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         العشوائية البسيطة على  استخدمنا العينةيجل، حيث ج –واالجتماعية جبامعة حممد الصديق بن حيي 

باملشاركة كأداتني جلمع  ةستبيان واملالحظاليف دراسة هذا املوضوع على استمارة ااستعنا  كما ،ةمفرد 120

ور الشبكات التواصل االجتماعي يف تنمية الوعي وبغرض معرفة رأي املبحوثني حول د البيانات واملعلومات

  .19 - الصحي إزاء فريوس كورونا كوفيد
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  .حول الوقاية من فريوس كورونا



 املنشورات الصحية لفريوس كورونا على شبكات نيأفراد العينة يصدقون ويثقون يف مضام اتضح أن أغلب - 

  . التواصل االجتماعي

  .شبكات التواصل االجتماعي مفيدة هلم علىيرى أفراد العينة أن املنشورات الصحية الوقائية لفريوس كورونا  - 

نذ استخدامهم جراءات الوقائية ضد فريوس كورونا مباإل التزامهمكما تبني أن أغلبية أفراد العينة قد تزايد   - 

  .ماعي شبكات التواصل االجتل

 - 19- فريوس كورونا كوفيد - الوعي الصحي -شبكات التواصل االجتماعي –الدور  :الكلمات المفتاحية 

         .نيالطلبة اجلامعي



Abstract: 

This study dealt with the subject of social media networks role in raising 
the health awareness about Coronavirus Covid-19 among university students, 
which falls within descriptive studies.The research problematic is revolving 
around the role of social media networks in raising the health awareness towards 
Coronavirus Covid-19 among students of humanities and social sciences 
faculty? 

 To answer this research problematic, three questions are posed, as follows: 

� What are the university student's uses of social media? 
� Did social networks contribute to the development of health awareness 

among university students?  
� What are the reflectionsof the social media networks on the preventive 

awareness of university students? 

 The descriptive method is used in this study, conducting on a sample of 
students of humanities and social sciences faculty, Mohamed Seddik Ben Yahia 
university, jijel, in which we employed a simple random sample on 120 
individuals, also, a questionnaire and observation by participation are used as 
two tools for data collection, and in order to know the opinion of subjects about 
the role of social media networks in raising the health awareness vis-à-vis 
Coronavirus. 

 The study reached a set of conclusions, among which are: 

� It is found out that the majority of the sample individuals prefer to use 
Facebook.  

� It appears that the majority of the sample individuals spend more than 
three hours in using social media networks  

� It is demonstrated that the majority of the sample individuals have been 
positively impacted by the social media networks.  

� The humanities and social sciences faculty students hold that social media 
networks provide sufficient health information about Coronavirus 
prevention. 

� It turns out that the majority of the sample individuals trust and believe in 
the contents of the health publications of Coronavirus on social media 
networks.  



� The sample individuals see the prevention health Coronavirus-related 
publications on social networks as beneficial.  

� Furthermore, the majority of the sample individuals have had their 
commitment to preventive measures against Coronavirus increased since 
the social media networks are used. 

Keywords: role/ social media networks/ health awareness/ Coronavirus Covid-
19/ university students. 
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  :مقدمة 

مع التطور التكنولوجي املذهل وانفجار املعلومات وثورة االتصاالت، شهد العامل يف السنوات األخرية 

نوعا من التواصل االجتماعي بني البشر يف فضاء إلكرتوين افرتاضي قرب املسافات بني الشعوب وألغى احلدود 

غرية  تصنع الوعي وتؤثر سلبا أو إجيابا يف سلوك وزاوج بني الثقافات، خاصة وقد أصبح العامل قرية إلكرتونية ص

إذ ، "شبكات التواصل االجتماعي " األفراد واتمعات اإلنسانية، ومسي هذا النوع من التواصل بني الناس 

أدوارا عديدة يف حياة الشعوب يف كافة أحناء العامل وبات تأثريها يتصدر أحداث الساعة، نظرا تؤدي أصبحت 

بري من األفراد بتلك الشبكات، حيث استخدموها كوسيلة تفاعلية بينهم، وبظهور شبكات الرتباط قطاع ك

