فع  المركعز الثعان  دولعة الكويعت  بينمعا مواقا إتاحة المعلومعات الصعحية تقييم 
 المركز السادس مكرر  وجاءت لبيا ف  المركز االخير. 

 –الوع  الصح   –االتاحة المعلوماتية  -19كوفيد  –فيروس كورونا المستجد  الكلمات المفتاحية:
 المعلومات المضللة. -المواقا الصحية الحكومية

 تمهيد:

قاطعة هوب  الوسطى فع  الصعين ( من مدينة وهان بم19 -تفشى فيروس كورونا المستجد )كوفيد  بدأ
شخ  من الباعة والتجار بسوق المعأكوالت البحريعة بالتهعاب رئعوي معن مسعببات غيعر  40بإصابة حوالى 
يناير أعلنت الصين عن أو  حالة وفا  لرج  تعرض للمأكوالت البحريعة يبلع  معن العمعر  11معروفة وفى 

جميعا أنحعاء الععالم  وقعد أدت هعذه الجائحعة إلعى رد عاماً  وعلى مدار أسابيا قليلة انتشرت العدوى ف   61
   وبعالرغم معن ان اتاحعة المعلومعات  (Deblina Roya, 2020)فعلى شعب  هائع  علعى كافعة المسعتويات 

والخدمات الصحية ف  شك  إلكترون  ساعد المرضى ف  االنخعراط فع  العديعد معن المسعائ  الصعحية علعى 
المثا   يمكن للمرضى: عرض سجالتهم الصحية عبر اإلنترنت   عرض المعلومات الصحية للعائلعة سبي  

  والتفاع  ما اآلخرين   والتواص  ما مقدم  الرعاية عبر اإلنترنت   والتواص  معا غيعرهم معن مقعدم  
خعال   الخدمات حو  صحتهم إلكترونيا   والبحل عن معلومات حو  األعراض والتشخيصات الصحية من

 : (Vega, DeHart, & Montague, 2011)مواقا الصحة  كما هو موضا ف  الرسم التال  



 زينــب صــالح الديند. /  ( : دراسة تحليلية للمواقا الصحية الحكومية العربية. 19 -ممارسات اتاحة المعلومات الصحية لفيروس كورونا المستجد )كوفيد 

  

 -61 -                                                                   ( 2021مارس   –ير  ينا ) 1  ع  8المكتبات والمعلومات . مج  المجلة الدولية لعلوم

 

 عالقة المرض  بالصحة االلكترونية 1شكل 

وقععد سععاعد العععدد الكبيععر مععن المعلومععات الخاطئععة المتداولععة عبععر وسععائ  التواصعع  االجتمععاع  حععو  
( فعع  زيععاد  انتشععار حالععة الععذعر والقلععق حععو  العععالم  حيععل أطلقععت 19 -)كوفيععد  فيععروس كورونععا المسععتجد

للداللة على المعلومات المضعللة والغيعر دقيقعة والتع   ”Misinfodemics“منظمة الصحة العالمية مصطلا 
تساهم فع  انتشعار االمعراض  وبعالرغم معن القواععد االرشعادية الواضعحة الصعاد  ععن المنظمعة للوقايعة معن 

رض والحد من انتشاره إال أن الكثير معن النعاس تلجعأ إلعى طعرق الععالج الخاطئعة المنتشعر  علعى وسعائ  الم
  وفع  سعياق (Banerjee, 2020)التواص  االجتماع    مما يساهم أكثر ف  انتشار المرض بشك  كبيعر. 

روس ادهانوم" بأن العالم ال يحعاب الوبعاء فقعط بع  أصعبا أخر قا  المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيد
يقات  تفشى هذا الوباء  حيل شددت منظمة الصحة العالمية على أن المعلومات الخاطئة الت  تنتشر بسرعة 

 (.19 -عبر وسائ  التواص  االجتماع  تشك  تهديداً خطيراً ف  انتشار فيروس كورونا )كوفيد

كواحد  من ضمن أخطر  2018مشكلة جديد  حيل انها ُصنفت ف  عام إن المعلومات المضللة ليست 
( حيعل أن 19 -تهديدات عالمية تهدد البشرية  وهذا ما يظهر جليعاً فع  جائحعة فيعروس كورونعا )كوفيعد 10

بأن فيروس كورونا أصبا جائحة عالمية  وفعى ربيعا  2020مارس  11أعلنت منظمة الصحة العالمية ف  
( عبععر وسععائ  التواصعع  19-ت بشععد  المعلومععات المغلوطععة الخاصععة ب)الكوفيععدازدهععرت وانتشععر 2020

االجتمععاع    وتعععود السععرعة فعع  هععذا االنتشععار إلععى عععد  عوامعع  منهععا الثقععة فعع  المعلومععات المتاحععة عبععر 
االنترنت ونق  الخبعر  فع  التعامع  معا البيئعات المختلفعة لتنترنعت  وععدم وجعود مهعارات التفكيعر النقعدي 
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 ,Laato, Islam, Islam, & Whelan)فة إلى الكس  ف  التحقق من مصادر المعلومات وجودتها  باإلضا

2020) . 

-وقد نالحظ ان انتشار الكثير من المعلومات المضعللة فع  الفتعر  األخيعر  أن فيعروس كورونعا )كوفيعد
 ,MD)يمكننا عرض أمثلها منها ف  الجدو  التال : ( ولكنها انتشرت أسرع من انتشار الفيروس نفسه  19

MS, & BA, 2020) 

 د19-أمثلة عل  انتشار المعلومات المضللة حول فيروس كورنامكوفيد 1جدول 

األساليب 
 الضارة

 مثــــــال
أمثلة عل  المعلومات 

 المضللة
 التصحي  للمعلومات المضللة

 الخداع
اطئة وغير معلومات خ

دقيقة قدمت ف  شك  
 معلومات علمية

 المعلومة غير الصحيحة:
 19-يمكن نق  عدوى كوفيد
 عن طريق لدغ البعوض

 المعلومة الصحيحة:
ال تنتق  العدوى عن طريق لدغ 

 البعوض

انشاء 
معادالت 
 كاذبة

مقارنة الحجج الدقيقة 
والمنطقية بالحجج غير 
 الدقيقة وغير منطقية

 لصحيحة:المعلومة غير ا
العلماء مختلفون وال يوجد 

 19-اتفاق حو  كوفيد

المعلومة الصحيحة: يختلف 
العلماء بشك  عام ولكن هناك 

 19-اجماع علم  حو  كوفيد
 بشك  كبير

تأييد الرسائ  
 المبسطة

المي  لتفضي  الرسائ  
البسيطة على المحتوى 

 المعقد

 المعلومة غير الصحيحة:
ان ال تأخذ اإليبوبروفين إذا ك

 لديك الفيروس

 المعلومة الصحيحة:
قالت منظمة الصحة العالمية ف  

البداية أنه يجب تجنب 
اإليبوبروفين   ولكن تم التراجا 

 الحقًا عن هذا البيان

تضخيم 
الرسائ  غير 
 الموثوق فيها

اشباع االنترنت بنفس 
المحتوى الضار ف  كثير 

 من األحيان 

 المعلومة غير الصحيحة:
 5Gبتقنية  19-ينتشر كوفيد

 المعلومة الصحيحة:
 5Gبتقنية  19-ال ينتشر كوفيد

التقلي  من 
 قيمة المخاطر

التقلي  من المخاطر  
والمبالغة ف  القدر  على 

 التغلب على المخاطر

 المعلومة غير الصحيحة:
مثله مث  نزالت  19-كوفيد

 البرد العادية

 المعلومة الصحيحة:
ليس مثله مث  نزالت  19-كوفيد
رد العادية  فمعدالت الوفاه به الب

 أعلى بكثير من نزالت البرد

دمج المحتوى 
 بدقة

الجما بين معلومات دقيقة 
 وغير دقيقة

 المعلومة غير الصحيحة:
يصيب الشباب  19-كوفيد

 ويتسبب ف  وفا  كبار السن 

 المعلومة الصحيحة:
يُصيب ويتسبب ف   19-يكوفيد

 الوفاه ألى سن 

انتحا  هوية 
ر المصاد

 الموثوق بها

ينسب التضلي  إلى 
مصدر موثوق أو يدعى 

 أنه مصدر موثوق

 المعلومة غير الصحيحة:
قا  د. فوس  بأن التباعد 

 االجتماع  غير مهم

 المعلومة الصحيحة:
كان د. فوس  رائد التباعد 

 االجتماع  

التوقعات غير 
القابلة للتحقق 

 منها

توقعات لألحدال 
ها المستقبلية ال يمكن اثبات

 أو نفيها

 المعلومة غير الصحيحة:
سوف يتم فتا المدارس ف  

 2020خريف 

 المعلومة الصحيحة:
تعتمد إعاد  فتا المدارس على 
سيناريوهات متنوعة وغير 

 مؤكد 
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ويتضا من العرض السبق  ضرور  توفير مواقا صحية موثعوق فيهعا لتعوفير معلومعات ععن الجائحعة 
فتوفير المعلومات الصحية أثناء تفشى اي جائحة هعو العنصعر األساسع   لتقلي  مخاطر المعلومات المضللة 

