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 شكر وتقدير
 

 الذين ساهموا منال ورائه مجموعة من كل عمل علمي تربوي إ
قريب أو بعيد في تحقيقه ،وتشجيع صاحبه على أن يواصل ويستمر في البحث 

 لإلستفادة منها .والتحقيق في المعارف إلبرازها وتقديمها 
 

اليسعنا ،ونحن نقدم بحثنا أن نتوجه بالشكر والتقدير على كل من ساهم في إظهار هذا 
 البحث ،من خالل التوجيه واإلرشاد،اإلسداء والتصويب وتقديم المصادر والمراجع.

 
نتوجه بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف ياسين مسيلي الذي تفضل بإشرافه على هذا 

 زاه هللا عنا كل خير وله منا كلالبحث فج
 التقدير واإلحترام.

 
 أساتذتناوالتقدير إلى جميع  واالمتنانالشكر  آياتونتقدم بأسمى 

 .واالتصالاألفاضل بقسم علوم اإلعالم 
 

 االجتماعيةكما نشكر كل األسرة الجامعية وكل العاملين بكلية العلوم 
 .واإلنسانية ،جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي 

 
 

 



 االهداء
 

 أهدي هذا البحث المتواضع :
 لى من كلله هللا بالهيبة والوقار ،....إلى بسمة الحياة وسرها ...إلى منإ

 ...إلى افتخاربكل  اسمهعلمني العطاء بدون إنتضار....إلى من أحمل 
 والدي العزيز. 

 
في الوجود ....إلى معنى الحب ومعنى  امرأةإلى مالكي في الحياة...إلى أطيب 

الحنان والتفاني ...إلى من كان دعائها سر نجاحي إلى أغلى الحبايب ...إلى 
 أمي الحبيبة.

 
 أعتمد...إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي ...إلى من أكبر وعليهمإلى من بهم 

د لها ...إلى من عرفت معهم معنى بوجودهم أكتسب قوة ومحبة الحدو 
 لحياة...إلى أخوتي.ا

 
في هذا  انن شاركو على طريق النجاح والخير والذي وا معناوالزال واإلى من كان

  .رفقاء الدرب :معتز،تاقي بالدعم والتشجيع وإلى من ساندونا طوال حياتنا العمل
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 ملخص الدراسة بالغة العربية:

 
جتماعي في تشكيل الوعي الصحي لدى ى الكشف عن دور وسائل التواصل اإلتهدف هذه الدراسة إل  

من مستخدمي موقع الفايسبوك من كلية  61من خالل دراسة عينة عددها الطالب الجامعي الجزائري 

 بن مهيدي أم البواقي وقد تم اإلعتماد على المنهج الوصفيعلوم اإلعالم واإلتصال بجامعة العربي 

  14وإستمارة اإلستبيان اإللكتروني كأداة لجمع البيانات من المبحوثين ،وقد تم تقسيم اإلستمارة إلى 

عادات وأنماط إستخدام  دوافع إستخدام الطلبة الجامعيين لموقع الفايسبوك.ثانيا: محاور وهي :أوال :

 اإلشباعات الصحية المحققة من إستخدام الطلبة لموقع الفايسبوك. لفايسبوك.ثالثا:الطلبة لموقع ا

أثر إستخدام موقع الفايسبوك في تشكيل الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي الجزائري.وقد  رابعا:

 توصلت نتائجنا إلى مجموعة من النتائج وهي:

لديهم نشاط مستمر وإهتمامهم بما يتضمنه أغلبية الطلبة الذين يستخدمون الفيسبوك بالشكل يومي  -

 الفيسبوك من صفحات متنوعةوتوعوية وفقا لميولهم وإهتماماتهم العامة والشخصية.

 أغلبية الطلبة يختارون المنزل و هو المكان المفضل لتصفح موقع الفيسبوك نظرا لوقت فراغهم. -

ى موقع الفايسبوك وذلك لتعدد نوع أن أغلبية الطلبة يستخدمون الهاتف الذكي لتصفح حسابهم عل -

هذه األجهزة وتطورها وسهولة ربطها وإتصالها باألنترنيت وكذلك تصفح موقع    الفايسبوك على هذه 

األجهزة الذكية وإستخدامها من قبل المبحوثين مع كثرة وتنوع التطبيقات التي ممكن تحميلها على 

 الهواتف الذكية.

 ن موقع الفيسبوك أغلبيتهم يدرسون في الطور الماستر.أغلبية الطلبة الذين يستخدمو -
 



أغلبية أفراد العينة يرون بأن مفهوم الوعي الصحي هو إلمام الناس بالمعلومات والحقائق الصحية -

تحسين نوعية الحياة التي يعيشها الفرد تزويد األفراد بالمعلومات وإحساسهم بالمسؤلية وذلك ل

 .ولهم ومعرفتهم وسلوكهم الصحي الخاص بهم وبالمجتمعوالخبرات؛ بهدف التأثير في مي

 
، موقع الفايسبوك ، الوعي الصحي، الطالب  االجتماعيالكلمات المفتاحية : وسائل التواصل 

 الجامعي،الصفحات الصحية .
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



abstract 

  

This study aims to uncover the role of social media in shaping health 

awareness among Algerian university students by studying a sample of 60 

Facebook users from the College of Media and Communication Sciences at 

Al-Arabi University Bin Mahidi or Al-Bouaghi. 

And the electronic questionnaire form as a tool to collect data from the 

respondents, and the form was divided into 04 Axes: First: the motives for 

university students ’use of Facebook. Second: Habits and patterns of 

students’ use of Facebook. Third: The health benefits achieved from 

students ’use of Facebook. 

Fourth: The effect of using Facebook on forming health awareness among 

Algerian university students. Our results reached a set of results, namely: 

- The majority of students who use Facebook on a daily basis have 

continuous activity and interest in what Facebook includes in the various 

and awareness pages, according to their general and personal preferences 

and interests. 

-The majority of students choose home, which is the preferred place to 

browse Facebook, due to their free time. 

 



- The majority of students use the Smartphone to browse their account on 

Facebook, due to the multiplicity of these devices, their development, the 

ease of linking them and their connection to the Internet, as well as 

browsing the Facebook website on these smart devices and their use by the 

respondents with the large number and variety of applications that can be 

downloaded on smart phones. 

-The majority of students who use Facebook, the majority of them study in 

the master's phase. 

- The majority of respondents believe that the concept of health awareness 

is people's knowledge of health information and facts, and their sense of 

responsibility in order to improve the quality of life that the individual 

lives, providing individuals with information and experiences. With the aim 

of influencing their preferences, knowledge, and healthy behavior of their 

own and society. 

 

Key Words: Social Media, Facebook, Health Awareness, University 

Student,Health Pages 

 



قدمةم  
 

 :مقدمة 
 

 نعيش اليوم مرحلة اإلعالم الجديد بكل تجلياته وأبعاده،وهي مرحلة أضحى فيها العالم الشخصي والفردي

 سمة القرن الجديد،واألنترنيت والكمبيوتر أدواته األساسية ،وليس هذا إقرار بنهاية اإلعالم التقليدي ذلك 

 حتى اإلعالم التقليدي نفسه أعيد تشكيله وتحسينهأن الفواصل بين هذا األخير واإلعالم الجديد قد ذابت ،

 ومراجعته ليلتقي مع القديم مع بعض جوانبه.

 فالتسمح األنترنيت لألفراد بإيصال رسائل ألشخاص أخرين عديدين في ذات الوقت وبموارد محدودة 

 م نشره يستطيع الشخص الوصول إلى العالم بأجمعه ولكن تأتي مع هذه القدرة مسؤولية كبرى كما يت

 إيجاد توازن بين حقوق الناشر وحقوق باقي العالم ويمكن نشر صور وأخبار وأرقام هاتف وضرورة

 وعناوين سكن على وسائل التواصل اإلجتماعي.

 فالتتضمن كلمة وسائل التواصل اإلجتماعي تطبيقات مختلفة على األنترنيت تسمح للمستخدم بإنتاج 

 في عدة إتجاهات وهي تشمل الفايسبوك وتويتر وواتساب  المحتوى وتحميله وتبادل المعلومات

 وغيرها.

 ولقد تعاظم إستخدام األفراد لوسائل التواصل اإلجتماعي بحيث أصبحت جزء من حياتهم اليومية 

 وإحدى الطرق األساسية لتبادل الرسائل والمعلومات والصور وأفالم الفيديو.

 ليس فقط من خالل المستخدمين الكبير والمتزايد عليها  ويظهر تأثير وسائل التواصل اإلجتماعي

 بل أيضا من خالل الدور الذي تؤديه في حياتهم بحيث تستعمل فعال التعبير عن األراء والمشاعر

 واألفكار ،وهي تحرر اإلنسان وتمنحه سلطة وتشكل إمتدادا له ،وهي تمتاز بوجوديتها في كل 

 

 

 أ



قدمةم  
 

 .زمان ومكان 

 ويمكن تعريف وسيلة التواصل اإلجتماعي  بأنها تمكن المستخدمين من إنشاء أو إيجاد التواصل بينهم 

 ألهداف متعددة،ولهذا على كل مستخدم التسجل على الوسيلة وأحيانا خلق صفحته الخاصة ،والتي تكون 

 وصورو ظاهرة لعدد من األشخاص األخرين ،وعلى هذه الصفحة ،يمكن للمستخدم نشر معلومات 

 يستطيع اإلتصال بالصفحات العائدة لمعارفه.

 وتختلف أنواع وسائل التواصل اإلجتماعي وغاياتها ،فبعضها يهدف إلى إنشاء عالقات مهنية بين 

 الزمالء أو الموردين أو الزبائن،وبعضها األخر يهدف إلى تمكين المستخدم من إيجاد صديق قديم أو

 غايته عالقات الصداقة فقط وبعضها تأمين التالقي والمعارف،زميل قديم في المدرسة ،وبعضها 

 ،ويتيح للمستخدم عند إنشاء وبعضها األخر كالفيسبوك هو بهدف عام يسمح بكل أنواع العالقات 

 حساب عليه تحديد أنواع العالقة التي يبحث عنها ،وقد توجد بعض وسائل التواصل اإلجتماعي

 مثل تلك الخاصة بطالب جامعة معينة. المغلقة أو الخاصة بأشخاص معينين

 مايؤكد على أن دور الفيسبوك لم يعد مقتصرا على بث وتداول المعلومات فقط وربط وتكوين 

 صدقات في إطار المواضيع ذات اإلهتمام المشترك بل تعددت مجاالتها وأهدافها المشتركة لتشمل

 دة،كالتثقيف والتربية والترفيه والتوعية فيعلى تحقيق أهداف مختلفة تعود على الفرد والمجتمع بالفائ

 جميع المجاالت خاصة المجال الصحي،لتصبح بذلك أداة جديدة من أدوات الوعي الصحي ،بحيث

 أصبح الفايسبوك مصدرا مهما لنشر التوعية الصحية وزيادة المعرفة بين الناس ولتناول هذا الموضوع

 اإلطار المنهجي والذي تناولنا فيه إشكالية الدراسةمستويات الفصل األول  40جاءت دراستنا على 

 وفرضياتها وكذلك تناولنا فيه إشكالية الدراسة وفرضياتها وكذلك تناولنا أهمية الدراسة وأسباب إختيار
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قدمةم  
 

 الموضوع وكذلك المنهج وأداة الدراسة ومجتمع وعينة الدراسة وكذلك تحديد المصطلحات والمفاهيم و

 بقة.كذلك الدراسات السا

 والفصل الثاني اإلطار النظري والذي يتضمن مبحثين والذي تناولنا فيه وسائل التواصل والوعي الصحي

 مباحث والذي تناولنا فيه الطالب  40ثم الفصل الثالث تحت عنوان الطالب الجامعي والذي يتضمن 

 لجامعي ثم الفصلوالفايسبوك ودور مواقع التواصل في تشكيل الوعي الصحي لدى الطالب االجامعي 

 محاور بما فيه البيانات الشخصية وكذا المحور 40الرابع واألخير الجانب الميداني والذي تناولنا فيه 

 األول دوافع إستخدام الطلبة الجامعيين لموقع الفايسبوك  وكذلك تناولنا فيه المحور الثاني عادات 

 اإلشباعات الصحية المحققة من إستخدام  وأنماط إستخدام الطلبة لموقع الفايسبوك والمحور الثالث

 الطلبة لموقع الفايسبوك والمحور الرابع واألخير أثر إستخدام موقع الفايسبوك في تشكيل الوعي 

 الصحي لدى الطالب الجامعي الجزائري.
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الفصل األول:                                                       موضوع الدراسة وإطارها المنهجي  

2 
 

تحديد اإلشكالية:1-1  

اهية بما فكبرى في شتى مجاالت الحيامما اليخفى على احد ان القرن العشرين يمثل نقطة تحول         

أوي  ـــاإلجتماعضوء ثورة المعلومات الحديثة وعلى رأسها وسائل التواصل مجال االعالم واالتصال في   

ذة وباحثيناستخدامها بشكل واسع بين االفراد واالسات مايعرف بأدوات التشبيك االجتماعي والتي انتشر  

ل الحصولالمقاهي فاصبح من السه وطلبة من جميع انحاء العالم واصبحت تستخدم ايضا في البيوت  و  

الساعة.المعلومات بشكل منظم وسريع من خالل الحواسب والهواتف الشخصية على مدار على   

تـربط وبرزت هذه الوسائل التواصلية لتصبح في مقدمة انجازات ثورة معلومات دون منافس حيث        

الـــة كما هائن التقنيــمــشبكة معلومات االشخاص بعضهم ببعض لتجعل من العالم قرية صغيرة اذا تتض   

  رفيةمصتجارية و  اعمال-سياسية-اقتصادية-اجتماعية-من المعلومات في كافة مناجي الحياة )الصحية

هذه الستخداموالعاب  ووسائل ترفيه وتعارف وزواج وغيرها وقد تميزت هذه الوسائل التواصلية بسهولة ا  

فترات طويلةفرد ان ينغمس ل هذه الوسائل التواصلية بسهولة االستخدام وسرعة االنتشار  اذ يستطيع أي  

الحياة  االتـافة مجـــبسهولة كما اصبحت وسائل التواصل االجتماعي تغزو  كويبحر في صفحاته جدا    

في  شاراالفكار والمعلومات  فاصبحت  ظاهرة عالمية واسعة االنت كوسيلة لالتصال وتبادلاإلجتماعية   

ثكثرفيهم من الطلبة الجامعيين خاصة هم األبما  وقتنا الحالي  حيث استطاعت ان تجعل كافة النخب  

ولى بالدرجة األمن يتعلقون بها بشكل كبير نظرا للخدمات المتعددة التي اتاحتها والتي تتعلق   

ديد منباهتماماتهم في مجال االبحاث الجامعية وقد ساهم وجود وسائل التواصل االجتماعي في ظهور الع  
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عة من كان الفضاء االلكتروني مجاال للتفاعل فان ماينتج عن هذا التفاعل يمثل مجمو  الممارسات فاذا

والثقافات  تفاعالتوالممارسات وال على الثقافة االلكترونية التي تتكون من القيم واالخالقياتالممارسات  تحيل 

 الهامشية أو المضادة التي تشكل الشبكة.  

ة وكذا تعقيدها أن التكنولوجيا هي سالح ذو حدين فهي تساهم من جهة في تسهيل الحياة اليومي وإذا أعتبرنا

الجامعة  وذلك من خالل الخدمات التي تقدمها في مجاالت عدة وقطاعات مختلفة فالقطاع التعليم العالي أو

إثكتساب شكيل وعي و على غرار القطاعات األخرى تنهل من وسائل التكنولوجيا ومضامينها مايمكنها من ت

حي وإذا أخذنا الوعي في الجانب الصمعلومات تمكنها من اإلنسجام مع  التطور الحاصل في المجتمعات 

لجزائري ثكمثال :نجد أن وسائل التواصل اإلجتماعي تساهم في تشكيل وعي صحي لدى الطالب الجامعي ا

ة الفايسبوك وسائل التواصل اإلجتماعي خاصالذي يعتبر عنصرا مهما في المجتمع إذا أرتأئينا دراسة مساهمة 

وسائل التواصل  الذي تقوم به ولذلك لنكن الزمين ان نتعرف على ماهية الدور الحقيقي في تشكيل هذا الوعي

من  لدى الطالب الجامعي الجزائري الذي يمثل جماعة او شريحةفي  مجال الوعي الصحي  االجتماعي

 واصل االجتماعيتسليط الضوء على وسائل الت حاول في هذه الدراسةبصفة عامة فسنالمثقفين في المجتمع 

بغية ضم  2114 عام " بيرغ  موقع الفايسبوك الذي انشاه االمريكي "مارك زوكوبصفة خاصة وأساسية 

مشترك  روضمان استمرارية التواصل فيما بينهم اضحى اليوم يضم مايفوق نصف ملياالجامعة  اصدقاء

تماعي التي نظرا  للخدمات المتنوعة التي  يقدمها وطبيعة التواصل االجالمواقع إستخداما  ثرليصبح من اثك

نطالقا من طرق تحديد الدور الذي يلعبه لبلورة وتحقيق ونشر الوعي الصحي اوكذلك من جهة ثانية  يتيحها

التفاعلية  ة يبرز دورالطالب الجامعي الجزائري كما ان التفاعل مع المواضيع الصحي وانماط االستخدام لدى

      بمختلف اساليبها.
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 اغلب اذ تتيح هذه االخيرة شكال جديدا من اشكال التوعية الصحية بعروض مختلفة وبشكل اني جعل

ذا        المبحوثين يتفاعلون معها بشكل إيجابي بغض النظر عن الظروف المحيطة بها ومدى مساهمة ه

لطالب الجامعي ل القضايا الصحية وبلورة ونشر الوعي الصحي لدى احيااالخير في بناء الخلفية الثقافية 

  وعليه نطرح تساؤلنا في هذه االشكالية  كاالتي :الجزائري 

 ماهو دور وسائل التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي

 الجزائري؟

 ويندرج هذا السؤال ضمن االسئلة الفرعية التالية :

دوافع استخدام الطالب الجامعي الجزائري لموقع الفايسبوك ؟  *ماهي  

  *ماهي عادات وانماط استخدام الطالب الجامعي الجزائري لموقع الفايسبوك ؟

 *ماهي االشباعات المحققة للطالب الجامعي الجزائري من خالل موقع الفايسبوك ؟

؟ دى الطالب الجامعي الجزائري *ماهو اثر استخدام موقع الفايسبوك في تشكيل الوعي الصحي ل  

   1-2أسباب إختيار الموضوع:

ى       هناك مجموعة من األسباب وراء إختيار هذا الموضوع وقد تم تقسيمها إلى أسباب موضوعية وأخر -

 إلى أسباب ذاتية كاألتي:

                                                                                   األسباب الذاتية:* 

.                                                                            الشغف العلمي واالهتمام الشخصي بالموضوع  * 

تخصص الطالب يمكنه من دراسة هذا النوع من المواضيع . *   
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    * اإلهتمام الشخصي بالمواضيع الصحية التي تنشر على موقع الفيسبوك .

                                                            األسباب الموضوعية:   *

ر الذي بات          األم * التزايد الكبير والمستمر للطلبة الجامعيين الجزائريين لهذا الموقع وتعدد إهتماماتهم

     ظاهرة تستدعي الدراسة والبحث.                                                                      

ي وقتنا          * تزايد أهمية قضايا الصحة والوعي الصحي كالظاهرة تفشي فيروس كورونا التي أصبحت ف

لى المستويات الوطنية واإلقليمية وحتى الدولية.الراهن من أهم النقاشات المطروحة ع  

ك في المجال إهتمام بالوعي الصحي والقضايا الصحية والمعلومات التي تنشر عبر الفايسبو  *تزايد

 الصحي تتم بطريقة عشوائية دون التأثكد من صحتها. 

سعت دراستنا إلى تحقيق جملة من األهداف منها:     أهداف الدراسة:1-3  

دوافع واالستخدامات المحققة من موقع الفايسبوك لدى الطالب الجامعي الجزائري . * معرفة   

                         عادات وانماط استخدام الطالب الجامعي الجزائري لموقع الفايسبوك .  *معرفة

        اإلشباعات الصحية التي يقدمها موقع الفيسبوك للطلبة الجامعيين.                   *معرفة 

الطلبة دى ة الذهنية ونشر الوعي الصحي لإستخدام موقع الفايسبوك ودوره في تشكيل الصور  *معرفة 

 الجامعيين .
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 1-4                                                               أهمية الدراسة:  

الجامعي  لوعي الصحي لدى الطالبتكتفي الدراسة أهمية بالغة كونها تعالج دور الفايسبوك في زيادة ا  

 الجزائري بحيث يعتبر مصدرًا مهمًا لنشر التوعية الصحية وزيادة المعرفة بين الطالب خاصًة في الوقت

  الراهن،من خالل المساعدة لماليين األشخاص حول العالم في البقاء على تواصل مع بعضهم البعض،

  ومكافحةالتضليل واألخبار الزائفة، و زيادة المحتوى الموثوق على منصات المختلفة ،لتمرير رسائل صحية

  ترفع الوعي الصحي لدى هذه الشريحة، إلى أن فئة الشباب لديهم نوع من الوعي الصحي، وحتى تظل

  التوعية حاضرة بصورة دورية ويمارسوها في حياتهم، البد أن ترافقهم، وليس هناك أحسن من استغالل

  وسائل التواصل االجتماعي التي أصبح ارتباطهم بها كبيرا، مشيرة إلى وجود بعض المحاوالت في هذا 

 المجال، كفتح صفحات في الفضاء االفتراضي، بتقديم معلومات طبية وإرشادية في نشر الحمالت

ا بعضالبدانة ومشكالتها والنشاط البدني وأيضوعي الصحي بما فيها من اإلعالنية اإللكترونية حول ال   

األمراض المعدية كالفيروس كورونا .   

   1-5تحديد مفاهيم الدراسة: 

رتبط     يعرف الدور لغة بأنه الحركة أي الفعل والعمل، ونالحظ من خالل هذا التعريف أن الدور م*لغة:  

 بالقدرة على الحركة والنشاط .1

 وحسب معجم ) (Woutburg و (Bloch)فإن كلمة الدور مشتقة من العبارة الالتينية        

                                                             

 111ت ص.د)الطالب، دار الشروق، بيروت،( فؤاد أقوام البستاني، منجد  1
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  (Rotulas)التي تعني من جهة ورقة مطوية تحمل مكتوب،ومن جهة ثانية مايجب أن يستظهره    

 .1م بدأ إستعمال مفهوم الدور بمعنى وظيفة إجتماعية أو مهنة11ممثل مسرحية  وإبتداءا من القرن     

  العديد منفانه يمكن القول بأن هناك بما أننا بصدد إعطاء مفهوم إصطالحي للدور  *إصطالحا: 

 األبحاث قد تناولت مفهوم الدور وتوصل عدد من العلماء إلى إعطاء تعاريف متباينة كل حسب     

 تخصصه وإتجاهاته العلمية وهذا مايشير إليه فاروق مداس حيث يقول:) أن مصطلح الدور يستخدم      

 واألنثروبولوجيا بمعان مختلفة فيطلق كالمظهر للبناء اإلجتماعي علىفي علم اإلجتماع وعلم النفس       

 وضع إجتماعي معين يتميز بمجموعة من الصفات الشخصية واألنشطة،ثكما يمكن تعريفه على أنه       

 نموذج يرتكز حول بعض الحقوق والواجبات ويرتبط بوضع محددا للمكانة داخل جماعة أو موقف      

 عين يتميز بمجموعة من الصفات الشخصية واألنشطة،ثكما يمكن تعريفه على أنه نموذإجتماعي م      

   يرتكز حول بعض الحقوق والواجبات ويرتبط بوضع محددا للمكانة داخل جماعة أو موقف إجتماعي      

 ويتحدد دور الشخص في أي موقف عن طريق مجموعة توقعات يعتنقها األخرون كما يعتنقها الشخص      

 2نفسه.     

             كالدور هو نمط من الدوافع واألهداف والمعتقدات والقيم واالتجاهات والسلو  :التعريف اإلجرائي

لذي التي يتوقع أعظاء الجماعة أن يروه فمن يشغل وظيفة ما أو يحتل وضعا إجتماعيا معينا والدور ا  

 يصف السلوك المتوقع من شخص في موقف ما.     

 

                                                             

المستوى :حورية بن عياش، صراع األدوار لدى المرأة الجزائرية العاملة في ضوء بعض المتغير ات الشخصية، السن : ( 1
 11ص 1991-1991وصورة الذات، رسالة ماجستير، معهد علم النفس والعلوم التربوية، جامعة قسنطينة :المعيشي 

 110ص 1003.قاموس مصطلحات علم االجتماع، دار مدني للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،(فاروق مداس،  2
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  مواقع التواصل اإلجتماعي:-  

 (Social networking sites)  تسمى كذلك الشبكات اإلجتماعية ومواقع التشبيك اإلجتماعي         

 وهي عبارة عن مواقع تستعمل من طرف األفراد، من أجل التواصل اإلجتماعي وإقامة العالقات والتعارف     

 مختلفة ويمكن للمستعمل عبرها أن ينشىء صفحته الخاصة، وبناء جماعات إفتراضية ذات إهتمامات    

 وينشر فيها سيرته وصوره ومعلوماته الخاصة،ويكتب مقاالت ونصوص،وينشر تسجيالت فيديو،زمن     

1.Facebook ;google plus ;myspace أشهر هذه المواقع 

 اإلجتماعي هي صنف من المواقع يقدمعرف الباحثان "ألسون وبوند" اللذان يريان بأن مواقع التواصل  

 خدمات تقوم على تكنولوجيا الويب تتيح لألفراد بناء ملمح متاح للعموم أو شبه متاح للعموم في إطار

 نظام محدد ويعرفها أستاذي التسويق "   m.kaplan and michael haenleiعلى أنها  

 الويب ،وبشكل مبسط فإن المواقع مجموعة التطبيقات على األنترنيت تشغل على فلسفة وتقنيات 

 اإلجتماعية هي مواقع على شبكة األنترنيت تسهل على المشتركين تبادل الرسائل واألراء والمواد 

 اإلعالمية من مقاطع فيديو وصور وسواها .

 التعريف اإلجرائي:

من خالل  بأنها أدوات اتصال تعتمد على شبكة اإلنترنت، تتيح لألشخاص التفاعل مع بعضهم البعض،

 تبادل األفكار والمعلومات من خالل التواصل بين المجتمعات االفتراضية، وهي تعتمد مشاركة المعلومات

بشكل رئيسي على وجود األنترنيت المتصل بأجهزة الحاسوب ،أو األجهزة اللوحية،أو الهواتف،وتمكن   

شخصية ،أو مستندات أو     المستخدمين من الوصول بالسرعة إلى المحتوى الذي قد يكون معلومات 

 مقاطع فيديو ،أو صور.  
                                                             

1(revues-univ-ouargla.dz 17/12/2019h9.30 
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      الوعي:                                                                  -

                         1جاء في مقاييس اللغة "الواو والعين والياء" كلمة تدل على ضم شيء.  لغة:

ووعيت العلم أعيه وعيا،وأوعيت المتاع في الوعاء أوعيه وفي لسان العرب الوعي يعني حفظ القلب    

 الشيء،وعى الشيء والحديث يعيه وعيا وأوعاه :حفظه وفهمه وقبله،فهو واع،وفالن أوعى من فالن   

وعاها،فرب مبلغ أوعى من سامع.          أي أحفظ وأفهم .وفي الحديث )نظر هللا أمرا سمع مقالتي ف

                                                                                         إصطالحا:

في      معرفة يكتسبها الفرد من مجتمعه ،ومن تفاعله معه،وتترسخ هذه المعرفة بحيث تصبح مركوزة 

   2الالوعي ،أي في العقل والشعور الباطن لدى اإلنسان،ثم هي معرفة قابلة للنمو والتطور.

                   التعريف اإلجرائي:                                            

ه والوعي كلمة تعبر عن حالة عقلية يكون فيها العقل بحالة إدراك وعلى تواصل مباشر مع محيط 

 . الخارجي عن طريق منافذ الوعي التي تتمثل عادة بحواس اإلنسان الخمس

 الصحة:

 لغة:

 3.خالف السقم وهي عبارة على السالمة وعدم االختالل

 

                                                             
1 )islamonline.net. 13/1/2020h10.30 

2 )islamonline.com .13/1/2020h10.30 
3 )bohoti.blogspot.com .13/1/2020h10.30 
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 إصطالحا:

حة العقلّية واالجتماعية  ُتعرَّف الِصّحة ِبأنَّها حالة اإلنسان دون أّي َمَرض أو داء، وهي تشِمل الصِّ

ليم هو اّلذي َيشُعر ِبسالمة بدنه وجسده، والبدنية، فكما  ليم؛ فاإلنسان السَّ ليم في الجسم السَّ ُيقال العقل السَّ

أّما اجتماعّيًا فهو إنسان ذو َنظرة واقعّية ِللعالم ويتعامل مع أفراد الُمجتمع ِبشكل جيِّد، وَيشتِمل مفهوم 

ُلُهما الّسالمة من جميع األمراض وال حة على أمرين أوَّ فاءالصِّ  ِعَلل وثانيهما َذهاب الَمَرض والشِّ

 .منه بعد حلوله 

  الوعي الصحي :

بالمسؤولية نحو صحتهم وصحة  يقصد به إلمام المواطنين بالمعلومات الصحية وأيضا إحساسهم

غيرهم،وفي هذا اإلطار يعتبر الوعي الصحي هو الممارسة عن قصد نتيجة الفهم واإلقناع،وبمعنى أخر 

الممارسات الصحية إلى عادات تمارس بال شعور أو تفكير ،وهو الهدف الذي يجب أن تسعى أن تتحول 

 1إليه وتتوصل إليه ال أن تبقى المعلومات الصحية كثقافة صحية فقط.

  التعريف اإلجرائي:

هو عملية إعالمية هدفها حثُّ الناس على تبّني نمط حياة وممارسات صحية سليمة ، من أجل رفع 

لصحي للمجتمع ، والحّد من انتشار األمراض ، والتثقيف الصحي يحقق هذا الهدف بنشر المستوى ا

المفاهيم الصحية السليمة في المجتمع ، وتعريف الناس بأخطار األمراض ، وإرشادهم إلى وسائل الوقاية 

والندوات  منها ، وُيستعان على ذلك بوسائل مختلفة ، مثل : اللقاءات المفتوحة مع الناس ، والمحاضرات

، وعرض األفالم التلفزيونية والسينمائية ، وتوزيع النشرات الصحية والكتيبات والصحف والمجالت وغيرها 

 .من وسائل اإلعالم

                                                             
1( revues-univ-ouargla.dz  
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 الطالب الجامعي:

هو كل شخص ينتمي لمكان تعليمي معين، مثل: المدرسة، أو الجامعة، أو الكلية، أو المعهد والمركز، 

وينتمي لها من أجل الحصول على العلم وامتالك شهادة معترف بها من ذلك المكان حتى يستطيع 

 1.ممارسة حياته العملية فيما بعد تبعا للشهادة التي حصل عليها

 

 التعريف اإلجرائي:

شخص يتابع دروسا في الجامعة أو أحد فروعها أو مؤسسة تعليمية مكافئة لها وفي الغالب يكون هذا  هو

الشخص قد إنتهى الدراسة في أطوار سابقة يكون مستواها التعليمية أدنى من مستوى الجامعية ويسعى 

 اه ..إلخالطالب في الحصول على إحدى الشهادات الجامعية مثل : الليسانس والماستر والدكتور 

 الفايسبوك :

معنى كلمة الفيس بوك فى األساس هو كتاب يضم صور كل الطلبة الذين تخرجوا من نفس  لغة:

المدرسة مع اسم كل واحد تحت صورته و الغرض من ذلك تذكر أصدقائك بعد التخرج و يتبع  الجامعة أو

ألنه يضم  Facebook أو YearBook هذا النظام فى الواليات المتحدة األمريكية و يعرف أيضا باسم

 2.صور خريجي نفس السنة

 إصطالحا:

                                                             
1 (wiki.kololk.com. 18/1/2020 h 11.18 
2 (www.siteawy.com. 18/1/2020 h 11.18 
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ثكما أنَّه موقع ُممتع، وُمتاح بشكٍل يومّي بأسلوب ُمنتظم، حيث ال ُيواجه الُمستخِدم الجديد ُص عوبة في فهمه، أو 

استخدامه؛ إذ إّنه بإمكان أيِّ شخٍص حتى لو لم يكن تقنّيًا، أو ُمِلّمًا بالتكنولوجيا أن يبدأ بالنَّشر، وُمشاركة 

 المعلومات على الفيس بوك.1

السابقة:الدراسات 1-11  

دور مواقع التواصل اإلجتماعي"الفيس  2117-2116فاطمة بربوشي /زينب صديقي الدراسة األولى : 

-جامعة أدرارنموذجا–بوك"في تنمية الوعي البيئي لدى طلبة العلوم اإلنسانية   

وذلك من خالل  في تنمية الوعي البيئي تمحورت الدراسة حول دور شبكة التواصل اإلجتماعي الفيس بوك

ومدى  دراسة إستخدامات الجماهير لواحدة من تطبيقات الجيل الثاني للويب وهو موقع الفيس بوك

اعي في بدايتها فاعلياته في تنمية الوعي البيئي وذلك من خالل توضيح إتاحة شبكات التواصل اإلجتم

وكل مايستجد  يتواصلون به ويطرحون عليه إهتماماتهمللخواص ،أي أن كل فئة من المجتمع لديهم موقع 

دوارا غير التي عندهم وفي ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم أفرزت تطبيقات العالم الجديد أ

ايا البيئة أحد خصصت لها باألساس ،فصارت تتسم بمزيد من الوعي والنضج ولعل الوعي البيئي وقض

تضمنت مجموعة من األسئلة وهي:هذه األدوار المستخدمة حيث   

ك؟ماهو حجم تعرض طلبة العلوم اإلنسانية بجامعة أدرار لمواقع التواصل اإلجتماعي فيسبو -1  

هل توجد مظاهر بارزة للوعي البيئي من وجهة نظر طلبة العلوم اإلنسانية بجامعة أدرار؟-2  

مشكالتها؟هل يهتم  مواقع التواصل اإلجتماعي الفيس بوك بقضايا البيئة و -3  

                                                             
1 )mawdoo3.com 29/1/2020 h 17.15 
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سبوك ماهو حجم إعتماد طلبة العلوم اإلنسانية بجامعة أدرار على مواقع التواصل اإلجتماعي الفي-4

 ثكمصدر للمعلومات البيئية؟

ن أدوات جمع وقد إستعان الباحث في هذه الدراسة على منهج المسح بالعينة إلى جانب تطبيق أداتين م

.البيانات هما المقابلة وإستمارة اإلستبيان  

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

لك بالستخدام *مجتمع الدراسة يستخدم موقع التواصل اإلجتماعي بما معدله ساعتين يوميا في المنزل وذ

 الهاتف .

ئي والمساهمة في *تتبين مظاهر الوعي البيئي بالقيام بالعمل التطوعي يتم من خالله تنمية الوعي البي

والتشجير.حمالت التنظيف   

بر موقع الفيس بوك *لموقع الفيسبوك عناية بالقضايا البيئية ومشكالتها وذلك عن طريق إبراز مخاطر يعت

ياه الصالحة بنشر الوسيلة التي تالزم األفراد ،فهم على إتصال دائم بالعالم إلى أن أصبح التلوث وهدر الم

 صور و مقاطع فيديو تبين ذلك.