اخل توسعت اخلدمات املرجوة من هذه الشبكات، ...وب ييوت – توتري –التواصل االجتماعي مثل فيسبوك 

يف خمتلف نظرا إىل أمهية الدور الذي باتت تؤديه  ومنحت متصفحيها إمكانيات واسعة يف تبادل املعلومات،

شبكات التواصل االجتماعي دور كبري يف اال الصحي حيث تساهم ل امليادين خاصة منها الصحية، إذ أصبح

بنشر كافة املعلومات واألخبار واإلحصائيات والبيانات املتعلقة بالصحة، دف غرس السلوكيات الصحية 

وميكن أن نالحظ بأن الوعي الصحي يرتكز على السليمة واإلجيابية، السيما نشر الوعي الصحي لدى املواطنني، 

اإلعالم الصحي قبل االعتماد على اإلجناز الطيب، فقد أصبحت التوعية الصحية فنا من الفنون احلديثة، اليت 

دف إىل رفع وتنمية مستوى الوعي والثقافة الصحية لدى كافة أفراد وشرائح اتمع ومحاية اتمعات من 

يف اآلونة األخرية اليت  19 - جائحة فريوس كورونا كوفيد انتشارخماطر مضاعفتها خاصة مع اإلصابة باألمراض و 

  .للوقاية من فريوس كورونا االحرتازيةأصبحت تستلزم نشر الوعي الصحي لدى األفراد باإلجراءات 

  :وعلى ضوء ما سبق مت تقسيم هذه الدراسة إىل قسمني، القسم النظري والقسم امليداين كالتايل 

   : يأيت بعد املقدمة ويتضمن أربعة فصول توزعت كالتايل  :القسم النظري 

  بعنوان اإلطار العام والمفاهيمي للدراسة : الفصل األول*

وقد تناول إشكالية الدراسة الذي يعترب ضبطها أهم خطوة من خطوات البحث العلمي واليت حتدد موضوع  

موضوع الدراسة وأمهية الدراسة  اختيارت الدراسة وأسباب الدراسة، كذلك يندرج حتت هذا العنوان تساؤال

  .وأهدافها، كذلك حتديد مفاهيم الدراسة، والدراسات السابقة واملقاربة النظرية
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  بعنوان شبكات التواصل االجتماعي والطالب الجامعي : الفصل الثاني*

ومت التطرق فيه أوال إىل ماهية شبكات التواصل االجتماعي على حدى وأمهية شبكات التواصل االجتماعي 

وخصائصها وأنواعها، وأهم مواقع شبكات التواصل االجتماعي، وجماالت استخدامها، وإجيابيات وسلبيات 

  .شبكات التواصل االجتماعي

الطالب اجلامعي، حاجات الطالب اجلامعي، استخدامات  الطالب اجلامعي ومت التطرق فيه إىل خصائص: ثانيا

  .الطالب اجلامعي لشبكات التواصل االجتماعي

فيه مفهوم الوعي الصحي، أنواع الوعي وأمهية الوعي حيث تناولنا  الوعي الصحي بعنوان: الفصل الثالث* 

، مراحل عملية الصحي، جوانب الوعي الصحي، أهداف نشر الوعي الصحي، مؤسسات نشر الوعي الصحي

  .تكوين الوعي الصحي، عالقة التوعية الصحية باإلعالم

 اختالفمفهوم فريوس كورونا وسبب  حيث تضمن 19 -بعنوان فيروس كورونا كوفيد: الفصل الرابع* 

، كيفية 19 - ، أعراض مرض فريوس كورونا كوفيد19 -فريوس كورونا كوفيد انتقالعن املرض، بداية  االسم

وكيفية عالجه وطرق الوقاية منه، الوظيفة اإلعالمية لشبكات التواصل  19 - ريوس كورونا كوفيدعدوى ف انتقال

، الساللة 19 -االجتماعي يف جائحة كورونا، اجلوانب اإلجيابية والسلبية للتغطية اإلعالمية لفريوس كورونا كوفيد

  .اجلديدة املتحورة من فريوس كورونا املستجد

   : مها فصلني ويتضمن :القسم الميداني 

جمتمع الدراسة   فيه جماالت الدراسة، وتناولنا  عنوان اإلجراءات المنهجية للدراسةب: الفصل الخامس* 