وتعتبعر مواقعا المعلومعات الصعحية الرسعمية هع   (Wong & Sam, 2010)لمكافحة تفشعى ذلعك المعرض 
علعى  الملجأ  األو  للحصو  على المعلومات الصحية لعدد كبيعر معن االشعخا   حيعل يتوقععون الحصعو 

معلومات جدير  بالثقة وغير مضللة ويمكن االعتماد عليها  ولهذا يجعب أن تكعون المعلومعات المتاحعة علعى 
تلععك المواقععا صععحيحة ودقيقععة للغايععة ويمكععن الوصععو  إليهععا بسععهولة لجميععا فئععات المجتمععا علععى اخععتالف 

 .(Gavgani, Ghojazadeh, & Sattari, 2018, p. 4) مستوياتهم التعليمية

 أوالً: اإلطـار المنهجي:

 مشكلة الدراسة وأهميتها 1/1

بالرغم من أن االنترنت أصبا مصدراً هاماً للمعلومات الصحية للمستخدمين ف  جميا أنحاء العالم إال 
حععة عبععر لمعرفععة جععود  وسععهولة المعلومععات المتا 2020% مععن المواقععا التعع  تععم تقيمهععا فعع  فبرايععر 70أن 

( كانعععت منخفضعععة الجعععود  وال تحتعععوى علعععى أي 19-االنترنعععت حعععو  فيعععروس كورونعععا المسعععتجد )كوفيعععد
ومن هنا تبلورت مشكلة الدراسة  (JY, MJ, C, MF, & E, 2020)استراتيجية لتنظيم المعلومات الصحية 

فع  اتاحعة المعلومعات المرتبطعة بفيعروس كورونعا  ف  حتمية رصعد الممارسعات التع  اتبعتهعا العدو  العربيعة
(  وتوفير المواقعا الصعحية الرسعمية للمعلومعات باعتبارهعا أو  معا يلجعأ إليعة المعواطن 19-المستجد )كوفيد 

 للحصو  على المعلومات الصحية.

ى وتبرز أهمية الدراسة ف  تأثير اإلتاحة المعلوماتية الصحية بشك  مباشر ف  رفا مستوى العوع  لعد
 المواطنين  مما يؤثر على االنتشار الوبائ  للفيروس ويحد من انتشاره.

 أهداف الدراسة 1/2

  رصععد الممارسععات التعع  اتبعتهععا حكومععات الععدو  العربيععة فيمععا يتعلععق بإتاحععة المعلومععات الصععحية
 (.19-المتعلقة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 

 كومعة المصعرية للتوعيعة معن فيعروس كورونعا التحقق معن جعود  الموقعا الصعح  العذي أطلقتعه الح
 (  مقارنة بالمواقا الشبيهة له ف  الدو  العربية.19-المستجد )كوفيد 

 منهج الدراسة وأدواته: 1/3

اعتمدت الباحثعة فع  هعذه الدراسعة علعى اسعتخدام المعنهج المسعح  العذي يُسعتخدةم فع  دراسعة الظعواهر 
نعه يسعاعد علعى توضعيا المفعاهيم ويحعدد أولويعات البحعل فع  الجديد  غير المعروفة على نطعاق واسعا  إذ إ

  كما أنه يساعد على كشف األوضاع الراهنة لسياسات العدو  (105  صفحة 2003)عبدالهادي  المستقب  
تحليعع   (  كمععا اسععتخدم اسععلوب19 -فعع  االتاحععة المعلوماتيععة الخاصععة بفيععروس كورونععا المسععتجد )كوفيععد 

المتاحعة علعى مواقا إتاحة المعلومات الصحية المضمون  حيل يهتم بالوصف الكم ِّ  والتحلي  الموضوع  ل
 شبكة االنترنت والصادر  من حكومات الدو  العربية.

 أدوات جمع البيانات 1/3/1

 حليع كعأدا  لت) 1ملحق( مراجعة الباحثة قائمة استخدمت الدراسة مجتما حو  البيانات جما ألغراض

الدراسععة  وقععد تععم االعتمععاد علععى المعععايير العالميععة لتقيععيم مواقععا  مواقععا اتاحععة المعلومععات الصععحية محعع 
والمعهعد   (Medicine, 2018)  (NLM)ك  من )المكتبة الوطنية للطب   المعلومات الصحية الصادر  من
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  والتوجيهععات الدوليععة لتقيععيم المعلومععات الصععحية (Clearinghouse, 2018) (NIH)الععوطن  للصععحة 
  (Gavgani, Ghojazadeh, & Sattari, 2018)المقدمة للجمهور المتاحة على مواقا االنترنت  

 مجتمع الدراســـة: 1/3/2

صعفحات لمواقعا مسعتقلة اتاحتهعا الحكومععات ينقسعم مجتمعا الدراسعة إلعى جعزئين الجعزء األو  خعا  ب
والجعزء الثعان   ( بععد ظهعور الجائحعة 19 -فيعروس كورونعا المسعتجد )كوفيعد لتوفير معلومات صحية حو 

خععا  بالمعلومععات التعع  اتاحتهععا الحكومععات داخعع  مواقععا وزار  الصععحة إلتاحععة معلومععات صععحية حععو  
 مستق   كما هو مبين من الجدو  التال : ( وليس لها موقا19-فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

 مجتمع الدراسة 2 جدول

 اسم الموقع  URLمحدد المصدر
ضمن موقع 
 الوزارة

موقع 
 مستقل 

 م اسم الدولة

http://covid19.ncema.gov.ae/ 
Invalid source 
specified. 

- √ 
اإلمارات 
 العربية

1.  

https://covid-19.tn/ 
Invalid source 
specified. 

- √ 
 تونس

2.  

http://covid19.cipalgerie.com/
ar/ 

Invalid source 
specified. 

- √ 
 الجزائر

3.  

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/
home-ar/ 

Invalid source 
specified. 

- √ 
 السعودية

4.  

https://covid19.sd/index-
en.php 

Invalid source 
specified. 

- √ 
 السودان

5.  

https://corona.moh.gov.jo/ar 

)كورونا المستجد 
(  19-)كوفيد 
2020) 

 
 األردن √

6.  

https://covid19.ps/ 
Invalid source 
specified. 

- x 1 
 فلسطين

7.  

https://corona.e.gov.kw/ 
Invalid source 
specified. 

- √ 
 الكويت

8.  

https://covid19.ly/ 
Invalid source 
specified. 

- √ 
 ليبيا

9.  

https://www.care.gov.eg/Egyp
tCare/Index.aspx 

Invalid source 
specified. 

- √ 
 مصر

10.  

http://www.covidmaroc.ma/ 
Invalid source 
specified. 

- √ 
 المغرب

11.  

https://www.moh.gov.bh/ 
Invalid source 
specified. 