ومات البيئية من طرف الطلبة الجامعيين.*يعتمد كمصدر موثوق للمعل  

"دور مواقع التوصل اإلجتماعي في تشكيل  2113الدراسة الثانية: رأفت مهند عبد الرزاق 

طلبة  دراسة ميدانية لحالة الحراك الشعبي في العراق على عينة من-الوعي السياسي "

-16-11ة ولغاي 2113-13-11جامعات كل من الموصل واألنباروتكريت للفترة من 

2113 .  
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السياسي لفئة  هدفت هذه الدراسة التعرف على دور شبكات ومواقع التواصل اإلجتماعي وأثرها على الوعي

ى طلبة ثالث مهمة في المجتمع أال وهي فئة الشباب الجامعي )اإلناث والذكور( وقد وقع إختيار العينة عل

الشعبي . جامعات عراقية حكومية كانت مناطقها تشهد بدايات الحراك  

تبانة على طلبة وقد إستعان الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع اإلس

 الجامعات الثالث .

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

ل *إن مواقع التواصل اإلجتماعي تسهم في تشكيل اإلتجاهات السياسية لطالب جامعات الموص

كريت.واألنباروت  

السلوكيات  *تسهم مواقع التواصل اإلجتماعي في طرح أفكار تهم الشباب الجامعي ،وفي التأثير على

.السياسية والفكر السياسي لدى الشباب الجامعي وتعكسه على الشارع السياسي العراقي  

يمنها ف *إخضاع الشبكات اإلجتماعية لمزيد من الدراسات المتعمقة التحليلية والميدانية لإلستفادة  

  رصد تيارات وإتجاهات الرأي العام عن القضايا الحيوية المختلفة،ودوافع اإلستخدامات واإلشباعات 

المتحققة منها،وتوصية أن تتواثكب مناهج اإلعالم مع كل المستحدثات في هذا الموضوع.   

بين  ار والخبرات*ساهمت شبكات التواصل اإلجتماعي الرقمية على األنترنيت في تبادل األراء و األفك  

كاتالمشاركين حول مختلف القضايا ،ثكونها ساحات مفتوحة للحوار حيث تتنوع هذه المنتديات والشب  

ة.بصورة ملحوظة ،ومنها المنتديات العربية والعالمية التي تعمل على زعزعة األمن واإلستقرار للدول  
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ك في تعزيز التوعية الصحية لدى "دور شبكة الفايسبو  2117: محمد فاضل علي  الدراسة الثالثة   

.-دراسة مسحية من وجهة نظر المختصين في وزارة الصحة األردنية –الجمهور"   

الفايسبوك  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة رأي المختصين في وزارة الصحة األردنية بما تنشره شبكة  

شباعات أثكثر المواضيع جذبا وأهم هذه المواضيع من وجهة نظرهم ورصد اإل من معلومات صحية وماهي

 المتحققة لذلك .إن أهمية هذه الدراسة تمثلت في معرفة أهم الموضوعات الصحية 

م الصحي .المنشورة على شبكة الفايسبوك ومدى تأثيرها على متصفحي الشبكة في تعزيز وعيه  

صال هذه الدراسة كدليل عمل إلختيار أفضل الطرق إلي باإلضافة إلى ذلك يمكن إعتبار نتائج  

 المعلومة الصحية من خالل الفيسبوك.

هدفإعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي لغرض إستطالع أراء المختصين في وزارة الصحة ،وب  

تخدم الباحثقياس معرفتهم وتصورهم تجاه دور شبكة الفايسبوك في تعزيز التوعية الصحية ،إس  

فقرة . 35انة أداة للدراسة صممت لتشمل جميع األسئلة محاور اإلستبانة والتي بلغت اإلستب  

 التعقيب على الدراسات السابقة : 

"الفيس ور مواقع التواصل اإلجتماعيد 2117-2116: فاطمة بربوشي /زينب صديقي الدراسة األولى   

-ة أدرارنموذجاجامع–في تنمية الوعي البيئي لدى طلبة العلوم اإلنسانية  بوك"   

 عالقة دراستنا بهذه الدراسة :

ي تعد هذه الدراسة مختلفة عن دراستنا من حيث اإلختالف في المتغير الثاني أال وهو الوعي البيئ  

 أوجه اإلتفاق :

ي تشترك كل من الدراستين في إهتمامهما بموضوع مواقع التواصل اإلجتماعي ذات إهتمام مشترك ف  

لعموم تقديم خدمات تقوم على تكنولوجيا الويب تتيح لألفراد بناء ملمح متاح للعموم أو شبه متاح ل  
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 في إطار نظام محدد.

 أوجه اإلختالف :

إختالفهما من حيث الموضوع فالدراسة السابقة عنوانها"دور مواقع التواصل اإلجتماعي فيسبوك-  

ي الصحي.ر وسائل التواصل اإلجتماعي في تشكيل الوعفي تشكيل الوعي البيئي أما دراستنا تناولت دو   

ت المنهج  المسح إختالفهما من حيث المنهج فدراستنا تناولت المنهج الوصفي في حين الدراسة السابقة تناول-

 بالعينة .

أما إختالفهما من حيث أدوات جمع البيانات فدراسة السابقة قد إستعانت بالمقابلة وأداة اإلستبيان-  

ا قد إستعانت باإلستمارة اإللكترونية.دراستن  

 اوجه اإلستفادة من الدراستين :

ة وإستفاد الباحث من هذين الدراستين من خالل المنهج المعتمد في الدراسة وهو منهج المسح بالعين  

بثكذلك منهج الوصفي باإلضافة من خالل اإلستفادة من اإلطار النظري للدراسة وكذلك من خالل  الجان  

ي للدراسة كما تمت اإلستفادة من قائمة المصادر والمراجع .التطبيق  

 الدراسة الثانية : 

سي "دور مواقع التوصل اإلجتماعي في تشكيل الوعي السيا 2113رأفت مهند عبد الرزاق 

ن دراسة ميدانية لحالة الحراك الشعبي في العراق على عينة من طلبة جامعات كل م-"

. 2113-16-11ولغاية  2113-13-11من  الموصل واألنباروتكريت للفترة  
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 أوجه اإلختالف : 

إختالفهما من حيث الموضوع فالدراسة السابقة تناولت موضوع الوعي السياسي فحين تناولت -  

 دراستنا الوعي الصحي .

ث إختالفهما من حيث توزيع أفراد العينة فدراسة السابقة قد وضع إختيار العينة على طلبة ثال-  

 جامعات أما دراستنا قد وضع إختيار العينة على طلبة علوم اإلعالم واإلتصال بجامعة العربي بن

 مهيدي أم البواقي.

 أوجه اإلتفاق :

ة تشترك كل من الدراستين في إهتمامهما بموضوع مواقع التواصل اإلجتماعي أال وهو فئة الطلب-  

 الجامعيين.

في المنهج الوصفي . تشترك كل من الدراستين في إهتمامهما-  

 أوجه اإلستفادة من الدراستين :  

ة وإستفاد الباحث من هذين الدراستين من خالل المنهج المعتمد في الدراسة وهو منهج المسح بالعين  

بثكذلك منهج الوصفي باإلضافة من خالل اإلستفادة من اإلطار النظري للدراسة وكذلك من خالل  الجان  

مت اإلستفادة من قائمة المصادر والمراجع.التطبيقي للدراسة كما ت  

 الدراسة الثالثة :

"دور شبكة الفايسبوك في تعزيز التوعية الصحية لدى الجمهور "  2117محمد فاضل علي   

.-دراسة مسحية من وجهة نظر المختصين في وزارة الصحة األردنية –  
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 أوجه اإلختالف :

زمن حيث الموضوع فدراسة السابقة تناولت موضوع "دور شبكة الفايسبوك في تعزي إختالفهما-  

 التوعية الصحية لدى الجمهور "فحين تناولت دراستنا موضوع "دور مواقع التواصل اإلجتماعي في

-فيسبوك نموذجا-تشكيل الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي   

تعانت إستعانت باإلستمارة اإللكترونية في حين إس إختالفهما من حيث أداة اإلستبيان فدراستنا قد-  

 دراسة السابقة أداة اإلستبيان .

 أوجه اإلتفاق:

تتفق كل من الدراستين بموضوع التوعية الصحية .-  

تتفق كال من الدراستين في النموذج وهو الفيسبوك.-  

تتفق كال من الدراستين في المنهج الوصفي .-  

 أوجه اإلستفادة من الدراستين:

 إستفاد الباحث من هذين الدراستين من خالل المنهج المعتمد في الدراسة وهو المنهج الوصفي 

ةباإلضافة من خالل اإلستفادة من اإلطار النظري للدراسة وكذلك من خالل  الجانب التطبيقي للدراس  

 ثكما تمت اإلستفادة من قائمة المصادر والمراجع.
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المدخل النظري للدراسة:1-11  

 تظرية اإلستخدامات واإلشباعات:

 1-النشأة:

ات، يـترجع بداية االهتمام بدراسة اإلشباعات المتحققة للجمهور من استخدام وسائل اإلعـالم إلـى األربعين   

حــــول اإلشـــباعات المتحققـــة مــــن االســـتماع إلــــى  2491( Herzogومـــن هـــذه الدراســــات: دراســـة )هرتـــزوج 

( حــــــــــول وظــــــــــائف قــــــــــراءة الصــــــــــحف Berelson1949بيرلســــــــــون )ودراســــــــــة  المسلســــــــــالت الصــــــــــباحية،

(HeshamMesbah,p12,1991.)1 

أن يطـور مـدخل االسـتخدامات واإلشـباعات مـن خـالل تحويـل  2494( Katzوقد اسـتطاع )إليـاهو كـاتز    

مســـار أهـــداف بحـــوث اإلعـــالم مـــن معرفـــة التـــأثيرات اإلقناعيـــة لوســـائل اإلعـــالم إلـــى مـــاذا يفعـــل الجمهـــور 

اإلعـالم، وجـاء أول تطبيـق عملـي لمـدخل االسـتخدامات واإلشـباعات فـي الدراسـات اإلعالميـة علـى بوسائل 

   2499وذلك في مقالته العلمية المنشورة عام  2( في الستينيات،Raymond Bauerيد )ريموند باير 

 The Obstinate( بعنوان الجمهور العنيد )The American Psychologistفي مجلة )

Audience ،)تتمثل في أن جماهير وسائل اإلعالم نشيطة ومتوجهة نحو  –آنذاك –وكانت فكرته الجديدة

( بذلك مفهوم التأثيرات المباشرة Bauerالهدف في سلوكهم الستخدام وسائل اإلعالم، وعارض )باير 

                                                             

اإلنترنت على عينة من  دراسة في سوسيولوجيا -أحمد عمر، حمدي مواقع التواصل االجتماعي وتشكيل الوعي السياسي  1)
 1011الشباب في بعض  محافظات صعيد مصر. دورية إعالم الشرق األوسط، العدد العاشر 

  

الخياط، مسعد محمد دور اإلنترنت والصحافة في إمداد المراهقين بالمعلومات. رسالة ماجستيرغير منشورة، معهد الدراسات ( 1
 1002العليا  للطفولة جامعة عين شمس، 
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بات وعرض لفكرة أن الناس تستخدم وسائل اإلعالم الجماهيرية، ومحتواها إلشباع رغ –آنذاك –المقبولة

 .معينة لدىهم

 مع بداية هذه المرحلة الزمنية في تاريخ مدخل االستخدامات واإلشباعات وتطوره قدم الباحثون

 إسهامات أكاديمية متنوعة أضافت لدراسات االستخدامات واإلشباعات تراكمات علمية أسهمت في

 وثرائها، ويرى البحث أنه يمكن رصد المالمح العامة لتطور دراسات االستخدامات خصوصيتها

 1واإلشباعات كما يلي:

 هذه المرحلة بدأت في األربعينيات من القرن العشرين، وامتدت خالل األربعينيات المرحلة الوصفية:*

 االتصال فيما يتعلق والخمسينات، واهتمت بتقديم وصف التجاهات الجماعات المختلفة لجمهور وسائل

 بانتقاء مضمون محدد يتعرضون له، وكان من أشهر دراسات هذه المرحلة دراسة )هيرتزوج( عام

 2م. 1942

 وامتدت هذه المرحلة خالل عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، المرحلة االستكشافية:

 النفسية واالجتماعية التي تؤدي إلى وهى مرحلة ذات توجه ميداني؛ حيث كانت تركز على المتغيرات

 نمط مختلف من استخدامات وسائل اإلعالم, ومن أشهر دراسات هذه المرحلة دراسات )إلياهو كاتز(

 2499.3, ودراسات )ريموند باير( 2494, ودراسات )بيرلسون( 2494

                                                             

( تكنولوجياا االتصاال التفااعلى ناإلنترناتن وعالقتاة بدرجاة الاوعي السياساي لادى طاالب الجامعاات الخاصاة 1003جنيد، حنان) (1
 جامعة القاهرة. -( كلية اإلعالم1009مارس -المصرية، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، )يناير

 -ناات بمسااتوى المعرفااة السياسااية  للشااباب المصااري (. عالقااة التعاارص للصااحافة المطبوعااة واإلنتر 1002حبيااب، محمااد رضااا) (1
 دراسة تحليلية وميدانية. رسالة ماجستير غير منشورة، كليةاإلعالم، جامعة القاهرة.

دراسة مقارنة للمواقع االجتماعيةوالمواقع  -( تأثيرات شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين1011منصور، محمد)( 3
 ستير غير منشورة، كلية اآلداب والتربية، قسم اإلعالم واالتصال،األكاديمية العربية بالدانمارك.اإللكترونية. رسالة ماج
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 ة نتيجة التعرضوهى مرحلة النضج، وكان التركيز فيها على اإلشباعات المتحقق المرحلة التفسيرية:

 لوسائل االتصال، وتميزت دراسات هذه المرحلة بإعداد قوائم عن اإلشباعات المتحققة من العملية

 االتصالية، وقد امتدت هذه المرحلة منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي، وحتى اآلن، ومن أشهر

 Joseph Conway & Alan, ودراسـات كـلٍّ مـن: )2411دراسات هذه المرحلة دراسـات )مـاك كومبـوس( 

Robin) Joseph Conway and Alan Rubin. P443:463 1991).) 

 2-ماهية نظرية االستخدامات واإلشباعات:

الـــدور الحقيقـــى  –إلـــى حـــد كبيـــر  –يعـــرف مـــدخل االســـتخدامات واإلشـــباعات بأنـــه مـــدخل يوضـــح ويفســـر

وذلــك مــن خــالل النظــرة إليــه علــى أنــه جمهــور نشــط، ويتمثــل نشــاطه قبــل  ،للجمهــور فــي العمليــة االتصــالية

المحتـــوى الـــذى يفـــي بحاجاتـــه، ويحقـــق لـــه  –قبـــل التعـــرض -وبعـــد وأثنـــاء التعـــرض؛ حيـــث يختـــار الجمهـــور

إشباعات معينة، وأثناء التعرض فإن الجمهور يهتم برسائل معينة ويدركها، ويميـز بـين مـا هـو مهـم ومـا هـو 

 1عد التعرض فإن الجمهور ينتقي استرجاع المعلومات التي تعرض له, وبمعنى آخرأقل أهمية، وب

فــإن الجمهــور لــه غايــة محــددة مــن تعرضــه لوســائل اإلعــالم، ويســعى إلــى تحقيــق هــذه الغايــة مــن خــالل  

 (1997، 47التعرض االختياري الذى تمليه عليه حاجاته ورغباته )سعود البشر, محمود, ص

 تخدامات واإلشباعات:عناصر نظرية االس-3

ويقصد به أن أفراد الجمهور لديهم نشاط وإيجابية في استقبال  :Active Audienceالجمهور النشط: 

الرسالة وليسوا مجرد مستقبلين سلبيين لوسائل اإلعالم، وأصبحوا يتعرضون لهذه الوسائل بما يشبع 

  :احتياجاتهم ورغباتهم من وسائل اإلعالم

 
                                                             

المدونات ،اإلعالم البديل القاهرة :عالم الكتب .  1009(  عبد الحميد أحمد ،محمد  1  
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 االجتماعية والنفسية الستخدامات وسائل اإلعالم.األصول -2

 1حاجات ودوافع تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم: وتنقسم إلى قسمين:-1

 

وهـــى تســـتهدف التعــرف إلـــى الــذات، واثكتســـاب المعـــارف  (:Instrumental Motiveأوال: دوافــع نفعيـــة )

ــــة  والمعلومــــات والخبــــرات، وجميــــع أشــــكال الــــتعلم بوجــــه عــــام، وتعكســــها نشــــرات األخبــــار والبــــرامج التعليمي

 والثقافية. 

وهــى تســتهدف إضــاعة الوقــت، واالســترخاء، والصــداقة،  (:Ritualized Motiveثانًيــا: دوافــع طقوســية )

والهـروب مـن المشــكالت، وتـنعكس هـذه الفئــة فـي البـرامج الترفيهيــة، مثـل المسلســالت،  واأللفـة مـع الوســيلة،

، 247واألفـــالم، والمنوعـــات، وبـــرامج الترفيـــه المختلفـــة )مكـــاوي، حســـن عمـــاد والســـيد، ليلـــي حســـين، ص 

1998.) 

 التوقعات من وسائل اإلعالم. -2

 التعرض لوسائل اإلعالم. -1

 وسائل اإلعالم، وتنقسم إلى: إشباعات-3

 أواًل: إشباعات المحتوى، وتحتوي على نوعين من اإلشباعات:   

وتتمثـل فـي الحصـول علـى معلومـات، وتأثكيـد  (:Orientational Gratificationsأ: إشـباعات توجيهيـة )

 لىها.الذات ومراقبة البيئة، وهى إشباعات ترتبط بكثرة التعرض واالهتمام بالوسائل واالعتماد ع

                                                             

كة         اإلجتماعية وعالقته بالمشار ( د.ممدوح السيد عبد الهادي .د.حنان كامل حنفي مرعي  شتلة إستخدام مواقع الشبكات 1
    2-6ص ص 1011العدد الحادي عشر خريف   1011السياسية في اإلنتخابات الرئاسية  المصرية      



الفصل األول:                                                       موضوع الدراسة وإطارها المنهجي  

23 
 

ويقصــد بهــا ربــط المعلومــات التــي يحصــل علىهــا  (:Social Gratificationsب: إشــباعات اجتماعيــة )

 الفرد بشبكة عالقاته االجتماعية؛ حيث يستخدم أفراد الجمهور وسائل اإلعالم لتحقيق نوع من االتصال

مثــل إيجــاد موضــوعات للحــديث مــع اآلخــرىن،  بيــنهم وبــين أصــدقائهم وأســرهم، مــن خــالل تحقيــق إشــباعات

 والقدرة على إدارة النقاش والتمكن المعرفي، والقدرة على فهم الواقع، والتعامل مع المشكالت.

 

 وتنقسم هي األخرى إلى نوعين: (:Process Gratificationsثانيا: إشباعات عملية االتصال )

وتتحقــق مــن خــالل تخفيــف اإلحســاس  (:Para Orientationalأ: إشــباعات شــبه توجيهيــة ) 

 بالتوتر والدفاع عن الذات، وتنعكس في مواضيع التسلية والترفيه واإلثارة.

وتتحقــق مــن خــالل التوحــد مــع شخصــيات وســائل  (:Para Socialب: إشــباعات شــبه اجتماعيــة )

 زلة، مثلاإلعالم، وتزداد هذه اإلشباعات مع ضعف عالقات الفرد االجتماعية، وزيادة إحساسه بالع

تحرير الخيال، واستثارة العواطف، والتخلص من الشـعور بالملـل والضـيق، والـتخلص مـن الشـعور بالوحـدة  

 1والعزلة، والتوحد أو االندماج مع الشخصيات.

 اإلنتقادات الموجهة لنظرية اإلستخدامات واإلشباعات:-4

الـوعي الكامـل باحتياجاتـه،  افتراض الجمهور النشط، فالنظرية تفترض أن الفـرد لديـه هناك شكوك حول-1

 .ويتصرف وفقا لهذه االحتياجات

                                                             

 2( د.ممدوح السيد عبد الهادي .د.حنان كامل حنفي مرعي  مرجع سابق ص 1
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عدد من الباحثين أنها ال تزيـد عـن كونهـا إسـتراتيجية لجمـع المعلومـات مـن خـالل التقـارير الذاتيـة  يرى  -2

للحالة العقلية التي يكون عليها الفرد وقت التعامل مع الوسائل وفي هذا عـدم دقـة، خاصـة أن هنـاك خالفـا 

 .حول تحديد المصطلحات والمفاهيم مثل الحاجات

تنظــر البحــوث التــي تســتند إلــى نظريــة االســتخدامات واالشــباعات إلــى وظــائف وســائل االتصــال مــن  -3

منظـــور فـــردي لمســـتخدم الرســـائل االتصـــالية، فـــي حـــين أن الرســـالة االتصـــالية قـــد تحقـــق وظـــائف لـــبعض 

 .األفراد، وتحقق اختالال وظيفيا للبعض اآلخر

باعات بــــــــاختالف الثقافـــــــات والخصــــــــائص يمكـــــــن أن تختلـــــــف نتــــــــائج بحـــــــوث االســــــــتخدامات واالشـــــــ -9

 .الديموغرافية، وبالتالي فإن نتائج هذه البحوث ال تصلح للتعميم في أغلب األحوال

مهمـا يكــن مـن االنتقــادات الموجــة لنظريـة االســتخدامات واالشـباعات، فــإن صــالحيتها فـي دراســة االتصــال 

 قة بين وسائل االعالم والمجتمع، وتقدم الجماهيري ال تزال قائمة، حيث أنها تقدم مجاال لدراسة العال

العديــد مــن المفــاهيم التــي يصــعب التخلــي عنهــا وتســاعدنا علــى وصــف األنشــطة األساســية التــي تقــوم بهــا 

 1.وسائل اإلعالم

مــن أنســب المــداخل للدراســة الحاليـــة؛  يعــد مــدخل االســـتخدامات واإلشــباعات :ن خــالل العــرض الســابقمــ

حيث يقوم الشباب الجامعي بـدور إيجـابي فـي اختيـار الوسـائل التـي تشـبع احتياجاتـه المتعـددة، سـواء كانـت 

، ويعــرض عــن الوســائل التــي ال تحقــق لــه أى إشــباع؛ لــذا أو سياســية معرفيــة، أو وجدانيــة، أو اجتماعيــة،

الحتياجــــات الشــــباب  –محــــل الدراســــة –الشــــبكات االجتماعيــــةتحــــاول الدراســــة اختبــــار مــــدى تلبيــــة مواقــــع 

الجامعي المصري، من خالل استخدامه لتلك الشـبكات؛ مـا يتـيح قـدًرا مـن التنـوع فـي دوافـع متابعـة الشـباب 

 لهذه الشبكات واإلشباعات المتحققة منها؛ بما يلبي رغباتهم واحتياجاتهم المختلفة.
                                                             

1 (cte.univ-setif 2.dz .02/02/2020 h 10.58 
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جتماعيــة علــى المشــاهدة فــي مطالعتهــا يتطلــب انتباًهــا وتركيــًزا كبيــرين كمــا أن اعتمــاد مواقــع الشــبكات اال   

ـــا وفرًضـــا  مـــن قبـــل الجمهـــور؛ مـــا يـــدل علـــى نشـــاط المتـــابع وإيجابيتـــه فـــي التعـــرض؛ مـــا يحقـــق عنصـــًرا مهم 

 أساسي ا من فروض مدخل االستخدامات واإلشباعات وهو افتراض الجمهور النشط.

مــن هــذا  -لتطبيقــه فــي الدراســة الحاليــة -إطــار نظــري يعــد أفضــل ويؤكــد كــل مــا ســبق أنــه لــيس هنــاك أيُّ 

 1المدخل إلثراء هذه الدراسة، وتحقيق أهدافها.

فرضيات الدراسة: 1-1  

 * يستخدم الطلبة الجامعيين الجزائريين موقع الفايسبوك بدافع إثكتساب المعلومات الصحية .               

في أوقات فراغهم. بشكل كبير يستخدم الطلبة موقع الفايسبوك  * 

 * يحقق الطلبة جملة من اإلشباعات الصحية أثناء إستخدامهم لموقع الفايسبوك . 

              .ي يؤدي موقع الفيسبوك دورا كبيرا في تشكيل الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي الجزائر 
    

منهج الدراسة:1-9  

 الطريقةالمنهج هو مجموعة من القواعد التي يتم وضعها بقصد الوصول إلى الحقيقة في العلم أو هو  نإ  

 إلى جانبالتي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة من أجل إثكتشاف الحقيقة أو أنه عبارة عن أداة تقف    

 ،لذلك في دراستنا هذه تحت عنوان 2الباحث ووسيلة يستطيع من خاللها اإلرتباط بموضوع معينجانب   

 "دراسة((الجامعي الجزائري )) دور وسائل التواصل اإلجتماعي في تشكيل الوعي الصحي لدى الطالب   

 الوصفيأعتمدت على المنهج (( -فيسبوك نموذجا–ميدانية على عينة من طلبة علوم اإلعالم واإلتصال"     

                                                             
1 ) cte.univ-setif 2.dz 02/02/2020 h 10.58 

  61ص 1011محمد لعروصي' المرشد في المنهجية القانونية الطبعة الثانية ' (1
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 معين مع محاولة تفسير هذه  والبيانات عن ظاهرة أو موقفوالذي يهدف إلى جمع الحقائق المسحي     

 ويشغل هذا المنهج مكانة هامة في العلوم االجتماعية النه يتكيف مع ظروف ثكافيا  الحقائق تفسيرا      

 التغير وتعدد المؤثرات الفاعلة فيها وقد تتطور هذا  الظواهر االجتماعية المتسمة بعدم الثبات و    

 ومنهج البحث  طورا سريعا في السنوات األخيرة وله عدة تسميات منها منهج الوصفي التحليليالمنهج ت    

 .المسح اإلجتماعي وبدراسة الوضع أو الدراسات المعيارية اإلجتماعي تميزا عن    

 بانه اسلوب من اساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة  المسحي  ويعرف المنهج الوصفي    

 أو موضوع محدد خالل فترة أو فترات زمنية معلومة وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية  عن ظاهرة    

 تفسيرها بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات العلمية لظاهرة ويمكن تعريفه بأنه المنهج الذي يتم   

 دقيق وتفصيلي لظاهرة أو موضوع محدد على صورة نوعية أو كمية وقد يقتصر مسح يرتكز على وصف    

 1المنهج على وضع قائم في فترة زمنية محددة أو تطوير يشمل فترات زمنية معينة. هذا    

 وامكن تعريفه ايضا بانه تللك الطريقة العلمية التي يعتمده الباحث عند دراسته لظاهرة معينة وفق خطوات    

 تمكن من تحليلهاتصادي خالل مدة محددة  معلومات دقيقة وشاملة عم ظاهرة في الواقع اإلقحددة بانتقاء م    

 تحليال موضوعيا يؤدي إلى تحقق النتائج المرجوة منها.    

 يستخدم لدراسة االوضاع الراهنة للظواهر من  المسحي ومن خالل هذا التعريف يظهر ان المنهج الوصفي    

 وعالقتها والعوامل المؤثرة في ذلك وتحليل البيانات وإستخراج اإلستنتاجات ذات         خصائصها واشكالها  حيث    

 اليقتصر على مجرد وصف ظاهرة المسحي الداللة والمغزى بالنسبة لمشكلة البحث أي أن المنهج الوصفي    

 ت التي تتصل بها وتفسيرها والقوانين التي وإنما يتعدى ذلك إلى إثكتشاف الحقائق وأثارها والعالقا معينة    

 تحكمها.    

                                                             

 01-03محمد لعروسي المرشد في المنهجية القانونية .مرجع سابق ص( 1
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 دقيقا مسحا هو اثكتشاف الوقائع ووصفا المسحي وبالتالي يظهر ان الهدف من اعتماد المنهج الوصفي    

  كيفيا أو كميا كما قد يكون الهدف هو تقويم وضع معين ألغراض عملية مثال: خصائصها تحديدا وتحديد    

              على عدد العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات أودراسة مجموعة واحدة من الموظفين في  التعرف    

المسحية الشيء كما هو عليه أي  إداري أو إدارة من اإلدرات وهنا تقرر وتحدد الدراسة الوصفيةقسم 

 حادث فهو بداية راشدة لتحوالت ضرورية نحو األفضل في المستقبل. أو تصنف ماهو ماهو كائنتصف  

 مجتمع وعينة الدراسة :1-10    

مجتمع البحث:     

يقصد بمجتمع الدراسة جميع األحداث أو )األفراد( أو المؤسسات التي يمكن أن يكونوا أعضاء في عينة 

الدراسة. ومجتمع الدراسة جمع طبيعي أو جغرافي أو سياسي من األفراد أو الحيوانات أو النباتات أو 

المواضيع. وباختصار فالمجتمع من الناحية البحثية ما هو إال جمع فيزيقي, وألسباب اقتصادية وعملية ال 

 يستطيع الفرد دراسة مجتمع الدراسة في جميع الدراسات، وإنما يستعاض عن ذلك بدراسة العينة1

اء الذين   أو هو يعني جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث فهو جميع األفراد أو األشخاص أو األشي

 يكونون في البحث .2 

وعرف سوهرسيمي أريقانطا أن المجتمع هو جميع الموضوع في البحث إذا كان المجتمع ضخما كثيرة وال 

يمكن للباحث أن يدرسه كله فإن على الباحث أن يختار جزءا من مجتمع البحث ما يسمى بالعينة هي اختيار 

 جزء من الكل وهذا الجزء يتكون تشكيليا للكل. 3

                                                             
1 )drasah.com 02/02/2020 h 11.00 

2 )www.marefa.org 02/02/2020 h 11.02 

3 )http://etudiantdz.com/vb/t18953 02/02/2020 h 11.02 

http://www.marefa.org/
http://etudiantdz.com/vb/t18953
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ة العربي بن المستخدمين لموقع الفايسبوك بجامع ويتمثل مجتمع بحثنا في طلبة علوم اإلعالم واإلتصال  

 مهيدي بأم البواقي.

 عينة البحث:

هي عملية تأتي لتسهيل البحث العلمي تعطي نتائج على العموم دقيقة وتجيب على معظم أسئلة الموضوع 

أو بصيغة أخرى هي عبارة عن عدد محدود من المفردات التي سوف يتعامل معها الباحث منهجيا ويشترط  

 فيها أن تكون ممثلة لمجتمع البحث في الخصائص والسمات .1 

إن العينة هي البعض من مجتمع البحث أو هي نائب مجتمع البحث. فالعينة  Arikunto وقال أريقانطا 

المجتمع األصلي ثم تعمم نتائج الدراسة على المجتمع  إذن هي جزء من المعين أو نسبة معينة من أفراد

 2تكون أحياء أو شوارع أو مدن أو غير ذلك. ثكله. ووحدات العينة قد

وهكذا  ة الحال ا من مجتمع البحث أنه في مثل هذهمن المفروض على الباحث أن يختار جزء

التي تدفع الباحث إلى اختيار العينة بدال من دراسة المجتمع كله من خالل  يمكن أن نفهم األسباب

 :يلي ما

 .إن دراسة مجتمع البحث األصلي كله يتطلب وقتا طويال وجهدا شاقا وتكاليف مادية مرتفعة-1

 3.ال حاجة لدراسة المجتمع االصلي كله، فالعينة التي يختارها تحقق أهداف البحث-2     

                                                             

1 ) www.ta-u.com/vb/attachment.php?attachmentid=7500. 2/04/2020 h 00.09 

 

        2 ) omarabosil.maktoobblog.com/95312 .2/04/2020 h 00.10 

 

 109ص:  م 1996دار أسامة, الرياص بمكة المكرمة,  ,البحث العلمي: مفهومه أدواته, واسالبه, ذوفان عبيدات و صاحبه(3

http://www.ta-u.com/vb/attachment.php?attachmentid=7500


الفصل األول:                                                       موضوع الدراسة وإطارها المنهجي  

29 
 

وطبيعة       ونظرا لتباين وتحديد حجم و عدد مجتمع البحث في دراستنا هذه من حيث طبيعة جنس األفراد 

ارمفردة من المجتمع األصلي للبحث قمنا بإختي 61واهم التعليمي تكونت العينة من أعمارهم  ومست  

ما :العينة القصدية ، تجدر اإلشارة هنا إلى أن هناك عاملين أساسيين تتأثر بها حجم عينتنا وه  

بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي. /أفراد العينة طلبة علوم اإلعالم واإلتصال1   

/أفراد العينة يستخدمون ويتصفحون صفحات موقع الفايسبوك وهذا هو نموذج دراستنا.2   

أدوات البحث:1-11  

 إستمارة اإلستبيان اإللكتروني:

وهو استفتاء يوجد على مواقع اإلنترنت لسؤال ما، أو استبيان يحتوي على مجموعة من األسئلة – المغلقة أو 

المفتوحة أو المغلقة المفتوحة- تكون على مواقع الشبكة العنكبوتية، فهي أحد الوسائل المستخدمة في معرفة 

تفكير ومعلومات األشخاص حول موضوع معين، وغالبًا تستخدم االستبانة اإللكترونية لمعرفة آراء الناس حول 

 منتج ما أو خدمة معينة تقدمها شركة ما، وتستهدف االستبانة اإللكترونية أيضًا عينة محددة من األشخاص .1

أوهي أحد الطرق التي يمكن استخدامها لتوزيع االستبيانات. تتميز االستبيانات اإللكترونية و التي تكون غالبا .

منشورة على موقع ما بأنها طريقة سريعة جدا لعرض المعلومات للزائر أو المستهدف من االستبيان و الحصول 

 على إجابات منه في مدة قصيرة.2

                                                             
1 )www.manaraa.com 2/04/2020 h 00.14 

2 )langvara.com2/04/2020 h 00.19 

http://www.manaraa.com/
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أو هو أحدث أنواع اإلستبيان وأثكثرها سهولة ،ألنه يتم بشكل إلكتروني من خالل إعداد بعض الملفات الرقمية 

المتوافقة مع صفحات الويب، ومن ثم البدء في رفع ملف اإلستبيان وإرساله إلى بعض األشخاص  والحصول 

 على اإلجابة عليه عبر قيام المستهدفين ملىء إستمارات خاصة بأسئلة اإلستبيان .

الطرق التقليدية غالبا ما تتطلب أن يقوم المشارك في االستبيان ببذل بعض الجهد إلرجاع االستبيان إلى 

صاحبه بعد اإلنتهاء منه، سواء عن طريق إرساله بالفاثكس أو البريد أو تعبئة الملف إن كان على الكمبيوتر و 

إرساله عن طريق البريد اإللكتروني إلى منشئ االستبيان. إضافة إلى ذلك، غالبا ما تأخذ الطرق التقليدية و 

 قت أطول بكثير عن طريقة نشر االستبيانات إلكترونيا.

طريقة عمل اإلستبيان اإللكتروني تعتبر من الطرق التي يرغب في معرفتها الكثيرون من األشخاص        

وخصوصا الطلبة وطلبة المدارس العليا والعاملين في المجاالت التي تتطلب عمل إستبيان وجمع األراء      

مثل :جمع المعلومات عن المنتجات ومدى اإلقبال على إستخدامها وفي حالة التسويق والتسويق           

 اإللكتروني وغيرهم من األغراض األخرى الهامة التي تعتمد على نتائج اإلستبيانات بشكل كبير1 .