  .عينة الدراسة، منهج الدراسة، األدوات البحثية للدراسة، أساليب حتليل البيانات

فسري بيانات الدراسة، ومت التطرق فيه إىل عرض وحتليل وتبعنوان اإلطار التطبيقي : الفصل السادس* 

، مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء نتائج الدراسة يف ضوء التساؤالت النتائج العامة للدراسة امليدانية، مناقشة

  .الدراسات السابقة، مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء املقاربة النظرية، التوصيات واالقرتاحات

  . املالحقوأخريا خامتة وقائمة املصادر واملراجع باإلضافة إىل

  



  

    

     

  

  

 اإلطار العام والمفاهيمي للدراسة: الفصل األول

           :تمهيد           

  إشكالية الدراسة: أوال                    

  تساؤالت الدراسة: ثانيا                    

  موضوع الدراسة اختيارأسباب : ثالثا                    

  أهداف الدراسة: رابعا                    

  أهمية الدراسة: خامسا                    

  تحديد مفاهيم الدراسة: سادسا                    

  الدراسات السابقة: سابعا                     

  المقاربة النظرية: ثامنا                     

 .خالصة الفصل            
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  :تمهيد

لتصميم أي حبث علمي البد من حتديد اإلطار العام واملفاهيمي للدراسة من قبل الباحث بشكل جيد ودقيق      

وذلك من حتديد مشكلة الدراسة  ،هلذا البد عند شروعه يف دراسة أي موضوع أن يضبط وحيدد اإلطار العام له

املوضوع وأمهيته واألهداف اليت يسعى  اختيارباب وطرح التساؤالت املتعلقة مبوضوع الدراسة والتعرف على أس

مع حتديد املفاهيم وتوظيف الدراسات السابقة اليت تناولت هذا املوضوع وكذا حتديد  ،الباحث الوصول إليها

  . النظريات املفسرة للدراسة
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  :اإلشكالية: أوال 

واقتصادية وسياسية ودينية من هيمنة ثقافية  ،احلياة اليومية تعد وسائل اإلعالم قوة هائلة ملا متارسه يف        

الرقمي الذي تفرض نفسها ومكانتها خاصة منها اإلعالم اجلديد وإيديولوجية فقد أصبحت حتمية تكنولوجية 

ا ال ومماحلدود الزمنية واملكانية  اخرتقتعنها حيث  االستغناءوأصبح ال ميكننا  ،تغلغل إىل منازلنا دون سابق إنذار

  أو احلديثة) اإلعالن  –واالت الصحف  –الراديو  –التلفزيون ( شك فيه أن وسائل اإلعالم سواء التقليدية 

هلا تأثري كبري يف جمال التوعية عموما )  واالتصالاإلعالم  تكنولوجيا - االجتماعيمواقع التواصل  –األنثرنيث (  

 وهي أغلى شيء ميتلكه اإلنسان" رؤوس األصحاء على تاج " ومن ضمنها التوعية الصحية فالصحة كما يقال 

اهلامة لتفادي األمراض النصائح  وإتباعاهللا سبحانه وتعاىل لنا لذلك جيب احلفاظ عليها فهي أمانة قد أعطاها 

من األمراض اليت تصيب اإلنسان نتيجة لبعض السلوكات اخلاطئة اليت يقوم ا  كثريوجتنب اإلصابة ا وهناك  

  .يت تؤدي يف بعض األحيان إىل املوتوال

من املوضوعات املهمة للحفاظ وانطالقا من هذا األخري يعد اإلسهام يف زرع الوعي الصحي لدى الناس  

الصحي له دور كبري يف تقليل األمراض وخفض على سالمة اتمع وتنميته الفكرية وسالمته البدنية فالوعي 

األطباء، العاملني، الصحفيني وحىت علماء  اهتماماملواضيع اليت تشكل من أهم معدالت الوفيات وتعد الصحة 

العامل بأسره مرضا جديدا عرف بفريوس كورونا  و  السياسة خالل القرن الواحد والعشرين حيث شهدت اجلزائر

بعدما حتول اآلن إىل  2019ة ووهان الصينية يف أوائل ديسمربالذي ظهر ألول مرة يف مدين ،19 -كوفيد