√ X 
 البحرين

12.  

https://www.moh.gov.om/ar/-
/moh-alert-corona-virus-
disease-covid-1-2 

)البوابة الصحية 
 (2020االلكترونية  

√ X 
 عمان

13.  

https://covid19.moph.gov.qa/
AR/Pages/default.aspx 

زار  الصحة )و
 (2020العامة  

√ X 
 قطر

14.  
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 اسم الموقع  URLمحدد المصدر
ضمن موقع 
 الوزارة

موقع 
 مستقل 

 م اسم الدولة

https://www.moph.gov.lb/ar/M
edia/view/34666/novel-
coronavirus-2019- 

)وزار  الصحة 
 (2020العامة  

√ X 
 لبنان

15.  

http://www.sante.gov.mr/ 
)وزار  الصحة  

2020) 
√ 

X يتانيامور 
16.  

http://www.moh.gov.sy/Defaul
t.aspx?tabid=56&language=ar
-YE 

)وزار  الصحة  
2020) 

√ X 17 سوريا.  

X X X X 18 العراق.  

https://www.socialprotection.o
rg/connect/stakeholders/djibo
uti-r%C3%A9publique-de-
djibouti- 

معلومات توعوية 
در  من صا

Socialprotectio
n.org 

- X  19 جيبوت.  

https://www.socialprotection.o
rg/connect/stakeholders/como
ros-r%C3%A9publique-de-
comoros 

معلومات توعوية 
صادر  من 

Socialprotectio
n.org 

- X 20 جزر القمر.  

https://www.who.int/news-
room/feature-
stories/detail/covid-19-
locusts-flooding-who-and-
triple-threat-in-somalia 

Invalid source 
specified. 

صفحة توعوية 
صادر  من مكتب 

االمم المتحد  لتنسيق 
 الشؤون االنسانية

- X  21 الصوما.  

https://www.unicef.org/yemen/ 

)مستجدات فيروس 
 -)كوفيد كورونا 

19  )2020) 
 يونيسيف اليمن

- X 22 اليمن.  

ف على سياسات الدو  العربية فع  االتاحعة المعلوماتيعة الخاصعة بفيعروس كورونعا المسعتجد تعم  وللتعرُّ
عمععع  بحعععل باللغعععات العربيعععة واالنجليزيعععة والفرنسعععية باسعععتخدام محعععرك البحعععل "جوجععع " للبحعععل ععععن 

 لدو  العربية:المصطلحات التالية بعد اضافتها السم ا

 19كوفيد  -   فيروس كورونا -
 البوابة االلكترونية للحكومة - وزار  الصحة -

 شروط اختيار مواقع إتاحة المعلومات الصحية موضوع الدراسة:

 أن يكون الموقا يتبا مؤسسات الدولة ويحم  صفة الرسمية للدولة مح  الدراسة. -
 وقا وزار  الصحة.أن يكون الموقا له امتداد مستق  وليس صفحة داخ  م -

وبناًء على ما سبق  تم استبعاد جميا المواقعا التع  ال ينطبعق عليهعا الشعروط السعابقة وهمعا )فلسعطين  
جيبوت   جزر القمر  الصوما   اليمن(  كما تم استبعاد العراق لعدم وجود أي معلومات صحية على موقعا 

مواقعا  9سعة فع  التقيعيم وتحليع  المضعمون وزار  الصحة العراقيعة  أو موقعا مسعتق   ليصعبا مجتمعا الدرا
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منفصلة  أما باق  الدو  العربيعة التع  لعيس لعديها موقعوع مسعتق  فقعد تعم دراسعة المعلومعات المتعوافر  علعى 
 مواقا وزار  الصحة.

 مجال الدراسة وحدودها: 1/4

 :الحدود الموضوعية 1/4/1

ة ف  إتاحعة المعلومعات الخاصعة بفيعروس تناولت الدراسة رصد الممارسات الت  اتبعتها الدو  العربي 
(  حيل تم تقييم مواقا إتاحة المعلومعات الصعحية والتع  تحمع  صعفة الرسعمية 19 -كورونا المستجد )كوفيد

للدو  العربية  وتحلي  المعلومات المتاحة على مواقا وزار  الصحة والبوابات الحكومية ف  الدو  العربيعة 
 بشك  عام وف  مصر بشك  خا .

 الحدود النوعية: 1/4/2

تناولعت الدراسعة سياسععات العدو  العربيععة فع  االتاحعة المعلوماتيععة الخاصعة بفيععروس كورونعا المسععتجد 
 ( من حيل:19 -)كوفيد

دو  عربيعة مععن  9تقيعيم المواقعا التوعيععة المنفصعلة والتع  تحمعع  صعفة الرسعمية للععدو  العربيعة ) -
 بينهما مصر(.

 ا وزار  الصحة للدو  العربية الت  ليس لديها موقا توعى.تحلي  المعلومات المتاحة على مواق -

 تقييم المعلومات المتاحة على موقا وزار  الصحة المصري. -

 الحدود اللغوية: 1/4/3

تناولت الدراسة جميا مواقا إتاحة المعلومات الصحية الرسمية للدو  العربية ومواقا وزوار  الصحة 
 .ةباللغات العربية واالنجليزية والفرنسي

 :الحدود الزمنية 1/4/4

 .2020مايو  30 إلىمنذ بداية الدراسة 

 مصطلحات الدراسة 1/5

هعو المعرفعة واإلحاطعة بأهميعة المعلومعات واسعتغاللها وامكانيعة التعامع  معهعا فع   الوعي المعلوماتي: -
ذاتيععة  الوقععت المناسععب وبالقععدر المناسععب لحعع  المشععكالت المعلوماتيععة وتلبيععة الحاجععات البحثيععة بقععدرات

  .(2015)الفخرانى  تتناسب ما المتطلبات العصرية للوصو  إل  النضج المعلومات  

هععو القععدر  علععى قععراء  المعلومععات الصععحية وتنفيععذها ومسععتوى قععدر  األفععراد علععى  الييوعي الصييحي: -
التخاذ قرارات صعحية مناسعبة تحصي  ومعالجة وفهم المعلومات والخدمات الصحية االساسية الالزمة 

 . (2009)السيد و صالا  

ذلععك الموقععا الععذي يتخصعع  فعع  عععرض المضععمون الصععح  بمختلععف  المواقييع االلكترونييية الصييحية: -
  . (2011)عبدالحليم  أنواعه 

ععن وزارات الصعحة والمستشعفيات والمؤسسعات الصعحية مواقعا تصعدر  المواقع الصيحية الحكوميية: -
الحكوميععة  وتكععون تحععت إشععراف مععوظفين حكععوميين  لتقععديم خععدماتها عبععر اإلنترنععت  كععذلك تقععديم 
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)جعرجيس  المعلومات الصحية  واألخبار  والمعلومات حو  المؤتمرات والندوات ف  المجا  الصح  
2006) 

( 19-واقا إتاحة المعلومعات الصعحية الحكوميعة الخاصعة بفيعروس كورونعا المسعتجد )كوفيعدويقصد بم
التععى تناولتهععا الدراسععة بأنهععا: المواقععا الصععادر  عععن وزارات الصععحة أو مؤسسععات الدولععة الحكوميععة لتقععديم 

 (.19 -معلومات صحية وتوعوية حو  فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

 ثانياً: اإلطار النظري:

مت الباحثة بعإجراء بحعل فع  بنعك المعرفعة المصعري واتحعاد مكتبعات الجامععات المصعرية للوقعوف قا
على دراسات ذات صلة بموضوع البحل  قد تبين أن الدراسات المثيلة انقسمت إلى محورين: األو  تنعاو  

ومععات المواقعا الصععحية لرفععا مسععتوى الععوع  الصععح  لععدى المععواطن بشععك  عععام  والثععان  عععن تععوفير المعل
 (.19-الصحية ف  ظ  جائحة كورونا فيروس )كوفيد

 المحور األول : استخدام المواقع الصحية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطن

فع  دراسعتها إلعى التععرف علعى مصعادر المعلومعات الصعحية المتاحعة معن  (2017)باعبعدهللا  هدفت  
تقييمها  والت  يرجا إليها المواطن السعوديُّ للحصو  على المعلومات الصعحية  خا  شبكة الويب  وأسس 

ورصد اتجاهاته نحو استخدامها  والتعرف على أسباب عزوفه ععن اسعتخدامها  وقعد اعتمعدت الباحثعة علعى 
المععنهج المسععح  الميععدان   وتوصععلت الدراسععة إلععى أن الشععبكات االجتماعيععة تعتبععر أهععم مصععدر للمعلومععات 

%  والنسعبة األكبعر لتنعال الععاطالت ععن العمع   وذلعك للبحعل  32حية لدى فئة الشباب وذلك بنسبة الص
م معلومععاتا حععو  القضععايا الصععحية  61عععن معلومععات صععحية معينععة بنسععبة  %  وتليهععا المواقععا التعع  تُقععد ِّ

الرئيسعية لععزوف %  كما يعتبر تفضي  سؤا  الطبيب وانعدام الخبعر   معن األسعباب  29.3المختلفة بنسبة 
 المواطن السعودي عن استخدام مصادر المعلومات الصحية المتاحة على الويب.