بعد أن قمنا بتعريف اإلستمارة اإللكترونية وكذلك من خالل التصحيح النهائي لإلستمارة من خالل األستاذ 

المشرف ياسين مسيلي ومالحظة بعض األخطاء وجوانب النقص قمنا بالتو زيع 61 إستمارة اإللكترونية من 

خالل موقع جوجل على الطلبة المستخدمين لموقع الفايسبوك ودعوتهم لرؤية اإلستبيان  وكذلك من خالل 

اإلجابة على بعض األسئلة المفتوحة والمتنوعة و من بعد وصول الردود المجابة إلينا بالسرعة و خالل ثواني 

سعينا إلى تحليل اإلستبانة وهو أخر ما قمنا به فتمت عملية تحليل اإلستبانة بالستخدام تطبيق الدرايف  وهي 

 الطريقة األفضل والمنتشرة األن لتحليل بيانات اإلستمارة اإللكترونية بالستخدام الرسوم البيانية.

 

                                                             

1 )mhtwyat.com 3/04/2020 h 15.40 
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  فاإلستمارة اإلستبيان اإللكترونية التي قمنا بإنجازها إحتوت على 27 سؤال مقسمة إلى 15 محاور وهي:

 -البيانات الشخصية                                                                                   

الطلبة الجامعيين لموقع الفايسبوك.                            *المحور األول:دوافع إستخدام 

*المحور الثاني:عادات وأنماط إستخدام الطلبة لموقع الفايسبوك.                             

          *المحور الثالث:اإلشباعات الصحية المحققة من إستخدام الطلبة لموقع الفايسبوك.

الب            دام موقع الفايسبوك في تشكيل الوعي الصحي لدى الط*المحور الرابع:أثر إستخ

 الجامعي الجزائري.
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اإلطار النظري للدراسة::الفـــــصــــل الثـــــــانـــــــي       
          1/  وسائل التواصل اإلجتماعي والوعي الصحي:

مفهوم وسائل التواصل اإلجتماعي.1 -1              

نشأة وسائل التواصل اإلجتماعي.1-2                 

المنصات الشائعة في الوقت الراهن.1-3                 

سمات عصر وسائل التواصل اإلجتماعي.1-4                 

الوضائف اإليجابية والسلبية لوسائل التواصل اإلجتماعي.1-5              

.وتطور إدخال البيانات وسائل التواصل اإلجتماعي1-6                 
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/وسائل ا لتواصل اإلجتماعي :1  

مفهوم وسائل التواصل اإلجتماعي: /1-1  
                   

ع ــا مواقـــبأنه  (Social networks) ي ــالم اإلجتماعــات اإلعأو شبكــ يـــاعــمــل اإلجتـل التواصــرف وسائــتع      

ا ـــل فيمــواصــن للتــدرة للمستخدميــة القـــة إلتاحــمخصص  ( Applications) ات أخرى ـــأوتطبيق  (Websites) 

 بينهــم مــن خالل وضع معلومات ورسائــل, وتعليقات, وصور...إلخ1 وبالتالي يغطــي مفهـــوم وسائـل الـــتواصـــل 

انب األدوات ــي جــ,واليغط  (software) ات ــب البرمجيات والتطبيقــذه الدراسة جانــي هــالمستخدم ف يـــاالجتماع  

ة ــذكيـف الــة والهواتــوحيـة واللــة والنقالــب المكتبيــن الحواسيـــة مـــالمختلف  زةــكاألجه  (Hardware) ة ــالمستخدم  

ل ـــامم العو ــن أهــر مـا يعتبـي األدوات وإمكاناتهــارع فــدم التقني المتسـة أن التقـع مالحظــ,م االتصاالتات ــوتقني  

 الحاكمة إلنتشار وسائل التواصل اإلجتماعي وظهور اإلبتكارات المتتالية في مثل هذه الوسائل.

% 11نحو تسيطر في الوقت الراهن على ل اإلجتماعيـل التواصد الكثير من الخبراء التقنيين أن وسائـد أكـوق     

 مـــن السوق اإلعالميــة  واإلتصاليــة عالميــا2 ولكـل وسيلــة مــن وسائـــل التواصـــل اإلجتماعــــي خصـــــائصهـــا و

ى ـلدرة عـــالق يـــواحدة, هي سمة ـــق فــولكنها جميعا تتف ه,ــوى المطلوب بثــل المحتـــي نقـــا فـــا وتفردهـــمميزاته  

أي وى ــل محتــة ,وكذلك إمكانية نقـى الحريــة أوقيود علــة أوزمانيــن البشر دون حدود مكانيــل بيـق التواصــتحقي  

ة بهاــاصــي والمواقع الخــل اإلجتماعـل التواصــم وسائــة . ومعظــأوصوتية ــة أو مكتوبــت مرئيــة ,سواء كانــرسال  

ارــقمر األــا وعبـا والسلكيـت خطيــة األنترنيــد أن توافرت شبكــم ,بعــي العالــن أي مكان فــا مــإليهن الوصول ــيمك  

راتــــــة والكمبيوتــة الذكيـف النقالـــد إنتشار الهواتـــذلك بعــون,  وكـــوى الكــى مستــعل  (satellite) ة ــاإلصطناعي  

.ماعي وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تتيح اإلستفادة من وسائل التواصل اإلجت اللوحية  

                                                             
1
 -(Oxford University Press, “social network” definition, (http://oxford dictionaries.com/definition  /English/ 

Social-network),( accessed February4, 2013). 
2 
-)L. J. Prescott, “Social Network,” Medical Reference Service Quarterly, October 2012, pp. 119-120. 

http://oxford/
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اــف القضايي مختلـل التواصل اإلجتماعي على التأثير فـائـدرة وسـاما( قـاراك أوبـس األمريكي) بـد الرئيــد أكـوق     

 فــي خطابــه عــن حالة اإلتحاد يــوم 25يناير 2111 ,حيث قال :" نحن أمــة مـن الفايسبـوك وجوجـل"1والرئيس 

ن, ــع األخريـم لــواصـوك للتـى وسيلتي : الفايسبـة علـه اليوميــي حياتـد فـب األمريكي يعتمــا يعني أن الشعـامـأوب  

د ــة تعتمــة األمريكيــم يقصد أن األمــن ثــالن , ومــة واإلعــارة والدعايــات والتجــة والمعلومــل للمعرفــع جوجــوموق  

ي.ـــألمريكاا والموضوعات التي تهم الرأي العام ــر في القضايــما يؤثبن التقنيات ــم دث معطيات العصرــى أحــعل  

نـــاحثير بعض البـة نظــن وجهــي اإللكترونية يعتبرمــل اإلجتماعــل التواصــة أن مفهوم وسائــي مالحظــكذلك ,يج  

ع  وـــه المواقــرف بأنــذي يعــال   (Social media) ي ـــالم اإلجتماعــــوم اإلعـــو مفهــم ,وهــفهوم أعــن مــأضيق م  

لــوا فـي التواصــة ,أو أن يشاركــر محتويات معينــوا للغيــوا أويقدمــن أن ينشئــح للمستخدميــي تتيــات التــالتطبيق  

 اإلجتماعــي.2 وبناء علــى ذلك , يصنف بعــض هؤالء الباحثيــن اإلعالم اإلجتماعــي إلى ستــة أنواع , مــن بينها 

  وسائل التواصل اإلجتماعي ،وذلك كما يأتي :3

 
التوصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف                                                          

                            

 
أمثــــــــــــــــــــــلة     

 
النــــــــــــــــــــــــــوع         
 

ات خدمات تتيح للمستخدم التواصل مع األخرين يشاركونه إهتمامات وخلفي    
(profil)وأساليــــــــــــب مختلفة م مشابهة وهي عادة ماتتكون من نبذة عن المستخد  

.(groups) للتفاعل مع المستخدمين األخرين إمكانية تكوين جماعات 

Facebook  
Linkedin 
Google+ 

وسائل التواصل   
اإلجتمـــــــــاعــــي    

(Social 
Networks) 

وحفظها  خدمات تتيح للمستخدم إدارة روابط مواقع وموارد مختلفة على اإلنترنيت  
مشاركةللمستخدم "وضع عالمة "عليها لتيسير البحث و  وتنظيمها وعادة ماتتيح  

 

delicious 
(stumble 
upon) 

 مواقع المفضالت
bookmarking 

sites 

                                                             
1 (The White House, Office of the Press Secretary, Remarks by President inState of Union Address, 

    January 25, 2011.   
2
 ) Oxford University Press, “social media” definition, op. cit. 

3
 (“The 6 Types of Social Media,” (http://outthinkgroup.com/tips/the-6-types-of-social-media),)accessed 

     February 5, 2013). 

http://outthinkgroup.com/tips/the-6-types-of-social-media),)accessed
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ت خدمات تتيح للمستخدمين أن يضعوا مواد إخبارية متنوعة أو روابط لمقاال  

لتصويت خارجية ،وتسمح لبقية المستخدمين بالتصويت عليها .وتمثل عملية ا  
ل على لب التواصل اإلجتماعي ،حيث يتم تسليط الضوء على المواد التي تحص  

راد أعلى األصوات ،وبالتالي ،يقرر المجتمع المواد التي يمكن للمزيد من األف  
 رؤيتها .

Digg, 
reddit 

 األخبار اإلجتماعية
Social news 

م أو خدمات تتيح للمستخدمين رفع وسائط إعالمية مختلفة ،كالصور واألفال  
ل مشاركة الغير فيما يرفعونه .وتتيح معظم هذه الخدمات إمكانات أخرى مث  

يت من وضع نبذة عن المشارك ، وإمكانية التعليق من األخرين ، وإمكانية التصو   
   المحتوى .

Youtub , 
Flicker, 
pinterest 

 
 

ةالمشاركة اإلعالمي  
Media sharing 

قصيرة تتاح ألي شخص مشترك "  updates -تحديثات "خدمات تركز على   
 للحصول على التحديث.

 
 

twitter  التدوين  متناهي 
 الصغــــــــــــــــــــــــــــر   

Microblogging     

واصل بين وأصبح الوسيلة الرئيسية للت توجد أنواع متعددة للبريد اإللكتروني ،
ل رسائل البشر والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وهو يوفر إمكانية إرسا

 وصور وملفات رسمية وفيديو....إلخ .

Hotmail , 
Gmail, 
yahoo. 

 المدونات والمنتديات
Blog comment    
And forums 

 
 

ر منها ــلكثيالتصنيفات ،وتجمع اة بين هذه ــولكننا نرى أن هناك قواسم مشتركة عديدة ترأب اإلختالفات المفترض  

  عاتعي أدوار مؤثرة في حياةالمجتمضمن مسمى "وسائل التواصل اإلجتماعي" .وقد كان لوسائل التواصل اإلجتما

 العربية ومن أهم هذه األدوار كاألتي :1   

عارفـــي التــزة مجتمعية فــل اإلجتماعي قفــل التواصـــد حققت وسائــر،فقــل والتعارف بين البشـــالتواصة ــ*سهول  

واإلتصال بين الشباب العربي.    

 
        

                                                             

  91− ص ,( 2011والفرات النيل مكتبة :لبنان )العربي العالم في التغيير وديناميكية االجتماعي التواصل شبكات) ,محمود وليد خالد (1 
92 .. 
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لــدم وسائــيستخص أن ـر ،حيث يستطيع أي شخــة في اإلختيار والتعبير والنشـــة وإنعدام الوصايــراز الفرديــــإب*  

  التواصــل اإلجتماعي،دون أي وصاية في طرح أرائــه وأفكاره،ويتلقــى التعليقات عليها ويناقش أصحابـــه فيها.1 

تـــستطاعي الدول العربية إـأضحت وسائل التواصل اإلجتماعي مالذ األقليات والمستضعفين،فبعض األقليات ف*  

يــل اإلجتماعـل التواصــل وسائــإلكترونية بأعداد كبيرة في كراغ اإلفتراضي،وأنشأت صفحات ــــأن تستفيد من الف   

ذهة إلى اإلهتمام بهــــن المنظمات الدوليــر الذي دفع بكثير مـ،األمه من إضطهاد ـــا وماتتعرض لــرح مطالبهـلش   

ود ــى ذلك وجــاألمثلة علن أهم ــــي،ومـــات التي شعرت بالظلم اإلجتماعــال الفئـــاألقليات والدفاع عنها،وكذلك ح   

أوق راــراد في العــر أو األكــن األقباط في مصــم هائل من الصفحات على وسائل التواصل اإلجتماعي تعبر عــك   

عرب األهواز في إيران أو المسيحيين في سوريا.   

نــــات عــر مــعلومــات توفـوالمنتديات ـات فبعض المدونـي تداول المعلومـــي ،والسهولة والسرعة فـــر الوعــــنش *  

س وـل :تونــي مثــي دول الشمال اإلفريقــة التي تجري فــل األحداث السياسيـارة مثــات المثــايا والموضوعــالقض   

لـــوسائ ا تتيح الفرصة لتلقي أسئلة واإلجابة عنها ،وتعملــي اليمن ،بل أنهــر ،وكذلك فــا والمغرب ومصــوليبي  

ـعيستفيــد منهــا ، مـ نـة ومــن ينشر المعلومـــم مـــل طريق ذات إتجاهين ،تضــة مثــي في هذه الحالــاإلجتماع  

 تبادل األدوار.2  

اشـالنق ة ،وكذلك،فإنـع ثقافات جديدة وأخرى غير معروفـل مـن خالل التواصـل المعرفة وزيادة الثقافة ،مــصق *  

.اإلتصال يصقل المعرفةالذي يدور في فلك وسائل   

                                                             

 39ص، المرجع السابق,محمود وليد خالد (1
 ( جمال سند السويدي ،وسائل التواصل اإلجتماعي ودورها في التحوالت المستقبلية من القبيلة إلى الفايسبوك ،الطبعة األولى2

 .21ص 1111-2119الثانية،الثالثة،الرابعة،    
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يــقى وأغانن أفالم وفيديوهات وموسيــه مــي وتنوع ماتبثـل اإلجتماعــع التواصــراء مواقــه،ألن ثــ* التسلية والترفي  

 يوفر الفرصة للتسلية والترفيه . 

ا أن ــكمي ،ــل اإلجتماعــالتواصل ــى وسائــا علــرض منتجاتهــرة بعــركات كثيـث تقوم شــة حيــارة اإللكترونيــالتج*   

.لألفراد دورهم في الترويج لبعض السلع أيضا  

ه ـــن شخصيتــــر عـــا وتعبــة صاحبهــس رؤيــي تعكــل اإلجتماعــل التواصــــــم وسائـــن الذات ،فمعظـــر عـــ* التعبي  

 وإهتماماته وأفكاره وطموحاته.

اــي وتنوعهــل اإلجتماعــل التواصــعدد وسائــتدني اإلحساس بالوقت والمكان ،إذ إن تع ــي مــان اإللكترونــ* اإلدم  

تــن واإلحساس بالوقـور بالزمـف الشعــم يتوقـــن ثــدمين ،ومـن المستخــدوث تقارب أو إنجذاب بيــى حــان إلـيؤدي  

انـراض اإلدمــه أعــد تصيبـــل قصــة ،بــلبرهه ـرك متحدثيـث اليستطيع أن يتــيـي التواصل بحــر الشخص فــفيستم  

س ــلعكدث اـن أن يحـة ،أويمكـرات زمنية طويلـود ولفتـل المنشـق التواصـم يحقــي الرؤية إذا لـأثر فـن صداع وتــم  

مدــــب عـي بسبـــل اإلجتماعــل التواصـع وسائــل مـي التعامــة فــبـدم الرغــلل وعــالمـدم بـر المستخــى أن يشعــبمعن  

 توافقه مع مايتداول من أراء ووجهات نظر عبر هذه الوسائل .1

اـتوفره ي والروابط التيــل اإلجتماعــل التواصـــي وسائــة فــــد أتاحت التطورات السريعــة ،فقــم اإللكترونيـــ* الجرائ  

 شبكــة األنترنيــت تنامـي حجـم الجرائـم اإللكترونيـة،2وقد تنوعــت هــذه الجر ائـم بصــورة كبيــرة فـأصبـح منهـا جـــراء

شخصيات مـن خالل تقـذه الوسائل مـر هـب عبـنصل اإلحتيال والة ،مثـة وإقتصادية وجنسية وسياسيمالية وثقافي       

.لتحرش الجنسي باألطفال وغير ذلك وهمية أوا  

ثــب ةـل التواصل اإلجتماعي إمكانيـح وسائـث تتيــا ،حيــومكتوب اـــا ومسموعــدم ،مرئيــم للمستخـــحضور الدائــ* ال  
                                                             

 22-22( جمال سند السويدي ،المرجع السابق،ص1
 :انظر ,اإللكترونية الجرائم تنامي مدى حول( 2
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ستطيعيت ـة األنترنيط على شبكـيلة للربـة ،فالذي يمتلك وسـة أوقانونيـة أو مجتمعيـوى دون قيود أخالقيـأي محت  

إليهم . ث فيديوأوصور أووثائق أويتحدــي بـن خدمات وإمكانات وسائل التواصل اإلجتماعي فــاإلستفادة م  

الـصا وفرته من قنوات إتـل التواصل اإلجتماعي بمــالم ،فقدإستطاعت وسائــل اإلعـر إحتكار الدولة لوسائــ*  كس  

رالنش أو ث المرئي أو المسموعــن حرية إعالمية للبــث متطورة ،وماتوافر لها مــالم متعددة وذات إمكانات بـــوإع  

دفـهاإلعالم ب ا الدول على وسائلــي تفرضهر القيود التواألفكار دون تدخل الدولة وأجهزتها المعنية ،كس لألراء  

 بث المحتوى الذي ترغب في أن يتلقاه الرأي العام .             

وسائل يـملك القدرة على الظهور فين الـد أصبحت وسائل التواصل اإلجتماعي "منبر المنبر له " فكل مـولق       

لــوسائ يــن متابعـدد كبير مــه عـد ليستقبلـايريـث مـــع بـطيـر إعالمي ، ،يستــة أويعتلي أي منبــالم المختلفــاإلع  

  انــن مكـاشر للصورة مـل المبــي النقــواء فــ،س (اـالميـال إعـمراس)دم ــحى المستخـا أضـي ،كمــل اإلجتماعــالتواص

رأيــي الـأثير فـم التــن ثـوم ة،ـداث الجاريـه تجاه األحــن مواقفــع ي التعبيرــف ة أوــار الفوريـه واألخبــدث نفســالح  

ي ر ــتج ة متنوعةـع شخصيـاك مواقـذا ،فإن هنـة ولـا والموضوعات معينـايـال القضـل تثقيفه حيــى األقـام أو علـالع  

  لصعبن اـع ومتتال مـوري وسريـث فـوم ببـي تقـاعـل اإلجتمـالتواصل ـن أن وسائــع متابعتها بأعداد هائلة ،فضال

   ، رــب أخـانـن جــداث مـى االحـة علـة حيـد وثيقــا أنها تعـن جانب ،كمـة مـالم المرئيـل اإلعـائـه وسـا فيــاريهـأن تج

 ويمكن أن يتابعها أالف المشاهدين ،بل الماليين وقت حدوث أي طارىء من جانب ثالث1

                           نشأة وسائل التواصل اإلجتماعي:/ 1-2

 (Classmare.com) وقعأنشئ م التسعينيات حيث في الظهور في منتصف بدأت مواقع التواصل االجتماعي     

ز على الروابطـذي ركـم وال (Sixdegrees.com)عام 1991    وموقعة، ـالء الدراسـن زمـم للربط بي1955عام 

ةــصالخا الرسائل ة إرسالـة للمستخدمين وخدمـرت تلك المواقع الملفات الشخصيـاص، وظهـن األشخـرة بيـالمباش  

                                                             
1 )FBI, « 2012 Internet Crime Report » , Internet Crime Complaint Center, Washington, DC, 2013 
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 لمجموعة من األصدقاء1 .

   تلك الية إال أنــع لخدمات مشابهة لما توجد في الشبكات االجتماعية الحــر تلك المواقــن توفيــوعلى الرغم م    

  ةــيـاعــن الشبكات االجتمــة مــهرت مجموعـد ذلك ظــا، وبعــم إغالقهـع أن تدر ربحا لمالكيها وتـتستطم ـلع ـالمواق

رتــهـة ظــقـوات الالحـــــي السنـوف م2111م و1999وام ـــن األعـــير بيــاح الكبــق النجـع أن تحقــم تستطــي لـالت  

  م2112ة ــان سنــوم كــرفها اليـــــــا نعــمـة كـات االجتماعيــلي للشبكـالفعن الميالد ـرى، لكــاوالت األخــض المحــبع

م2113 ةـا سنـإلى محاولة شرائه   ( google) (friendster)  عـالتي حققت نجاحا دف    فمع بداية العام ظهرت

  ةـبكا شــي فرنســه، ظهرت فــنفس ن العامــف الثاني مــي النصــواذ، فــروط االستحـــى شـق علــم التوافـم يتــن لــكل

skyrock)   ت ــد إستطاعــ، وقم 2111سنة  ةـة اجتماعيــل إلى شبكـل كامـت بشكـم تحولـن، ثـة للتدويـكمنص (  

  اتـب الشبكــي ترتيــف عــز السابـإلى المرك م2112ل، حسب إحصائيات يناير ــتحقيق انتشار واسع لتصة ــسرعب

 االجتماعية حسب عدد المشتركين2. 

(My space)   اتـر الشبكــبـل وأكـن أوائـر مـعتبـر ويــهيـي الشـريكـاألم   عـوقـم رـم ظه2115ام ـة عـع بدايـوم   

  ازي معي االنتشار المتو ـدأ أيضا فـوالذي ب (فيس بوك )ه الشهيرـه منافسـم ومعـالـوى العـلى مستـعاإلجتماعية   

 (My space )            ركـتـمش 211نـثر مـره أكـمـوات من عـ( سن16د )ـن في فيسبوك بعـركيـدد المشتـل عـث وصـحي

 من كافة أنحاء العالم.

 

 

 

                                                             

 .2م، ص2112محمد، مواقع الشبكات االجتماعية،ما هي؟ منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات، خالد، هبة  (1 
 3م، ص2111، مصر، 22عمار، صالح، أنماط ودافع استخدام الشباب المصري للفيس بوك، مجلة األهرام، ع (2 
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/المنصات الشائعة في الوقت الراهن:1-9  

     مـن بين منصات التواصل اإلجتماعي الشائعة اإلستخدام في الوقت الراهن ،نذكر على سبيل المثال ال الحصر  1 

وزر"،ــ"بامب (Youtub) وب" ،ــوتيــ"ي (Instegram) رام"،،ــستغــ"إن  (Twitter) ر"،،ــويتــ"ت (Facbook) وك "،ـ"فايسب  

لس"ـ،و"جوجل ب (Linkedin) د إن"،ـ"لينك ( Flickr) ر"،ـ"فليك (Blogs)"بلوغز"،(Vimeo) ميو"،ـ"ف (Bambuser) 

(Cloob) وب"،ـق بعينها هناك "كلــلدان أو مناطـي بـإستخدامها فع ــات التي يشيـن المنصـن بيــوم (Google+) 

ر"ــدستـة ،"فرينـوريا الجنوبيــي كــف (Cyworld) د"ــورلـد ،"سايــل والهنــي البرازيـ،ف (Orkut) وت"ــران ،"أوركــي إيــف  

(Hy5)، في ف"ـاي فايــدا ،"هــولنـي بـف  (Grono.net) ت"،،ــو.نــا ،"غرونـرق أسيـوب شـي جنــف (Friendster) 

يـ،ف  (Spaces)"يـف اليابان ،"سبيسز (mixi) ا الالتينية ،"ميكسي"ـا ،أفريقيا الوسطى،وأمريكـق أسيـض مناطـبع  

(Sina weibo)  ـد العديات ،فهناك ـلك المنصـى تــي ،وباإلضافة إلـن الرئيسـر الصيــي بـف ا ،"وسينا وايبو"ـروسي  

  لــات التواصــف منصــر مختلــة عبــات المنقولــل والمشاركــائــع الرســم"المصممة لتجميع جميـات التحكـن "لوحـم

ات ــــــرامجيــ،والب  ( Buffer) ر" ــو"باف  (Hootsuite) ت"ــ"هوت سوي  (Threadsy) دي"ــل :"ثريســي مثــاإلجتماع  

(Tweetdeck) ت ديك"عبر وسائل التواصل اإلجتماعي مثل"تويد على متابعة المناقشات التي تجري ـي تساعالت  

 "وميلت ووتر باز"(Meltwater buzz)بهدف نقل ردود الفعل إلى المستخدم صاحب المحتوى.    

 

 

 

 
                                                             

  من لمزيد 2112،دليل عملي للهيئات المعنية باإلدارة اإلنتخابية واالنتخابات ،وسائل التواصل اإلجتماعي للديمقراطية الدولية المؤسسة (1 
:nc-https://creativecommons.org/licenses/by-الموقع انظر CCI )االبداعي) المشاع رخصة حول المعلومات  
  sa/3.0/deed.ar     

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ar
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ar
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سمات عصر وسائل التواصل اإلجتماعي:/1-1  

  على"،وقدرة الفرد  حاليا بانتشار "الشعور بالذاتية  ذي يعيشه العالمـم عصر التواصل اإلجتماعي التقني الـيتس   

بالتنوعتسم ـــــــــار ،كما يــة اإلنتشــة التكاليف وواسعــر منخفضــل تعبيــن خالل وسائــم ر في عالم مفتوح ،ــالتأثي  

 "الالمتناهي"فــي الرسائل اإلعالميــة والمحتوى اإلعالمي1 ،وبأنـه قادر على إنتهاك حقوق النشروالملكيـة الفكريــة

للحدود  ع الروابط العابرةـــي ،ويشجــن اإللكترونـــة األمــد منظومــد ،ويزيد تعقيـــن بعـــم عـــاب الجرائــح بارتكــويسم  

ارـألفكح لــة "يصبــي المسافــختفـــا تــه ،وعندمــكانـن مــل مـــي دون أن ينتقـــم الخارجـــال بالعالــى إتصــرد علــالفــف   

 أجنحة"2حيث تسهل مشاركة األخرين في األفكار،األمر الذي ينعكس على السلوك الفردي والجماعي .

   ة ،ويدفعـي النواحي اإليجابية أم السلبيـواء فـرص اإلبتكار واإلبداع سـن فــزيد مـاء اإللكتروني يـكما أن الفض   

   غادرةم قل عبر المكان والزمان دون م ينتــن ثـة ،ومـة ومكانيـال حدود زمانيــى بناء منظومته التفاعلية بــإلالفرد، 

د مسافات ـــعـرى على بـف اإلتجاهات والثقافات ،ويـي مختلـحر فـة إفتراضي"،يبـه "رحالـه وكأنـقامتل إلـادرة محـمغ  

 تربوا على ماليين الكيلومترات.

لـكـهمت بشف وسائله ،التي أسـل اإلجتماعي التقني بمختلـالتواصصر ـد برزت سمات وخصائص مميزة لعــوق     

 مباشر وغير مباشر في إحداث تغييرات بنيوية أفقيا ورأسيا ،في مجاالت عدة:3

الحرية رد إلىـة الفـا زادت حاجــي ،فكلمــل اإلجتماعــل التواصــة ووسائــن الفرد والحريــة بيــود عالقات طرديــوج*  

حرية ا زادتـح ،فكلمــا ،والعكس صحيــي وإزداد إرتباطه بهــل اإلجتماعــل التواصــه إلى إستخدام وسائــزادت حاجت  

لتواصلي وسائل التواصل اإلجتماعي إزداد عدد مستخدمي هذه الوسائل ،بل إزداد إرتباطه بوسيلة اــدام فـإلستخا  

                                                             

 .69 ص ,سابق مرجع ,محمود وليد خالد (1
 

 :  ,pp. 19New Haven, CT: Yale Universit Press, 2008(Network Power David Singh Grewal ,(-.20انظر (2
 11.12سا  22/12/2121بتاريخ 

93جمال السند السويدي ،المرجع السابق،ص(   9 
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   .اإلجتماعي 

ر ــاقع يوفن مستخدمي المو ــ،بصورة غير مسبوقة ،حيث إن التواصل بين المواطنين ــي السياسي بيــ*إزدياد الوع  

رات ــود خبـجي ظل و ــن الفهم للقضايا والموضوعات السياسية المثارة ،وخاصة فــة للنقاش ويتيح مزيدا مــالفرص   

ى ـن،فعلـدييوأناس عان ـن وأكاديمييـن وسياسييـن مثقفيــي مــل اإلجتماعــل التواصــة بين مستخدمي وسائــمتنوع   

   السابق د نظام الرئيسـع الفايسبوك في مصر خالل ذروة اإلحتجاجات ضـل المثال ،بلغ بعض صفحات موقـسبي 

  محمد حسنـي مبارك أرقاما الفتة ،وفي هــذا اإلطار تجدر اإلشارة إلـى صفحــة "كلنا خالـد سعيد "1 )شاب مصـري  

ه ،األمر الذي  ـــة بالتسبب في قتلــوإتهمت أجهزة األمن المصري،2111ي يونيو ــتوفي فة ــة اإلسكندريــن مدينــم   

  هـا ،وحفز مقتلــر وخارجهــل مصــة داخــن منظمات حقوقيــمة وردود أفعال ــة غضب شعبيــى إندالع موجــأدى إل 

ل غنيم ـــوائي ــط السياســا الناشــالتي أسسه  2111ر ــا في ينايــت ذروتهــة التي بلغــة اإلحتجاجات الشعبيـحرك   

دـد سعيـاب خالــعضو ،وإستطاعت أن تضع قضية الش 351ن ــغ عدد أعضائها أكثر مــ،وبل 2111ي يونيو ــف   

  في بؤرة األحداث العامة في مصر خالل ذروة اإلحتجاجات.2

لى المشاركةر واضح في تشجيع المواطنين عــأثبات لها ل التواصل اإلجتماعي ــرى بعض الباحثين أن وسائــي *  

قضاياهمالسياسية ،حيث توفر هذه الوسائل الفرصة لمزيد من الفهم لحقوق المواطنة ،وتعمق إدراك المواطنين ل   

  اب ـبل الشــة ،وتجعــي نشر الشائعات والمعلومات السياسية المغلوطـذه الوسائل تسهم فــا يرى أخرون أن هــبينم 

أسير فكرة "اإلحتجاج اإللكتروني"عوضا عن اإلسهام اإليجابي الفعال في خدمة وطنهم.   

ة ـالعام ي صنع السياساتـة فــى المشاركـعلن ـي تشجيع المواطنيــة فــة والدوليــات اإلقليميــاد دور المؤسســ*أزدي  

                                                             

 الذي األمر  2010 يونيو 6 يوم المصرية الشرطة أيدي مخبري  على ضربا قتل ,مصري  شاب عام( 28 قاسم) صبحي سعيد محمد خالد (1
 قانون  شهيد" المصرية اإلنسان حقوق  منظمة واعتبرته ,عالمية حقوقية منظمات من قوية أفعال وردود في مصر شعبي غضب موجة  أثار

 الطورئ."
 .. 2012 يناير 10 ,اللندنية الشرق األوسط صحيفة ,"الجديد لإلعالم السياسية التأثيرات" ,الرويتع إبراهيم خالد (2
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  ر"ـتغيية الـرز دور "أكاديميــة للدول ،حيث بــالداخليات ــي السياســذه المؤسسات فــر هــن تأثيــم ،مايزيد مــلدوله   

د الجمهوري ــو"المعه  (Institute national democratic) ي قطر،وكذلك" المعهد الوطني الديموقراطي "  ــف   

ىـــي تدريب الشباب العرب وتشجيعهم علــاألمريكيين ف   (Institute international rupublican) ي " ــالدول   

ب ــليق أساــن وتوثيــة قوات األمــة ومواجهــوب القيام بالتظاهرات السلميــم ،وأسلــي دولهــة فــة السياسيــالمشارك   

ا ــر بهــشهيق ذلك والتــم توثيــوإستدراجها إلستخدام العنف ثوات ــزاز هذه القـل وإستفــن ، بـــا للمتظاهريــمعاملته   

  العدل ي شكلتها وزارةــق التــة تقصي الحقائــف تقرير لجنــد كشـا . وقـا وخارجيـف داخليـب التعاطــل كســن أجــم 

  مليون  65م الجانب األمريكي ـن تقديـــي مصر عــات المجتمع المدني فــول التمويل األجنبي لمنظمــرية حــالمص 

ي ـــديموقراطــزب الــد الحــمليون دوالر لمعه 41ا ــنهة " مــر الديموقراطيــار"تطويــت شعــدة تحــات عــدوالر لمنظم   

  داولنـا وبــة لدول سلوفاكيــة تابعــر حكوميــل منظمات غيــة إلى تمويــوري ، وذلك باإلضافــزب الجمهــد الحـهـعـوم 

  والتشيــك تعمـــل داخل مصر1 ،كمــا كشف التقرير عــن حصولــه جماعــة "أنصــار السنة" في مصــر علــى دعــــم 

  يبلغ 296 مليون جنيه تحت مسمى "تبرعات" من جهات قطرية وكويتية خالل شهر فبراير 2.2111

دول ،ـني الن مواطــدروس المستفادة بيــل الخبرات والــت بتناقــدى مستخدمي األنترنيـــي لــي السياســر الوعــأثــ*ت  

ي التعامل مع ــل نقل خبرات المتظاهرين التونيسيين فــي ،ولعــل اإلجتماعــالتواصل ــر وسائــض ،عبــم ببعــبعضه   

دــيعي ـماعل اإلجتـل التواصـر وسائــن عبــم المصرييــى نظرائهــإلات الشعبية ـاجـرة اإلحتجــالل فتــن خــوات األمــق   

تـة كاندـة عــن عربيـي مياديــت فــة التي رفعـارات اإلحتجاجيـظ أن الشعــا يالحــى هذا األمر ،كمــا علــا قويــبرهان   

ارات ـــشعة ،إال أن الـرا باستخدام لهجات محليــا مغايـا طابعـا أحيانـي عليهــان يضفــد ،وكــد بعيــى حـة إلــمتشابه   
                                                             

 ,المصرية األهرام صحيفة ,"معروفة غير لمنظمات مصرية أمريكي تمويالا  دوالر مليون  22,التهامي  يوسف ومحمد العز أبو خالد (1
 .. 15 ص , 2011 ديسمبر 22   
 .12المرجع السابق ص,التهامي يوسف ومحمد العز أبو خالد( 2
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تحمل المضمون نفسه والرسالة ذاتها التي ترددت في أرجاء أخرى من العالم العربي. ظلت   

 *إزديــاد قــوة المجتمــع المدنــي1 ،حيــث إتخذ مــن وسائــل التواصــل اإلجتماعــي منصــة لإلنتشـار وممارسة دوره 

دولـــخل الي داــذه المؤسسات فـة هـأنشط ىـات والسلطات علـض الحكومـا بعـي تضعهـر للقيود المحلية التـالعاب   

     يـتبنم و ــن قضاياهــاع عــا للدفــات معهـالقــاء عــي بنــورغبتهم ف اتــهذه المؤسســاط الشباب بــى إرتبــما تنامــك 

وجهات نظرهم .   

البنوك ،ن ،و ـران ،والتأميــات الطيــشركل ــي )مثــل اإلجتماعــل التواصــن وسائــات مـــات والمؤسســـادة الشركــ*استف  

سين صورتهاي تنشيط مبيعاتها ،أو في تحــة،وبيع السيارات ...إلخ ( سواء فــة والعقاريــؤسسات اإلستثماريــوالم  

 الذهنيـة ودعمهـا عبـر أداء الـدور المنوط بهـا أو المتوقع منهـا على الصعيد المسؤليــة اإلجتماعيـة 2،حيث باتت 

  مــولدعالهامعظم المؤسسات تتعامل مع وسائل التواصل اإلجتماعي بشكل أني للتعرف إلى إتجاهات الجمهور حي

لـهذه الوسائير من تأثة ،فضال عن اإلستفادة ــأنشطتها الترويجية والتسويقية والخدمية ،وتعزيز صورتها النمطي  

   التي تعتبر قناة إتصال مؤثرة في الشباب وصغار السن .