الفريوس الذي يعد مرض معدي  انتقالحربا فعلية والناس حروبا نفسية بسبب سرعة  ضة فأصبح العامل خيو جائح

دفع ما ، يبه آخر فريوس مت اكتشافه من ساللة فريوسات كورونا حيث أثار ضجة كبرية وشغل الرأي العام العاملسبّ 

وخنص بالذكر شبكات التواصل س اخلطري بوسائل اإلعالم املختلفة ومنها احلديثة إىل التطرق هلذا الفريو 

فمن بني معامل ة ياليت شكلت صورة حقيقية لتداول األخبار واملعلومات حول تطور الوضعية الوبائ االجتماعي

 االجتماعيالفوري لوسائل التواصل  االختبارالواقع اجلديد الذي أفرزته أزمة تفشي وباء كورونا يف العامل كان ذلك 

ى ا وتأثريها على اتمع ظألمهية الكبرية اليت حتلنظرا  ،ضحة ال ينكرها أحد يف العامل املعاصروااليت باتت مسة 

أثر كبري على استخدام شبكات  19- أصبح لفريوس كورونا كوفيد من خالل ما تقدمه من خدمات حيث 

اجلامعيني كما ساهم أهل  من قبل عامة الناس واملهنيني وقادة العامل واملشاهري والطلبة  االجتماعيالتواصل 

من أطباء وممرضني و منظمات الصحة العاملية يف حتقيق التنمية بشكل كبري من خالل وضع اخلطط  االختصاص

كما  املختلفة اليت سامهت بقوة يف رفع منسوب الوعي لدى الشعوباة الوباء باإلضافة إىل احلمالت التوعوية 
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، الصحية حتديث ونشر املعلومات عرب العديد من املنصاتالرعاية ساهم مركز مكافحة األمراض ومنظمات 

توك باإلضافة إىل حمرك البحث العلمي اخلاص بـ تيك تويرت  - فيسبوك االجتماعيبالتعاون مع شركات التواصل 

Google   وس الفري لنشر معلومات عالج  االجتماعيكما انظم األطباء إىل جمموعات على وسائل التواصل

تتيح تبادل  االجتماعيفمواقع التواصل ) يب أم جي الفرعية (  19بوك تسمى كوفيد على الفيساية منه وطرق الوق

مقاطع الفيديو والصور ومشاركة امللفات وإجراء احملادثات الفورية والتواصل والتفاعل املباشر بني مجهور املتلقني  

ويعود السبب الرئيسي إىل ، خالل اجلائحة االستخدامزيادة كبرية يف  االجتماعي كما شهدت وسائل التواصل

كما أن فرض التباعد على بعض األشخاص أدى إىل اليت فرضتها أغلب احلكومات   االجتماعيإجراءات التباعد 

 ةصبالظهور على من االستشاريةالعديد من اخلدمات  بدأتتغيري منط حيام مما أجهد صحتهم العقلية لذلك 

هذه  وانتشرتشعبيتها حبيث تربط العاملني مبجال الصحة مع من حيتاجهم  ازدادتو ، االجتماعيوسائل التواصل 

حيث القت خدمات الصحة النفسية عرب األنثرنث زيادة ني صحتديدا بالبلدان اليت بلغ ذروته فيها مثل الاخلدمات 

وي ( مثل  تماعياالجحيث قام فريق الصحة النفسية باستخدام برامج التواصل ، يف الطلب بسبب فريوس كورونا

لنشر برامج تعليمية يف الصحة النفسية كما انتشرت العديد من الرسائل والنصائح ) تيك توك ( و ) شات 

وعدم مغادرا إال للضرورة القصوى كما ظهرت فيديوهات حتمل صور املنازل والدعوات بضرورة البقاء يف 

  .19 – كوفيدكورونا  فريوس  لتضامن والتآزر حملاربة وباء ل

اجلامعيني كوم من بني من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على الطلبة  ناويف هذا السياق حاول 

د فرض إجراءات احلجر املنزيل وإغالق اجلامعات وبالتايل بعخاصة  االجتماعياملتصفحني لشبكات التواصل 