إلععى التعععرف علععى السععلوك المعلومععات  للجمهععور العربعع  العععام نحععو  (2015)رفعععت  امععا دراسععة 
لمعنهج الوصعف  التحليلع  ععن المعلومات الصحية المتاحعة علعى شعبكة االنترنعت  واعتمعدت الدراسعة علعى ا

طريق توزيا االستبيان علعى ععدد معن الجمهعور الععام فع  العدو  العربيعة  وتوصعلت الدراسعة إلعى أن ععدد 
% واشعارات النسعبة  69.59الباحثين عن المعلومات الصحية على االنترنت من إجمال  عينة الدراسة بل  

د  المعلومعات والتع  هع  فع  أغلبهعا مواقعا األكبر إلى حصو  المواقا علعى درجعة متوسعطة معن حيعل جعو
 عربية  وأن المعلومات الصحية المتاحة على شبكة االنترنت تسبب لهم مزيداً من القلق.

إلى معرفة مدى اهتمام معديري المعلومعات والمؤسسعات الطبيعة  (2011)مرق   بينما هدفت دراسة 
ج وتطبيقععات وتسععخير تكنولوجيععا المعلومععات واالتصععاالت فعع  الوصععو  الحععر وأطبععاء الدراسععات العليععا بععنه

للمعلومات الصحية واألدبيات الطبية   حيل ناقشت الدراسة بنيات تقنيات المعلومات واالتصاالت المعرفية 
ف  المجا  الصح  ف  السودان  واتبعت الدراسة المنهج الوصعف  لدراسعة االسعاليب المسعتخدمة فع  اتاحعة 

عععارف الصععحة فعع  السععودان  وتوصععلت النتععائج إلععى أن معظععم األطبععاء يسععتخدمون المصععادر والنشععرات الم
الصحية والطبية كمصدر رئيس  للمعلومات يليها المصادر الطبية على االنترنت عبر الهواتف والحواسعيب 

 المحمولة.

ى إفاد  األطباء المصعريين معن المعلومعات الصعحية إلى تحديد مد (2009)موسى  هدفت دراسة كما 
المتاحة على شبكة االنترنت  باإلضافة إلى تحديد سلوك الباحثين المصريين العالمين ف  مجا  الصحة عند 
البحععل عععن المعلومععات الصععحية واسععتنباط معععايير خاصععة إلنشععاء المواقععا الصععحية علععى اإلنترنععت  وقععد 

مسععح  التحليلعع   واعتمععدت الدراسععة علععى قائمععة المراجعععة للتعععرف علععى اعتمععدت الدراسععة علععى المععنهج ال
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المواقا الصحية المصرية والخدمات الت  تقدمها والمواقا الصعحية األمريكيعة والخعدمات التع  تقعدمها  كمعا 
اعتمدت على استبيان تم توجيهه لعدد من األطبعاء المصعريين  وتوصعلت الدراسعة إلعى أن الهعدف األساسع  

عن المعلومات الصحية من على شبكة االنترنت هو كتابة البحول والتقارير  كما توصلت الدراسة  للباحثين
 إلى عدم استخدام الكثير من الباحثين للمواقا الصحية المصرية. 

 د19-المحور الثان  : المعلومات الصحية المتاحة عن جائحة كورونا فيروس مكوفيد 

إلعى تقيعيم جعود  وسعهولة المعلومعات المتاحعة عبعر  (JY, MJ, C, MF, & E, 2020)هعدفت دراسعة 
" علعى محعرك Wuhan Coronavirus  حيعل تعم البحعل باسعتخدام مصعطلا "19-االنترنعت حعو  كوفيعد

% معن المواقعا التع  اسعترجعها تععم 70نتيجعة وتوصعلت الدراسععة إلعى أن  110البحعل جوجع  وتحليع  أو  
 ا منخفضة الجود  وال تحتوي على استراتيجية لتنظيم المعلومات الصحية.تقيمها على انه

 ,MD)و استعرضعت مقالعة  (Laato, Islam, Islam, & Whelan, 2020)بينمعا تناولعت دراسعة 

MS, & BA, 2020)  بشك  خا   وتأثيرها الذي  19-كوفيدأخطار المعلومات المضللة بشك  عام وعلى
قد يؤدى إلى نتائج عكسية فتزيد من انتشار الجائحة عن طريق تضخم المعلومعات المضعللة  حيعل اشعارات 

 الدراسة أن معظم المعلومات المضللة غالباً ما تكون عن عمد من قب  خبراء مزيفين.

الدراسة إلى تقييم المعلومعات المتاحعة علعى مواقعا جمعيعة الجراحعة هذه  (Al-Benna, 2020)هدفت 
  وتوصلت الدراسعة إلعى أن واحعد وثالثعون فع  المئعة COVID-19التجميلية الوطنية والدولية حو  جائحة 

من الدو  لديها مواقا لجمعية الجراحة التجميلية. اثنان وعشرون ف  المئة من مواقا الجمعية الوطنية لديها 
  COVID-19محدد. سبعة عشر ف  المائة معن هعذه المواقعا لعديها إرشعادات خاصعة بعـ  COVID-19قسم 

٪ قععدموا 46و COVID-19٪ لععديهم قسععم خععا  بععـ 77مععن هععذه المواقععا التعع  تحتععوي علععى إرشععادات  
 توجيهات لتوفير الرعاية العاجلة أو الطارئة فقط. 

قامت بتحلي  األسئلة الوارد  لموقا المعلومعات  (Larrouquere, et al., 2020) ف  حين أن دراسة
  حيعل وضععت الجمعيعة الفرنسعية COVID-19الطارئة حو  األدويعة التع  يمكعن اسعتخدامها أثنعاء جائحعة 

لعلم األدوية والعالج بالتععاون معا وزار  الصعحة الفرنسعية موقعًعا وطنيًعا علعى اإلنترنعت لألسعئلة واألجوبعة 
  وكعان لعه تعأثير كبيعر معن حيعل ععدد المشعاهدات COVID-19و  االستخدام السليم لألدوية أثناء جائحة ح

اليومية  وذلك بسبب تقديمه معلومات عن األدوية العامة الت  تجما بين خبر  جمعيات علم األدوية ووزار  
ألدويعة لمواجهععة وتعععاط  ا COVID-19الصعحة باإلضعافة إلععى إجابعات مفهومععة وواضعحة وسععريعة بشعأن 

 األخبار والمعلومات المزيفة.

فيعديو لفعرز المعلومعات  150لتحليع   (L, Bailey, Huynh, & Chan, 2020)وجعاءت دراسعة 
% مععن الفيععديوهات 46المظللععة والسععليمة المتععوافر  علععى منصععة يوتيععوب  حيععل توصععلت الدراسععة إلععى أن 

يعوب تحتعوى علعى معلومعات مضعللة  وأوصعت الدراسعة منظمعة الصعحة العالميعة األكثر مشعاهد  علعى اليوت
بتقديم معلومات بشك  أفض  على اليوتيوب لتقلي  انتشار المعلومات المضللة لمواجهة هذه الجائحة باعتبار 

 اليوتيوب منصة لماليين المشاهدين حو  العالم.