ت هذه ــوتنوعور،ــل اإلجتماعي بين مهرجان دبي للتسوق والجمهـم تتوقف قنوات التواصـل المثال ليـى سبفعل     

ي ـة دبــ"مؤسس رى ــث تــحية ،ــة الحديثــورات التقنيــب التطــا لتواكــرى تحديثهــات الجمهور ،وجــوع فئــوات بتنــالقن  

ن ــالشباب م ل بينها وبينــل همزة الوصــب لتمثــي األنســي هــل اإلجتماعــالتواصل ــج"أن وسائــات والترويـاليـللفع  

                                                             
 

 ..11Rita Safranek, op. cit., p-11:  أنظر (1

 1العدد  ,رؤى استراتيجية ,"االجتماعية اتصاالت المسؤولية دعم في للمنظمة اإللكتروني الموقع استخدام" ,رضوان فاروق  أحمد :انظر (2
 ،متاح على الرابط : 52-12(،ص2112 ديسمبر :المتحدة العربية اإلمارات )دولة    
-Issue-Rua s/PDF/Rua_Strategia/http://www.ecssr.ae/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resource(

01/rua_strategia_full.pdf). 
 

 

http://www.ecssr.ae/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resource
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نــزائريى إحتياجات الـرف إلــان والتعـج تجاري وبيان أنشطة المهرجــن ترويــا مــث تمكنهــان ،حيــور المهرجــجمه  

ىــلة المؤسسات مثل :مسابقة مزاد المهرجان عــي إقامــي فــل اإلجتماعــل التواصــة وسائــدم المؤسســا تستخــكم  

ي ــورة فـاص بالصــب الخــم الجانــي دعــم فــو يسهــفه  (Instegram) رام ــع أنستغــا موقــوك ،أمــايسبــع الفــوقــم  

خباراألو ة للمعلومات ـع تويتر تقدم المؤسسة تحديثات يوميــن خالل مسابقات التصوير ،وعلى موقــان مــالمهرج   

  واألنشطة اليومية المتعلقة بالمهرجان ،ووضع مابين 11 إلى 15 رسالة رئيسية وتحديثا يوميا.1 

  بـترتي كذلكو  ن الساسة والفنانين واألدباء والرياضيين ورجال األعمالـلبعض المشاهير مف أو الترتيب ـ*التصني

نــالذي دة ،من ضمنها عدد األشخاصـت تتم وفق معايير عــأمور بات ارــرة واإلنتشــث الشهــن حيــات مــالمؤسس   

  عـوذلك م هـن وسائل التواصل اإلجتماعي أو أظهروا اإلعجاب بـى أي مـة علـة أو المؤسسـع الشخصيـزاروا موق 

  ة،ـون حسابات وهميـض األشخاص يستخدمــبعحيث إن ا ،ـة للتالعب بهـذه األمور قابلـأن ه ذ في اإلعتبارـاألخ 

ل ــكاألحيان بشاب في صفحات معينة ،بل قد تتم هذه العملية في بعض ـل زيادة معدالت الدخول واإلعجــن أجـم   

ن خاللـالترويجية مع مكانتها ـتجاري واسع النطاق لمصلحة شركات ومؤسسات تسعى إلى تحسين صورتها ورف    

ماعي تنشربمنتجاتها .وكمثال لما سبق فإن مواقع التواصل اإلجت اإليحاء بزيادة عدد الزائرين لموقعها أوالمعجبين    

ل ـتواصكل فترة إحصاءات حول ترتيب بعض المشاهير وفق عدد األشخاص الذين يزورون مواقعهم في وسائل ال  

  1.251ه أكثرمن ــيتابع (كريستيانوا رونالدوا )وـنجد أن أشهر الرياضيين ه 2112ة عام ـاعي ،وفي نهايـاإلجتم

ون ـملي 13.115وك ،وأكثرمن ــى الفايسبـمليون شخص عل 949.49ن ــى اليوتيوب ،وأكثرمــون شخص علــملي  

صـمليون شخ 4.152ه أكثر من ـو) ليونيل ميسي ( يتابعــي الترتيب فهــه فـا الذي يليــر،أمــى تويتــص علـشخ  

 

  
                                                             

  .. 2013 يناير 16 ,اإلماراتية اليوم اإلمارات صحيفة ,"وجمهوره المهرجان بين إلكترونية وصل همزة االجتماعي التواصل وسائل"( 1
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ص علىـمليون شخ 15.552الفايسبوك ،وأكثر من ى ــمليون شخص عل 32.414ن ــوب وأكثر مــى اليوتيــعل  

ون ــملي 21.331ى اليوتيوب ،وأكثر من ـألف شخص عل 141.565ه أكثر من ـم )ديفيد بيكهام( يتابعــر،ثــتويت  

 شخص علـى الفايسبوك1 ،أما مشاهير الفنانين فنجد المغنية األمريكية" روبين ريانا فينتـي" )ريهانا(لديهـا 59.6 

وب ،ـى اليوتيـع علـون متابـملي22ن ــى تويتر، وأكثر مـون متابع علــملي 23.2وك وـــى الفايسبـع علـمتابون ــملي  

ى ـع علــمليون متاب 53اــا) الليدي غاغا ( فلديهــي ،تليهــل اإلجتماعــل التواصـوم وسائــة نجـتي قائمــا فــمايجعله  

 الفايسبــوك ،وأكثر مــن 22 مليون متابع علــى تويتر ،و19 مليون متابع على اليوتيوب2 بينما بلغ عدد متابعـي

علــى تويتـر مليون شخص  34.5ن ـى الفايسبوك ،وأكثر مــص علــمليون شخ 45.2(  رــن بيبــاب )جستيــالش   

، 2113رـايصدرفي ينة،ــات الرقميـاسـي تقرير أعده مجلس السيــد جاء فــا بالنسبة السياسيين فقــر.أمــى تويتــعل  

% لـأص من 123ن السياسيين يستخدمون موقع تويتر إما بصفتهم الشخصية وإما الرسمية ،حيث ــم    15وأن 

ام ـــع   زعيما في نهاية 69العدد اليتجاوز ا كان ــ،بينم 2112ة عام ــى نهايــر حتــون تويتــا يستخدمــزعيم 164     

  لى أن إ ة الدولية ،ويشير التقريرـي في السياسـل اإلجتماعــل التواصــأهمية وسائة نوعية تؤكد ــي نقلــ،وه2111

ذي وصل الة على وسائل التواصل اإلجتماعي هو الرئيس األمريكي باراك أوباما ــاء السياسيين شعبيــر الزعمــأكث  

س ـأن الرئي نـي حيــا ،فــون شخصــملي 21.361ن ــر مــى أكثــإل 2113رــفبراي 19رفي ـه على تويتــعدد متابعي  

سائــل التواصــل و ي السابق) هوجو شافيز( يحتل المرتبة الثانية بين أكثر القادة السياسيين شعبية على ــالفنزويل  

  البريطاني )ديفيـد  س الوزراءـو رئيــث هـماليين شخص ،والثال 14دد متابعيه أكثر من ـث بلغ عــي حيــاعــاإلجتم

مليون شخص . 2.25كاميرون ( حيث بلغ عدد متابعيه نحو   

 
                                                             

 (:21/12/2119 الدخول:) تاريخ 2112 عام االجتماعية الشبكات في شعبيتهم حسب الرياضة مشاهير ترتيب :انظر(  1
(http://www.Facebook-learn.com/vb/showthread.php?t=10090). 

 .12-12المرجع سابق ،ص 2112عام  االجتماعية الشبكات في شعبيتهم حسب الرياضة، مشاهير ترتيب :انظر( 2
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الوضائف اإليجابية والسلبية لوسائل التواصل اإلجتماعي :1-2  

/الوضائف اإليجابية:1  

 -يـراد بالوظيفــة اإليجابيـة 1:تلك القوة داخــل المجتمـع التي تعمل علـى تماسكـه وتدعيم بنائـه ،بحيـث تعبر عــن 

 قضاياه وتكشف عن ألوان الفساد والمحاباة واإلنحراف داخله ،لتساهم في دفع عجلة التنمية فيه.

العالقـةغيرت رت وسائل التواصل الحديثة على الفرد واألسرة وبالذات األسرة العربية ،ونقلتها نقلة نوعية ،فقد تـأث  

سـت أساسيـة لي -ي يصعب السيطرة عليها حالياوالت–ت وسائل اإلعالم ـالتقليدية للمستهلك لهذه األدوات وأصبح  

ع ،ـمجتمر بالــاألس ه وعالقاتـات الفرد بأسرتـداث تغييرات على عالقـي إحــل ساهمت فــاة الفرد بـي حيــب فـفحس  

ذي ـال رـوتحقيق الربح ،األمار ـر األخبـن طرق الترابط والتعليم والحوار والمجامالت ونشـال متعددة مـرت أشكـفظه  

 كان مستحيال في ضوء وسائل اإلتصال التقليدية .

     فاألنترنيت2 والهواتف المحمولة الذكية واأليباد تسـاعـد فـي الوصول إلى مصادر المعـلومات ،والحصول على   

  واتـا للعالم ،وسماع األصـالزمة وبثهـر األحداث والصور الـــات ،وتصويـث واإلحصائيـاألخبار ،وأوراق البحأحدث 

مــع ، ة ،ونسخ المعلومات وحفظها وطباعتهاـح المادة التعليميـتوضيي ــة فــطات الفيديو ،والمساهمــاهدة لقــومش  

  للمؤسسات مكانية إستشارة الخبراء في المسائل المعقدة وتحضير الواجبات التعليمية ومتابعة األنظمة الداخليةلإل

ن ،ـمدرسياء والــة الحواربين األبــي تعزيز عمليــد هذه الوسائل فـالمهارات التكنولوجية،وتساع ات ،وإزديادـللمؤسس  

                                                             

 ( د.عبد هللا عبد المنعم عبد اللطيف العسيلي ،ق.مازن خليل محمد الجبريني ،وسائل التواصل الحديثة وأثرها على العالقات1
 تمر العلمي الدولي السنوي األسرية ،وسائل التواصل اإلجتماعي وأثرها على المجتمع ،نظرة شرعية إجتماعية قانونية ،المؤ     
 . 135ص 2111الرابع لكلية الشريعة ،جامعة النجاح الوطنية فلسطين     

م. (2   االستعالم وخدمات اإلخبارية، األشخاص، والخدمات من لمجموعة البريدية اإللكتروني، والقوائم البريد :منها عديدة؛ خدمات اإلنترنت ُيقد ِّ

                     وخدمة اإللكتروني، األرشيف وخدمة الملفات، نقل وخدمة الجماعية، والدردشة واإلعالنات، الشخصية، الشخصي، والمحادثات

 إدمانينظر:  »  بالوي  « العاَلمية اإلعالمية والصفحة ُبعد، عن الدخول وخدمة النطاق، واسعة واالستعالمات الشاملة، اإلستعالمات
 م ،دار صفاء عمان .2111/ 1،ط: 32-22علي، محمد النوبي محمد .د العولمة،في عصر  اإلنترنت
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ر يمكنن مكان صغيــن المال ،ومـم الدراسية ،وهي التحتاج إلى قدر كبير مـم ونتائجهـلحصص أبنائهم ـومتابعته  

خدمات علىير كبير على زائريه ،مع عرض الي المواقع العالمية وله تأثـتحقيق نتائج فاعلة وإنشاء موقع يضاه  

ات ــافـار المسـع إختصــع اإلتصال مـي تسهيل وتسريـة فـن أهميـى ما لهذه المصادرمـم ،واليخفـم سكان العالـمعظ  

 والزمن،باإلضافة إلى وظيفة الترفيه عن النفس نتيجة للملل وضغط العمل .

 ومن إيجابيات هذه الوسائل نذكر منها :1

*نشر العلم النافع واألخالق الحسنة.   

  *سهولة اإلتصال بالعلماء ألخذ الفتوى عنهم 

*اإلتصال باألقارب عن طريق الصوت والصورة.   

التجارةعيم ،لتقوية اإلقتصاد وتد *البحث عن منح دراسية وفرص للتدريب والعمل في كبرى المؤسسات والشركات   

  من خالل التجارة اإللكترونية. 

*التعليم عن بعد باشتراكات محدودة ،وبخاصة لفئة المتزوجين وذوي الدخل المحدود.   

*العالج من خالل اإلستشارات الطبية عن بعد لدى أكثر من طبيب متخصص في العالم.   

*إدارة األعمال الحكومية والمؤسسات المدنية.   

ادةي تحفيظ القرأن واإلستفــيات التي تساعد فن المنتدـة في الدعوة إلى اإلسالم ،من خالل مجموعة مـ*المساهم   

من بعض المهن والصناعات اليدوية والتقليدية وطرق التربية و اإلعداد المنزلي المثالي.     

ساعد،وت*نطاق الزواج ،وهذه الخدمة متاحة على المستويين اإلسالمي والعربي في أمريكا وبعض الدول الغربية    

  المسلمين في إيجاد شريك الذي يتمتع بالمثل واألخالق المنشودة من أبناء المسلمين.   

                                                             

 حالوة، السيد محمد .بوك، د والفيس اإلنترنت دردشة بين للشباب االجتماعية العالقات  21-22  مطاوع، رضا اإلنترنت، شبكة :ُينظر.( 1
  اإلسكندرية _المعرفة الجامعية دار م،  2011، 29-29العشماوي، رجاء .أ و   
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/الوضائف السلبية :2  

هــه شخصيتـتشويه و ـم معنوياتـى تخريب المجتمع وتفتيته وتحطيـويراد بالوظيفة السلبية:تلك القوة التي تعمل عل-  

   الوطنية ،عن طريق غرس قيم غريبة فاسدة واإلحتذاء بالنماذج الغربية1 .

   وتتمثل سلبيات التواصل اإلجتماعي كاألتي2 : 

ة التيـاحية اإليبـع ،والقوائم البريديـة التي تستهدف المال لدخولها ومشاهدة بعض المقاطـع اإليباحيـر المواقـ*تواف  

تهتم بالتبادل الصور و األفالم.    

 *تزوير البيانات والمعلومات مقابل مبلغ من المال.

 *غسيــل األمــوال:والتي يراد بهــا أي عملية من شأنهــا إخفاء المصدر غيـر المشروع الذي أكتسبت منـه األمـوال3.

 *القرصنة،وتعني اإلستخدام أوالنسخ الغير المشروع لنظم التشغيل وبرامج الحاسب األلي المختلفة.

اتـتقنيقتل والسرقة واإلختالس والتخويف من خالل الاب اإللكتروني ،والجرائم المنظمة ،حيث يعتمد على الــ*اإلره  

الحديثة لنشر الجريمة.    

 *التجسس اإللكترونــي4 ،فأقمار التجسس والبث الفضائي تستبيح العالم العربي واإلسالمي فــي ظل نظام العولمــة

    وإستخــدام مـوقع الفايسبـوك5 ،الذي كانـت غايته بدايـة التعـارف ، ثـم التحول إلــى التجسـس ونشــر خصوصيــات 

الماليين.     

                                                             

 . 203 صإصبع، أبو خليل صالح .د المعاصرة، المجتمعات في واإلعالم االتصال :ُينظر.( 1
 . 21-59 صمطاوع، رضا الفضيلة والرذيلة، بين صراع _اإلنترنت شبكة 112-115النوبي، محمد .د اإلنترنت، إدمان :ُينظر.(  2
 .النفائس َعم ان دار م1/2113ط 23السميرات، هالل محمود عبد األموال، غسيل عمليات :ُينظر( 9

 . 112- 111العشماوي، رجاء .أ و حالوة، السيد محمد .د بوك، والفيس اإلنترنت دردشة بين للشباب االجتماعية العالقات :ُينظر (1

  إقامة هدفه وكان ،  » زكربيرج مارك « هارفارد األمريكية جامعة في الطالب طريق م عن2111شباط  1في بوك الفيس موقع إنشاء تم   (2

   2006/09/11   فيه عضوية بعمل يقوم أن إلكتروني بريد لديه العاَلم في فرد ألي بداية ُأتيح ومع واحد، موقع في الجامعة طلبة تضم   شبكات    
   الكتاب دار م1/2113ط 91،23ناصيف، شادي اإلنترنت، شبكة على استخباراتي موقع " أشهرFacebook Scandalsفضائح"  :ُينظر    

. والقاهرة     دمشق_ العربي  
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 1-2وسائل التواصل اإلجتماعي وتطور إدخال البيانات :

   دتــأعتم ير ،التــع أجهزة الكمبيوتـا مة تفاعلنــى طريقة طرأ تغيير طفيف على مدى العقود القليلة الماضيعل    

  ض ـــعوى بــد ســم نشهــات ،ولـال البيانـن إلدخــن أساسيتيـأرة" كأداتيــح "و"الفــالمفاتي ةــلوح "ىــي علــل أساســبشك 

ىــإل  (Touch screen)   س ـة اللمــة شاشــل" تقنيـــة "أبــت شركــا أدخلــا عندمــان أبرزهــة ،كــاءات القليلــاإلستثن 

  ســوق المستهــلك مــن خالل أجهزة "أيفون"فـي عــام 12111 ،ولكــن حاليــا تنتشــر الكثيــر مــن األفكــار المبتكرة،

ةــة عصر" لوحــيل بدأت نهاــة كبيرة ،فهــة بسرعــة تفاعلنا مع األجهزة اإللكترونيــا أن تغير طريقــن شأنهــالتي م   

(Keyboard)و "الفأرة"(Mouse)؟  المفاتيح     

ل ـتقبى أن مســارت إلــل "ويندوز"،أشــدار الثامن لبرنامج التشغيــة "مايكروسوفت"اإلصـت شركــا أعلنــرا عندمــمؤخ    

الحوسبة سوف ينطوي على التفاعل مع أجهزتنا بطرق تعجز عنها" لوحة المفاتيح "و"الفأرة".    

   وفيمايلي عرض ألبرز تقنيات وسائل إدخال البيانات التي يجري العمل على تطويرها :2

تقنية تتبع الحركة :(-أ   

   علم مهارةن أن تتطلب تـا صممت لإلستجابة مباشرة للسلوك البشري القائم بدال مـذه التقنية أنهـم مايميز هــأه     

ق و ـت ســة التي دخلــذه التقنيـــر هــويـت"على تطـروسوفـة"مايكـة "سوني"وشركــن شركــــل مــد عملت كـدة .وقـديـج    

ت"ــة "مايكروسوفــت شركــس(وحققــ)بالي ستايشن وإكس بوك 2116ام ــاب عــاأللعن خالل أجهزة ــلك مــالمسته    

أطلقت "مايكروسوفت" 2111من خاللها نجاحا منقطع النظيرورقما قياسيا في تسويق جهاز إلكتروني ،وفي عام     

ن ــصمميــح للمــذي يسمــ" ،ال1دوز ــل "وينــــظام التشغيــن (Kinect) ة ــاز تتبع الحركــر جهــأدوات تطوية ـمجموع    

ــــسستي معهد "ماساتشو ـن الطالب فــة مــت مجموعــرة ،فقامــات مبتكــى مشروعــول علــاز للحصــر الجهــتطويــب    
                                                             

1) Mary Bellis, “Who Invented Touchscreen Technology?”, About.com, (http://inventors.about.com /   

od/tstartinventions/a/Touch-Screen.htm). 

12-15جمال السند السويدي ،المرجع السابق،ص (   2 



يالفصل الثاني:                                                     وسائل التواصل اإلجتماعي والوعي الصح  

 

50 
 

تخدام اإليماءاتللتكنولوجيا" بتصميم برنامج "جافا سكريبت" يسمح للمستخدم بالتنقل بين مواقع الويب بمجرد إس    

ة ــالعملي ن ضمن اإلستخدماتــوبرامج الرسم ،وم ع الخرائط ثالثية األبعادــر تميزا مــل  بصورة أكثــج يعمـوالبرنام    

شترياتهالعديدة لهذا الجهاز تم تصميم عربة تسوق تتبع المتسوق في المتجر ،وتمكن التسوق من تعرف ثمن م     

رــياز اليزال بحاجة إلى مزيد من التطو ــالتوجه إلى المحاسب .إال أن الجهع دون الحاجة إلى ــام عملية الدفــوإتم    

ة ــالشاش نــا وبعيدة عــا فيهــب أن تكون مبالغــا أن اإليماءات يجــه يفتقر إلى عنصر الحركة اإلنسيابية ،كمــألن    

مسافة كافية.    

دمـة الخاص بها ،الذي يستخــإستشعار الحركاز ــبتطوير جه  (Leap motion)  نــة ليب موشــا قامت شركــكم  

ةـكانيه ،وإمـة إلى صغر حجمــن األجهزة األخرى ،باإلضافــا جديا إلستشعار الحركة يمتاز بأنه أكثر دقة مــمنهج   

 إنتاجه بتكلفة منخفضة ،وقد القى إستحسانا كبيرا في األوساط األكاديمية والتجارية.            

:« Gaze tracking » (تقنية تتبع النظرات-ب     

دم ــالتي تستخن ،ـرات العيــا تتبع نظـر تكنولوجيـبتطوي  « Tobbi » ا ــة توبي لتكنولوجيـقامت الشركة السويدي       

تطويــره ى ـلاز الذي تعمل الشركة عــرات األشعة تحت الحمراء لتعقب عيون المستخدم وتنفيذ األوامر،والجهــكامي    

  رد ــبمجط ــوإختيار الروابب ،ــصفح الويــ" ،وت2ل "ويندوزــظام التشغيــح المكتب ،لنــن خالله التحكم بسطــن مـيمك  

ل ـــأسف اهــاتجراءة بــة القــدم بمتابعـوم المستخــل بمجرد أن يقــى أسفـات إلــرير الصفحـذلك التمــا،وكــق بهـديــالتح  

  الصفحة.1

  

 

                                                             

  1( جمال السند السويدي ،المرجع السابق،ص 21-13
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(تقنية تمييز الصوت :-ج   

نواتبرغم أن تقنية التحكم من خالل تمييز األوامر الصوتية عرفت من خالل أجهزة الهاتف المحمولة ،فإن الس    

ن ــأصبح م  « Kinect » از ـهدت إهتماما كبيرا بتطوير واجهات التحكم الصوتي ،بفضل جـالقليلة الماضية شه   

اتـر إمكانــسيوف 2دوزـين »   » ظام ـع نـاب ،وتكامل الجهاز مـاز التلفزيون وأجهزة األلعــن الحديث إلى جهــالممك   

2111ام ـي عـ" ف S4 فون  متميزة لتطوير تطبيقات هذه التقنية في المستقبل القريب ، وعند إطالق هاتف "أي   

ةــتياألوامر الصو  ه من خاللـا يسمى "سيري" الذي يتم التحكم بـة "أبل"بتضمين الجهاز مساعدا رقميـقامت شرك   

  ولـدى "جوجل" تطبيقات يتم التحكم بهـا مـن خالل الصوت1 ،وتتميز هـذه اإلصدارات الجديدة مـن هذه التطبيقـات

رـي تقوم على مر الزمان بتطويـى سؤال ،فهــن مجرد تقديم معلومات ردا علــا تقوم بأكثر مــ( بأنه   S5 )أي فون    

افـت بإضـما أن شركة "سامسونج" قاما مفيدة له ،كـن تقديم إقتراحات يعتقد أنهـتمكنها من المستخدم ـات عـانـبي   

ا ــى أجهزتهــل" علـة "إنتـركـا شــددتهـة التي حــرئيسيــات الـواصفـن المـا ،ومـتجهـف التي تنــى الهواتـ"عل  S وت ــ"ص   

ون ــت "دراغواـظام تمييز األصـورا نــوت تطـز الصـة تمييـر أنظمـن أكثـالم ،ومـعرف الكـة تــة،تقنيــة الحديثــولـالمحم   

هـذه  ي أنـك فـ،وبالتالي الش  « Nuance » س" ـذي طورته شركة "نيوانـ( ال DRAGON DICTATE )"ديكتيت 

تواجهـه  لذيي المستقبل القريب ،والتحدي الرئيسي اـستصبح جزءا محوريا من تفاعلنا مع األجهزة ف التكنولوجيا  

  ناء تـرجمـة أثي ــل فـه يجب التعامل مع العديد من العوامـة أنـة الصوتيـة لفك رموز التعليمات البرمجيـالتقني هـذه  

مدخالت المستخدم .   
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« Wearable computing » (الحوسبة التي يمكن إرتدائها -د  

مدـي تعرض المعلومات للمستخـة التـالنظارات التفاعليــا الخاص بــل "مشروعهـوجــت "جـطرح 2112ام ـفي ع      

رض ــتعث ــة المستخدمة في السينما ثالثية األبعاد ،حيـن التقنيـي تختلف عـوه  (Head –up hud display) 

دــالبري ائلذي يرتدي النظارات إستقبال رسـان المستخدم الـى العدسة المباشرة ،ويكون بإمكـات علـتعرض المعلوم  

رد ــن ،والـالعي ع حركةـحدد بطريقة تستخدم تقنية تتبـى رمز مــا وقرائتها بالنظر إلـن تنشيطهـي التي يمكـاإللكترون  

ع ـتتب دمــللمستخ نـر ،ويمكـة الكمبيوتـأو شاشول ـف المحمـاتـى الهـة إلـاجـة دون الحـر الصوتيـق األوامـن طريـع  

 خرائـط "جـوجـل"1،وإلتقاط الصور ونشرها على الشبكـات اإلجتماعية ،وتلقي المكالمات الهاتفية ،ومـن المتوقـع أن 

. 2114تكون النماذج اإلستهالكية لهذه النظرات متاحة للمستهلك عام   

 : « Mind control »     (تقنية التحكم بواسطة العقل -ه

  الحاسب، اها جهازي يتلقللتحكم في البيانات والتعليمات التا ـهذه التقنية تعد بإمكانية إستخدام قوة العقل وحده  

ر ـييـى تغـوستؤدي إل، ا ـه هائلة أيضـن نجاحـة مـد المحتملـظام هائلة،فإن الفوائـذا النـن أن تعقيدات هـم مـالرغـوب  

ة ـذه التقنيـه رـعلى تطويل ـاألدوات ،وتعمـم بـي التحكــل فـن قبـه مـم نألفـا لـأسلوبد ـث سنشهـا ،حيـوب حياتنـأسل  

ةـربـي طورت عـوهي الشركة الت 2111تأسست في كاليفورنيا عام (Chaotic moon)التي  ة كيوتك مون ـشرك  

اـى أننـد علـالتكنولوجيا بسيطة نسبيا،وتعتمالمبادئ األساسية لهذه  .(Kinect) زودة بنظام "كينيكت" ـالتسوق الم  

ماعات خاصةا باستخدام سـالكهربائي،يمكن تسجيلهن النشاط ـفإن الدماغ يخلق أنماطا م ر في شيئـعندما نفك  

هذه التقنية نمطا مختلفا،ولذلك فالكالم من حيث أن لكل إنسان  ومن ثم تترجم هذه األنماط الدماغية يشبه تمييز  

دم التوافق.تطوير قدرة تعرف النمط الفردي لحل مسائل عكما تقنية تمييز الصوت بحاجة إلى   
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  أنه  دـفسنجر في فترة قصيرة نسبيا ،ـحاسب وكيف تطورت بشكل كبيى عالقتنا مع أجهزة الرا ،إذا نظرنا إلـوأخي   

ى ـعل نـأرة" ، ولكح" و"الفـة المفاتيـدم "لوحـا نستخـا كنـه كيف أننـرب فيـذي نستغـوم الـي اليـدا أن يأتـس مستبعـلي  

 المدى القصير ربما ستختفي" الفأرة " أوال ،وتستمر" لوحة المفاتيح"لمدة أطول1.
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                   ثــانيا/الوعـي الصحــي:
مفهوم الوعي الصحي. 2-1                            

أهمية الوعي الصحي. 2-2                    

الوعي الصحي. مصادر 2-3                    

مجاالت الوعي الصحي. 2-4                    

أهداف نشر الوعي الصحي. 2-5                    

مكونات الوعي الصحي. 2-6                    

جوانب الوعي الصحي. 2-1                    

التثقيف والتواصل الصحي. 2-2                    
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ي :ثانيا/الوعي الصح  

ي :مفهوم الوعـي الصح2-1  

جعلنا في واهر الصحية تــي بالظـي الصحـة بنا ،فالوعـرات المحيطـي مالزمة للمتغيـة الوعي الصحـحت ثقافـأض     

صر ـن فـززت مـة التي عـة الحديثـول ،كذلك األمر مع التقنيات الصحيـريسة سهلة للمجهـي فـوع فـن الوقـمأمن م  

ابـيـد غــعـا يـيمـوجس ،فـوف أو تـن دون خـما ـادة الواعية منهـالوصول لدالالت الوعي الصحي باألشياء واإلستف  

 الوعي الصحي مشكلة حقيقية تجعلنا نقع في أخطاء قد تسبب ضررا جسديا أونفسيا بنا .

  ور ــوشع ة اإلدراكـم وسالمـوالتقدير،والفهي الحفظ ــز بثالث صيغ هـم الوجيــي المعجـة الوعي فـاء معنى كلمـج   

 الكائن الحي بما في نفسه ومايحيط باألخرين1 .

Aware :having  ير ـغـرد الصـوس إكسوفـي قامـا فـا معناهـأم awarw ة ـي اإلنجليزيـا فـناهـد جاء معـوق      

وتعني المعرفة واإلدراك.  Knowledge ,Or understanding 

دركــو أن يـي الصحي هـ(أن الوع 1992أما الوعي الصحي من حيث اإلصطالح فيرى  )بهاء الدين سالمة       

واسـل حة ،وتمثـة بالصحـلقـداث المتعــاء واألحــيـم األشـواس ليفهـدام الحــي هذا العالم بالستخـان ماحوله فـاإلنس  

 اإلنسان أدوات اإلدراك التي تسبق عملية اإلتصال الذي يؤدي بدوره إلى التعليم2 .

الـور بمجــعـر والشـديـم واإلدراك والتقـة والفهـه المعرفـأنـي بـحوعي الصـ(ال2111رف )أحمد إبراهيم قنديل ،ــوع     

 الصحة مما قد يؤثر على توجيه سلوك الفرد نحو العناية بهذا المجال.3

 

                                                             

 م 1331المطابع األميرية،نقال عن مجمع اللغة العربية ،القاهرة،الهيئة العامة لشئون  (1 
 . 29م،ص1332، نقال عن الصحة والتربية الصحية ،الطبعة األولى ،القاهرة ،دار الكافي العربي (2 

 نقال عن تأثير التدريس بالوسائط المتعددة على التحصيل الدراسي للعلوم والقدرات اإلبتكارية والوعي بتكنولوجيا المعلومات ،مصر،مجلة (3 
 م. 2111، 52دراسات في المناهج وطرق التدريس ،جامعة طانطا ،العدد      
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   الـي مجـري فــايجــض مــه لبعـمـهـان وفــسـة اإلنـرفـعـه مـ(بأن 1991رفه )محمد حسين المرسي وأخرون ـذلك عـك

لـبك دائمةة الـالصحة لكل مستجداته ومختلف جوانبه ،بحيث تعمل هذه المعرفة كموجات للسلوك وكأداة للمواجه  

 بكل تعقيداتها ومستجداتها 1.

   ه ذـق هـوفهم المعلومات الصحية الخاصة والقدرة على تطبي (بأنه معرفة1993كما وعرفه )عبد هللا الحصين     

   المتكاملة لمتزنةالمعلومات في الحياة بصورة مستمرة يكسبها شكل العادة التي توجه قدرات الفرد لتحديد واجباته ا

 التي تحافظ على صحته وحياته في حدود إمكانياته.2

مـداتهـمساعة وسلوك صحي جديد و ـالناس عادات صحية سليم ي تستهدف تعليمويعرف أيضا بأنه العملية الت     

ال ـصـاإلت لـائـدام وسـتخــاسـم بــليـي سـحـوك صــلــا بسـدالهـة وإستبـئـاطـة الخـيـات الصحـاهـار واإلتجـذ األفكـعلى نب  

 الجماهيري.3

  تحصيل راد علىوتنفيذها ومستوى قدرة األفناهيك عن تعريفه :بأنه القدرة على قراءة وفهم المعلومات الصحية    

 ومعالجة وفهم المعلومات والخدمات الصحية األساسية الالزمة ألتخاذ قرارات صحية مناسبة.4

إدراكن ـراد مـانات التي يمكن األفـكـه مجموعة من اإلمـ)*( بأن  (Ala) ريكية ـوكما وضعت جمعية المكتبات األم     

 الحاجة للمعلومات الصحية وإكتساب القدرة على تحديدها والوصول إليها وتقيمها وإستخدامها بفعالية.5

 

 

                                                             

 م 2119 ،22تقويم قصص األطفال المترجمة في ضوء متطلبات الوعي الثقافي للطفل المصري ،مصر،مجلة كلية التربية بالزقازيق ،العدد  (1 

  13،مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس،العددالوعي الغذائي لدى طالبات كلية البنات بمدينة الرياض،السعودية( 2 
  3(  رياض أحمروا،المراقب الصحي في األردن مهامه وواجباته ،عمان ،دار أرام للنشر ،2112 م ص13 .      

4)  DHHS.Healthy 2010 ;Understanding and improving health , washington,DC ;u.s.Department of 
Healt  And human services,2000,p,p19. 

  5 ) American library Association presidential on Information literacy : final report Electronic version ,  
      Chicago,IL: American Lbrary Association,1990.Oct 2009. 
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ىـرف علـعـة للتـوبـات المطلـانـكـدرات واإلمـة القـوعـه مجمـلى أنـعرفته عـف  (**)(Mal) ة المكتبات الطبية ـأما جمعي  

 المعلومات الصحية وتحديد مصادرها المناسبة وإستخدامها في إتخاذ قرارات صحية جيدة.1

 ومن خالل ماتقدم من تعريفات يمكن تحديد بعدين هما :2

البعد المعرفي :والمقصود به المعرفة والفهم واإلدراك. -1  

البعد الوجداني :والمتمثل في الشعور والتقدير الموجه للسلوك.-2  

ارـنبذ األفكم و ـحي السليـالصلوك ـاس السـم النـعليـدف تـستهـة تـمليـه عـأنـي بـي الصحـف الوعـرف المؤلـه يعـعلي  

واهمـتة ورسمية فضال عن تحسين مسـلميـة عـات صحيـلومـدهم بمعـتزويـة ،وذلك بـاطئـة الخـات الصحيـاهـواإلتج  

اتـلومـالمع دهم بتلكـة ،ويتم تزويـحية مناسبـي إتخاذ قرارات صـدامها فـومات وتقيمها وإستخـم هذه المعلـي فهـف  

الصحةة بـات المعنيـا المؤسسـرات التي تصدرهـدوريات والنشـرات والـؤتمـالندوات والمـديدة كـل عـن طريق وسائـع  

تــرنيـنتون واألـزيـة والتلفـف واإلذاعـو الصحــنحاهيري ـل اإلتصال الجمـن وسائـال عـير الرسمية فضـية وغـالرسم  

 ومواقع التواصل اإلجتماعي.

 2-2أهمية الوعي الصحي:3

أسبابي ة فـا وجعلهم قادرون في الدراسـرهـة وتفسيـر الصحيـاألفراد من النذر بشكل علمي إزاء الظواه*تمكين 1  

ن أسبابـع ادرين في الدراسةــم في تفسير الظواهر الصحية،ويجعلهم قـم ويساعدهـما يمكنهـا بـاألمراض وعلله    

األمراض وتأثيراتها وكيفية الوقاية منها.    