اليت  االجتماعيبكات التواصل على متابعة األخبار واألحداث من خالل شتوقف الطلبة عن الدراسة مما أجربهم 

اول من خالل هذه حنس اهلموم، وعليه يأصبحت وسيلة للحصول على املعلومات ليس فقط وسيلة للتواصل وتنف

- فريوس كورونا كوفيد إزاء يف تنمية الوعي الصحي  االجتماعيشبكات التواصل الدراسة معرفة الدور الذي تلعبه 

  : الدراسة لتجيب على التساؤل الرئيسي  لدى الطلبة اجلامعيني وتأيت هذه 19

لدى طلبة   19 - كوفيد فيروس كورونا   إزاء في تنمية الوعي الصحي االجتماعيما دور شبكات التواصل  

 ؟ واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

  : لموضوع الدراسةالفرعية  التساؤالت: ثانيا

 ؟ الجتماعياشبكات التواصل لالطالب اجلامعي  ما هي استخدامات - 

 الوعي الصحي للطالب اجلامعي ؟هل سامهت شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية  - 
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  على الوعي الوقائي للطالب اجلامعي؟ االجتماعيشبكات التواصل  انعكاساتهي  ما - 

  : الدراسة موضوع اختيارأسباب : ثالثا

  : يلي حتديدها فيما لقد كانت هناك عدة دوافع دفعتنا الختيار هذا املوضوع وميكن    

 .الرغبة الذاتية يف دراسة هذا املوضوع دراسة ختصصية ومستقلة وحمكمة علميا - 

 .عالقة املوضوع مبجال التخصص العلمي - 

 .قابلية املوضوع للدراسة واإلجناز سواء من الناحية التطبيقية أو النظرية - 

 .مهيته وآنيته باعتباره حديث الساعةهذا املوضوع العلمي جدير بالبحث والدراسة وهذا راجع أل - 

 .بكثرة  وإقبال الشباب عليها االجتماعيانتشار شبكات التواصل  - 

السريع ملرض فريوس كورونا   االنتشارخاصة مع  لالنتباهأمهية الصحة بالنسبة للفرد واتمع كون الظاهرة ملفتة  - 

 . 19 -كوفيد

    : أهداف الدراسة: رابعا

 : تتمثل يف  اليت هذه الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف من خاللنسعى      

 - فريوس كورونا كوفيد إزاءيف تنمية الوعي الصحي  االجتماعيإبراز الدور الذي أحدثته شبكات التواصل  - 

19. 

 .الطلبة اجلامعيني لشبكات التواصل االجتماعي  استخداممدى  حماولة الكشف عن - 

  .بة اجلامعينيللطلدى ا الصحي وعيالالتواصل االجتماعي يف تنمية  معرفة مدى مسامهة شبكات - 

كمصدر للحصول   االجتماعيبشبكات التواصل  واالجتماعيةطلبة كلية العلوم اإلنسانية  اهتماممعرفة مدى  - 

 .19 –فريوس كورونا كوفيد  إزاءعلى األخبار واملعلومات 

 - فريوس كورونا كوفيد والوقائية إزاءباملعلومات الصحية  االجتماعيةو معرفة مدى ثقة طلبة كلية العلوم اإلنسانية  - 

 .االجتماعياملنشورة عرب شبكات التواصل  19

مبجال التوعية الصحية اخلاصة  االجتماعيعينة البحث لشبكات التواصل  استخداممعرفة األثر الناتج عن  - 

 .19 -حول فريوس كورونا كوفيد

مع املوضوعات الصحية حول فريوس   واالجتماعيةالعلوم اإلنسانية طلبة كلية  تفاعلحماولة الكشف عن مدى  - 

 .االجتماعيعرب منصات التواصل 19-كورونا كوفيد 
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  فريوس كورونا  إزاءحماولة اخلروج مبجموعة من النتائج والتوصيات ميكن أن تساهم يف تنمية الوعي الصحي  - 

 .أكثر داخل اتمع 19-كوفيد

  :وضوع الدراسةأهمية م: خامسا

يف تنمية الوعي الصحي حول فريوس   االجتماعيميكن حتديد أمهية الدراسة املرتبطة بدور شبكات التواصل     