 ثالثاً: اإلطار التطبيقي:

 د:19-ية في اإلتاحة المعلوماتية لفيروس كورونا المستجد مكوفيد تحليل سياسات الدول العرب 

فع  جميعا أنحعاء الععالم   19-جاءت لتهز الععالم بشعد   حيعل انتشعرت جائحعة كوفيعد 19-جائحة كوفيد
وطبقت عد  دو  عربية إجراءات صارمة للحد من انتشعار فيعروس كورونعا علعى أراضعيها  تراوحعت بعين 

واألمعاكن العامعة  وصعوال إلعى حظعر التجعو  فع  بععض العدو   وبعالرغم معن  إغالق المدارس والجامععات
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من حيعل أنظمتهعا الصعحية والمعوارد المتاحعة فع  مواجهعة  22وجود اختالفات كبير  بين الدو  العربية الـ 
الوباء  إال أن جميا العدو  العربيعة اهتمعوا بتعوفير معلومعات وقائيعة واحصعائية ععن الجائحعة باإلضعافة إلعى 

تواص  ما المختصين بشعك  متفعاوت فمنهعا معن اتعاح جميعا المعلومعات علعى موقعا وزار  الصعحة  بينمعا ال
اتاحت بعض الدو  مواقا مستقلة   وفيما يلى عرض لتحلي  سياسات الدو  العربية ف  االتاحة المعلوماتيعة 

 ( :19 -الخاصة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 

 د19-اإلتاحة المعلوماتية لفيروس كورونا المستجد مكوفيد  سياسات الدول العربية في 3جدول

 الترتيب

طرق 
تواصل 
 اخرى
دردشة 
 مشاتد

تطبيق 
عل  
 الهواتف

معلومات 
عل  
بوابة 
 2الحكومة

معلومات 
عل  
موقع 
وزارة 
 الصحة

يوجد موقع 
 مستقل

 م اسم الدولة

  .1 اإلمارات العربية 3√ √ √ √ √ 5

4 √ X √ √ √ 2 تونس.  

4 X √ √ √ √ 3 الكويت.  

3 X √ X √ √ 4 السعودية.  

3 X X X √ √ 5 مصر.  

3 X X √ √ √ 6 المغرب.  

3 √ X X √ √4 7 األردن.  

3 X X √ √ √5 8 الجزائر.  

2 X X √ √ X 9 السودان.  

2 X X X √ 
 socialم√ 

protectionد 
  .10 جيبوت 

2 X X X √  √مOCHA11 الصومال د.  

2 X X √ √ X 12 قطر.  

1 X X X X √ 13 ليبيا.  

1 X X X √ √6 14 فلسطين.  

1 X X X √ X 15 البحرين.  

1 X X X X 
 socialم√ 

protectionد 
  .16 جزر القمر

1 X X X √ X 17 سوريا.  

1 X X X √ X 18 سلطنة ٌعمان.  

1 X X X √ X 19 لبنان.  

1 X X X √ X 20 موريتانيا.  

1 X X X X  √21 اليمن ميونيسيفد.  

0 X X X X X 22 العراق.  
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  د19-تاحة المعلوماتية لفيروس كورونا المستجد مكوفيد الدول العربية في اإل سياسات 2 شكل

المركععز األو  فععى اإلتاحععة المعلوماتيععة عععن فيععروس كورونععا  أحتلععت دولععة اإلمععارات العربيععة المتحععد 
( بشعتى الطععرق حيععل وفعرت موقععا رسعم  مسععتق   ومركععز معلومعات عععن الفيععروس 19 -المسعتجد )كوفيععد

وفععرت جميععا المعلومععات داخعع  البوابععه االلكترونيععة الرسععمية  داخعع  موقععا وزار  الصععحة والسععكان  كمععا
للحكومعععة  وتطبيعععق علعععى الهعععاتف الخلعععوى بنظعععامى االندوريعععد واالبععع   باالضعععافة إلعععى خدمعععة المحادثعععة 

 التفاعلية)الشات( من موقا وزار  الصحة والسكان. يليها فى الترتيب دولتى الكويت وتونس 

بتوفير خدمعة المحادثعة التفاعليعه )الشعات( التعى وفرتهعا تعونس  وتميزت أيضاً دولت  )تونس واألردن(
 على الموقا الخا  بالكوفيد  وأتاحتها األردن ضمن موقا وزار  الصحة.

بينمعا أحتلععت دولععة العععراق المركعز االخيععر   حيععل لععم يتعوافر أى معلومععات تخعع  فيععروس كورونععا   
  الصحة العراقيه حتى تاريخ البحل. وبعالرغم ( على اى موقا حكومى أو موقا وزار19 -المستجد )كوفيد

من أن منظمات وجمعيات مث  اليونيسعيف و  سوشعيا  بروتكشعن و مكتعب األمعم المحتعد  للشعئون االنسعانية 
تحملوا مسعؤولية عمع  صعفحات توعويعة لعدو  مثع  جيبعوتى وجعرز القمعر  والصعوما  والعيمن  قعد أهملعوا 

د  التعى ال يوجعد لعديها اى صعفحة توعويعة أو ارشعادية ععن فيعروس العراق لتبقى هى الدولعة العربيعة الوحيع
 (.19 -كورونا المستجد )كوفيد

 د19-تحليل سياسات الدول التي لديها موقع رسم  مستقل عن فيروس كورونا المستجد مكوفيد 

احعة مواقعا إتاحت  الموقا الخا  بدولة المملكة العربية السعودية المركز األو  بعال منعافس فع  تقيعيم 
الخاصعععة بالعععدو  العربيعععة معععن حيعععل المسعععؤولية الفكريعععة  التحعععديل  وقيمعععة وجعععود  المعلومعععات الصعععحية 

  بينمعا جعاءت لبيعا المعلومات  الرسومات والتصميم  التنق   االتاحة( يليها ف  المركعز الثعان  دولعة الكويعت
 ف  المركز االخير.
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لتحليعع  مواقععا إتاحععة المعلومععات الصععحية  (  1وقععد تععم إعععداد قائمععة مراجعععة  ) انظععر : ملحععق رقععم 
المستقلة لرصد وقياس المعلوماتية وتوفير االرشادات التوعوية الطبية  علماً بأنه قد تم استثناء ك  معن دو  
)جزر القمر   جيبوت   الصوما   فلسطين( وذلك ألنه قد تم تقيعيم المواقعا التعى تحمع  صعفة الرسعمية للبلعد 

صفحات توعويه عامه صادره معن اشعخا  أو مؤسسعات حقوقيعة   وقعد تعم تقسعييم  التى تنتمى إليها  وليس
 قائمة المراجعة إلى أربا أجزاء:

األو  يخت  به  تمت االشار  إلى الموقا داخع  موقعا وزار  الصعحة أم ال والجعزء الثعانى يخعت   
زء الثالعل يتنعاو  سعهولة بالمحتوى من حيل )المسؤلية الفكرية  التحديل  وقيمة وجود  المعلومعات(  والجع

االستخدام من حيعل )الرسعومات والتصعميم التنق   االتاحعة( والجعزء الرابعا واألخيعر يخعت  بتقيعيم سعرعة 
 الموقا  ويمكن إجما  نتيجة تحلي  العناصر السابقة ف  الجدو  التال :

 العربية في الدول د19-تقييم مواقع التوعية الخاصة بفيروس كورونا المستجد مكوفيد 4جدول 

 البلد

w
a

s
 

ta
g

g
e
d

 i
n

 

m
in

is
tr

y
 

o
f 

h
e
a
lt

h
 

w
e

b
s

it
e
 

A
u

th
o

ri
ty

 

C
u

rr
e

n
c
y
 

In
fo

r-

m
a

ti
o

n
 

G
ra

p
h

ic
s
 

&
 D

e
s
ig

n
 

N
a

v
ig

a
-

ti
o

n
 

a
c
c
e
s
s
 

to
ta

l 

S
p

e
e

d
 

 75 53 5 7 6 30 2 3 0 السعودية

 57 42 2 2 6 26 2 3 1 الكويت

 75 42 5 4 6 22 2 3 0 تونس

 58 40 5 4 6 19 2 3 1 االردن

 59 37 5 3 5 18 2 3 1 ائرالجز

 47 35 5 4 6 15 2 3 0 االمارات

 53 35 5 3 5 17 2 3 0 مصر

 44 31 3 3 5 12 2 3 1 المغرب

 67 21 2- 3 4 13 0 3 0 ليبيا

 

 د في الدول العربية19-مواقع التوعية الخاصة بفيروس كورونا المستجد مكوفيد تقييم 3شكل 
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 وزارة الصحة:اإلشارة إل  الموقع داخل موقع 

أن موقا وزار  الصحة هو أو  ما يتجه إليعه المعواطن للبحعل ععن معلومعات تخع  فيعروس كورونعا 
(  إال أن أربا دو  فقط هم من أعلنوا وأشاروا إلى الموقا داخ  مواقا وزار  الصحة 19 -المستجد )كوفيد

 وهم )الكويت  االردن  الجزائر  المغرب(.