                                                             
1( Health information literacy definitions 2003 ,Medical library Association Task forc information,force on 

   Health,August 2009. 
،لتنمية المفاهيم والوعي الصحي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة  حاتم يوسف أبو زيادة ،فعالية برنامج بالوسائط الكتعددة (2 

 . 22م ،ص2112اإلسالمية كلية التربية،غزة،
 محمد الزكري ،جهود الصحافة في نشر المعرفة الصحية :دراسة تحليلية على الصفحات اإلقتصادية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم  (3 

 21م ،ص2112اإلعالم ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية اإلعالم ،كلية الدعوة      
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يةـارات صحرـ اذ القـند إتخـة وعـت الحاجـه وقـان وتوظيفـه اإلنسـد منـا يستفيـدا معرفيـي رصيـالصحي ـد الوعـ*يع2  

 أوعندما تعترضه مشكالت صحية.

*يخلق الوعي الصحي تقديرا وثقة بالعلم والعلماء المتخصصين في المجال الصحي.3  

ف.*يولد الوعي الصحي رغبة في اإلستطالع فضال عن غرس حب اإلكتشا4  

 2-9مصادر الوعـي الصحـي:1

  هـاسو ـدام حـومات والحقائق الصحية باستخـان للمعلـول اإلنسـن وصـج عـي الوعي الصحي الناتـة وهـظـالمالح-1

 الخمسة من واقعه بصورة مباشرة.

  ردـللف حيـلصي اـوعـد الـي تزويـم فـة تسهـالتجربة التي يمر بها اإلنسان بعد تعرضه لمشكلة صحية أو جسدي-2

ابقة.فيحاول توظيفها للتعرف على األمراض المستقبلية من خالل مقارنتها باألعراض المرضية الس  

 2-1مجاالت الوعــي الصحي:2

*الوعي الصحي العام:1  

  ىـلـف عر ــرورة التعـة وضـميـح أهـضـم تتـن ثـع ،ومـات المجتمـه لجميع فئـة توجـة التوعويـل الصحيـإن الرسائ   

د مـنـبال ة واألولويات الصحية منها،لذاـخصائص المجتمع الموجه له التوعية الصحية والمشاكل الصحية الدائم  

ةــدام اللغوإستخ من حسن إختيار المادة المالئمةتزويد فئات المجتمع بكل إحتياجاتهم بحسب األولوية الصحية   

فـات تختلخصائص ومميز  الطريقة أو الوسيلة المناسبة لكل مجتمع ، التي يفهمها الناس ،باإلضافة إلى إنتقاء  

 عن المجتمع األخر.

                                                             

 ، عثمان العربي ،اإلعالم والبناء الثقافي واإلجتماعي للمواطن العربي ،القاهرة ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الثالث ،كلية اإلعالم (1 
 م 2115جامعة القاهرة      

،ص  59األولية:التثقيف الصحي السهل الممتنع ،الطبية السعودية ،الرياض:وزارة الصحة ،العدد  زهير أحمد السباعي،زاوية الرعاية الصحية (2 
12  



يالفصل الثاني:                                                     وسائل التواصل اإلجتماعي والوعي الصح  

 

59 
 

*الوعي الصحي المدرسي:2  

عمر  يل األطفال فـيشك ة الصحية،إذـدا للتوعيـا جيـانـة المدارس مكـن طلبـي الصحي بيـرس الوعـد عملية غـتع      

  ي،ـحـي الصـر الوعـان لنشـمكالرز اإلهتمام بالمدرسة كـالسكان لذا يبب البلدان العربية حوالي ربع ـي أغلـالمدارس ف

رـــشـة ناألمثلة لنجاح عملي لسهولة الوصول لهذه الشريحة من المجتمع بحكم تواجدهم في مكان محدد ولعل أقرب   

زـيـى حـلبرز إ ،الذياألمثلة لنجاح عملية نشر الوعي الصحي في المدارس هو البرنامج العالمي)من الطفل للطفل(  

ذيـل،الـإلعالن حقوق الطف نشاطات العام الدولي للطفل المصادف العشرينم بصفته أحد  1919الوجود في عام   

إلستفادةا إلعالن حقوق الطفل ،الذي تم بالتعاون بين معهد صحة الطفل ومعهد التربية بجامعة لندن على اساس  

  ةــحيـة الصـايـم العنـقديـي تـاركين فـي ومشـحـي الصـوعـر الــي نشـهمون فـدارس يسـالب المـل طـن جعـادة مـاإلستف

م ـتالئ ةـبسطج على نشاطات وقائية وعالجية مـوم البرنامـم وللمجتمع بحيث يقـا وألفرادعائلتهـإلخوانهم األصغر سن  

ي.بعدما يتم شرحها وتعليمها لألطفال عن طريق معلميهم حتى ينقلوها إلى المجتمع الخارج مستوياتهم  

*الوعي الصحي الغذائي:3  

  فاإلفـراط يةد النظام الغذائي الذي يتبعه الفرد عامال مهما يؤثر سلبا أو إيجابا على الحياة اإلنسانية الصحـيع     

فـي  فـعض ىـؤدي إلـات تـال واألمهـذاء لألطفـة الغـة لدى اإلنسان ،فقلـيل صحـب مشاكـي التغذية تسبـريط فـوالتف   

  يـلال فخ وتسبب جهاز المناعة وعملية النمو ،أما عند الكبار فإن عملية نقص الغذاء تؤثر في إدائهم ونشاطهم 

ىـحتغذية ة التـعملي ي بخصوصـي الصحـن نشر الوعـي سليم البد مـم،وألهمية إتباع سلوك غذائي صحـإنتاجيته   

  اليتسبب عند اإلنسان اإلفراط أو التفريط بسبب تناول األغذية بطريقة غير صحية .1

 

                                                             

 م.2115والتوزيع ،عمان ،  الطبعة األولى ،دار المجد للنشرأ،م،د محسن جلوب الكناني /م،م أحمد مهدي الدجيلي التلفزيون وتعزيز الوعي الصحي  (1 
 .22-11ص     



يالفصل الثاني:                                                     وسائل التواصل اإلجتماعي والوعي الصح  

 

60 
 

*الوعي الصحي للمرضى والمراجعين :4  

لك إن لذللوعي الصحي دور كبير في منع حدوث المرض أو تخفيف وطأته على المريض إذا حدث مرة أخرى ،    

نـة مـات الصحيـيع المؤسسـي جمـه فـد منـر البـن أمـيـى والمراجعـحي للمرضـي الصـوعـر الــة نشـيـذلك إن عملـل  

ذه ــهب ـن واجـو مـا هـز صحي فكمـركـمفى أو ـتشـل أي مشـمـن عـزأ مـزء اليتجـو جــمستشفيات ومراكز صحية فه  

ادة ـي زيـف مـالمعلومات التي تسهـزود بـه النصح ويـدم لـم العالج للمريض فمن حقه أيضا أن يقـالمؤسسات تقدي  

 الوعي الصحي للمريض.

*الوعي الصحي المنزلي:5  

اـوت مكانا مثاليأغلب األسر تحتاج للوعي الصحي السليم فيما يتعلق بحياتهم وصحة أبنائهم فبذلك تعد البي     

روس ـفي وـبلدان العالم فهبر مختلف ـنة األخيرة عالذي إنتشر في األو  (فيروس كورونا)ل :ـي ،مثـي الصحـللوع  

األفضل  عليه وكذلك عبر اللمس وللوقاية منه والقضاء عبر تسامح األشخاص خطير ومعدي وينتشر بالسرعة   

ر ـاألس طاءـة جيدة إلعـرصـفمنزل ـالـوعي الصحي بـر الـة توفيـرورة ،وأن عمليـازل والخروج للضـي المنـاء فـالبق    

يـالصح ة الوعيـط رسالـن ربـن ،فالبد مـار السـركز الصحي ككبـى المستشفى أو المـاب إلـون الذهـن الينتمـالذي    

  بمستوى األسرةاإلجتماعي واإلقتصادي.1

*الوعي الصحي في مكان العمل :6  

هـوم بان واألخرين ،وتزداد أخطارها بحسب نوع العمل الذي يقـلكل مهنة أخطار صحية تؤثر في حياة اإلنس       

 الفرد2،لـذا تـقـع مســؤوليـة الوقـايـة والتـقــلـيل مـن أثـــر األخــطار التي تصــيـب أصحـاب المهـن جزئـيا عـلـى عاتــق

 
                                                             

 . 22جلوب الكناني ،م.م أحمد مهدي الدجيلي، مرجع سابق ص أ.م.د محسن ( 1 
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في المجال الصحي ونشر الوعي الصحي وأخصائي الصحة المهنية.العاملين   

أهداف نشر الوعي الصحي :2-2    

     هناك عدد من األهداف يراد تحقيقها والوصول إليها من خالل نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع منها:1

رق ـطا و ـة بها وأسبابهـن األمراض ومعدل اإلصابـة فضال عـم بالمعلومات والمشكالت الصحيـ*إيجاد مجتمع مل1  

 إنتقائها وأعراضها والوقاية منها ووسائل مكافحتها .

  ؤليتهممس يكون أفراده قد فهموا وأيقنوا إن حل مشاكلهم الصحية والمحافظة على صحتهم هي*إيجاد مجتمع 2

 مسؤليتهم قبل أن تكون مسؤلية الجهات الحكومية .

  مـلهـشاكل مـا في حـجابـون إيـركـتـذلك يشـة كـمـحية السليـادات الصـادات والعـراده اإلرشـع أفـتمع يتبـاد مجـ*إيج3

 الصحية ويبذلون المال والجهد في هذا السبيل .

وا الغرضوفرة في بلدهم وتفهمـحية المتـأة الصـمنشـدمات والـلى الخـوا عـد تعرفـراده قـكون أفـع يـجتمـاد مـإيج*4  

 من إنشائها وكيفية اإلنتفاع بها بطريقة منظمة ومجدية.

ي:الوعـي الصحمكونات 2-2  

اياالوعي الصحي هو مجموعة المعارف والمعتقدات التي يكونها األفراد عن األمور والقض من أهم مكونات       

راضــاألمـة بـابـان واإلصـدخين واإلدمـنة كالتـالت الصحية المزمـما في المشكـراض ،وكـوالمشكالت الصحية واألم  

االت ـي مجـة فـيـوكـلـراد الســفـادات األــاة وعـيـحاط ــر أنمـيــيـلى تغـد عـمـتـة ذلك تعـإن مكافحـة فـنـية والسمــالجنس  

ي ـالتات ـل والمسببـوامـعـة بالـة األوليـرفـي المعــنـي تعـ،والتة ـر هو المعرفـفي هذا التغيي اسـر األســمحددة ،وحج  

 تعني المعرفة األولية بالعوامل والمسببات التي تؤدي إلى هذه المشكلة الصحية.2

                                                             

 . 11م،ص 1322بهاء الدين سالمة ،الجوانب الصحية في التربية الرياضية ،مكةالمكرمة،المكتبة الفيصلية، (1 
  م 2007القاهرة، العلم، كلية عشر، الثالث السنوي  العلمي مؤترلل مقدم بث العرب، للمواطن والجتماعي الثقاف والبناء العلم العرب، عثمان( 2 



يالفصل الثاني:                                                     وسائل التواصل اإلجتماعي والوعي الصح  

 

62 
 

اــعليه لـي يحصـمية التـدركات التراكـبرات والمـومات والخـة المعلـموعـنا مجـيها هـنـة التي نعـالصحية ـوالمعرف     

ضمن المر ال مهما في الوقاية كل عامـق واألراء الصحية والتي تشـة حول الحقائـن المصادر الموثوقـاإلنسان م  

 ورافدا من روافد تحسين الصحة وترقيتها.

ي:الوعـي الصحـ وانبج2-5  

فيتعين،جميع مجاالت الحياة ،فال تقتصر على جانب واحد دون غيرهينبغي أن تشمل عملية التوعية الصحي       

ا ،ـائهـنـة في أبـيـحـم واألداب الصـرس القيــؤولية كبرى في غـذات مسـالـلى األم بـع عـا المنزل ،وهنا تقـأن يوفره    

أداء ة علىوتعويدهم على السلوك الصحي وعلى اإللتزام بالنظافة الشخصية والعامة،ويتعين أن تحرص المدرس    

رسالتها في نشر الوعي الصحي بين طالبها بحيث يشبون على العادات الصحية الجيدة.    

ي ـلوعواإلنتاج دورا رئيسيا في بث ا ومؤسسات العمل ، جامعة والمؤسسات اإلعالميةوبالمثل فإن لكل من ال       

مــأن يسه رمته مطالبـتمع بـل أن المجـه وتأصيله في نفوس أبناء المجتمع ،بـه وترسيخـي الصحي وغرسـالوع    

يــوعــلالة اـن هنا فإن رسـة السليمة،ومـد الصحيـلى اإللتزام بالقواعـاس عـدريب النـي الصحي ،وتـفي نشر الوع    

عــيـمـر جـظافـن تـد مـدها ،إذ البـسات الطبية في المجتمع وحـاء مسؤليتها كلية على المؤسـن إلقـمكالصحي الي    

   القوى وتعاونها في هذه المهمة الخطيرة.1

مـق ـالعم بـسـتـد أن تـف الصحي البـيـثقـل التـائـؤدى ذلك أن وسـإن مـها،فـاونـعـوى وتـر القـظافـتـن بـؤمـنا نـوإذا ك    

ت.بالشمول،ذلك ألننا إذا إقتصرنا على جانب واحد ،فإن ماتقيمه المدرسة في هذا الصدد مثال يهدمه البي    

ا كإصدارـهـينـيلة بعـرد وسـر على مجــن أن يقتصـكـه اليمـي ،وتأصيلـر الوعي الصحـشـومن هنا فإن وسائل ن       

الـسنة ،والمثـدوة الحـب القـذلك إلى جانـمل كـد وأن تشـالب امج ،وإنماـرنـة بـقة،أو إذاعـة أو وضع ملصـرة طبيـنش   
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الطيب الذي يقتدى به.   

علينا،ونحن نسانية قاطبة،فليس غريباوالحقيقة أننا أبناء حضارة هي بحق أرقى الحضارات التي عرفتها اإل       

حتـه،ص لى اإلنسانـظ عـل مايحفـالحنيف لكنا ـانا إسالمـد دعـد الصحيحة،وقـأبناء أمة اإلسالم ،أن نلتزم بالقواع   

ويجعله قويا نظيفا طاهرا عفيفا معتدال...   

   لد الذيالمي األغر،ذلك التراث الخاـنا اإلسـن تراثـميقة التي تنبع مـه العـولـحي أصـإن الوعي الصـنا فـن هـوم    

   دارسـميع المالم جـق اإلسـبـد سـه ،فلقـلى نهجـير عـسـه ونـديـدي بهـال فنهتـعـوال وفـود إليه قـينبغي علينا أن نع 

  الغربية سواء في الطب أو في الوعي الصحي 1. 
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التثقيف والتواصل الصحي:2-2  

يتماعتعتبر الصحة جزء اليتجزأ من اإلتصال اإلجتماعي الذي يهدف إلى خدمة الصالح العام،ودفع الوعي اإلج    

دــجميع البة الجيدة للـوفير الصحـوب ،كما أنها جزء اليتجزأ من التنمية اإلجتماعية،ولتحقيق وتـإلى الطريق األص  

و ــانة الجـيم ،وصيـوك الصحي السلـاع السلـبـن إتــيع في عملية التثقيف الصحي الذي يمكنهم مـن إشتراك الجمـم  

  فـي  المراكز اـوم بهـاطات التي تقـي النشـللجميع هير الصحة ـم لذلك، فالوسيلة الوحيدة التي تمكن من توفـالمالئ

 األحياء والبلديات،وكذا النشاطات والسلوكات التي يتحلى بها الفرد والعائلة معا.

راد ــألفع أن اـة،إذ الواقير ـة كبـل أهميـضل يحتـحة أفـن أجل صـل مـف والتواصـيـقـد أن التثـجـياق نـذا الســفي هـف    

  دينانوا مستعـا إذا كـم قررون ـم الذين يـم،فهـص صحتهـتـة التي تخـرارات الهامـذون القـخـن يتـذيـم الــهالت ـوالعائ

غذاء  رر كيف وبأيـفاألم مثال:هي التي تقالطبيب أم ال،أو أنهم يتبعوا مايعطيهم من تعليمات أم ال،للذهاب إلى   

ة في  ـدير ـة الفـؤوليـمسة الـرورية لممارسـارات الضـم بالمهـومدهرفة وتثقيفهم ـزم تزويدهم بالمعـلذا يلتغذي إبنها   

وللحصول على المشاركة الفعالة لألفراد ينبغي توفير شرطين أساسيين :الميدان الصحي   

 أ/ينبغي على السلطات العمومية الحرية في إتخاذ القرارات .1

لترقية صحتهم. ب/ضرورة تثقيف وتزويد األفراد بالمهارات والمعلومات الصحية  

ت ـزمفالمسألة األولى التي تخص قرار السلطات العمومية هو في الحقيقة مشكل سياسي بحت ،وما إن إلت      

بر ـتذي يعـال الـل اإلتصــا مشكـى لهـدان الصحي،يبقـر الميــويـية تطـي عملـيع فـة الجمـاركـة بضمان مشـالحكوم  

جميع ،س الـة تمـذه الصحـني أن هـثال تعـة للجميع"مـبارة "الصحـعـالفعالة،فة ـة لضمان المشاركـزة األساسيـالركي  

ف ـثكـالم وتـل اإلعـائـى وسـلـتمد عـا تعـدهـية نجـالمـات العـمعـتـجـل المـفي كـمع،فـن المجتـنة مـيـة معـص فئـوالتخ  

ة ـبـمناس كومةـا الحـة التي تراهـريقـبالطيرها ـا أن تثقف جماهـاللها يمكنهـن خـا في الميدان الصحي،فمـإستعماله  
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 للسياسة الوطنية.

فـراد بـأن  أن تـعـلم األ اـليهـرط عـتـذي يشـميع"الـة للجـق "الصحـيـيل تحقـبـاف في سـدر كـذلك بقـم بـهي تساهـف     

تتصرف بطل منهم يد المساعدة من أجل الترقية الصحية.الحكومة   

ية ـفة في كيفر ـلم ومعـوا على عـم أن يكونـية والتثقيف ،فاألفراد عليهـرة بالتربـتتعلق مباشة الثانية ـأما المسأل     

اط ــض أنمـض السلوكات وبعـنهم التحلي ببعـلب مـترض ويتطـذا يفـاص،وهـالحهم الخـة لصـافـذه الثقـالل هـإستغ  

ن ــط مة،كما يشتر ـتوى المجتمع كافـ،الحي،على مسائلةـرد،العـلى مستوى الفـحة السليمة عـالحياة المالئمة للص  

م ــدهـزويـل الصحية وتـاكـى المشـلـرف عـن أجل التعـن مـامـضـميع للتـع الجـكي تدفـدة الفعالة لـة المساعـالمدرس  

 بالمعارف الصحية للقضاء على كل المشاكل التي تعترض المجتمع .

هو تزويد الناس بالوسائل المناسبة لـــ:الصحي فاألهداف التي يرمي إليها التثقيف   

 أ/تقييم مشاكلهم وحاجياتهم بأنفسهم.1

 ب/إيجاد الحلول الناجعة المطروح بتوفير مواردهم الخاصة.

اإلجتماعي يق الرفاهية للجميع،فالتثقيف الصحي و ـيمة ،وتحقـياة سلـير حـة لتوفـل المناسبـائـال الوسـج/إستعم  

(Driss   ي)مر ـس معــرف دريـته،ويعـاظ على صحــفـللحات ـلومـعـده بالمـزويـه وتـتـمه،تربيـتعليني ـان يعـلإلنس

ة ـفالصح   ( Bien etre) ية، ـماعـدية ،العقلية،واإلجتـ( الصحة على أنها "حالة من الراحة الجس Maameri) 

 الجسدية ليست مجرد السالمة من العاهات واألمراض،بل إنها حالة من الرفاهية الكاملة من االنواحي الجسدية 

 والعقلية واإلجتماعية.
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أند مناأما منظمة الصحة العالمية فهي ترى على أنها:"حق ينبغي أن يتمتع به كل فرد ،فلذا من واجب كل واح  

 يحافظ عليها."1

ذيــلد فالشعب اليعتبر إحدى العناصر األساسية للنهوض بالمجتمع إقتصاديا وإجتماعيا لكل بفالتثقيف الصحي   

منظمة العالميةيتمتع بصحة جيدة يعتبر شعبا قويا ديناميكي،ويمكن أن يعيش في رفاهية مستمرة،فعليه قامت ال  

م،ـتقدم األميط لـي والنشـاسـسر األـللصحة بإقرار قانون يقضي على أن يكون التثقيف أو التواصل الصحي العنص  

يـع فمـراد المجتـن أفـة كل فرد مـين اإلعتبار مشاركـل الصحي،وأن تأخذ بعـل دولة أن تهتم بالتواصـك ومن واجب  

ية،ـالمـة األمراض العـة في سبيل مكافحـب حيوي لكل بلد من البلدان المشاركـلى الصحة كمكسـول عـسبيل الحص  

وظفون الصحيون الذي أصبح من األمراض الخطيرة المعدية ،وكما أكد الم-19كوفيد–مثل :وباء فيروس كورونا   

يــجتماعي التمتع بالصحة،وعقدت العزم على أن يدفع بالرقي اإلمن جديد إيمانهم بالحقوق اإلنسانية لإلنسان ف  

مة،وكذا ـية السليـين األفراد العادات الصحـبدور تلقح،وذلك ـة أفسـن الحريـو مـي جـتوى الصحة فـع مسـا،وترفـقدم  

 نشر القواعد األساسية الوطنية.

العافية ،ومساعدته لتحقيق وتشير في هذا الصدد المنظمة في إعالنات عالمية أن للفرد الحق في رعاية صحته   

يةـئة الطبيعية للمجتمع والبيـساسرد بإعتباره الوحدة األـن طريق سلوكاته الخاصة،وإقتناعا منها بأن الفـالكاملة ع  

اتهـؤوليـل لمسـالع الشامـن اإلضطـلتتمكن مدة الالزمتين ـي أن توفر الحماية والمساعـولنمو ورفاهية الجميع ينبغ  

لـبين العوام قـقيام بالتوافـفية الـمه كيـرد وتعليـيف الفـة ضرورة تثقـقر المنظمة العالمية للصحـداخل المجتمع،وت  

( Extrinseques) ية ـارجـل الخـوامـرمونية والعـة الهـيـة العصبـيـوامل الوراثـأي الع (Intrinseques) الداخلية 

ادية،اإلجتماعيةية،اإلقتصـوامل البيولوجـيه،العـط الذي يعيش فـارج كالوسـن الخـا مـتي يتعرض إليهـيرات الـكالتأث  

لى ضرورةم "الصحة"،كما تؤكد عــية بنفسه،أو مايمكن أن نطلق عليه إسـيق الرفاهـى تحقـوالعقلية،لكي يصل إل  
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راتـيـلتأثل اــاومة كـن مقـية تمكنه مـه تربية صحـدادا كامال ليحي حياة فردية في المجتمع،وتربيتـرد إعـإعداد الف  

 التي يتعرض إليها يوميا.

  وسطه المتغيرللفرد التي تمكنه من التكيف مع محيطه و  وتشير الدول إلى أهمية التربية الصحية واإلجتماعية   

تهفي الزمن والفضاء ،وعليه قررت المنظمة على أن تعمل كل حكومة على جعل الفرد المسؤول الوحيد عن صح  

   وى ى مجتمع إنساني عام،فالتثقيف اإلجتماعي الصحي يسمح لألفراد بالمحافظة على المستـرد ينتمي إلـكف

ة ،والذي يؤدي إلى رفع المنتوجية ،والمردودية لصالح األمة،فقد تفطنت كل الدول على أهميالصحي العالمي   

فضلالصحة الجيدة لكل فرد،إذ يمثل رأس مال أساسي لكل إقتصاد وطني،والركيزة األساسية لكل امة متطورة،فب  

بالصحة لى سالمة أمته،فالفرد المتمتعالتثقيف الصحي المستمر يمكن للفرد أن يحافظ على صحة المجتمع وع  

دييعتمد عليه الوطن ،فالمرض،والعاهة واإلعاقة تجعل الفرد عالة على الجميع ،تؤ الجيدة يعتبر سندا قويا   

 بالمجتمع إلى التأخر بدال من التقدم،فلذا نجد بعض الدول لجأت إلى إزالة  العوامل التي تؤدي إلى اإلعاقة

ظيمة.سيلة لضمان الوقاية الصحية للفرد من المخاطر،التي قد تهدد كيانها كدولة عوأقرت التثقيف الصحي كو   

وتوفيرحياة فالتثقيف الصحي يمكن أن يطور األمم ،ويرفع المستوى المعيشي لألفراد ،يؤدي إلى التفتح الثقافي  

 أفضل لألفراد.1

 

 

 

 

                                                             

 .211شعباني مالك ،مرجع سابق،ص  (1 



جامعيدور وسائل التواصل في تشكيل الوعي الصحي لدى الطالب ال                                 الفصل الثالث:  

68 

 

 
 

   الفصل الثالث/ الفايسبوك ودوره في تنمية الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي: 
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ي:الصحي لدى الطالب الجامعي الجزائر ثالثا/الفايسبوك ودوره في تنمية الوعي    

تعريف الفايسبوك :3-1  

( موقع ويب للتواصل اإلجتماعي يمكن الدخول إليه مجانا وتديره شركة  FACE BOOK فيس بوك )باإلنجليزية 

نظمها "فيس بوك" محدودة المسؤولية كملكية خاصة لها:فالمستخدمون يمكنهم اإلنضمام إلى الشبكات التي ت  

 المدينة أو جهة العمل أو المدرسة أو اإلقليم .وذلك من أجل اإلتصال باألخرين والتفاعل معهم .

فاتهم كذلك يمكن للمستخدمين إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم وإرسال الرسائل إليهم ،وأيضا تحديث مل  

لمدارس واقدمه الكليات الشخصية وتعريف األصدقاء بأنفسهم ،ويشير إسم الموقع إلى دليل الصور الذي ت  

فا ألعضاءالتمهيدية في الواليات المتحدة األمريكية إلى أعضاء هيئة التدريس والطلبة الجدد والذي يتضمن وص  

 الحرم الجامعي كوسيلة للتعرف إليهم.1

كما معروف في أوروبا وهو يشير إلى دفتر ورقي يحمل صورا ومعلومات   (Face book) مصطلح فيسبوك 

ألشخاصألفراد في جامعة معينة أو مجموعة ومن هنا جاءت تسمية الموقع وتعتبر هذه الطريقة شائعة لتعريف ا  

ة المزيد عن خصوصا في الجامعات األجنبية ببعضهم حيث يتصفح المنتسبون في الجامعة هذه الدفاتر لمعرف  

 الطلبة المتواجدين في نفس الكلية.
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الفايسبوك :نشأة وتطور موقع 3-0  

الذي أصبح فيما يعد أصغر –وهو أحد طلبة هارفرد  2004أسس هذا الموقع من طرف "مارك زاكربيرج" عام   

  ين طلبة إنتشر إستخدامه بوذلك بغرض التواصل بين الطلبة في هذه الجامعة ،ومن ثم  –ملياردير في العالم 

والصور الموقع وخصائصه من مجرد موقع إلبراز الذاتالجامعات األخرى في أمريكا وكندا و بريطانيا ،وليتطور   

م 2007 الشخصية إلى موقع متخصص بالتواصل ترعاه شركة فيسبوك التي أصبحت تقدر بالمليارات عام  

ويصبحلتواصل اإلجتماعي لموقع ذلك العام ليتحدى أي موقع لمليون مشترك في هذا ا 21نتيجة إلستدراك   

 األول على صعيد العالم ،وبلغ عددهم حسب إحصائيات 2011-000 مليون مشترك2

ل بينوقد تحول الموقع من مجرد مكان لعرض الصور الشخصية والتواصل مع األصدقاء والعائلة إلى قناة تواص  

نها أعتى مجتمعات اإللكترونية ومنبر لعرض األفكار السياسية وتكوين تجمعات سياسية إلكترونية عجزت ع  

كات الكبيرةرض،وكذلك لتصبح قناة تواصل تسوييية أساسية تعتمدها األالف من الشر األحزاب الفعلية على األ  

ارها والترويجوالصغيرة للتواصل مع جمهورها،وكذلك الصحف التي أعتمدت على المجتمعات اإللكترونية لنقل أخب  

تعدد األغراض،تواصل م لكتابها وغيرها من وسائل اإلعالم،ليتعدى موقع الفايسبوك وظيفته اإلجتماعية إلى موقع  

رونيإلى قرابة نصف مليار مشترك ،وليصبح مستقبال أكبر تجمع إلكت 2013ويتوقع أن يصل عدد مشتركيه في   

 بشري على وجه األرض .

 

 

                                                             

1)engineer.tn.2/3/2020 h 00 ;15.  
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أهم مميزات موقع الفايسبوك:3-3  

 -الملف الشخصي  « Profile »: فعندما تشترك بالموقع عليك أن تنشىء ملفا شخصيا يحتوي على 

معلوماتك الشخصية ،صورك،أمور مفصلة لك،وكلها معلومات مفيدة من أجل التواصل مع األخرين ،كذلك    

  يوفر معلومات للشركات التي تريد أن نعلن لك سلعها بالتحديد .    

  -إضافة صديق  « Add friend » : وبها يستطيع المستخدم إضافة أي صديق وأن يبحث عن أي فرد

موجود على شبكة الفايسبوك بواسطة بريده اإللكتروني.     

 -إنشاء مجموعة  « Groups »: تستطيع من خالل خاصية إنشاء مجموعة إلكترونية على األنترنيت 

ل أن تنشئ مجتمعا إلكترونيا يجتمع حول قضية معينة ،سياسية كانت أم إجتماعية ...،وتستطيع جع    

عها.بهذه العائلة أو األصدقاء ،أو عامة يشترك بها من هو مهتم بموضو  اإلشتراك بهذه المجموعة حصريا    

 -لوحة الحائط « Wall »: وهي عبارة عن مساحة مخصصة بصفحة الملف الشخصي ألي مستخدم ،بحيث

تتيح لألصدقاء إرسال الرسائل المختلفة إلى هذا المستخدم.    

 -النكزة « Pokes »: منها يتاح للمستخدمين إرسال نكزة إفتراضية إلثارة إنتباه بعضهم إلى بعض وهي عبارة

عن إشعار يخطر المستخدم بأن أحد األصدقاء يقوم بالترحيب به .    

 -الصور « Photos »: وهي الخاصية التي تمكن المستخدمين من تحميل األلبومات والصور من األجهزة
   الشخصية إلى الموقع وعرضها.3

                                                             

 1( م.وائل مبارك خضر فضل هللا أثر الفايسبوك على المجتمع ،الطبعة األولى ، مدونة شمس النهضة ،السودان ،نوفمبر0212 ص12  
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 -الحالة « Status »: تتيح للمستخدمين إمكانية إبالغ أصدقائهم بأماكنهم ومايقومون به من أعمال في 

الوقت الحالي.    

 -التغذية اإلخبارية « Newsfeed »: التي تظهر على الصفحة الرئيسية لجميع المستخدمين حيث تقوم

أعياد الميالداألحداث المرتيبة و  بتمييز بعض البيانات مثل التغيرات التي تحدث في الملف الشخصي،وكذلك    

أعياد الميالد بتمييز بعض البيانات مثل التغيرات التي تحدث في الملف الشخصي،وكذلك األحداث المرتيبة و     

   الخاصة بأصدقاء المستخدم.4

 -الهدايا « Gifts »: ميزة تتيح للمستخدمين إرسال هدايا إفتراضية إلى أصدقائهم تظهر على الملف الشخصي

للمستخدم الذي يقوم باستيبال الهدية.    

 -السوق  « Market place »: مكان أو فسحة إفتراضية تتيح للمستخدمين نشر إعالنات مبوبة مجانية. 

 -إنشاء صفحة خاصة على موقع « Facebook »: ويتيح لك أن تروج لفكرتك أو حزبك أو جريدتك ،

يتيح  ولكنها ليست أدوات متخصصة كما في المدونات وكذلكويتيح الموقع أدوات إلدارة وتصميم الصفحة،    

« Facebook adds »، والتي تدفع مقابل كل مستخدم يرى هذا اإلعالن الموصل أدوات لترويج الصفحة مع     

   على صفحتك في الفايسبوك .5

 -التعليقات « Facebook notes »: وهي سمة متعلقة بالتدوين ،تسمح بإضافة العالمات والصور التي 

يمكن تظمينها ،وتمكن المستخدمين من جلب المدونات من المواقع األخرى التي تقدم خدمات التدوين.    

                                                             

;14.30 7/3/2020 h http://mawdoo3.com)1 

0212م.وائل مبارك خضر فضل هللا أثر الفايسبوك على المجتمع ،الطبعة األولى ، مدونة شمس النهضة ،السودان ،نوفمبر (0   

http://mawdoo3.com/


جامعيدور وسائل التواصل في تشكيل الوعي الصحي لدى الطالب ال                                 الفصل الثالث:  

73 

 

 3-4الفيسبوك والصحة النفسية: 6

 -الفايسبوك ظاهرة متنامية: 

إلجتماعية تسمح وسائل التواصل اإلجتماعي لمستخدميها بالتواصل مع بعضهم بعضا،وبالمساهمة في الشبكة ا  

إلخ.التي تشمل على األصدقاء وأشكال التواصل األخرى والدعوات والتحديثات واألحداث وتحديثات الحالة....  

هل كان لقد خلق الفايسبوك،كموقع من مواقع التواصل اإلجتماعي،طرقا جديدة للتواصل لدى المستخدمين،ولكن  

 هذا شيئا جيدا؟

النفسية، من الدراسات التي أجريت من قبل المتخصصين في مجال الصحة في السنوات األخيرة،كانت هناك فروة  

 وقد ركزت هذه الدراسات على إستخدام الفايس بوك ووسائل التواصل اإلجتماعي.

ل اإلجتماعي لذلك،نعرض هنا بعض أبرز تلك البحوث لمساعدتنا على التفكير في هذا السؤال:هل وسائل التواص  

 تضر أم تفيد؟

 -بعض األرقام المهمة حول الفيسبوك ووسائل التواصل اإلجتماعي:

لماضية،فمعظملقد تزايد إستخدام الفيسبوك ووسائل التواصل اإلجتماعي بشكل كبير على مدى السنوات العشر ا   

الناس الذين يستخدمون اإلنترنيت يركزون على إستعمال وسائل التواصل اإلجتماعي.   

يبقون متصلين باألنترنيت.سنة(17-13من المراهقين)  % -55  

    % 55من المراهقين على األنترنيت يترددون اليوم على نوع من وسائل التواصل اإلجتماعي،بالمقارنة مع   % -01  

م.2006من المراهقين في عام    

                                                             

 1 ( د.حسان أحمد قمحية الفيسبوك تحت المجهر ،الطبعة األولى،النخبة للنشر والتوزيع، مدينة الشيخ زايد ،مصر 0219 ص 97



جامعيدور وسائل التواصل في تشكيل الوعي الصحي لدى الطالب ال                                 الفصل الثالث:  

74 

 

من المراهقين على األنترنيت يستخدمون الفيسبوك.  % -77   

فقط قبل عشر  % 0البالغين يستخدمون وسائل التواصل اإلجتماعي،بالمقارنة مع  من مستخدمي األنترنيت  % -74  

سنوات.   

 *ينفق الناس وقتا مهما على وسائل التواصل اإلجتماعي:7

% من مجموع الوقت على األنترنيت على شبكات التواصل اإلجتماعي.  20يجري إنفاق مايقدر بنحو *    

مرات في اليوم،وأكثر من نصف 10اإلجتماعي أكثر من من المراهقين الدخول إلى مواقع التواصل   % 22*يسجل   

المراهقين يسجلون الدخول إلى هذه المواقع أكثر من مرة في اليوم .   