  :لدى الطلبة اجلامعيني فيما يلي  19- كورونا كوفيد

ضمن شبكات التواصل  19-ة هذه الدراسة يف تبيان مضامني صحية حول فريوس كورونا كوفيديتربز أمه - 

 . اعياالجتم

فريوس  حول للطالب اجلامعي يف تنمية الوعي الصحي  االجتماعيإبراز الدور الذي تقوم به الشبكات التواصل  - 

  .  19 -كوفيد كورونا  

  .إبراز الدور التوعوي الصحي يف أوساط الطلبة اجلامعيني  - 

   .التعترب هذه الدراسة كمرجع علمي لالستفادة منها يف ميدان علوم اإلعالم واالتص - 

  تحديد مفاهيم الدراسة : سادسا 

يعترب حتديد املفاهيم من اخلطوات اهلامة اليت حيتاجها الباحث يف دراسته حىت يزيل الغموض احمليط        

  :يتم التطرق إىل املفاهيم التاليةويف هذه الدراسة س، باعتبارها مفاتيح حلل شفرات كل حبث باملفاهيم،

  .الدور  - 1

   .االجتماعيل شبكات التواص - 2

  .عي الصحيو ال -3    

  .19 -فريوس كورونا كوفيد - 4

  .الطالب اجلامعي -5    

 : الدور -1

  :لغة  -

وكذا هو  فوق بعضه اآلخر، خراآلكان عليه وهو من الشيء املدار بعضه  عاود الشيء إىل ما هو مجع أدوار،« 

  . 1»علم األدوار

                                                           

  .581،ص2001بريوت، ،8ط ،علم للمالينيالدار  الرائد املعجم اللغوي األحدث واألسهل ،:جربان مسعود  -  1
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  : اصطالحا -

 :وتعدد اجتاهام نذكر الختالفهميف موحد للدور نظرا اختلف الباحثون يف إعطاء تعر 

فهو منظم حول  الكامل للفرد ميثل قطاع من السقف التوجيهي «على أنه ): نزبارسو ( Parsonsيعرف  - 

التوقعات املرتبطة باملستوى التفاعلي ومندرج يف جمموعة خاصة من املعايري والقيم اليت حتكم هذا التفاعل مع واحد 

  1 »دوار تشكل جمموعة من التفاعالت والسلوكات املتكاملة أو عدة أ

ى مواقف وقيم االجتماعية املرتبطة مبكانة معينة وحيتوي عل النماذججمموعة  «الدور هو:Lintonكما يعرف  - 

  . 2 »وسلوكات حمددة من طرف اتمع لكل فرد يشغل هذه املكانة 

يف  االجتماعيسة بأنه الوظيفة اليت تؤديها شبكات التواصل يقصد بالدور يف هذه الدرا: التعريف اإلجرائي -

 .واالجتماعيةلدى طلبة كلية العلوم اإلنسانية  19 –فريوس كورونا كوفيد  إزاءتنمية الوعي الصحي 

  :االجتماعيشبكات التواصل  -2

  : الشبكة -أ

  3. » الشبك، اخللط والتداخل، وأشتبك الظالم اختلط  « :الشبكة تعين : لغة -

  : اصطالحا -

  4. »  تسمح لألفراد أو اجلماعات تبادل املعلومات واخلدمات اتصاليةوسيلة   « :جاء تعريف الشبكة على أا

منظومة من الشبكات واملواقع اإللكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها بإنشاء موقع خاص به ومن  « :وهي أيضا - 

وامليول واهلوايات أو مجعه  االهتماماتضاء آخرين لديهم نفس إلكرتوين مع أع اجتماعيمث ربطه من خالل نظام 

للفرد إنشاء رسائل إلكرتونية ونشرها بني أعضاء املوقع واملواقع املشرتكة على الشبكات  تيحمع أصدقائه ومن مث ت

  5. » حبرية تامة

  

                                                           

  .308، ص 1989ط، اجلزائر ،.د ية ، ديوان املطبوعات اجلامعية،والشخص االجتماعيالبناء :حممد سعيد فرج -  1
  .201، ص 1989، اجلزائر، 1، ديوان املطبوعات اجلامعية، طاالجتماعيحماضرات يف علم النفس : حممد الدين خمتار -  2
 .166 ، ص2004ط، بريوت،  .خمتار الصحاح، دار الكتاب العريب، د: الرازي حممد بن أيب بكر عبد القادر -  3