ونس المغرب( قد أشاروا إلعى الموقعا داخع  البوابعة االلكترونيعة الرسعمية باإلضافة إلى أن )الكويت  ت
 (.19 -بأنه الموقا الرسمى للحصو  على المعلومات التى تخ  فيروس كورونا المستجد )كوفيد

وبالرغم من عدم توفير تنويه أو رابط لموقا المعلومات الصحية الصادر عن الحكومة بشعأن فيعروس 
( داخعع  موقعا وزار  الصععحة والسععكان المصععرى  إال إن قعد تععم االشععار  إليععه 19 -دكورونعا المسععتجد )كوفيعع

داخ  الموقعا الخعا  بالهيئعة العامعة للتعأمين الصعحى  وموقعا معهعد ناصعر للبحعول والععالج التعابا ألمانعة 
المراكز الطبية لوزرا  الصعحة والسعكان  وموقعا مركعز معلومعات مجلعس العوزراء  ليكونعوا بعذلك المواقعا 

 لرسمية الوحيد  الت  اشارت إلى موقا المعلومات الصحية.ا

 الجهة المسؤولة عن موقع المعلومات الصحية:

( حيععل ترجععا الجهععة gov.اتفقععت جميععا المواقععا فعع  المسععؤولية الرسععمية الحكوميععة للموقععا بامتععداد )
الصحة  بينمعا فعى  المسؤولة عن الموقا التوعى ف  دو  )الكويت واالردن والجزائر والمغرب( إلى وزرا 

دو  مث  )السعودية ولبيا( فيرجا إلى المركز الوطنى لمكافحةاألمراض  أما بالنسبة لمصر فالموقا صعادر 
من رئاسعة مجلعس العوزراء  ورئاسعة الجمهوريعة هعى الجهعة المسعؤولة ععن الموقعا فعى تعونس. واالمعارات 

 ت والـكوارل.فالجهة المسؤولة هى الهـيئة الوطنية إلدار  الطوارئ واألزما

 التحديث:

 اتفقت جميا المواقا فى تحديثها للبيانات مره يومياً  فيما عدا لبيا فلم تذكر آى تاريخ للتحديل.

 المعلومات:

تصععدرت المملكععة العربيععة السعععودية الععدو  العربيععة مععن حيععل توفيرهععا لكععم ممتععاز مععن المعلومععات 
قسمت المعلومات إلى شعقين األو  يخعت  بعالمجتما التوعويه وذكر مصادر المعلومات المستشهد بها  كما 

والعامة والشق االخر شق العاملين والممارسين الصحين ومن خال  الشقين تم نشر  عد  ادلة توعيعه بشعك  
ف  )المنز   المساجد  أماكن العمع   أمعاكن التجمععات  وسعائ  مكثف يغطى ك  الجوانب من تدابير وقائية 

األجععره  لمقععدمى األغذيععة والمطععاعم  للعععاملين فعع  شععركات الميععاه وشععركات  المواصععالت العامععة وسععيارات
األغذية( باالضافة إلى اتاحتها لدلي  وقائ  خا  بشهر رمضان  كما أنها لعم تغفع  الجانعب النفسعى فقعدمت 

كما تميزت ايضا فى عرضها للبيانات االحصعائية بشعك  ممتعاز  دلي  ارشادى للصحة النفسية واإلجتماعية 
تعععداد الحععاالت والمعععد  التراكمععى لهععا وخريطععة حراريععة لتوزيععا الحععاالت داخعع  السعععودية نفسععها  و  مععن

 الحاالت حو  العالم .

بينما أحتلت المغرب المركز األخير فى اتاحة المعلومات  حيل اتاحت بععض المعلومعات ععن طريعق 
 .Scannerالمطويات التوعوية المسحوبه بالماسا الضوئى 

 لتصميم:الرسومات وا

جاءت لبيا فى المركز األخير من حيل التصميم والرسومات واأللوان بينما تساوت ك  من السعودية  
 الكويت  االردن  تونس  االمارات ف  المركز األو  من حيل:
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 توزيا الصفحات 

  التصميم السلس والبسيط 

  وترابط االلوان االساسية 

 ات التنقلية خلوها من اى مشاك  فى عرض الصور او فى الحرك 

 التنقل داخل الموقع:

تصدرت المملكة العربية السعودية الدو  العربية بفرق كبير ف  امكانيات التنق  داخ  الموقا وسهولة 
الوصو  إلى الروابط واقسام الموقا والرجوع إلعى الصعفحة الرئيسعية وموقعا شعريط التنقع   باالضعافة إلعى 

لوي. بينما جاء الكويت فعى المركعز االخيعر حيعل ال تتعيا التنقع  ظهور عنوان الصفحة ف  شريط النافذه الع
 داخ  الموقا اال عبر  التمرير لألعلى أو األسف  فقط.

 االتاحة:

تصدرت لبيا المركز األخير ف  االتاحة والوصو  إلى الروابط داخ  الموقا حيعل أن جميعا العروابط 
ار اسعبوعين  معن أجهعز  مختلفعة  وتعم التغيعر لع  على الموقا غير نشطه ) تم تجريب الموقا يوميا على مد

VPN  الخا  بدولة لبيا. ولم تتغير النتيجة فجميا الروابط غير نشعطه. (  بينمعا تسعاوت كع  معن السععودية
واالردن وتونس والجزائر واالمارات ومصر  ف  المركز األو  من حيل فاعليعة العروابط وتصعدر هعا فعى 

 محرك البحل جوج .نتائج البحل فى الصفحة األولى ب

 السرعة  :

تصدرت ك  من المملكة العربية السعودية وتونس المركز األو  بجدار  ف  سرعة عرض المحتعوى  
وتكشيف الموقا واالستجابة السريعة للغات البرمجة ف  االستدعاء  بينما احتلت المغعرب المركعز األخيعر   

المجانى لقياس سرعة النتعائج.  /https://www.woorank.comوجاءت هذه النتيجة باالعتماد على موقا 
ونظرا إلى عدم امكانية تطبيق عناصر الدرجات المتبععة فعى التقيعيم بقائمعة المراجععة علعى هعذا العنصعر تعم 

 فرز نتائجه بشك  منفص .

 فيما يلي: ومما سبق يمكننا عرض أبرز نقاط الضعف المشتركة بين المواقع

 ماعدا دو  )الكويت  االردن   عدم االشار  لموقا المعلومات الصحية داخ  مواقا وزار  الصحة

 الجزائر  المغرب(.

  السعودية(. –عدم االستشهاد بالمصادر او االشار  اليها ماعدا )الكويت 

 عاملين فى االكتفاء بالمعلومات الوقائية للعامة فقط وعدم وضا معلومات مهنيه الطباء او ال

 السعودية(. –المنظومه الصحية ماعدا دولتى )المغرب 

د داخل 19 -تحليل سياسات الدول في اتاحتها للمعلومات عن فيروس كورونا المستجد مكوفيد  -جـ 
 مواقع وزارة الصحة:

إن أو  ما يلجأ إليه المواطن للحصو  على معلومات صحية هو موقا وزار  الصحة  سواء كعان لهعا 
مستق  ام ال  ولهذا فمن المفترض أن تساهم مواقا وزار  الصحة ف  الدو  العربية ف  رفعا مسعتوى موقا 

(  حتعى وإن كانعت تلعك العدو  19 -الوع  المعلومات  ف  ك  ما يخع  فيعروس كورونعا المسعتجد )كوفيعد 
يس لديها موقعا لديها موقا مستق   وفيما يل  عرض سياسات مواقا وزار  الصحة ف  الدو  العربية التى ل

 مستق :

https://www.woorank.com/


 زينــب صــالح الديند. /  ( : دراسة تحليلية للمواقا الصحية الحكومية العربية. 19 -ممارسات اتاحة المعلومات الصحية لفيروس كورونا المستجد )كوفيد 