ساعة في الشهر على هذا الموقع. 0.3العادي للفيسبوك أنفق  ،قدر أن المستخدم2014*في عام   

ية.جتماعية،لكن يبقى الفيسبوك هو األكثر شعب*على الرغم من أن هناك األن عددا من مواقع الشبكات اإل  

 *الفيسبوك:الفوائد الصحة النفسية والعواقب:

من المواقع قام عدد من الباحثين،في السنوات األخيرة،بتحري إحتمال وجود صالت بين إستخدام الفيسبوك وغيره    

نتائج قاطعة. التواصل اإلجتماعي والصحة النفسية،ولكن هذه األبحاث لم تقدم حتى األن    

 *المنافع بالنسبة للصحة النفسية:

لقد جرى وضع عدد من الحجج التي تشير إلى أن الفيسبوك يمكن أن يكون مفيدا للصحة النفسية:    

 *الفوائد الجدلية بالنسبة للصحة النفسية: 

التواصل اإلجتماعي يقلل من اإلكتئاب والقلق.-  
                                                             

02تحت المجهر مرجع سابق ص د.حسان أحمد قمحية الفيسبوك ( 1  
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ماعي،ألنيمكن أن يكونا مفيدين لألشخاص الذين يعانون من القلق اإلجت الفيسبوك ووسائل التواصل اإلجتماعي-  

تنجم عن  هذه الوسائل توفر الفرصة لتطوير العالقات اإلجتماعية على شبكة األنترنيت دون حدوث الشدة التي    

   التفائل وجها لوجه.8

يترافق التواصل على الفيسبوك مع نقص اإلكتئاب والقلق وزيادة الرضا.-  

،ويستفيديضم الفيسبوك العديد مكن مدجموعات الدعم المتبادل الخاصة باألفراد الذين يتعرضون لظروف صعبة-  

من ذلك بشكل خاص األشخاص الذين يعيشون في مناطق التتوفر فيها وسائل أخرى للتواصل والدعم.    

 *العواقب على الصحة النفسية: 

سبوك ،لمواقع التواصل اإلجتماعي،مثل :الفي اقب السلبية المحتملةوبالمقابل،فإن عددا من الدراسات تؤكد العو     

ي من فهي توثق حدوث القلق واإلكتئاب )أنظر الفصل:هل يزيد اإلستخدام المكثف لمواقع التواصل اإلجتماع    

الطفل( العزلة اإلجتماعية ؟(،وفرط النشاط المعيب لإلنتباه وغضطربات األكل )حالة من فرط النشاط المزعج لدى    

واإلدمان بين المستخدمين،وتشمل بعض النتائج الرئيسيةعلى مايلي:    

يزيد التنمر أو البلطجة اإللكترونية من خطر اإلكتئاب والقلق في األطفال. -   

ين .يمكن أن يسبب الفيسبوك اإلكتئاب إذا كان المستخدم يقوم بمقارنات سلبية بين نفسه واألخر  -   

حظة،وماهي سبوك باإلنخفاض والتراجع في عافية الشخص:كيف يشعر الناس لحظة باليتنبأ إستخدام الفي -   

درجة رضاهم عن حياتهم.      

  يمكن أن يسبب الفيسبوك الحسد،والذي يمكن أن يؤدي إلى اإلكتئاب. - 

                                                             

01د.حسان أحمد قمحية الفيسبوك تحت المجهر مرجع سابق ص(   1 
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 *فرط النشاط المعيب لإلنتباه: 

من أعراض فرط النشاط المعيب لإلنتباه . يمكن أن تزيد وسائل التواصل اإلجتماعي -   

 *إضطربات األكل: 

عرض شكل الجسم على الفيسبوك يمكن أن يؤدي إلى إضطربات األكل . -   

يرتبط حدوث إضطراب صورة الجسم لدى الفتيات في سن المراهقة باستعمال الفيسبوك. -   

 *اإلدمان والفيسبوك : 

عاطي للفيسبوك؟ وإذا كان األمر كذلك،ماالعالقة التي قد توجد لديهم مع تهل يمكن أن يكون الشخص مدمنا     

وهو كتيب الكحول وإضطربات تعاطي المخدرات؟اليضع الدليل التشخيصي واإلحصائي لإلضطربات النفسية )    

في فئةي تنشره الجهات األمريكية المعنية بالصحة النفسية( إستخدام الفيسبوك أو وسائل اإلعالم اإلجتماع    

   اإلضطربات المتعلقة باإلدمان ،وذلك من خالل مايلي :9

يسبب إدمان اإلنترنيت مضاعفات عصبية وإضطربات نفسية ومشاكل إجتماعية. -   

. Bergen facebook addication scale جرى تطوير ميياس )بيرغن(إلدمان الفيسبوك   – 

.neuroticism  - العصابيةبعناصر اإلدمان،وكذلك  يرتبط اإلفراط في إستخدام الفيسبوك  

من المستخدمين إضطرابا في إستعمال شبكات التواصل اإلجتماعي.   %    10يبدي مايقرب من  - 

د الذينيمكن أن يكون اإلستخدام المفرط للفيسبوك ضارا بكل من صحة الشخص وعالقاته اإلجتماعية،فاألفرا -   

ليهماألخرين في الفيسبوك قد اليحصلون على ما يحتاجون إيؤخرون أو يعطلون نومهم بسبب اإلنشغال مع      

                                                             

  9 ( د.حسان أحمد قمحية الفيسبوك تحت المجهر مرجع سابق ص00
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ذيمن راحة ،ويمكن أن تثير قلة النوم الشعور بالوهن،كما يمكن أن تؤدي إلى تغيرات سلوكية أيضا،والوقت ال  

يةالذي يقضيه الشخص على الشبكات اإلجتماعية يمكن أن يؤثر سلبا في العالقات أو المسؤوليات اإلجتماع  

ث إن األزواج والعائالت واألسر،وحتى العالقات في مكان العمل،يمكن أن تضطرب عندما يبدوا أن األخرى،حي  

 الشخص يركز بشكل مفرط على الفيسبوك. 10

 *كيف يؤثر الفيسبوك فينا؟ 

.الفيسبوك ،وغيره من ممواقع وسائل التواصل اإلجتماعي،يدعو الناس إلى المشاركة مع بعضهم بعضا           

ون،كما يتيحيمكن أن يبقى مستخدموا الفيسبوك على إتصال مع األصدقاء واألحباب الذين اليرونهم بقدر مايريد  

الفرصة للقاء أشخاص جدد قد يتشارك المرء معهم في المصالح أو المخاوف أوالخبرات.   

ائل إلى األبحاث حول وس يمكن أن تسهم هذه األنشطة في الشعور العام بالتواصل والعافية ،ولكن إستنادا   

ارة. اإلجتماعي،فمن الواضح أن بعض طرق إستخدام الفيسبوك والتعامل معه معقدة،ويمكن أن تكون ضصل التوا   

لفيسبوكتحذر األبحاث من المخاطر الصحية النفسية المتعلقة بفرط إستخدام الفيسبوك والسعي وراء أنشطة ا   

ي المشاكلالت المهمة خارج عالم األنترنيت،ويبدوا أن الناس يدخلون فكوسيلة للتعويض عن غياب الوشائج والص   

اعل .عندما تؤدي األنشطة على الفيسبوك إلى إستبدال أو تشويه األشكال األخرى للهوية اإلجتماعية والتف   

ها عدد بالنسبة للشخص الذي يجد متعة في المشاركة مع األخرين،فإن إنعدام "اإلعجابات"أو"المشاهدات"أو قلة   

حصليمكن أن يسبب له الخيبة واإلحباط ،وإذا كان الشخص يعتمد على تلك اإلعجابات من أجل التحقق،ولم ي   

فسه يمكن أنعليها ،أو قولبت المنشورات بتعليقات سلبية،فإن الشخص قد يصاب بالقلق أو اإلكتئاب،والشئ ن   

                                                             

  1(   د.حسان أحمد قمحية الفيسبوك تحت المجهر مرجع سابق ص04
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  يحدث إذا درج الشخص على عادة مقارنة منشوراته مع منشورات األخرين.11

بالمالمح غير  يقتصر التواصل في الفيسبوك على مايمكن رؤيته والييام به على الشاشة،ولذلك،اليمكن الشعور   

عرفة الذيناللفظية ،مثل:)اإليماءات وتعبيرات الوجه التي نتمتع ونشعر بها خالل المحادثات وجها لوجه،وكذلك م   

وك،وهم شاركون بتعبيرات وجوههم أو لغة جسدهم على الفيسبمعهم بالضبط،كما أن المستخدمين الينتحدث    

د إذايختارون صورة أنفسهم كما يرغبون،ويمكن أن يدخلوا في عدة أحاديث مع أشخاص مختلفين في وقت واح   

رغبوا في ذلك.   

إلجتماعيةاالفيسبوك اليشبه التفاعل وجها لوجه،واليمكن أن يحل محل األشكال األخرى من التواصل أو العالقات    

ذات المغزى.   

  شبكات التواصل اإلجتماعي:لصحي عبر  تنمية الوعي ا3-5    

عوية الحديثة حيال باتت المنظمات الصحية المعاصرة تستخدم شبكات التواصل اإلجتماعي في إستراتيجياتها التو      

تبادل المعلومات في زيادة قدرات التواصل و  قضايا الصحة العامة والتثييف فقد أسهمت شبكات التواصل اإلجتماعي  

 بين المؤسسات الصحية والجمهور، مما يعزز الفعل التوعوي 12 من خالل إنشاء المحتوى ونشر التوعية والتثييف 

لتوعوية، الصحي عبر دمج عناصر الوسائط المتعددة في شبكات التواصل اإلجتماعي في اإلستراتيجية العامة ل  

الجمهور وهذاان المعلومات في إتجاهين أو اإلتصال متعدد اإلتجاهات بين المؤسسات الصحية و وتعزيز دافعية سري  

ول إلى شرائح يتطلب اإلعتراف بقوة شبكات التواصل اإلجتماعي،ودورها الكبير في برامج التوعية الصحية والوص  
                                                             

 1 (  د.حسان أحمد قمحية الفيسبوك تحت المجهر مرجع سابق ص05

 ر/مارس(خالد بن فيصل الفرم مجلة بحوث العالقات العامة دورية محكمة يصدرها الجمعية المصرية للعالقات العامة العدد الرابع عشر يناي0
    019ص 0219
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الحمالت  قائي عبر إستخدامواسعة من جهة،والكلفة الكبيرة للرعاية الصحية التي تستدعي تفعيل الطب الو   

 التوعيوية لشبكات التواصل اإلجتماعي األقل كلفة وأكثر فاعلية .

وصيل لقد أصبحت شبكات التواصل اإلجتماعي طريقة سهلة وفعالة للمؤسسات الصحية من حيث كافة ت     

ء مجتمعاتها ،مما يعزز الخدمات الوقائية للمؤسسات الصحية وبناالمعلومات الصحية مقارنة بفاعليتها وإنتشارها  

تواصل في محاولةالصحية ،كما بدأت شركات التأمين تقديم النصائح الصحية وإرسال رسائل التسويق عبر شبكات ال  

مع العمالء وتحسين صورة صناعة التأمين الصحي.للتفاعل   

لتواصل مع الصحية الحديثة تعتمد على دمج المنصات اإللكترونية لشبكات ا لقد أصبحت السياسات التوعوية  

والصور،والصوت بعضها البعض،مثل: اليوتيوب،فيسبوك،وتويتر،مما يسهل للمنظمات الصحية إدارة المواد والرسائل  

أنشطتها ة الخاصة بها،وكذلك التفاعل مع مستخدمي شبكات التواصل اإلجتماعي،في التخطيط وموائم والفيديو  

كات التواصلوتوسيع التواصل مع الجمهور والمجتمع المحلي ،كما أن هذه اإلستراتيجيات الحديثة في إستخدام شب  

حية للمنظماتاإلجتماعي ترتبط إرتباطا وثيقا بمفهوم اإلدارة الحديثة وبناء صورة ذهنية إيجابية للمؤسسات الص  

كسب المزيداألمراض والبرامج الوقائية،وتوليد إنطباعات جيدة و  الصحية وتحسين مصداقيتها وزيادة الوعي حيال  

 من إهتمام المستخدمين ،وبالتالي تحقيق األهداف التوعوية للمنظمات الصحية.13

ة وإستراتيجياتصبحت شبكات التواصل اإلجتماعي أكثر جاذبية وأهمية لقطاعات الصحة في البرامج التوعويكما أ     

لناس علىمحو األمية الصحية،مما يمكن تكنولوجيات اإلتصال الجديدة من توسيع نطاق الفرص التوعوية لمساعدة ا  

ضوعا زيادة المعرقة الصحية وتطوير مهارات البحث عن المعلومات المناسبة وسد الفجوة الصحية التي تعد مو   

                                                             

  1( خالد بن فيصل الفرم مجلة بحوث العالقات العامة،مرجع سابق ص010
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سات الصحيةات الصحية،مما يستدعي من المؤساألهداف التوعوية للمنظمكبيرا في حقل التواصل الصحي وتحقيق   

ل برامج التوعية الصحيةتوظيف الخصائص التفاعلية للمنصات اإللكترونية الجماهيرية)يوتيوب،تويتر،فيسبوك(وتفعي  

 والوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين على شبكة األنترنيت وتعزيز البرامج الصحية الوقائية .

ي ا لصفحات عبر ا لفيسبوك:أهداف نشر الوعي الصحي ف3-6  

ا المتنوعة الوعي الصحي هو أحد أهداف التي تسعى التربية الصحية إلى تحييقها من خالل برامجها ،وأنشطته   

تمع منوهو الهدف الذي تسعى المجتمعات الوصول إليه وتحييقه بين أفرادها ،والهدف من الوعي في أي مج   

ح لدىونشر الوعي الصحي يتضيتضح من خالل أفراد المجتمع هل يسلكون سلوكا صحيا أم ال ؟ المجتمعات   

الشباب من خالل النقاط التالية:    

شكالت *أن يكون أفراد هذا المجتمع قد ألموا بالمعلومات المتصلة بالمستوى الصحي في مجتمعهم وألموا بالم  

ا،طرق هم،معدل اإلصابة بها ،أسبابها،طرق إنتقالها ،أعراضهالصحية ،األمراض المعدية المنتشرة في مجتمع   

  الوقاية منها ومكافحتها.14

ة ،وصح*أن يكون أفراد هذا المجتمع قد أيقنوا وفهموا أن حل مشكالتهم الصحية،والمحافظة على صحتهم   

ه مجتمعهم،هي مسؤوليتهم قبل أن تكون مسؤوليات الجهات الحكومية ،والمجتمع الذي نريد الوصول إلي   

حية السليمةبنشر الوعي الصحي عبر الفايسبوك بين مواطنيه هو مجتمع يتبع أفراده اإلرشادات،والعادات الص   

في كل تصرفاتهم،بدافع شعورهم ورغبتهم،ويشتركون في حل مشكالتهم الصحية.   

 

                                                             

. 0221-04 العربي، القاهرة،سالمة بهاء الدين، الصحة والتربية الصحية، دار الفكر  (  1 
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فايسبوك*أن يكون أفراد هذا المجتمع قد تعرفوا على الخدمات ،والمنشات الصحية في مجتمعهم،وهذا مايلعبه ال  

   في تقريب المسافات عن طريق اإلعالنات وهو مايؤدي إلى اإلنتفاع بها بطريقة منتظمة ومجدية.15

: ومن نماذج إهتمامات مواقع التواصل اإلجتماعي بالصحة وتعزيز الوعي الصحي-   

مواقع الويب تهتم مواقع التواصل اإلجتماعي في مواضيع كثيرة يتعامل معها ويقدمها إلى الجمهور المتصفح ب    

نفسية طب والصحة الوفيمايلي بعض العناوين للداللة على إهتمامات مواقع التواصل اإلجتماعي في مجال ال    

وصفة طبية في رمضان،أضرار النوم على  30والجسدية والعقلية على سبيل المثال:الفطور وأهميته للصحة،    

مة كليتك،لمحبي المشروبات الغازية،الطريقة المثلى إلستخدام فرشاة األسنان ،كيف تحافظ على سالالبطن     

   طوال حياتك ،30 طريقة إلخماد حريق الحموضة في معدتك.16

التشبيك كل هذه المواضيع والصفحات المتداولة على مواقع التواصل اإلجتماعي وغيرها هي من إهتمامات مواقع    

في مجال الصحة العامة.    

عالقة وسائل التواصل اإلجتماعي بالمعارف الصحية:3-9   

لية نحو المقصود بالمعرفة الصحية هو إلمام أفراد المجتمع بالمعلومات والحقائق الصحية وإحساسهم بالمسؤو   

تمع صحتهم وصحة غيرهم من خالل الممارسة الصحية الصحيحة وعملية نشر الوعي الصحي بين أفراد المج  

 تتضح من خالل معرفتهم بمايلي:17

                                                             

. 0221-04 مرجع سابق صحية، سالمة بهاء الدين، الصحة والتربية ال( .1  

  0( محمد أبو سمرة، اإلعالم الطبي والصحي، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان ص 33-30 -0229

لصحي ؤتمر اإلعالم اللمجتمع األردني،دراسة مقدمة إلى م( دور وسائل اإلعالم الرقمية في تعزيز التثقيف الصحي 0215نانبة،أحمد)  (3
  .10جامعة الشرق األوسط ومستشفى اإلسراء ،عمان.ص األول ،نظمته 



جامعيدور وسائل التواصل في تشكيل الوعي الصحي لدى الطالب ال                                 الفصل الثالث:  

82 

 

بل أن تكون مشكالتهم الصحية,والحفاظ على صحتهم هي مسؤوليتهم قأفراد المجتمع وإستيعابهم أن حل *فهم   

 مسؤولية الجهات الرسمية,عن طريق إتباعهم اإلرشادات الصحية والعادات الصحية السليمة.

منتشرة.*إلمامهم بالمعلومات الصحية المتعلقة بالمستوى الصحي في مجتمعهم للمشكالت الصحية،واألمراض ال  

الخدمات الصحية األساسية،والمساندة في مجتمعهم وكيفية اإلنتفاع منها. *تعرف أفراد المجتمع  

ى تغيير*أن التثييف والتوعية الصحية هي عملية سهلة وبسيطة ،تهدف إلى نشر المعلومات الصحية،وكذلك إل  

 السلوك الخاطئ.

لذي مراعاة الصحية ا*إن التثييف هو التأثير على السلوكيات ،وليس فقط نشر المعلومات ،وهو الجزء من ال  

 تعنى بتغيير السلوك.18

 ومن المعارف الصحية التي تشكلها شبكات التواصل اإلجتماعي هي:

 *إن أكثر ماتتسم به موضوعات اإلعالم الصحي في شبكة الفيسبوك هي ميزة "التنوع"

لصحية التجميليوالثقافة ا*هناك إهتمام من قبل منشورات الشبكة من موضوعات تتصل بفوائد الغذاءوالطب   

 العامة واإلكتشافات الطبية الحديثة.

منها المعرفةربط للصفحات التي تتحدث عن المعارف بشكل عام و  شبكات التواصل اإلجتماعي في إنشاء*تتميز   

 الصحية من خالل مرونة اإلنتقال مباشرة إلى الصفحة المطلوبة.

ن ميزات هذه عبر الشبكة العنكبوتية وبالتالي فإنه باإلمكان اإلستفادة م االجتماعي*يزيد من مهارات التواصل   

 الشبكات باستخدامها في المعرفة الصحية.

                                                             

10(،مرجع سابق ص0215نانبة،أحمد)   1)  



جامعيدور وسائل التواصل في تشكيل الوعي الصحي لدى الطالب ال                                 الفصل الثالث:  

83 

 

حية المتعددة.ينفي المجاالت الصحية ،والطبية،والتواصل مع إختصاص *تتيح للمستخدمين تبادل المعلومات الص  

تى أصبحت ت بكثرة بين الشعوب،واألعراق المتعددة ح*تكمن أهمية شبكات التعواصل اإلجتماعي في أنهاإنتشر   

بطريقة  وسائل التواصل بين األفراد من الفئات العمريةالمتنوعة،وهذا يساعد على نقل المعارف الصحيةأحدث   

 سريعة وخاصة من خالل العالقات التي تنتج عنه.19
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المحور األول: البيانات الشخصية:   
 الجدول رقم01 يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس

النسبة المؤية          التكرار                الجنس 

44.3℅  ذكر 22 

55.5℅  أنثى 34 

100℅  المجموع 20 

 

بين هم إناث توزيع أفراد العينة حسب الجنس حيث نرى أن أغلبية الطلبة المستجي 01 يوضح الجدول رقم  

مايدل على أن نسبة اإلناث هي التي وهذا  ℅44..في حين أن الذكور بلغت نسبتهم  ℅55.5بنسبة   

 تحتل المرتبة األول من حيث العدد .
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 الجدول رقم 02:يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير السن

 
 النسبة المؤية

 
 التكرار

 
 السن

 
50.5℅ سنة25إلى 15من 31   

 
3..3℅ سنة 30إلى  22من  24   

...℅  5 
 

سنة فمافوق 31من   

100℅  المجموع 20 

 

25إلى 15أن نسبة مستعملي الفيسبوك التي تتراوح أعمارهم مابين  نالحظ من خالل الجدول أعاله  

سنة بنسبة30إلى 22في حين نجد أن الطلبة الذين تتراوح أعمارهم من  ℅50.5سنة تقدر ب  

سنة فمافوق تقدر نسبة تفاعلهم لتصفح موقع 43أما الطلبة الذين تتراوح أعمارهم من  ℅3..3  

سنة  25إلى 15ى إلمام الطلبة الذين تتراوح أعمارهم من وهذا يرجع إل ℅949الفيسبوك بالنسبة  

الصوربالنسبة كبيرة عبر إستخدامهم لهذا الموقع عبر إنشاء الصفحات الخاصة ونشر السيرة و   

و كذلك كتابة المقاالت والنصوص ونشر تسجيالت الفيديو .وكذلك المعلومات الخاصة   
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 الجدول رقم 03:يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي

 
 النسبة المؤية

 
 التكرار

 
 

 
التعليمي المستوى   

24.2℅  ليسانس 14 

55.4℅  ماستر 42 

100℅  المجموع 20 

 

℅55.4نالحظ أن أغلب أفراد العينة مستواهم التعليمي ماستر بالنسبة  من خالل الجدول أعاله   

وهذا يدل على أن أغلبية الطلبة الذين يستخدمون موقع الفيسبوك  ℅24.2ثم ليسانس بالنسبة   

 أغلبيتهم يدرسون في الطور الماستر.
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 المحور األول: دوافع إستخدام الطلبة الجامعيين لموقع الفايسبوك:

 الجدول رقم 01 : يبين توزيع أفراد العينة حسب مدة إستخدام الطلبة لموقع الفيسبوك.

النسبة        اإلجابة           التكرار  السؤال              

50.3℅ وك    هل تستخدم الفايسب يومي 45 
بشكل          

1.2℅  أسبوعي 1 

1.15℅  11  حسب الظروف 

100℅  المجموع  20 

 
 

 

  ℅50.3نسبة أن أغلبية المبحوثين يستخدمون الفيسبوك بشكل يومي بال من خالل الجدول أعاله نالحظ

أن أغلبية الطلبة الذين  بشكل أسبوعي وهذا يدل على ℅1.2حسب الظروف ونسبة  ℅3.43ونسبة   

بوك من صفحات تمامهم بما يتضمنه الفيسإهالفيسبوك بالشكل يومي لديهم نشاط مستمر و  يستخدمون  

ام اليوميوتوعوية وفقا لميولهم وإهتماماتهم العامة والشخصية ويتضح لنا أن حجم اإلستخد متنوعة  

.℅50.3جاء كبير بالنسبة  للفيسبوك   
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 الجدول رقم 02:يبين توزيع أفراد العينة حسب مدة حالة اإلستخدام اليومي لموقع الفيسبوك

النسبة        اإلجابة           التكرار  السؤال              

21.5℅  في حالة اإلستخدام  أقل من ساعة 13 
 اليومي ماهي المدة ؟

45℅ 03من ساعة إلى  25   
 ساعات

33.3℅ ساعات 04أكثر من  20   

100℅  المجموع  20 

 

ة إلىأن أغلبية المبحوثين يستخدمون الفيسبوك في اليوم من ساع نالحظ من خالل الجدول أعاله  

℅21.5ساعات ،ونسبة  04يستخدمونه اكثر من  ℅33.3،ونسبة  ℅45ساعات بالنسبة  03  

عة لدى الطلبة لما له من س يستخدمونه أقل من ساعة وهذا يدل على مدى أهمية موقع الفيسبوك  

ساعات . 03إنتشار وعدد المستخدمين والمتابعين الذين يزدادون يوميا من ساعة إلى   
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                 الجدول رقم 04 :يبين توزيع أفراد العينة حسب الهدف من إستخدام موقع الفيسبوك   

 السؤال  اإلجابة التكرار النسبة

50℅   التحاور والنقاش حول 30 
 المسائل المطروحة 

 مالهدف من إستخدام 
 الفايسبوك ؟

11.2℅  5 
 

اإلطالع على ثقافات 
 جديدة 

12.2℅   
10 

التعرف على عادات 
 وتقاليد األخرين 

5.3℅   
5 

من أجل التوعية 
 الصحية 

13.5℅   
5 

التشارك في عالقات 
 إجتماعية إفتراضية 

100℅  المجموع  20 

 

 أن أغلبية المبحوثين الهدف من إستخدامهم موقع الفيسبوك من نالحظ من خالل الجدول أعاله

 التعرف على عادات و ،تليها ℅50أجل التحاور والنقاش حول المسائل المطروحة وذلك بالنسبة 

 اإلطالعثم تليها  ℅3441 الشارك في عالقات إجتماعية إفتراضيةثم  ℅12.2بالنسبة تقاليد األخرين 

 تليها من أجل التوعية الصحية وهي تحتل المرتبة األخيرة ℅11.2بالنسبة على ثقافات جديدة 

 لإلستفادة من ويتضح من هذا أن إستخدام المبحوثين جاء ℅..25من بين كل اإلجابات بالنسبة 

 اإلجتماعي.الخدمات التي يقدمها موقع الفيسبوك لمستخدميه وكذلك تحسين فكرهم وسلوكهم 
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   الجدول رقم 04:يبين توزيع أفراد العينة حسب طبيعة المنشورات المفضلة عند الدخول لموقع الفيسبوك

 السؤال  اإلجابة التكرار النسبة المؤية

3.3℅  أخالقية 2 
 

اتماهي طبيعة المنشور   
التي تفضلها عند 

وكدخولك موقع الفايسب  45.4℅  إجتماعية .2 

14℅  ترفيهية . 

11℅  صحية 2 

20℅  21  ثقافية 

3.3℅  سياسية 2 

100℅  المجموع  20 

 

 أن أغلبية المبحوثين يتابعون المنشورات اإلجتماعية بالنسبة  نالحظ من خالل الجدول أعاله

 وهذا يشير إلى أن الطلبة داخل مواقع التواصل اإلجتماعي يهتمون في التحدث والنقاش ℅45.4

 حول الموضوعات والقضايا التي تهم الحياة اإلجتماعية التي تدور حول صلة الرحم والعالقات األسرية

 وهنا يتضح أن أغلبية الطلبة يولون إهتماما  ℅20واألصدقاء....ألخ  ثم جاءت الثقافية بالنسبة 

 األخرى وتناقلهابالمنشورات الثقافية ذات الشأن المعرفي والفكري والتعرف على ثقافات المجتمعات 
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الصحية ،ثم تليها  ℅14كخبرات ومعارف مزدوجة ،في حين المنشورات الترفيهية قدرت بالنسبة   

الصحي وذلك بالتأثرهم بالمنشورات الصحية ومواضيع التوعية الصحية وزيادة الوعي ℅11بالنسبة   

إهتمامات بالمسائل األخالق داخل وذلك يعني أن الطلبة لديهم  ℅3.3ثم تليها األخالقية بالنسبة   

تمام هذا رغم إبحارهم في عوالم مختلفة داخل الواقع اإلفتراضي إن كان اإله المجتماعت اإلفتراضية  

وهذا يعني  ℅3.3يجاب فلكل فرد وجهة نظره الخاصة ثم تليها السياسية بالنسبة لسلب أم اإل  

جدا .أن أفراد العينة تأثرهم بالقضايا السياسية ضئيل   

 

 الجدول رقم 05 :يبين توزيع أفراد العينة في حالة اإلجابة بالصحية

 السؤال اإلجابة التكرار النسبة المؤية

53.3℅ من أجل إكتساب  32 
 معلومات صحية 

في حالة اإلجابة 
بالصحية هل يكون 

℅25 ذلك؟  اإلطالع على ماهو جديد 15 
 في الجانب الصحي

13.3℅ إيجاد حلول للمشاكل  5 
 الصحية لألخرين 

5.3℅ قاء تقديم نصائح لألصد 5 
 واألقارب 

100℅  المجموع  20 
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،ثم  ℅5.35أن أغلبية أفراد العينة يكتسبون المعلومات الصحية بالنسبة  نالحظ من خالل الجدول أعاله  

إيجادحلول للمشاكل الصحيةثم تليها  ℅25اإلطالع على ماهو جديد في الجانب الصحي بالنسبة تليها   

على أن أغلبية وهذا يدل ℅5.3بالنسبة  تقديم نصائح لألصدقاء واألقاربثم تليها  ℅13.3بالنسبة   

ة المنشورة علىالصحي الطلبة يكتسبون المعلومات الصحية لغرض زيادة الوعي الصحي وجعل المواضيع   

أكثر جاذبية لضمان المتابعة المستمرة من قبل المبحوثين. شبكة الفيسبوك   

 

 الجدول رقم 02 يبين توزيع أفراد العينة حسب المكان المفضل لتصفح موقع الفايسبوك

 السؤال  اإلجابة التكرار النسبة المؤية

52.5℅ ماهو مكانك المفضل  المنزل 52 
سبوك؟لتصفح موقع الفاي  

2.2℅  الجامعة 4 

2.2℅   4  مقهى األنترنيت 

100℅  المجموع  20 

              

م أن أغلبية أفراد العينة يتصفحون موقع الفايسبوك في منازله 02نالحظ من خالل الشكل رقم   

  يدل وهذا ℅1.2بالنسبة  وكذلك كل من مقهى األنترنيت ℅646،لتليها الجامعة بالنسبة  ℅52.5بالنسبة  

ذا الموقع.المفضل لتصفح الطلبة للفيسبوك نظرا لوقت فراغهم لتصفح هأن المنزل هو المكان   
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 المحور الثاني :عادات وأنماط إستخدام الطلبة لموقع الفايسبوك:

 الجدول رقم 01:يبين توزيع أفراد العينة حسب األوقات المفضلة إلستخدام موقع الفايسبو ك

 السؤال اإلجابة التكرار النسبة المؤية

5℅ ة ماهي األوقات المفضل صباحا 3 
لديك إلستخدام موقع 

℅21.5 الفايسبوك؟  مساءا 13 

32.2℅  ليال 22 

32.2℅  في كل وقت 22 

100℅  اإلجابة  20 

 

ت أن أغلبية المبحوثين يستخدمون موقع الفايسبوك في كل وق نالحظ من خالل الجدول أعاله  

سائية في الفترة الليلية،وتأتي الفترة الم يستخدمون الفيسبوك ℅2.32ثم نسبة  ℅32.2بالنسبة   

وهذا راجع إلى أن  ℅5اما أخفض نسبة كانت في الفترة الصباحية بالنسبة  ℅5.21بالنسبة   

رسائل واألراء وأغلبية الطلبة يستخدمون الفيسبوك في كل وقت نتيجة تسهيل إنشغاالتهم وتبادل ال  

وسواها.المواد اإلعالمية من مقاطع الفيديو وصور   
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   الجدول رقم 03 :يبين توزيع أفراد العينة حسب وسيلة اإلستخدام لتصفح الحساب على موقع الفايسبوك.

 السؤال اإلجابة التكرار النسبة المؤية

55.3℅ أي وسيلة تستخدم  هاتف ذكي 53 
 لتصفح حسابك على

℅1.2 الفايسبوك؟  جهاز لوحي 1 

2.2℅  حاسوب شخصي 4 

3.3℅  حاسوب المكتب 2 

100℅  اإلجابة  20 

 

لى موقع أن أغلبية الطلبة يستخدمون الهاتف الذكي لتصفح حسابهم ع نالحظ من خالل الجدول أعاله  

ترنيتوذلك لتعدد نوع هذه األجهزة وتطورها وسهولة ربطها وإتصالها باألن ℅55.3الفايسبوك بالنسبة   

مع كثرة  على هذه األجهزة الذكية وغستخدامها من قبل المبحوثين وكذلك تصفح موقع الفايسبوك  

ي المرتبة وتنوع التطبيقات التي ممكن تحميلها على الهواتف الذكية ثم جاء الحاسوب الشخصي ف  

وب وصغر حجم البعض منها ثم يليه حاسوذلك أيضا لتعدد أغراضه وأنواعه  ℅2.2الثانية بالنسبة   

وهي أخر مرتبة من بين اإلجابات وهي  ℅1.2ثم الجهاز اللوحي بالنسبة  ℅3.3المكتب بالنسبة   

 نسبة ضئيلة جدا.
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 الجدول رقم 03 يوضح أكثر خدمة يطبقها أفراد العينة عند دخولهم لموقع الفايسبوك

السؤال        اإلجابة التكرار النسبة المؤية  

25℅ اظ تحميل الصور واإلحتف 15 
ومشاركتها مع  بها

 األصدقاء

ماهي أكثر خدمة 
تطبقها عند دخولك 

 لموقع الفايسبوك؟
50℅ الدردشة مع األصدقاء  30 

 واألقارب
3.4℅ يسبوكتحميل تطبيقات الف 2   

2.2℅ إنشاء مجموعة من  4 
ع األصدقاء تحت مواضي

 صحية  
5℅ ممارسة األلعاب مع  3 

 األصدقاء
10℅ الدخول في مجموعات  2 

ةتناقش مواضيع  صحي  
100℅  المجموع 20 

 

هي أن أكثر خدمة يطبقها المبحوثين عند دخولهم موقع الفايسبوك نالحظ من خالل الجدول أعاله  

تليها خدمة تحميل الصور واإلحتفاظ بها ومشاركتها مع  ℅50الدردشةمع األصدقاء واألقارب بالنسبة    

والبعض األخر يفضل الدخول في مجموعات تناقش مواضيع ℅25األصدقاء واألقارب بالنسبة   

امع األصدقاء فكانت له أما خدمة الدخول في مجموعات تناقش مواضيع صحية ℅10صحية بالنسبة   

أما خدمة  ℅2.2بالنسبة  إنشاء مجموعة من االصدقاء تحت مواضيع صحيةخدمةتليها ℅10نسبة   

فقط وهي التي تحتل المرتبة األخيرة من كل  ℅5فكانت نسبتها ممارسة األلعاب مع األصدقاء   
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 اإلجابات السابقة.      

 الجدول رقم 04 يوضح مدى اإلعتماد على المعلومات الصحية المستقاة من الفايسبوك.