4 - Jos Dordogne : Réseaux informatique ZAC du moulin neuf France, 2011, p 24. 
، واالتصاليف التوعية الصحية حول مرض اإليبوال، مذكرة ماسرت، علوم اإلعالم  االجتماعيدور شبكات التواصل : لبىن قامسي، كاميليا سلطاين - 5

  .58، ص 2015 -2014أم البواقي،  ختصص مسعي بصري، جامعة العريب بن مهيدي ،
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   :التواصل -ب

    :لغة -

ت الشيء وصال وصلة والوصل لوص :قال ، معناها من واصل ي)اتصال( و ) تواصل( ا متتستمد كل    « 

  . »  املقاطعةوعدم الكالم  خالف الفصل وتنفيذ كلمة تواصل املشاركة أي تبادل

  : اصطالحا -

احلديث  االصطالحإقامة عالقة بني الناس على مستوى الكالم وهو يف   «:التواصل حسب هادي ر هو - 

  . »وذلك ) مرسل( بني هذا الذي يرسل الكالم ومات أو لنقل معل اثننيبني  ميليس بأكثر من تبادل كال

شخص إىل ومن مكان إىل آخر أو من  خرىنبأ من نقطة إىل أ انتقالعملية   «: كما عرفه أيضا بأنه  

  1. »شخص

  :االجتماعيالتواصل  -ج

  : اصطالحا -

البعض ع بعضهم الناس كلهم م تضافرمقياس لكيفية  « هو:  االجتماعيكران التواصل عرف سليمان بكر  - 

 االجتماعيةعدد العالقات اليت تربط الفرد باآلخرين يف الدائرة  االجتماعيوعلى املستوى الفردي يتضمن التواصل 

واملعارف وبعيدا عن مفاهيم املستوى الفردي فإنه يتضمن عالقات تتخطى الدوائر اليت تشمل العائلة واألصدقاء 

ى ويقدم هذا التواصل الذي ميثل واحد من العديد من عوامل التماسك للفرد وحىت اتمعات األخر  االجتماعية

    2. » يف اتمع مزايا لكل من األفراد واتمعات

يف هذه الدراسة بأنه عملية تتميز بالطابع الشخصي  االجتماعييقصد مبفهوم التواصل : التعريف اإلجرائي -

فيس (  االجتماعيةوالشبكات  االجتماعي مواقع التواصل حدمها مرسل واآلخر مستقبل عربأاملتناقل بني طرفني 

يني طلبة كلية العلوم اإلنسانية  بارخواأللتبادل املعلومات  ...) google - املدونات - يوتيوب -تويرت - بوك

  .أثناء فرتة الدراسة 19- عن تطور الوضعية الوبائية لفريوس كورونا كوفيد  واالجتماعية

  

  

                                                           

  .84، ص 2003، عمان، 1، دار الفكر للطباعة والنشر، طواالتصاليةالكفايات التواصلية : هادي ر -  1
  .159، ص 2015، عمان، 1، دار الراية للنشر والتوزيع، طاالجتماعيةاجلماهريي واخلدمة  االتصال: كرانبكر سليمان  -  2
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   : ماعياالجتشبكات التواصل  -د

  :اصطالحا -

  : من قبل الباحثني منها االجتماعيهناك عدة تعريفات لشبكات التواصل      

تسمح لألفراد  االنرتنيتمواقع تتشكل من خالل  « :بأا االجتماعيشبكات التواصل  "يدو السون وب"عرف  - 

ر األفراد أو نظعن وجهة  تعبريبقائمة املسجلني وال لالتصالبتقدمي حملة عن حيام العامة و إتاحة الفرصة 

1. » طبيعة التواصل من موقع آلخروختتلف  االتصالات من خالل عملية عو ما   

هي خدمات توجد على شبكة الويب تتيح لألفراد بناء بيانات شخصية عامة أو   « :كما عرفها شريف اللبان