  

 -74 -                                                                   ( 2021مارس   –ير  ينا ) 1  ع  8المكتبات والمعلومات . مج  المجلة الدولية لعلوم

 تحليل سياسات مواقع وزارة الصحة للدول العربية الت  ليس لديها موقع مستقل:

 تحليل سياسات مواقع وزارة الصحة للدول العربية الت  ليس لديها موقع مستقل 5 جدول

 موقع المعلومات داخل موقع وزارة الصحة اسم الدولة م

1.  
 البحرين

ا المعلومات التوعوية واالحصائية والروابط حو  تصدرت الصفحة الرئيسية جمي
 (19 -فيروس كورونا المستجد )كوفيد

2.  
سلطنة 
 ُعمان

تم عم  أعالن تنبيهى ثابت بالصفحة الرئيسية للتحوي  للصفحة الخاصة جميا 
 -المعلومات التوعوية واالحصائية والروابط حو  فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 ( داخ  الموقا 19

3.  
 دانالسو

تصدرت الصفحة الرئيسية جميا المعلومات التوعوية واالحصائية والروابط حو  
 (19 -فيروس كورونا المستجد )كوفيد

4.  
 سوريا

تمت اإلشار  داخ  موقا وزار  الصحة إلى دلي  يتضمن المعلومات التوعوية 
 والوقائية متاح على صفحة الفيسبوك

5.  
 العراق

ونا المستجد داخ  موقوع وزار  الصحة لم يذكر اى معلومات عن فيروس كور
 العراقية.

6.  
 قطر

تم عم  أعالن ف  شريط التنبيهات بالصفحة الرئيسية للتحوي  للصفحة الخاصة 
جميا المعلومات التوعوية واالحصائية والروابط حو  فيروس كورونا المستجد 

 ( داخ  الموقا 19 -)كوفيد

7.  
 لبنان

ية للموقوع للتحوي  إلى صفحة تضم بعض تمت االشاره فى اسف  الصفحة الرئيس
 (19 -المعلومات التوعوية واالحصائية حو  فيروس كورونا المستجد )كوفيد

8.  
 موريتانيا

تصدرت الصفحة الرئيسية بعض المعلومات التوعوية واالحصائية والروابط حو  
 (19 -فيروس كورونا المستجد )كوفيد

ن وقطعر والبحعرين العدو  العربيعة التع  لعيس لعديها تصدرت مواقعا وزار  الصعحة لعدو  سعلطنة عمعا
  مععن حيععل اتاحععة جميععا المعلومععات الوقائيععة واالحصععائية وسععب  مواقععا إتاحععة معلومععات صععحية مسععتق  

المستقلة السابق عرضها مواقا إتاحة المعلومات الصحية التواص   حيل اتاحت ك  المعلومات المتاحة ف  
ذلك السعععودان وموريتانيعععا عرضعععت جميعععا المعلومعععات الوقائيعععة ولكعععن داخععع  مواقعععا وزار  الصعععحة  وكععع

واالحصائية ولكن بجود  تصميم أق  معن العدو  السعابقة   بينمعا عرضعت وزار  الصعحة اللبنانيعة معلومعات 
(  وفى مكان غير الفت للنظر داخع  الصعفحة الرئيسعية 19 -مختصر  عن فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 صعععحة العراقععع  لعععم يتطعععرق الي معلومعععات ععععن فيعععروس كورونعععا المسعععتجد فععع  حعععين أن موقعععا وزار  ال
 (.19 -)كوفيد

 د 19 -تحليل سياسات الدولة المصرية في اتاحة المعلومات الخاصة ب فيروس كورونا المستجد مكوفيد 

وفرت مصر مجموعة متنوعة من االتاحة المعلوماتية التوعوية عن فيروس كورونعا المسعتجد )كوفيعد 
(  ولكعن معن 19 -خ  الموقا الرسمى الصادر عن الحكومة عن فيروس كورونعا المسعتجد )كوفيعد( دا19 -

أهم نقاط الضعف هو عدم التعاون بين مؤسسات الدولة لالعالن عن تلك الموقا  حيل تجاه  ك  من موقا 
رئاسعة وزار  الصحة المصعرى والبوابة الحكومعة االلكترونيعة وبوابعه معلومعات مصعر  والموقعا الرسعمى ل

مجلس الوزراء المصرى  االعالن أو االشاره إلى الموقا  ف  حين تمت االشاره له داخ  ثالل مواقا فقط 
وهما: الهيئعة العامعة للتعأمين الصعحى  وموقعا معهعد ناصعر للبحعول والععالج التعابا ألمانعة المراكعز الطبيعة 

 لمجلس الوزراء المصرى.لوزرا  الصحة والسكان  ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابا 
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(  والتعى أتاحتهعا الحكومعة 19 -وفيما يل  تقييم المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المسعتجد )كوفيعد 
 المصرية بشك  رسمى:

 المعلومات المتاحة عل  موقوع وزارة الصحة والسكان المصرية:

علوماتعه الصعحية أو وبالرغم من أن موقا وزار  الصحة هو الخيعار األو  للمعواطن للحصعو  علعى م
(  تجاهلععت الععوزرا  وضععا رابععط للموقععوع المسععتق  19 -التوعويععة عععن فيععروس كورونععا المسععتجد )كوفيععد 

الصادر عن الحكومة المصرية  وعدم تخصي  صفحات ارشادية واحصائية وأكتفت فقط العوزار  بوضعا 
ولععم يحععدل أى  2020مععارس  18عنععاوين توعويععة فقععط فعع  شععريط التمريععرات تمععت اضععافتهم بتععاريخ  4

 تحديل حتى تاريخ نهاية الدراسة نعرضهم فيما يل  :

 .كيف تطهر المنز  ضد فيروس كورونا 

 . ف  حالة وجود حالة مؤكده أو مشتبه بالمنز 

 COVID 19 .تعليمات التعام  ما األدوات الشخصية لحالة كورونا 

 .بيان بأسماء الشركات المرخ  لها تقديم خدمات للرش والتطهير 

 بعد االطالع عل  المعلومات داخل الموقع والعناوين السابقة تبين التال :و

  عمومية المعلومات بشك  أدى إلى تكرارها داخ  عنوانين وهما )فع  حالعة وجعود حالعة مؤكعده أو

مشعتبه بعالمنز   تعليمعات التعامع  معا األدوات الشخصعية لحالعة كورونعا( وكعان معن الممكعن دمعج 

 حد.العنوانين تحت قسم وا

 .وجود العديد من األخطاء اإلمالئية 

  افتقار الن  إلى أى صور ارشاديه أو نصو  تفاعليعه  باالضعافة إلعى األفتقعار فعى التنسعيق معن

 حيل مسافات بين السطور ونوع وحجم الخط.

  فى الجزء الخا  باسماء الشعركات المعرخ  لهعا تقعديم خعدمات للعرش والتطهيعر تعم عمع  مسعا

 تمكععن المسععتفيد مععن قععراء  آى معلومععات الععوارد  داخعع  تلععك المسععتندات ضععوئى بجععود  رديئععه ال

 الخاصة بالشركات  وكان من الممكن كتابة اسماء تلك الشركات بشك  واضا.

  االفتقار إلى آى نوع من االرشادات التوعوية للوقاية ف  للتعام  ف  االماكن العامعة والمواصعالت

 والعم .

 ن المصابين أو اعداد الوفايات أو حاالت الشفاء.عدم ذكر آى معلومات إحصائية ع 

 .عدم ذكر آى معلومات ارشاديه للعاملين فى مجا  الصحة 

  وجود روابط غير نشطة ) تم تجريب الروابط بشك  يومى على مدار شعهر كامع  للتأكعد معن ععدم

ك  فاعليتها (  مث  بروتوكو  التشخي  والعالج لفيروس كورونا  وكيف تحمى نفسعك ومعن حولع

 ومتى ترتدى الكمامه.