 

 السؤال اإلجابة التكرار النسبة المؤية

3.3℅ ير هل  تعتمد بشكل كب دائما 2 
على المعلومات 

 الصحية المستقاة من
؟الفيسبوك  

51.2℅  أحيانا  .4 

13.3℅  نادرا 5 

1.2℅  أبدا 1 

100℅  اإلجابة  20 

 

  أن أغلبية المبحوثين يعتمدون أحيانا  على المعلومات الصحية نالحظ من خالل الجدول أعاله

مثلت نادرا وكذلك البعض األخر يفضل  ℅51.2وكذلك نسبة  ℅52المستقاة من الفايسبوك بالنسبة   

أما نسبة ℅3.31بشكل كبير على المعلومات الصحية المستقاة من الفايسبوك بالنسبة  دائما اإلعتماد  

علومات مثلت نادرا وهذا يدل على أن موقع الفايسبوك قد اليعتمد بالدرجة عالية لمتابعة الم ℅1.2  

ى المعلوماتبشكل كبير عل الصحية التي تنشر فيه وهذا يدل على أن معظم الطلبة أحيانا مايعتمدون   

ي لدى الطلبةوإذ لم يكن للفايسبوك دور فعال في تعزيز الوعي الصحالتي يقدمها موقع الفايسبوك   

لى الشبكة وهذا قد يكون لسببين إما لقلة المواصيع المتعلقة بقضايا الصحة أو لوجود مواقع أخرى ع  

ي كالنشرات مصادر أخرى لنشر الوعي الصح العنكبوتية تتناوله بشكل أوسع وأكثر تأثيرا أو لوجود  

 الصحية أو اإلعالنات التلفازية واإلذاعية.
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 الجدول رقم 05 يوضح ما إن كان أفراد العينة يتابعون  إحدى الصفحات الصحية المقترحة.

 

 السؤال اإلجابة التكرار النسبة المؤية

10℅ ر*صفحة أطباء الجزائ 2    
أي من هذه الصفحات 

ى الصحية تتابعها عل
 موقع الفيسبوك؟

12.2℅  إرشادات طبية 10 

3.3℅  صفحة طب وصحة 2 

5.3℅ صفحة قطاع الصحة  5 
 الجزائري 

1.2℅ صفحة المسير  1 
 اإلستشفائي  

2.2℅ صفحة أخبار الصحة  4 
والية 45عبر   

23.3℅  كل يوم معلومة طبية 14 
 

1.2℅ صحتكمنتدى دليل  1   
℅5 فضائح وزارة الصحة  3 

23.3℅ صفحة كورونا في  14 
 الجزائر

 المجموع 20 100
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كل يوم أن أكثر  صفحة يتابعها افراد العينة هي كال من الصفحتين نالحظ من خالل الجدول أعاله   

℅212.تليها صفحة إرشادات طبية بالنسبة  ℅23.3معلومة طبية وصفحة كورونا في الجزائر بالنسبة    

℅5.3تليها صفحة قطاع الصحة الجزائري بالنسبة  ℅10ثم صفحة أطباء الجزائر بالنسبة   

ثم صفحة فضائح وزارة الصحة بالنسبة ℅2.2والية بالنسبة  45ثم تليها صفحة أخبار الصحة عبر   

   ℅1.2منتدى دليل صحتك بالنسبة  وصفحة  ℅3.3طب وصحة بالنسبة ةثم تليها الصفح ℅5.5

وهذا يدل على أن كال من الصفحتين كل يوم معلومة  ℅2.3ثم صفحة المسير اإلستشفائي بالنسبة    

يوم معلومة  طبية وصفحة كورونا في الجزائر يحتالن المرتبة األولى من باقي اإلجابات الن صفحة كل  

ومات متخصص في الطب والصحة شامل لكل المعل هو موقع موجود على صفحة الفايسبوكطبية   

ذا ماجعلفي الحمل والوالدة وهو الموقع الطبي األول في العالم العربي يزودك بكل ماتحتاج إليه وه  

ا في الجزائر المبحوثين يتأثرون به في متابعة المعلومات الطبية على هذا الموقع وكذا صفحة كورون  

.1كوفيد يرة لظاهرة إنتشار الفيروس الخطير والمعدي فيروسيتابعها أغلب المبحوثين بشدة كب  

ر الرسميةالذي إنتشر في األونة األخيرة وذلك لمتابعة أو معرفة أخبار كورونا في الجزائر من المصاد  

 والموثوقة. 
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اإلشباعات الصحية المحققة من إستخدام الطلبة لموقع الفايسبوكالمحور الثالث:  

 الجدول رقم 01 يوضح مفهوم الوعي الصحي بالنسبة ألفراد العينة

 السؤال اإلجابة التكرار النسبة المؤية

32.3℅ هو إلمام الناس  22 
 بالمعلومات والحقائق

 الصحية

ماهو مفهومك للوعي 
 الصحي؟

22.2℅ تثقف الناس والعمل  12 
على زيادة معلوماتهم 
 في المجال الصحي

3.3℅ إعالمية  هو عملية 2 
 هدفها حث الناس على

 تبني نمط الحياة
33.3℅ افة هو رفع مستوى الثق 20 

الصحية لألفراد بما 
ة يكفل لهم حياة صحي

 سليمة
100℅  اإلجابة  20 

 

أن أغلبية المبحوثين يرون بأن الوعي الصحي هو إلمام الناس نالحظ من خالل الجدول أعاله   

في حين  ℅32.3بالمعلومات والحقائق الصحية وإحساسهم بالمسؤلية نحوصحتهم وصحة غيرهم بالنسبة   

ة بعيدةهو رفع مستوى الثقافة الصحية لألفراد بما يكفل لهم حياة صحية سليم ℅33.3أن نسبة  نجد  

معلوماتهملتثقيف الناس والعمل على زيادة  ℅222.كل البعد عن اإلصابة باألمراض مقابل نسبة   

لمفهوم  وهي أخر إجابة من بين اإلجابات السابقة ℅33.في المجال الصحي .كذلك تليها نسبة   
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حية عملية إعالمية هدفها حث الناس على تبني نمط الحياة وممارسات الص الوعي الصحي والذي هو  

اتوهذا يدل على أن إجابة المبحوثين حول مفهوم الوعي الصحي إللمام الناس بالمعلوم السليمة  

د تزويد األفراد تحسين نوعية الحياة التي يعيشها الفر وذلك لوالحقائق الصحية وإحساسهم بالمسؤلية   

.م وبالمجتمعوالخبرات؛ بهدف التأثير في ميولهم ومعرفتهم وسلوكهم الصحي الخاص به بالمعلومات  

 

 الجدول رقم 02 يوضح ماإن كان  موقع الفيسبوك له دور في تعزيز الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي

 السؤال اإلجابة التكرار النسبة المؤية

.0℅ هل ترى أن موقع  نعم 54 
ي لها دور ف الفيسبوك

ي تشكيل الوعي الصح
 لدى الطالب الجامعي؟

10℅  ال 2 

100℅  المجموع 20 

 
على أن موقع  ℅0.أن أغلب أفراد العينة أجابوا بنعم بالنسبة  02نالحظ من خالل الشكل رقم   

كانت اإلجابة بال ℅10الفيسبوك له دور في تعزيز الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي تليها نسبة   

  حل أن فهم و أستيعاب أفراد المجتمعالطلبة وهذا يدل على أن الفيسبوك له دور إيجابي لدى 

لرسميةمشكالتهم الصحية والحفاظ على صحتهم هي مسؤوليتهم قبل أن تكون مسؤولية الجهات ا  

 عن طريق إتباعهم اإلرشادات الصحية والعادات الصحية السليمة.
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 الجدول رقم 03 يوضح  كيفية مساهمة موقع الفيسبوك في تعزيز الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي

 السؤال  اإلجابة  التكرار النسبة المؤية

2.50℅ ليل يساهم الموقع في تق 4 
 مدة العالج للمريض

 إذا كانت اإلجابة بنعم
كيف يساهم موقع  

يز الفيسبوك في تعز 
 الوعي الصحي  لطالب

 الجامعي؟

41.2℅ ان للموقع دور في تبي 25 
إجرتءات الوقاية من 

 األمراض المعدية
30℅ تقدم وصفا وافيا  15 

وواضحا عن مواضيع 
 التوعية الصحية

21.2℅ ديال يشكل الموقع خيارا ب 13 
 عن الطبيب

100℅  المجموع  20 

 

حول مساهمة موقع أن أغلبية أفراد العينة الذين أجابوا بنعم كانت إقتراحاتهم 03 يوضح الجدول رقم  

ت الوقايةالفايسبوك في تعزيز الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي وذللك للموقع دور في تبيان إجراءا  

وذلك لتقديم وصفا وافيا وواضحا عن ℅30ثم تليها نسبة  ℅41.2من األمراض المعدية بالنسبة   

أن الموقع يشكل خيارا بديال عن الطبيب وهذا يدل على ℅21.2مواضيع التوعية الصحية ثم نسبة   

العالج للمريض . وذلك مساهمة الموقع في تقليل مدة ℅2.5تليها نسبة   
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الجدول رقم 04 يوضح رأي أفراد العينة ما إن كان الفيسبوك كوسيط يساهم في إثارة  الخوف من فيروسات 
 جديدة.

 السؤال اإلجابة التكرار النسبة المؤية

55℅ حسب رأيك هل ساهم  نعم 51 
ي الفيسبوك كوسيط ف
إثارة الخوف من 
 فيروسات جديدة ؟

15℅  ال . 

100℅  المجموع 20 

 

سيطأن أغلبية أفراد العينة حسب رأيهم أجابوا بنعم حول مساهمة الفيسبوك كو  يوضح الجدول أعاله  

كانت اإلجابة بال  ℅31تليها نسبة  ℅55في إثارة الخوف من فيروسات الجديدة وذلك بالنسبة   

  والذعر في  إلى سعي لبث الخوفنشر أخبار مفبركة، إلى نشر شائعات، ي الفيسبوك وهذا يدل على أن 

كون ربما تاألزمة في حالة من القلق، يدفعهم للتشبث بأية معلومة  الناس ،الذين وضعتهمنفوس   

.كورونا وسفير  بشأن تفشي خاصة الترويج لنظرية المؤامرة والتضليل اإلعالمي غير صحيحة خاصة   
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 الجدول رقم 05 يوضح توزيع أفراد العينة ما إن كانت اإلجابة بنعم

 السؤال اإلجابة التكرار النسبة المؤية

31.2℅ من خالل نشر  .1 
 إحصائيات خاطئة

 في حالة اإلجابة بنعم
 كيف كان ذلك؟

 15.3℅ نشر معلومات مغلوطة  11 
 متعلقة بالفيروسات

 جديدة
5.3℅  من خالل تدخين أخطار 5 

 فيروسات مجهولة
41.5℅ الترويج لبعض  25 

الشائعات المتعلقة 
 باألمراض معينة

100℅  اإلجابة  20 

 

ض أن أغلبة المبحوثين الذين أجابوا بنعم كانت إقتراحاتهم حول الترويج لبع يوضح الجدول أعاله  

ثم من خالل نشر إحصائيات خاطئة كانت  ℅41.5الشائعات المتعلقة باألمراض معينة بالنسبة   

معلومات مغلوطة متعلقة بالفيروسات الجديدة ثم حول نشر  ℅15.3تليها نسبة  ℅31.2بالنسبة   

الفيسبوك  منصة يعتمدمن خالل تدخين أخطار فيروسات جديدة وهذا يدل على أن  ℅5.3نسبة   

صبة وفر بالفعل أرضًا خيى األخبار، ولكنه في الوقت ذاته اآلن مليارات البشر للحصول علعليها   

. الذين يريدون نشر األخبار المضللةألولئك    
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الطالب أثر إستخدام موقع الفايسبوك في تشكيل الوعي الصحي لدىالمحور الرابع :  

الجامعي   

 الجدول رقم 01 يوضح مدى إقبال أفراد العينة على إستخدام موقع الفايسبوك للبحث عن معلومات صحية

السؤال            اإلجابة التكرار النسبة المؤية  

51.2℅ تقبل على إستخدام موقع  موافق 31 
لومات الفيسبوك للبحث عن مع

℅33.3 صحية؟  محايد 20 

15℅  معارض . 

100℅  المجموع 20 

 

عن معلومات أن أغلبية أفراد العينة وافقوا على إستخدام موقع الفايسبوك للبحث الجدول أعالهيوضح   

بالمعارضة وهذا  ℅15بالمحايدة مايقابلها نسبة  ℅33.3تليها نسبة  ℅51.2صحية وذلك بالنسبة   

واصل ومتابعةفي تحسين الواقع الصحي عن طريق متابعة الت اإلعتماد على موقع الفايسبوكيدل على   

بئة واألمراضالمعلومات واإلرشادات الصحية التي تقوم بنشرها الدوائر الصحية وخاصة في إنتشار األو   

 واألوبئة في المجتمع لغرض الوقاية منها.
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 الجدول رقم 02 يوضح توزيع أفراد العينة حول مدى إعتبار موقع الفايسبوك من أشهر المواقع اإلجتماعية

السؤال            اإلجابة التكرار النسبة المؤية  

52.2℅ ن يعتبر موقع الفيسبوك م موافق 34 
تي أشهر المواقع اإلجتماعية ال

عات ينهل منها األفراد والمجتم
 مضامين متعلقة بالصحة؟

31.2℅  محايد .1 

11.2℅  معارض 5 

100℅  المجموع 20 

 

هر المواقعان أغلبية أفراد العينة يوافقون على إعتبار موقع الفايسبوك من أش جدول أعالهيوضح ال  

تليها نسبة ℅52.2اإلجتماعية التي ينهل منها األفراد والمجتمعات مضامين متعلقة بالصحة بالنسبة   

الفايسبوك منوهذا يدل على أن موقع  ℅11.2مايقابلها بنفس النسبة بالمعارضة  بالمحايدة ℅231  

وك  يهتم وهذا يدل على أن الفايسبأشهر المواقع اإلجتماعية وهو اليمثل فقط منتدى إجتماعيا فقط   

لك من خالل إقامة وكذ كثيرة يتعامل معها ويقدمها إلى الجمهور المتصفح بمواقع ىالويب صحية بمواضيع

ثير من دور فعال في التعامل مع الك حمالت صحية توعوية  تهدف إلى زيادة إدراك الطلبة على إتخاذ

 القضايا الصحية البارزة .
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 الجدول رقم 03 يبين مدى تصادف أفراد العينة أثناء تصفح موقع الفايسبوك صفحة أخبار فيروس كورونا

السؤال            اإلجابة التكرار النسبة المؤية  

43.3℅ وقع صادفت أثناء تصفحك لم موافق 22 
صفحة أخبار  الفيسبوك

فيروسات خطيرة وقمت 
 بالمشاركة والتفاعل ونشر

التوعية الصحية من خالل 
؟هذه الصفحة  

33.3℅  محايد 20 

23.4℅  معارض 13 

100℅  المجموع 20 

 

اء تصفحهم موقع أن أغلبية أفراد العينة يوافقون بالمصادفة  صفحة أخبار كورونا أثن وضح الجدول أعالهي

حة التي تم ذكرها مما جعلهم بالقيام بالمشاركة والتفاعل ونشر التوعية الصحية من خالل الصف الفايسبوك

وهذا يدل  بالمعارضة ℅23.4بالمحايدة مايقابلها نسبة ℅3.33تليها نسبة  ℅ 43.3سابقا وذلك بالنسبة 

يقاته بقضايا لصفحة أخبار كورونا صفحة رسمية بغاية األهمية يشارك فيها الجميع أرائه وتععلى أن 

هة إبراز مظاهر التدهور الصحي والوقوف على المشاريع والنشاطات المقدمة لمواجالصحة وكذلك 

ضرروا المشكالت الصحية وكذلك معرفة اإلحصائيات حول عدد اإلصابات والوفيات اإلجمالية الذين ت

 من الفيروس التاجي المستجد وهذا مايجعلهم يتأثرون بالهذه الصفحة .
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 الجدول رقم 04 يبين توزيع أفراد العينة حول مدى مساهمة الفيسبوك في زيادة الثقافة الصحية

السؤال            اإلجابة التكرار النسبة المؤية  

25.3℅ في  تساهم شبكة الفايسبوك موافق 41 
 هتمامزيادة الثقافة الصحية واإل
 بالنظافة الشخصية وكذلك
إكساب العادات الصحية 

السليمة والتوقف عن 
؟الممارسات والعادات السيئة  

25.3℅  محايد 15 

3.33℅  معارض 2 

100℅  المجموع 20 

 

يادة الثقافةان أغلبية أفراد العينة يوافقون حول مساهمة شبكة الفايسبوك في ز  يوضح الجدول أعاله  

ن الممارساتبالنضافة الشخصية وكذلك إكساب العادات الصحية السليمة والتوقف عالصحية واإلهتمام   

بالمعارضة . ℅3.33بالمحايدة تقابلها نسبة  ℅25.3تليها نسبة  ℅25.3والعادات السيئة بالنسبة   

تمع ،وإنما في يلعب دورا كبيرا ليس فقط في تحسين صحة الفرد أو المجوهذا يدل على أن الفيسبوك   

حية تقلوحسن إستخدامها وقد لوحظ أنه كلما زادت معلومات الفرد وثقافته الص إقتصاديات الصحة  

والعافية ،إذ معه معدالت األمراض ،ومن البديهي التكتمل سعادة الفرد ورفاهيته إال بالتحقيق الصحة  

 بدونهما يصعب اإلستمتاع بالحياة.
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 الجدول رقم 05 يبين توزيع أفراد العينة أثناء تصفح موقع الفيسبوك والوقوع في معلومات مغلوطة

السؤال            اإلجابة التكرار النسبة المؤية  

42.2℅ حك وقعت من قبل أثناء تصف موافق 25 
 في بؤر موقع الفايسبوك

ة موبوءة بالمعلومات المغلوط
وهات واألخبار المبطنة والفيدي

حية المركبة حول التوعية الص
اذ مما أدى إلى التهاون في إتخ

إجراءات الوقاية والسالمة 
 واإلحتياط؟

 

40℅  محايد 24 

13.3℅  معارض 5 

100℅  المجموع 20 

 

في الوقوع  أن أغلبية أفراد المبحوثين قد وافقوا أثناء تصفحهم موقع الفايسبوك 05رقم  جدوليوضح ال  

توعية من قبل في بؤر موبؤة بالمعلومات المغلوطة واألخبار المبطنة والفيديوهات المركبة حول ال  

النسبةوذلك ب التوعية الصحية مما أدى إلى التهاون في إتخاذ اإلجراءات الوقاية والسالمة واإلحتياط  

بالمعارضة وهذا يدل على أن الفيسبوك ℅13.3بالمحايدة تقابلها نسبة  ℅40تليها نسبة  ℅2.42  

ة في إنتشار بنشر أكاذيب إلى سعي بث الذعر في نفوس أفراد المجتمع خاصسلبي بمثل هذه الحاالت   

يدفعهم للتشبث حالة قلقبعض األوبئة كالفيروس كورونا الذي وضع أغلبية المجتمعات اإلفتراضية في   
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ع بأي معلومة حتى ولوكانت غير صحيحة من مروجي الشائعات الذين ينفثون سمومهم داخل موق  

توتر والتفكير فيالفايسبوك وهناك أيضا من ينشر أخبارا كاذبة تؤثر على المزاج العام وتدفعه للقلق وال  

والمضاربة. إقتناء السلع والمواد ويشجع التجار على اإلحتكار  

 

الشكل رقم 02 يوضح مدى مساهمة أفراد العينة في اإلستمرارو التشجيع بدرجة عالية أثناء المبادرة 
 والتواصل

السؤال            اإلجابة التكرار النسبة المؤية  

40℅ ساهمت في اإلستمرار  موافق 24 
ناء والتشجيع بدرجة عالية أث

ة لصفح مبادرتك وإنضمامك
ة من صفحات حملة تحسيسي
 توعوية تأثرت بها مما أدى
صل زيادة الوعي الصحي والتوا

 مع الجهات الطبية وإكتساب
الثقة لدى متتبعي هذه 
 الصفحات  الصحية؟

 

50℅  محايد 30 

10℅  معارض 2 

100℅  المجموع 20 

 

ستمرارأفراد العينة قد كانت إجابتهم بالمحايد حول المساهمة في اإلأن أغلبية  جدول أعالهاليوضح   

وية تأثروامن صفحات حملة تحسيسية توع والتشجيع بدرجة عالية أثناء المبادرة واإلنضمام لصفحة  

بعي بها مما أدى إلى زيادة الوعي الصحي والتواصل مع الجهات الطبية و إكتساب الثقة لدى متت  
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℅10بالموافقة تقابلها نسبة  ℅40تليها نسبة  ℅50هذه الصفحات الصحية وذلك بالنسبة   

  يعني على أن المساهمة قليل جدا بالمبادرة واإلنضمام بالمثل هذه الصفحاتبالمعارضة وهذا يدل 

ي جابية حول اإلنضمام للمجموعات التوعوية والنشطة التي تدعم الوعي الصحعدم وجود نتائج إ  

. على موقع الفيسبوك  

 الجدول رقم 05 يبين مدى التأكد من دقة ومصداقية المضامين الصحية التي تنشر على شبكة الفيسبوك

السؤال            اإلجابة التكرار النسبة المؤية  

23.3℅ غير مهم اتأكد من دقة  موافق 14 
ية ومصداقية المضامين الصح

التي تنشر على شبكة 
 الفيسبوك؟

32.2℅  محايد 22 

40℅  معارض 24 

100℅  المجموع 20 

 

نأن أغلبية المبحوثين قد عارضوا حول التأكد من دقة ومصداقية المضامي جدول أعالهيوضح ال  

بالمحايد تقابلها  ℅2.32تليها نسبة  ℅40الصحية التي تنشر على شبكة الفايسبوك بالنسبة   

بوكمصداقية المعلومات الصحية الموجودة على صفحة الفايس بالموافقة وهذا يدل على ان ℅323.نسبة   

غير مهمة  ن أفراد العينة المعلومات الصحية التي تأتيهم من هذا الموقع اإلفتراضيغير مهمة يعني   
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ة التي تنشرحتى ولو كانت مبهمة ومغلوطة وغير صحيحة وكذلك كل المحتويات الزائفة واألخبار الكاذب  

للمبحوثين . غير مهمة بالنسبة  

 الجدول رقم 05 يوضح توزيع افراد العينة حسب مقارنة المعلومات المحصلة في المجال الصحي

السؤال            اإلجابة التكرار النسبة المؤية  

45℅ ي تقارن المعلومات المحصلة ف موافق 25 
وك المجال الصحي من الفايسب

℅31.2 مع أراء أطباء أو مختصين ؟  محايد .1 

23.3℅  معارض 14 

100℅  المجموع 20 

 

المجال  ان أغلبية أفراد العينة يوافقون على المقارنة المعلومات المحصلة في يوضح الجدول اعاله  

بالمحايد  ℅31.5تليها نسبة  ℅45الصحي من الفايسبوك مع أراء وأطباء او مختصين بالنسبة   

بالمعارضة وهذا يدل على أن الصفحات الصحية الموجودة على الفايسبوك ℅23.3تقابلها نسبة   

ل على يمكن نشرها سواء من قبل مختصين في المجال الصحي أو من قبل االطباء و أرائهم وهذا يد  

س الوقت أن أغلبية الطلبة يتابعون المعلومات الصحية الموجودة على صفحات الفايسبوك وفي نف  

المقارنة بين مصدر المعلومة التي تأتي من قبل هؤالء األطباء.  تتم   
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الجدول رقم .0 يوضح توزيع أفراد العينة حول مدى إقتراح اإلهتمام بالمضامين الصحية في موقع 
 الفيسبوك

السؤال            اإلجابة التكرار النسبة المؤية  

55℅ ر أكب تقترح أن يكون إهتمام موافق 33 
وقع بالمضامين الصحية في م

ية؟الفيسبوك وجعلها  كأولو   35℅  محايد 21 

10℅  معارض 2 

100℅  المجموع 20 

  

حية في موقعأن أغلبية أفراد العينة يوافقون على إقتراح اإلهتمام بالمضامين الص يبين الجدول أعاله  

  ℅10بالمحايدة مايقابلها نسبة ℅35تليها نسبة ℅55الفايسبوك وجعله كأولية وذلك بالنسبة 

عياإلهتمام بالمضامين الصحية دليل على زيادة الوعي الصحي وسبالمعارضة وهذا يدل على أن   

دمها الفيسبوكالمبحوثين لتعزيز وعيهم الصحي من خالل متابعة مختلفة الموضوعات الصحية التي يق  

مبحوثين من هم في معرفة مايهتم به الكذلك وجود هذه المضامين الصحية في موقع الفايسبوك قد أس  

وكذلك مايلبي إحتياج المبحوث من معلومات صحية .قضايا الصحة   
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 نتائج الدراسة :

تخدامهم سنة يستخدمون الفايسبوك  بالنسبة كبيرة عبر إس 25إلى 15* الطلبة الذين تتراوح أعمارهم من 

كتابة  والصوروكذلك المعلومات الخاصة و كذلكلموقع عبر إنشاء الصفحات الخاصة ونشر السيرة 

 المقاالت والنصوص ونشر تسجيالت الفيديو.

م بما يتضمنه تمامهالفيسبوك بالشكل يومي لديهم نشاط مستمر وإهأغلبية الطلبة الذين يستخدمون  *

حجم  ضح لنا أنالفيسبوك من صفحات متنوعةوتوعوية وفقا لميولهم وإهتماماتهم العامة والشخصية ويت

.℅50.3اإلستخدام اليومي للفيسبوك جاء كبير بالنسبة   

عين الذين مدى أهمية موقع الفيسبوك لدى الطلبة لما له من سعة إنتشار وعدد المستخدمين والمتاب *

ساعات. 03يزدادون يوميا من ساعة إلى   

ه وكذلك تحسين لمستخدمي * إستخدام المبحوثين جاء لإلستفادة من  الخدمات التي يقدمها موقع الفيسبوك

 فكرهم وسلوكهم اإلجتماعي.

وهذا يشير إلى أن الطلبة داخل مواقع  ℅45.4*أغلبية الطلبة يتابعون المنشورات اإلجتماعية بالنسبة 

ياة اإلجتماعية حول الموضوعات والقضايا التي تهم الحالتواصل اإلجتماعي يهتمون في التحدث والنقاش

واألصدقاء....ألخ   والعالقات األسرية التي تدور حول صلة الرحم  

ع* أغلبية الطلبة يكتسبون المعلومات الصحية لغرض زيادة الوعي الصحي وجعل المواضي  

لمبحوثينالصحية المنشورة على شبكة الفيسبوك أكثر جاذبية لضمان المتابعة المستمرة من قبل ا  
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ت فراغهم صفح موقع الفيسبوك نظرا لوق*أغلبية الطلبة يختارون المنزل و هو المكان المفضل لت  

لرسائل واألراء و*أغلبية الطلبة يستخدمون الفيسبوك في كل وقت نتيجة تسهيل إنشغاالتهم وتبادل ا  

المواد اإلعالمية من مقاطع الفيديو وصور وسواها.      

  ℅55.3بة النس* أن أغلبية الطلبة يستخدمون الهاتف الذكي لتصفح حسابهم على موقع الفايسبوك ب

   ح موقع وكذلك تصف وذلك لتعدد نوع هذه األجهزة وتطورها وسهولة ربطها وإتصالها باألنترنيت

بيقات التي ممكن ستخدامها من قبل المبحوثين مع كثرة وتنوع التطايسبوك على هذه األجهزة الذكية وإالف

 تحميلها على الهواتف الذكية.

    قارب أكثر خدمة يطبقها المبحوثين عند دخولهم موقع الفايسبوك هي الدردشةمع األصدقاء واأل *

4      ℅50بالنسبة   

بوك وإذ لم يكن التي يقدمها موقع الفايس * أن معظم الطلبة أحيانا مايعتمدون بشكل كبير على المعلومات

لة المواصيع المتعلقة ذا قد يكون لسببين إما لقللفايسبوك دور فعال في تعزيز الوعي الصحي لدى الطلبةوه

ر تأثيرا أو لوجود بقضايا الصحة أو لوجود مواقع أخرى على الشبكة العنكبوتية تتناوله بشكل أوسع وأكث

 مصادر أخرى لنشر الوعي الصحي كالنشرات الصحية أو اإلعالنات التلفازية واإلذاعية.

ولى من باقي صفحة كورونا في الجزائر يحتالن المرتبة األ* كال من الصفحتين كل يوم معلومة طبية و 

ي الطب ــف اإلجابات الن صفحة كل يوم معلومة طبية هو موقع موجود على صفحة الفايسبوك متخصص

 والصحة شامل لكل المعلومات .
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لصحية والحفاظ مشكالتهم ا أن حل فهم و أستيعاب أفراد المجتمعالطلبة الفيسبوك له دور إيجابي لدى *

رشادات على صحتهم هي مسؤوليتهم قبل أن تكون مسؤولية الجهات الرسميةعن طريق إتباعهم اإل

 الصحية والعادات الصحية السليمة.

عزيز الوعي أغلبية أفراد العينة الذين أجابوا بنعم كانت إقتراحاتهم حول مساهمة موقع الفايسبوك في ت *  

سبةلجامعي وذلك للموقع دور في تبيان إجراءات الوقايةمن األمراض المعدية بالنالصحي لدى الطالب ا  

 41.2℅4  

نشر أخبار مفبركة، إلى نشر شائعات، إلى سعي لبث الخوف والذعر في  ي * الفيسبوك   

كون األزمة في حالة من القلق، يدفعهم للتشبث بأية معلومة ربما ت نفوس الناس ،الذين وضعتهم  

.وروناك فيروس بشأن تفشي خاصة الترويج لنظرية المؤامرة والتضليل اإلعالمي خاصة غير صحيحة   

متابعةاإلعتماد على موقع الفايسبوك في تحسين الواقع الصحي عن طريق متابعة التواصل و  *  

بئة واألمراضالمعلومات واإلرشادات الصحية التي تقوم بنشرها الدوائر الصحية وخاصة في إنتشار األو   

 واألوبئة في المجتمع لغرض الوقاية منها.

ة التي ينهل منها اإلجتماعي أغلبية أفراد العينة يوافقون على إعتبار موقع الفايسبوك من أشهر المواقع *

4℅52.2األفراد والمجتمعات مضامين متعلقة بالصحة بالنسبة   

    فايسبوك مما أغلبية أفراد العينة يوافقون بالمصادفة  صفحة أخبار كورونا أثناء تصفحهم موقع ال *

   ها سابقا نار جعلهم بالقيام بالمشاركة والتفاعل ونشر التوعية الصحية من خالل الصفحة التي تم ذك

4℅ 43.3وذلك بالنسبة   
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واإلهتمام       ايسبوك في زيادة الثقافةالصحيةأغلبية أفراد العينة يوافقون حول مساهمة شبكة الف *

  ات السيئة والعادبالنضافة الشخصية وكذلك إكساب العادات الصحية السليمة والتوقف عن الممارسات 

4℅25.3بالنسبة   

 ل في بؤر موبؤةأغلبية أفراد المبحوثين قد وافقوا أثناء تصفحهم موقع الفايسبوك في الوقوع من قب*

ة مما أدى إلى بالمعلومات المغلوطة واألخبار المبطنة والفيديوهات المركبة حول التوعية التوعية الصحي

.التهاون في إتخاذ اإلجراءات الوقاية والسالمة واإلحتياط  

درجة عالية أثناء أفراد العينة قد كانت إجابتهم بالمحايد حول المساهمة في اإلستمراروالتشجيع بأغلبية  *

الوعي  بها مما أدى إلى زيادةمن صفحات حملة تحسيسية توعوية تأثروا درة واإلنضمام لصفحةالمبا

ية وذلك بالنسبة الصحي والتواصل مع الجهات الطبية و إكتساب الثقة لدى متتبعي هذه الصفحات الصح

50℅4  

ى ولو كانت مة حتمن هذا الموقع اإلفتراضي غير مه المعلومات الصحية التي تأتيهم أن أفراد العينة  *

ير مهمة غ مبهمة ومغلوطة وغير صحيحة وكذلك كل المحتويات الزائفة واألخبار الكاذبة التي تنشر

 بالنسبة للمبحوثين .

ايسبوك مع أغلبية أفراد العينة يوافقون على المقارنة المعلومات المحصلة في المجال الصحي من الف* 

4℅45أراء وأطباء او مختصين بالنسبة   
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 نتائج الدراسة في ضوء األهداف:

مكنتنا دراستنا من الوصول الى االهداف المسطرة : *  

تمثلت طالب الجامعي للفايسبوك و الهدف االول وصلنا من خالل دراستنا الى معرفة دوافع استخدام ال-  

والنقاش حولأجل التحاور  من ساعات بشكل يومي 04أغلب أفراد العينة يستخدمون الفايسبوك  أكثر من    

الفيسبوك  عبر موقع المعلومات الصحيةوإكتساب  المنشورات اإلجتماعية وكذلك متابعة المسائل المطروحة   

.فراغ الوتصفحه في المنزل نظرا لوقت    

ايسبوكعادات وأنماط إستخدام الطلبة لموقع الفالهدف الثاني وصلنا من خالل دراستنا إلى معرفة -  

لتصفح حسابهم  يالهاتف الذك عبر أغلبية المبحوثين يستخدمون موقع الفايسبوك في كل وقت وتمثلت    

المستقاة من  على المعلومات الصحيةأحيانا  واإلعتماد  مع األصدقاء واألقارب الدردشة من أجل   

ة كل يوممثل متابعة كال من الصفحتين الموجودتين على صفحات الفايسبوك صفح الفايسبوك  

 معلومة طبية وصفحة أخبار كورونا في الجزائر.