  عدم تحديل البيانات الوارده داخ  الموقعوع بشعك  ععام والتعى تخع  الكوفيعد بشعك  خعا  حيعل

 .2020ترجا معظمها لشهر مارس 
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 د:19 -المعلومات المتاحة عل  موقع المعلومات الصحية الرسمي عن فيروس كورونا المستجد مكوفيد

ر من أص  ثامن  مراكز ف  تقييم مواقا إتاحة المعلومات أحت  الموقا المصري المركز السادس مكر
الصحية الخاصعة بالعدو  العربيعة  حيعل تعم ععرض اغلعب اشعكا  المعلومعات التوعويعه فعى هيئعة صعور او 
بوسترات قابلة للطباعه ومث  هذا االسلوب قد يكون نقطه قوه وضععف فع  نفعس الوقعت  تتمثع  نقطعة القعو  

ت بشك  اوسعا فع  حالعه تطعوع أحعد بطباعتهعا وتوزيعهعا  وتعتبعر نقطعه ضععف فى اماكنيه انتشار المعلوما
 حيل ان استخدام االنفو جراف يبطئ من الموقا ويوثر على جوده الخط.

وكانععت نوعيععه المعلومععات المتاحععه هععى معلومععات تتسععم بالعموميععة  حيععل تععم عععرض المعلومععات عععن 
ه  بشعك  مختصعر جعدا  ولعم يعتم االلتفعات لمجهعودات الفيروس وطرق انتقاله وبعض النصائا الوقائية العام

بعض الدو  مث  المملكة العربية السعودية التعى وفعرت ععدد كبيعر معن المعلومعات وقائيعة فعى شعك  مسعتق  
مقسعععمه إلعععى فئعععات: التعععدابير الوقائيعععة فععع  )المنعععز   المسعععاجد  أمعععاكن العمععع   أمعععاكن التجمععععات  وسعععائ  

ه  لمقععدمى األغذيععة والمطععاعم  للعععاملين فعع  شععركات الميععاه وشععركات المواصععالت العامععة وسععيارات األجععر
 األغذية(.

لتصعبا  EgyptCareوبالرغم من أن مصر دولة عربية وناطقة باللغة العربية إال أن اسم الموقا هو 
غعة مصر الدولة العربية الوحيد  بعد دولة تونس )المعتمد  على اللغة الفرنسية( الت  يحم  موقعها عنوانعاً بل

 مختلفة عن لغة أه  البلد  ف  حين إن الموقا اال يتيا أي خيارات خاصة باللغة غير اللغة العربية.

وكانت اخر المعلومات النصيه فى شك  تصعحيحات للمعلومعات المغلوطعه  كمعا تميعز الموقعا بأضعافة 
 جميا التصريحات الصادر  من وزار  الصحة والسكان وتميز بالتحديل اليومى.

لموقا بعرض العديد من البيانات االحصائيه سواء كانت محلية أو عالميعه بشعك  مفصع  ودائعم تميز ا 
 التحديل.

 النتائج والتوصيات:

 أوالً النتائج:

 ف  ضوء ما سبق عرضه أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج من أبرزها:

 لصعحية ععن فيعروس احتلت دولة اإلمارات العربية المتحد  المركز األو  فع  اتاحعة المعلومعات ا
( بشتى الطرق حيل وفرت موقا معلومات صعحية رسعم  مسعتق   19 -كورونا المستجد )كوفيد

ومركز معلومات عن الفيروس داخ  موقا وزار  الصحة والسكان  كما وفرت جميا المعلومات 
ة داخ  البوابه االلكترونية الرسمية للحكومة  وتطبيق علعى الهعاتف الخلعوي  باالضعافة إلعى خدمع

المحادثة التفاعلية)الشات( معن موقعا وزار  الصعحة والسعكان. يليهعا فعى الترتيعب دولتعى الكويعت 
 وتونس 

  أحت  موقا المعلومات الصحية لدولة المملكة العربية السعودية المركز األو  بال منافس ف  تقييم
ؤولية نقطععة مععن حيععل المسعع 53الخاصععة بالععدو  العربيععة ب مواقععا إتاحععة المعلومععات الصععحية 

الفكريعة  التحعديل  وقيمعة وجعود  المعلومعات  الرسععومات والتصعميم  التنقع   االتاحعة( يليهعا فعع  
أحتع  الموقعا المصعري المركعز السعادس مكعرر نقطعة  بينمعا  43المركز الثان  دولعة الكويعت ب 

 نقطة فقط. 21نقطة  وجاءت لبيا ف  المركز االخير محققة  35محقق 

 لمعلومععات او االشععار  اليهععا فعع  جميععا المواقععا ماعععدا مواقععا دولتعع  عععدم االستشععهاد بمصععادر ا
 السعودية(. –)الكويت 
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   االكتفععاء بالمعلومععات الوقائيععة للعامععة فقععط وعععدم وضععا معلومععات مهنيععه ألطبععاء او العععاملين فعع
 السعودية(. –المنظومة الصحية ماعدا دولت  )المغرب 

 قطر والبحرين الدو  العربية الت  ليس لعديها تصدرت مواقا وزار  الصحة لدو  سلطنة عمان و
موقععا مسععتق   مععن حيععل اتاحععة جميععا المعلومععات الوقائيععة واالحصععائية وسععب  التواصعع   حيععل 

المستقلة السابق عرضها ولكن  مواقا إتاحة المعلومات الصحيةاتاحت ك  المعلومات المتاحة ف  
 داخ  مواقا وزار  الصحة.

 سكان المصري إلى التحديل المستمر للمعلومعات فع  ظع  الجائحعة أفتقر موقا وزار  الصحة وال
 العالمية  باإلضافة إلى عدم االشار  داخله إلى الموقا المستق  الصادر عن الحكومة المصرية.

 ثانياً التوصيات:

 ف  ضوء ما سبق تقترح الدراسة مجموعة من التوصيات على النحو التال :

 ونعععا المسعععتجد داخععع  مواقعععا وزار  الصعععحة والبوابعععات االشعععار  للموقعععا الخعععا  بفيعععروس كور
 الحكومية للدو  العربية فيما عدا دو  )الكويت  االردن  الجزائر  المغرب(.

 .ضرور  كتابة االستشهادات المرجعية للمعلومات المستخدمة ف  المواقا التوعية العربية 

 ت للعامعة ومعلومعات للمتخصصعين عدم االكتفاء بالمعلومات الوقائية فقط للعامة وتقسيمها معلوما
 مث  دولت  )السعودية والمغرب(.

   إلى أقسام مختلفة )منعز   عمع   مواقا إتاحة المعلومات الصحية تقسيم فئات التدابير الوقائية ف
 مواصالت عامة  العالمين ف  مجا  االغذية  دور العباد   أماكن التجمعات(.

 الصحة والبوابة الحكومية واعالنات التليفزيون.االشار  إلى الموقا المصري ف  موقا وزار   

 .تعدي  اسم الموقا المصري والتونس  ليصبا االسم باللغة العربية 

  تحععديل البيانععات والمعلومععات علععى موقععا وزار  الصععحة والسععكان المصععري بشععك  مسععتمر مععا
 وضا وسيلة فعالة للتواص  ما المواطنين.

 ( خاصعة 19 -فحة توعوية ضد فيعروس كورونعا )كوفيعد مناشد  منظمة أطباء بال حدود لعم  ص
 بدولة العراق .
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 تعليقات ال

صفحة ال تبتعا آى مؤسسعة رسعميه بع  قعام بهعا مجموععة معن األفعراد  وتعم التنويعه داخع  الصعفحة بعأن  .1
   ولهذا تم استبعادها من تقييم المواقا المستقلةالمعلومات قد تحتوى على أخطاء

بة الحكومة االلكترونية سواء كانت )رابط للصفحة بشك  مستق  أو يقصد هنا بالمعلومات على بوا .2
 متاحة على موقا وزار  الصحة( أو )معلومات متاحة على صفحة البوابه الحكومية نفسها(

 صفحة منفصلة ولكنها على نفس امتداد وزار  الصحة .3

 صفحة منفصلة ولكنها على نفس امتداد وزار  الصحة .4

 س امتداد وزار  الصحةصفحة منفصلة ولكنها على نف .5

صفحة ال تبتا آى مؤسسة رسميه ب  قام بها مجموعة من األفراد  وتم التنويه داخ  الصفحة بأن  .6
   ولهذا تم استبعادها من تقييم المواقا المستقلةالمعلومات قد تحتوى على أخطاء
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