لطلبة اإلشباعات الصحية المحققة من إستخدام اوصلنا من خالل دراستنا إلى معرفة  لثالهدف الثا -  

المعلومات أغلبية المبحوثين يرون بأن الوعي الصحي هو إلمام الناس ب وتمثلت لموقع الفايسبوك   

  أن حل تمعو أستيعاب أفراد المج  بالمسؤلية نحوصحتهم وصحة غيرهموالحقائق الصحية وإحساسهم 

لرسميةمشكالتهم الصحية والحفاظ على صحتهم هي مسؤوليتهم قبل أن تكون مسؤولية الجهات ا  

ي تبياندور ف الصحية والعادات الصحية السليمة من خالل موقع الفايسبوك عن طريق إتباعهم اإلرشادات  
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في إثارة الخوف من مساهمة الفيسبوك كوسيطومن جهة ثانية  من األمراض المعدية إجراءات الوقاية  

معينة . الترويج لبعض الشائعات المتعلقة باألمراضو   فيروسات الجديدة   

لوعي الصحيأثر إستخدام موقع الفايسبوك في تشكيل االهدف الرابع وصلنا من خالل دراستنا إلى معرفة -  

ث عن معلوماتوتمثلت أغلبية أفراد العينة وافقوا على إستخدام موقع الفايسبوك للبح لدى الطالب الجامعي   

قة بالصحةصحية وإعتباره من أشهر المواقع اإلجتماعية التي ينهل منها األفراد والمجتمعات مضامين متعل   

لقيام بالمشاركةباومتابعة على سبيل المثال صفحة أخبار كورونا أثناء تصفحهم موقع الفاسبوك مما جعلهم    

ام بالنظافة والتفاعل ونشر التوعية الصحية ومساهمة الفايسبوك في في زيادة الثقافة الصحية واإلهتم   

ؤدي إلى الشخصية وكذلك إكساب العادات الصحية السليمة ومن جهة ثانية تصفح موقع الفايسبوك قد ي   

ة الصحيةبطنة والفيديوهات المركبة حول التوعيواألخبار المالوقوع في بؤر موبؤة بالعلومات المغلوطة    

ر ومما أدى إلى التهاون في إتخاذ اإلجراءات الوقاية والسالمة واإلحتياط وذلك بالمحايدة حول اإلستمرا   

ة المضامين التشجيع بدرجة عالية أثناء المبادرة واإلهتمام وبالتالي المعارضة حول التأكد من دقة ومصداقي  

حي من الصحية التي تنشر على شبكة الفايسبوك وكذلك مقارنة المعلومات المحصلة في المجال الص  

بوك وجعلهوإقتراح اإلهتمام بالمضامين الصحية في موقع الفايسالفايسبوك مع أراء أو أطباء ومختصين     

  كأولوية.  
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 نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات :

ع إكتسابالطلبة الجامعيين الجزائريين موقع الفايسبوك بدافإستخدام  الفرضية األولى وتمثلت في-  

وهذا قد يكون لسببين إما لقلة   ℅100ة وذلك هذه الفرضية لم تتحقق بالنسبة المعلومات الصحي  

شكل أوسعيع المتعلقة بقضايا الصحة أو لوجود مواقع أخرى على الشبكة العنكبوتية تتناوله بالمواض  

. وأكثر تأثيرا أو لوجود مصادر أخرى لنشر الوعي الصحي  

نتيجة تسهيلت فراغهم في أوقا الطلبة موقع الفايسبوك بشكل كبيرالفرضية الثانية وتمثلت في إكتساب -  

المواد اإلعالمية من مقاطع الفيديو وصور وسواها.  إنشغاالتهم وتبادل الرسائل واألراء و   

مهم لموقع الطلبة جملة من اإلشباعات الصحية أثناء إستخدا تحقيقالفرضية الثالثة وتمثلت في -  

وعية الحياة تحسين نوالحقائق الصحية وإحساسهم بالمسؤلية وذلك ل بالمعلومات إللمامهمالفايسبوك   

رفتهم وسلوكهمومعالتي يعيشها الفرد تزويد األفراد بالمعلومات والخبرات؛ بهدف التأثير في ميولهم   

.الصحي الخاص بهم وبالمجتمع  

 ي الصحي لدىموقع الفيسبوك دورا كبيرا في تشكيل الوع دورالفرضية الرابعة وتمثلت في -

الطالب الجامعي الجزائري  من خالل تحفيز ه على الشعور المسؤولية ، وحثه على نشر الوعي 

الصحي بينه ، والحد من العادات الضارة مثل التدخين المعروف أضراره الخطيرة.، و يجب 

التوعية بضرورة ممار سة الرياضة واهميتها لصحته، وضرورة اتباع األنظمة الغذائية الصحية 

وتجنب تناول األطعمة الضارة والعادات الخاطئة في تناول الطعام. من أهم وسائل زيادة الوعي 

الصحي في المجتمع هو تعليم طالب المدارس والجامعات أهمية الوعي الصحي منذ صغرهم 

  .وأهمية الثقافة الصحية للفرد والمجتمع.
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 التوصيات والمقترحات :

ي والذواتف توعية الجيل الجديد ) جيل مواقع التواصل االجتماع ميةواالعال تربوية على المؤسسات ال *

.بماهية واهمية التوعية الصحية  الذكية (  

ل *دعم الناشطين في هذا المجال من قبل المؤسسات اإلعالمية لجذب الطلبة إلى اإلستخدام األمث  

  لهذه المواقع  واإلبتعاد عما ممكن أن يهدم بنية المجتمع بإعتبارها موقعا بديال.

الفيسبوك التي  اقع الصحية على شبكةتشجيع أفراد المجتمع على ضرورة المتاعة المستمرة للمو  يجب * 

ية.ز التوعية الصحيتساعد في تعز   

 *التركيز على عرض المشكالت الصحية األكثر شيوعا في المجتمع .

بية لضمان *ضرورة التأكيد على جعل المواضيع الصحية المنشورة على صفحة الفايسبوك أكثر جاذ

 المتابعة المستمرة من قبل الطلبة .

تبع الحمالت أساليب جديدة في طرح المواضيع الصحية وتنوع مضامينها وعدم االقتصار على تابتكار *

مختلف الحكومية والعالمية في مجاالت األمراض حيث توفر تغطية صحية شاملة ومتكاملة ومتوازنة ل

.ا الصحيةيالقضا  

ن لتقليل نسبة صي* ضرورة عمل فرزللمواضيع الصحية المنشورة على شبكة الفيسبوك من قبل المخت

.الدجل والمبالغة  ولضمان دقة المعلومات,

 *ضرورة نشر ملخصات األبحاث والدراسات العلمية وبشكل مبسط وبلغة مفهومة للقارئ 
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موضوعات *زيادة الوعي الصحي وسعي المبحوثين لتعزيز وعيهم الصحي من خالل متابعة مختلفة ال

قد أسهم في  كذلك وجود هذه المضامين الصحية في موقع الفايسبوك الصحية التي يقدمها الفيسبوك

صحية . معرفة مايهتم به المبحوثين من قضايا الصحة وكذلك مايلبي إحتياج المبحوث من معلومات  
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 ة: ــمـالخاتـ

مع ازدياد الحاجة الماسة نحو التوعية الصحية، والرغبة الملحة في إيجاد سبل لعالج األمراض المزمنة  

، وطرق الوقاية منها، أصبحت مواقع التواصل  ص المتفاقمة، والتي أصبحت الشغل الشاغل للعام والخا

في اآلونة األخيرة، لالطالع على آخر المستجدات الطلبة  منهماالجتماعي هدف كافة أفراد المجتمع وخاصة 

عالميا ومحليا وما يحدث من حاالت مرضية وقضايا صحية، من شأنها تعمل على تعزيز الوعي الصحي  

بالبحث عن الطرق الوقائية للوقوف أمام تيار األمراض والتعرف على مواطن انتشارها وأسباب ظهورها  

وتلعب مواقع التواصل االجتماعي دورا هاما في تنمية الوعي الصحي لدى كل أفراد .وكيفية التعامل معها 

منهم في شتى المجاالت، بما في ذلك تزويد المجتمع بالمعلومات الصحية عن   لطلبةالمجتمع خاصة ا

ف  القضايا والمواقف المختلفة، وتعزيز المعرفة لدى كافة أفراده من خالل إقامة حمالت صحية توعوية، تهد 

من خالل  .إلى زيادة إدراك الشباب على اتخاذ دور فعال في التعامل مع الكثير من القضايا الصحية البارزة

مطلق، على نوع ومدى الوظيفة والتأثير الذي تحدثه    ما تطرق إليه، نرى في الحقيقة أنه ال يمكننا إدراج حكم

لمتغيرات الوسيطة التي تلعب الدور األساسي  مواقع التواصل االجتماعي على الفرد والمجتمع، دون أن نأخذ ا

في زيادة المعرفة الصحية والوعي الصحي،  " Social Meadia"في تحديد الوظائف التي تقوم بها مواقع 

ومن هذا المنطلق وجب عليا أن يأتي الدور على الجهات المسؤولة لتعطي وظيفة توعوية لفائدة أفراد 

تخصص يعمل مع الوسائل اإلعالمية األخرى، وهذا بدافع نشر  المجتمع، من خالل إعالم شبكي صحي م

الوعي الصحي وتعزيز المعرفة الصحية وهذا ينعكس ايجابيا على الثقافة الصحية لدى المجتمعات ويساهم  

في تقليص أعداد المرضى والمراجعين للمستشفيات والمراكز الطبية والتخفيف من الضغط المتزايد على  

 . ين والمراكز الصحية المختلفةاألطباء واالختصاصي 
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 قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية:
 

 *الكتب:
 

.5102محمد لعروصي' المرشد في المنهجية القانونية الطبعة الثانية *  
 

* ذوقان عبيدات وصاحبه ،البحث العلمي :مفهومه أدواته أساليبه ،أدواته دار أسامة للرياض بمكة       
   المكرمة 0991م

. 
 * فؤاد أقوام البستاني، منجد الطالب، دار الشروق، بيروت.  

 
* فاروق مداس، قاموس مصطلحات علم االجتماع، دار مدني للطباعة والنشر والتوزيع،                

. 5112الجزائر    
 

بنان :مكتبة     خالد وليد محمود ،)شبكات التواصل اإلجتماعي وديناميكية التغيير في العالم العربي(ل *
. 5100النيل والفرات     
 

      بيلة إلى جمال سند السويدي ،وسائل التواصل اإلجتماعي ودورها في التحوالت المستقبلية من الق *
.5102-5102الثانية،الثالثة،الرابعة، ىالفايسبوك ،الطبعة األول    
 

لمعلومات، خالد، هبة محمد، مواقع الشبكات االجتماعية،ما هي؟ منتديات اليسير للمكتبات وتقنية ا *
  م 5112

 
  اإلنترنت دردشة بين للشباب االجتماعية العالقات  20-52  مطاوع، رضا اإلنترنت، شبكة :ُينظر* 
 المعرفة الجامعية دار م، 2011 ، 12-22العشماوي، رجاء .أ و حالوة، السيد محمد .بوك، د والفيس  
 .اإلسكندرية   
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 .إصبع أبو خليل صالح .د المعاصرة، المجتمعات في واإلعالم االتصال :ُينظر* 
 

                                                        والرذيلة، الفضيلة بين صراع _اإلنترنت شبكة 002-011النوبي، محمد .د اإلنترنت، إدمان :ُينظر* 
 .مطاوع رضا

 
 .النفائس َعّمان م دار0/5119ط 59السميرات، هالل محمود عبد األموال، غسيل عمليات :ُينظر* 
 

               .أ و حالوة، السيد محمد .د بوك، والفيس اإلنترنت دردشة بين للشباب االجتماعية العالقات :ُينظر* 
 .002- 002العشماوي، رجاء

 
 مارك« هارفارد األمريكية جامعة في الطالب طريق م عن5112شباط  2في بوك الفيس موقع إنشاء تمّ * 

 في فرد ألي بداية ُأتيح ومع واحد، موقع في الجامعة طلبة تضمّ  شبكات  مةإقا هدفه وكان ،  » زكربيرج

 Facebookفضائح"  :ُينظر 2006/09/11  فيه عضوية بعمل يقوم أن إلكتروني بريد لديه العاَلم 

 Scandalsدار م0/5119ط 21،59ناصيف، شادي اإلنترنت، شبكة على استخباراتي موقع " أشهر 

 . والقاهرة دمشق_ العربي  بالكتا 

 

 .(5105يناير)مصر دار العالم العربي  52شريف الدرويش اللبان ،إعالم ثورة * 

 .م0992، نقال عن الصحة والتربية الصحية ،الطبعة األولى ،القاهرة ،دار الكافي العربي* 

 .5111رياض أحمروا،المراقب الصحي في األردن مهامه وواجباته ،عمان ،دار أرام للنشر ،.* 

 ،الطبعة األولى أ،م،د محسن جلوب الكناني /م،م أحمد مهدي الدجيلي التلفزيون وتعزيز الوعي الصحي * 

 م.5101ر والتوزيع ،عمان ، المجد للنشدار    

 .5112بالل خلف السكارنة،الريادة وإدارة منظمات األعمال،دار المسيرة،عمان،* 

 



 قائمة المصادر والمراجع
 

126 
 

 الطبعة األولى مدونة شمس النهضة ،السودان   اثر الفيسبوك على المجتمعوائل مبارك خضر فضل هللا * 

 .5101،نوفمبر   

 كتاب "القول المسبوك في حقيقة موقع الفايسبوك"من تأليف أبو الفداء بن مسعود.* 

 (.0929فرج محمود سعيد ،البناء اإلجتماعي والشخصية ،)اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية، *

 .رمصعب حسام الدين قتلوني،ثورات الفيسبوك مستقبل وسائل التواصل اإلجتماعي  في التغيي* 

 .5110-52 سالمة بهاء الدين، الصحة والتربية الصحية، دار الفكر العربي، القاهرة،* 

 .5111– 22-25ص  محمد أبو سمرة، اإلعالم الطبي والصحي، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان* 

م *  ، والخدماتاألشخاص من لمجموعة البريدية اإللكتروني، والقوائم البريد :منها عديدة؛ خدمات اإلنترنت ُيقدِّ

 نقل وخدمة الجماعية، والدردشة واإلعالنات، الشخصية، الشخصي، والمحادثات االستعالم وخدمات اإلخبارية،

 الدخول وخدمة النطاق، واسعة واالستعالمات اإلستعالمات الشاملة، وخدمة اإللكتروني، األرشيف وخدمة الملفات، 

 النوبي محمد .د العولمة،في عصر  اإلنترنت إدمانينظر:  »  بالوي  « العاَلمية اإلعالمية والصفحة ُبعد، عن

 م ،دار صفاء عمان .5101/ 0،ط: 95-22علي، محمد

 

 * البحوث الجامعية:

 ، حورية بن عياش، صراع األدوار لدى المرأة الجزائرية العاملة في ضوء بعض المتغيرات الشخصية *

 جامعةالنفس والعلوم التربوية ،السن المستوى المعيشي  وصورة الذات ،رسالة ماجستير ،معهد علم 

 .0992-0992قسنطينة  
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  مقارنة للمواقع دراسة المتلقين جمهور على االجتماعي التواصل شبكات تأثير ,المنصور محمد *

  اإلنترنت عبر متاحة ,غير منشورة ماجستير رسالة ," نموذج العربية قناة"اإللكترونية   والمواقع االجتماعية

 .)com) academy-www.ao. الدنمارك في العربية األكاديمية موقع على

 حاتم يوسف أبو زيادة ،فعالية برنامج بالوسائط الكتعددة ،لتنمية المفاهيم والوعي الصحي ،رسالة ماجستير *

 .م5111كلية التربية،غزة،منشورة ،الجامعة اإلسالمية غير  

 محمد الزكري ،جهود الصحافة في نشر المعرفة الصحية :دراسة تحليلية على الصفحات اإلقتصادية ،* 

 رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم اإلعالم ،كلية الدعوة اإلعالم ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 م.5111 

 بي ،اإلعالم والبناء الثقافي واإلجتماعي للمواطن العربي ،القاهرة ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي عثمان العر * 

 م.5111السنوي الثالث ،كلية اإلعالم ، جامعة القاهرة 

 عثمان العرب،العلم والبناء اإلجتماعي للمواطن العربي بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الثالث* 
 .م 5111عشر ،كلية العلم القاهرة ،

 
 ميدانية  دراسةشعباني مالك ،دور اإلذاعة المحلية في نشر الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي) * 

 ( رسالة مقدمة  لنيل شهادة الدكتوراه علوم  في علم اإلجتماع التنمية بجامعتي بسكرة وقسنطينة 

 .5111-5112جامعة منتوري قسنطينة 

 لريادة األعمال في الجامعات الحكومية السعودية،دراسة تحليلية،عبد الطاهر المخالفي ،واقع التعليم  *

 جامعة الملك سعود.

 

 

 

http://www.ao-academy/
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 بيرق حسين جمعة الربيعي مواقع التواصل اإلجتماعي ودورها في تعزيز القيم لدى الشباب بحث مقدم *

 .5101 -9-1للمؤتمر الدولي "اإلعالم ووسائل التواصل اإلجتماعي  جامعة العراق  

    ،دراسة  ( دور وسائل اإلعالم الرقمية في تعزيز التثقيف الصحي للمجتمع األردني5102،أحمد) نانبة *
 اإلسراء عمان . جامعة الشرق األوسط ومستشفىاألول  نظمته مقدمة إلى مؤتمر اإلعالم الصحي    
 

 الجرائد والمجالت العامة:
 
    ، مصر،55للفيس بوك، مجلة األهرام، ععمار، صالح، أنماط ودافع استخدام الشباب المصري  *

 .م5101
 
يناير  01خالد إبراهيم الرويتع ،التأثيرات السياسية لإلعالم الجديد "صحيفة الشرق األوسط اللندنية   *

5105. 
 
 ,"معروفة غير مصرية لمنظمات أمريكي تمويالا  دوالر مليون  12, التهامي يوسف ومحمد العز أبو خالد *

 .5100 ديسمبر  55 ,المصرية األهرام صحيفة
 
التواصل اإلجتماعي همزة وصل إلكترونية بين المهرجان وجمهوره صحيفة اإلمارات اليوم اإلمارتية  وسائل *

 . 5102يناير  01
 

والوعي  نقال عن تأثير التدريس بالوسائط المتعددة على التحصيل الدراسي للعلوم والقدرات اإلبتكارية *
 ، 15س ،جامعة طانطا ،العدد بتكنولوجيا المعلومات ،مصر،مجلة دراسات في المناهج وطرق التدري

 م. 5110
 
تقويم قصص األطفال المترجمة في ضوء متطلبات الوعي الثقافي للطفل المصري ،مصر،مجلة كلية  *

 .م 5102 ، 52التربية بالزقازيق ،العدد 
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                               بات كلية البنات بمدينة الرياض،السعودية،مجلة دراسات في المناهج وطرق الوعي الغذائي لدى طال *   
 09التدريس،العدد.

 
السنة السادسة  22ترجمة عبد علي سلمان،الثقافة وأنماط التواصل اإلجتماعي ،مجلة تواصل العدد * 

 .5102  شباط
 

بن فيصل الفرم مجلة بحوث العالقات العامة دورية محكمة يصدرها الجمعية المصرية للعالقات  خالد  * 
 .5101 العامة العدد الرابع عشر يناير/مارس

 
 المقال المنشور:

 
زهير أحمد السباعي،زاوية الرعاية الصحية األولية:التثقيف الصحي السهل الممتنع ،الطبية السعودية * 

 .12الصحة ،العدد ،الرياض:وزارة 
 
 .0922بهاء الدين سالمة ،الجوانب الصحية في التربية الرياضية ،مكةالمكرمة،المكتبة الفيصلية، *
 

                         أحمد البدري عبد العزيز اإلتجاهات الحديثة في التدريب مقدم لمشروع الطرق المؤدية إلى التعليم * 
 العالي)تدريب المدربين(.

 
 االلوكة :   شبكة بنان دخيل ومشاعل البشر دراسة* 

Social networks and their effect on saudi youth 
 

 التقارير:
 
 .العربية المتحدة اإلمارات دولة ,االستراتيجية والبحوث للدراسات اإلمارات مركز تقديرات *   
 

 .االجتماعي التواصل وسائل استخدام لمعدالت االستراتيجية والبحوث للدراسات اإلمارات مركز تقديرات *
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 منشورات المؤسسة:
 
واالنتخابات ،وسائل التواصل اإلجتماعي ،دليل عملي للهيئات المعنية  للديمقراطية الدولية المؤسسة *

 انظر CCI )االبداعي) المشاع رخصة حول المعلومات من  لمزيد 5102باإلدارة اإلنتخابية
 :sa/3.0/deed.ar-nc-https://creativecommons.org/licenses/byالموقع

 

 القرارات،القوانين،المراسيم:
 
 الشرطة مخبري  أيدي على ضربا قتل ,مصري  شاب عام( 28 قاسم) صبحي سعيد محمد خالد *

 من قوية أفعال وردود مصر في شعبي غضب موجة    أثار الذي األمر  2010 ويوني 6 يوم المصرية
 ".الطورئ  قانون  شهيد" المصرية اإلنسان حقوق  منظمة واعتبرته ,عالمية حقوقية منظمات

 
 .م 0991نقال عن مجمع اللغة العربية ،القاهرة،الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، *
 

 وقائع التظاهرات العلمية )المؤتمرات والملتقيات واأليام الدراسية(:
 
د.عبد هللا عبد المنعم عبد اللطيف العسيلي ،ق.مازن خليل محمد الجبريني ،وسائل التواصل الحديثة  *

وأثرها على العالقات األسرية ،وسائل التواصل اإلجتماعي وأثرها على المجتمع ،نظرة شرعية إجتماعية 
 .5102نية ،المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع لكلية الشريعة ،جامعة النجاح الوطنية فلسطينقانو 
 
بن قايد فاطمة زهرة،الملتقى الوطني الثالث حول: سياسات التشغيل في إطار برامج التنمية واإلنعاش  *

 ،جامعة البويرة.5102نوفمبر  05 -00، يومي 5102-5111اإلقتصادي في الجزائر 
 
 
 
 
 
 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ar
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 الموقع اإللكتروني:
 
 اتصاالت المسؤولية دعم في للمنظمة اإللكتروني الموقع استخدام" ,رضوان فاروق  أحمد :انظر* 

 0العدد  ,رؤى استراتيجية ,"االجتماعية
 ،متاح على الرابط : 12-21(،ص5105 ديسمبر :المتحدة العربية اإلمارات )دولة    

s/PDF/Rhttp://www.ecssr.ae/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resource(
ua_Strategia/ Rua-Issue-01/rua_strategia_full.pdf). 

 
                                            تاريخ 5105 عام االجتماعية الشبكات في شعبيتهم حسب الرياضة مشاهير ترتيب :انظر *

 :(52/15/5102 الدخول:)
)learn.com/vb/showthread.php?t=10090-http://www.Facebook( 

 
( 52/5/5102 الدخول) تاريخ) "اليوتيوب إحصاءات" :انظر *
)http://www.youtube.com/yt/press/statististics.html(                   
 
 للمزيد من التفاصيل أنظر: *

(http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/dsg/unpan0508 60.pdf). 

 
 التفاصيل أنظر:لمزيد من  *

 (http://www.forbesmiddleeast.com/view.php?list=44466( 

 
 

http://www.alukah.netسليمان بن قاسم بن محمد العيد،أولويات الطالب الجامعي على المو قع * 
 

http://www.alukah.netخالدة بنت أحمد باجنيد،مسؤولية الطالب الجامعي ،رؤية في واقع* 
 
أحمد البدري عبد العزيز اإلتجاهات الحديثة في التدريب مقدم لمشروع الطرق المؤدية إلى التعليم  *

 العالي)تدريب المدربين(.
 
 

http://www.ecssr.ae/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resource
http://www.facebook-learn.com/vb/showthread.php?t=10090
http://www.youtube.com/yt/press/statististics.html
http://www.forbesmiddleeast.com/view.php?list=44466
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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*www.manaraa.com. 

                                         
.langvara.com * 

 

.* mhtwyat.com 

 

* drasah.com. 

 

* www.marefa.org. 

 

http://etudiantdz.com/vb/t18953*  

 

u.com/vb/attachment.php?attachmentid=750-www.ta* 
 
 

omarabosil.maktoobblog.com/95312 * 

 

ouargla.dz-univ-revues * 

 

* islamonline.net 

 

* bohoti.blogspot.com 

 

* wiki.kololk.com 

 

www.siteawy.com * 

 

* mawdoo3.com 

 

* cte.univ-setif 2.dz 

 

*(http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/), (accessed February 4, 

2013).    

 

http://www.arageek.com * 

 

.https://www.academia.edu* 

 

 

http://www.manaraa.com/
http://www.marefa.org/
http://etudiantdz.com/vb/t18953
http://www.ta-u.com/vb/attachment.php?attachmentid=750
http://www.siteawy.com/
http://www.arageek.com/
https://www.academia.edu/
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*engineer.tn 

 

* middle-east-online.com. 
 

http://oxford(definition, “social network” Oxford University Press, * 

network),( accessed February4, -Social English// dictionaries.com/definition 

2013). 

 

Oxford University Press, “social media” definition, op. cit.* 
 

-of-types-6-http://outthinkgroup.com/tips/the(“The 6 Types of Social Media,” 

media), February 5, 2013).-social)accessed 
 

*Mary Bellis, “Who Invented Touchscreen Technology?”, About.com, 

(http://inventors.about.com  od/tstartinventions/a/Touch-Screen.htm). 

 

* “User Activity Comparison of Popular Social Sites,” Infographic by Go-

Gulf.com, , (http://go- gulf.com /blog social-networking-user/),(accessed 
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 كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية 

 قسم العلوم اإلنسانية 

 شعبة علوم اإلعالم واإلتصال 

 

  األخ الكريم   األخت الكريمة                                                  

 بعد التحية والتقدير،

تر نضع بين أيديكم إستمارة إستبيان اإللكترونية ،في إطار إنجاز مذكرة تخرج لنيل شهادة الماس           

 إتصال جماهيري والوسائط الجديدة ،حول موضوع "دور وسائل التواصل اإلجتماعي في تشكيل الوعي 

درجة لى األسئلة المنرجوا منكم اإلجابة ع -فيسبوك نموذجا–الصحي لدى الطالب الجامعي الجزائري"   

راضبعد القراءة المتأنية لها،ونحيطكم علما بأن المعلومات الواردة في هذا اإلستبيان التستخدم إال ألغ  

 البحث العلمي،وأن نبقي البيانات الشخصية لكم في السرية التامة. 

   من إعداد الطلبة :                                                                إشراف األستاذ:

أ.مسيلي ياسين. -صالحي سيف الدين .                                                           -  
بلغالم نور اإلسالم . -  
 

 مالحظة:

في االخانة المناسبة .  (x) الرجاء وضع عالمة-  

بإمكانكم إختيار أكثر من إجابة في بعض األسئلة.-  

تحررون فيها أجوبتكم. أسئلة أخرى مفتوحة -  

9102/9191الموسم الجامعي   
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 البيانات الشخصية: 

 الجنس :        ذكر                        أنثى 

سنة فمافوق  00سنة          من  01إلى 92سنة              من 92إلى 01السن : من   

           المستوى التعليمي: ليسانس              ماستر               

 المحور األول:دوافع إستخدام الطلبة الجامعيين لموقع الفايسبوك:

هل تستخدم الفيسبوك بشكل:-0  

يومي                أسبوعي                    حسب الظروف    

في حالة اإلستخدام اليومي ماهي المدة ؟-9  

ساعات  10ساعات              أكثر من  10من ساعة               من ساعة إلى  أقل  

ماالهدف من إستخدامك للفايسبوك؟-0  

 *التحاور والنقاش حول المسائل المطروحة                   *اإلطالع على ثقافات جديدة 

شارك في عالقات إجتماعية إفتراضية *من أجل التوعية الصحية                                   *الت  

 *التعرف على عادات وتقاليد األخرين من بلدان عدة 

 أخرى تذكر........................................................................................... 

ماهي طبيعة المنشورات التي تفضلها عند دخولك لموقع الفايسبوك؟-0  

قية                  *إجتماعية                       *ترفيهية             صحية*أخال  

 *ثقافية                    *سياسية                
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في حالة اإلجابة بالصحية هل يكون ذلك:-2  

لألخرين إيجاد حلول للمشاكل الصحية -   من أجل إكتساب معلومات صحية                  -   

تقديم نصائح لألصدقاء واألقارب-     اإلطالع على ماهو جديد في الجانب الصحي      -  

ماهو مكانك المفضل لتصفحك موقع الفيسبوك ؟-2  

 المنزل                      الجامعة                       مقهى األنترنيت 

تذكر...........................................................................................أخرى   

 المحور الثاني:عادات وأنماط إستخدام الطلبة لموقع الفايسبوك:

ماهي األوقات المفضلة لديك إلستخدام موقع الفايسبوك؟-0  

ليال                   في كل وقت         صباحا                    مساءا                

أي وسيلة تستخدم لتصفح حسابك على الفايسبوك؟-9  

 هاتف ذكي          جهاز لوحي           حاسوب شخصي              حاسوب المكتب 

ماهي أكثر خدمة تطبقها عند دخولك لموقع الفايسبوك؟-0  

تحميل الصور واإلحتفاظ بها ومشاركتها مع األصدقاء         ممارسة األلعاب مع األصدقاء            

 الدردشة مع األصدقاء واألقارب            الدخول في مجموعات تناقش واضيع صحية                             

                                                                              تحميل تطبيقات الفيسبوك                  إنشاء مجموعة من األصدقاء تحت مواضيع صحية           

هل  تعتمد بشكل كبير على المعلومات الصحية المستقاة من الفيسبوك؟-0  

 دائما                   أحيانا                      نادرا                  أبدا 
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أي من هذه الصفحات الصحية تتابعها على موقع الفيسبوك؟-2  

والية  01*صفحة أطباء الجزائر                                  *صفحة أخبار الصحة عبر   

 *إرشادات طبية                                         *كل يوم معلومة طبية  

*منتدى دليل صحتك              *صفحة طب وصحة                        

 *صفحة قطاع الصحة الجزائري                          *فضائح وزارة الصحة

 *صفحة المسير اإلستشفائي                            *صفحة كورونا في الجزائر

تذكر...........................................................................................أخرى   

 المحور الثالث:اإلشباعات الصحية المحققة من إستخدام الطلبة لموقع الفايسبوك:

ماهو مفهومك للوعي الصحي؟-0  

رهم ولية نحو صحتهم وصحة غي*هو إلمام الناس بالمعلومات والحقائق الصحية وإحساسهم بالمسؤ   

 *تثقف الناس والعمل على زيادة معلوماتهم في المجال الصحي 

 *هو عملية إعالمية هدفها حث الناس على تبني نمط الحياة وممارسات الصحية السليمة

مراض*هو رفع مستوى الثقافة الصحية لألفراد بما يكفل لهم حياة صحية سليمة بعيدة عن باأل  

ر........................................................................................... أخرى تذك   

هل ترى أن موقع الفيسبوك لها دور في تشكيل الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي؟-9  

 نعم                   ال 
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معي؟في تعزيز الوعي الصحي  لطالب الجا *إذا كانت اإلجابة بنعم كيف يساهم موقع  الفيسبوك  

يساهم الموقع في تقليل مدة العالج للمريض -  

للموقع دور في تبيان إجرتءات الوقاية من األمراض المعدية   -  

تقدم وصفا وافيا وواضحا عن مواضيع التوعية الصحية-  

يشكل الموقع خيارا بديال عن الطبيب -  

........................................................................... أخرى تذكر...................  

حسب رأيك هل ساهم الفيسبوك كوسيط في إثارة الخوف من فيروسات جديدة ؟ -0  

 نعم                      ال 

 في حالة اإلجابة بنعم كيف كان ذلك؟

من خالل نشر إحصائيات خاطئة                       -  

نشر معلومات مغلوطة متعلقة بالفيروسات جديدة  -  

من خالل تدخين أخطار فيروسات مجهولة -  

الترويج لبعض الشائعات المتعلقة باألمراض معينة -  

...........................*أخرى تذكر.............................................................  

 المحورالرابع:أثر إستخدام موقع الفايسبوك في تشكيل الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي الجزائري؟

*تقبل على إستخدام موقع الفيسبوك للبحث عن معلومات صحية؟0  

موافق                        محايد                 معارض    
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ضامين متعلقة بوك من أشهر المواقع اإلجتماعية التي ينهل منها األفراد والمجتمعات م*يعتبر موقع الفيس9
 بالصحة؟

موافق                        محايد                 معارض                          

نشر ة والتفاعل و *صادفت أثناء تصفحك لموقع الفيسبوك صفحة أخبار فيروسات خطيرة وقمت بالمشارك0
 التوعية الصحية من خالل هذه الصفحة؟

موافق                        محايد                 معارض                                             
      

إكساب العادات  بالنظافة الشخصية وكذلك *تساهم شبكة الفايسبوك في زيادة الثقافة الصحية واإلهتمام0
 الصحية السليمة والتوقف عن الممارسات والعادات السيئة؟

موافق                        محايد                 معارض                                             
       

بار المبطنة بالمعلومات المغلوطة واألخ *وقعت من قبل أثناء تصفحك موقع الفايسبوك في بؤر موبوءة2
سالمة والفيديوهات المركبة حول التوعية الصحية مما أدى إلى التهاون في إتخاذ إجراءات الوقاية وال

 واإلحتياط؟

 موافق                        محايد                 معارض

حملة  ك وإنضمامك لصفحة من صفحات*ساهمت في اإلستمرار والتشجيع بدرجة عالية أثناء مبادرت2
ساب الثقة لدى تحسيسية توعوية تأثرت بها مما أدى زيادة الوعي الصحي والتواصل مع الجهات الطبية وإكت

 متتبعي هذه الصفحات  الصحية؟

 موافق                        محايد                 معارض

لصحية التي تنشر على شبكة الفيسبوك؟*غير مهم اتأكد من دقة ومصداقية المضامين ا7  

 موافق                        محايد                 معارض
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*تقارن المعلومات المحصلة في المجال الصحي من الفايسبوك مع أراء أطباء أو مختصين ؟1  

 موافق                        محايد                 معارض

مام أكبر بالمضامين الصحية في موقع الفيسبوك وجعلها  كأولوية؟ *تقترح أن يكون إهت2  

 موافق                        محايد                 معارض
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 58 : يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس.10الجدول رقم

 58 يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير السن: 10الجدول رقم 

 58 المستوى التعليمي. يبين توزيع أفراد العينة حسب: 10الجدول رقم 

يبين توزيع أفراد العينة حسب مدة إستخدام الطلبة لموقع : 10الجدول رقم
 الفيسبوك.

55 

يبين توزيع أفراد العينة حسب مدة حالة اإلستخدام اليومي لموقع  :18الجدول رقم 
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58 

 81 يبين توزيع أفراد العينة حسب الهدف من إستخدام موقع الفيسبوك : 18الجدول رقم

يبين توزيع أفراد العينة حسب طبيعة المنشورات المفضلة عند  :18الجدول رقم 
 الدخول لموقع الفيسبوك.

80-80 

ح موقع يبين توزيع أفراد العينة حسب المكان المفضل لتصف: 15الجدول رقم 
.الفايسبوك  

80-80 

دام موقع : يبين توزيع أفراد العينة حسب األوقات المفضلة إلستخ18الجدول رقم 
.الفايسبوك  

80 

ح الحساب لتصف : يبين توزيع أفراد العينة حسب وسيلة اإلستخدام00الجدول رقم 
 على موقع الفايسبوك.

88 

 يوضح أكثر خدمة يطبقها أفراد العينة عند دخولهم لموقع  :00الجدول رقم
.الفايسبوك  

88 
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الجدول رقم00: يوضح مدى اإلعتماد على المعلومات الصحية المستقاة من 
 الفايسبوك.

88 

صحية إحدى الصفحات ال: يوضح ما إن كان أفراد العينة يتابعون  00الجدول رقم 
 المقترحة.

85-88 

 010-011 الجدول رقم08: يوضح مفهوم الوعي الصحي بالنسبة ألفراد العينة.

ي يوضح ماإن كان  موقع الفيسبوك له دور في تعزيز الوع :08الجدول رقم 
.الصحي لدى الطالب الجامعي  

010 

الجدول رقم 08: يوضح  كيفية مساهمة موقع الفيسبوك في تعزيز الوعي الصحي 
 لدى الطالب الجامعي.

010 

الجدول رقم 05: يوضح رأي أفراد العينة ما إن كان الفيسبوك كوسيط يساهم في 
 إثارة  الخوف من فيروسات جديدة.

010 

 010 الجدول رقم08: يوضح توزيع أفراد العينة ما إن كانت اإلجابة بنعم.

الجدول رقم 01: يوضح مدى إقبال أفراد العينة على إستخدام موقع الفايسبوك 
 للبحث عن معلومات صحية.

018 

يوضح توزيع أفراد العينة حول مدى إعتبار موقع الفايسبوك من  :00الجدول رقم 
 أشهر المواقع اإلجتماعية.

018 

 يبين مدى تصادف أفراد العينة أثناء تصفح موقع الفايسبوك :00الجدول رقم 
 .صفحة أخبار فيروس كورونا

018 
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الجدول رقم 00: يبين توزيع أفراد العينة حول مدى مساهمة الفيسبوك في زيادة 
 الثقافة الصحية.

015 

والوقوع في  يبين توزيع أفراد العينة أثناء تصفح موقع الفيسبوك :00الجدول رقم
 معلومات مغلوطة.

018-001  

الجدول رقم 08: يوضح مدى مساهمة أفراد العينة في اإلستمرارو التشجيع بدرجة 
 عالية أثناء المبادرة والتواصل.

001-000  

الجدول رقم 08: يبين مدى التأكد من دقة ومصداقية المضامين الصحية التي 
 تنشر على شبكة الفيسبوك.

000-000  

الجدول رقم08: يوضح توزيع افراد العينة حسب مقارنة المعلومات المحصلة في 
 المجال الصحي.

000 

الجدول رقم 05: يوضح توزيع أفراد العينة حول مدى إقتراح اإلهتمام بالمضامين 
 الصحية في موقع الفيسبوك وجعلها كأولوية.

000 
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