ورؤية قوائم أيضا للذين  االتصالتهم بون يف مشاركغشبه عامة خالل نظام حمدد وميكنهم وضع قائمة ملن ير 

   .2 » يتصلون م وتلك القوائم اليت يصنعها اآلخرون خالل النظام

  3. » للتواصل واالتصال بالغريتطبيقات االنرتنيت  استخدامهي  « :كما ميكن تعريفها من منظور تقين

ا جمموعة من املواقع يف هذه الدراسة بأ االجتماعييقصد بشبكات التواصل : التعريف اإلجرائي -

مشرتكة وال تربطهم  اهتماماتيتفاعلون عربها مجاعة من البشر تربطهم  االنرتنيتوالشبكات املتاحة عرب شبكة 

وتتيح هذه الشبكات  االجتماعيبالضرورة حدود جغرافية، يتفاعلون عرب وسائل االتصال ومواقع التواصل 

وباء فريوس   انتشارتم باملواضيع الصحية خاصة مع كاليت ع عديدة  العديدة، اخلدمات كتبادل املعلومات يف مواق

  .أثناء فرتة الدراسة 19 - كورونا كوفيد

  : الوعي الصحي -3

 : الوعي -أ

حفظه وفهمه وقبله، فهو : عيه وعيا، وأوعاه يء، واحلديث حفظ قلب الشيء، وعي الشي   « الوعي يعين  : لغة

  4. » ظ وأفهمأحف واع، وفالن أوعى من فالن أي 

                                                           

  .155، ص سبق ذكره مرجع: كرانسليمان بكر  -  1
  .82، ص 2015، عمان ، 1، دار أسامة للنشر والتوزيع، طاالجتماعيالعالقات العامة وشبكات التواصل : حسني حممود هتيمي -  2

3 -Dane and Ellen Saulter : Find a Job Through Social net working, Compton second edition, just works, u 

SA,2011. 
النشر،  .س.، ب 15لسان العرب، دار صادر، بريوت، الد : منظور اإلفريقي املصري ابنالفضل مجال الدين حممد بن مكرم  أيبور، ابن منظ - 4

  .396ص 



 اإلطار العام والمفاهيمي للدراسة                        الفصل األول                             

 

 

9 

  :اصطالحا -

  : هناك عدة تعريفات للباحثني للوعي نذكر منها

  1. »الكائن احلي بنفسه وما حييط به  شعور  « :عرفه علماء النفس يف املاضي بأنه  -

وعي إزاء و النشاط الذي يطلع به اإلنسان من أجل إكساب اتمع واألفراد فكر  « :كما ميكن تعريفه بـأنه  -

  2. » يد باملعرفة واكتساب اخلربةو ية معينة وهو يهدف بالدرجة األوىل إىل التوجيه واإلرشاد للتز ضموضوع أو ق

  :الوعي الصحي -ب

  :اصطالحا -

إملام املواطنني باملعلومات واحلقائق الصحية وأيضا إحساسهم باملسؤولية حنو  « :الوعي الصحي يقصد به    

  3. » واالقتناعلوعي الصحي هو املمارسة عن قصد نتيجة الفهم ويف هذا اإلطار يعترب اصحتهم وصحة غريهم 

أو عملية ترمجة احلقائق صحيحة بأنه عملية حتفيز الطلبة وإقناعهم لتعلم ممارسة صحية  « :كما يعرف أيضا    

لرتبوية ااألساليب  بإتباعصحية سليمة تؤدي إىل رفع املستوى الصحي واملفاهيم الصحية املعروفة إىل أمناط سلوكية 

  .4 »املتنوعة 

  : التعريف اإلجرائي  -

 االجتماعييف هذه الدراسة إملام الطلبة املبحوثني واملستخدمني لشبكات التواصل  الصحي يقصد بالوعي

وإحساسهم باملسؤولية حنو صحتهم  19 -باملعلومات واحلقائق الصحية والطرق الوقائية عن فريوس كورونا كوفيد 

  .، أثناء فرتة الدراسةاالجتماعيهذا الفريوس عن طريق شبكات التواصل وصحة غريهم ملكافحة 

  :  19 –كوفيد فيروس كورونا   -4

     :تعرف منظمة الصحة العاملية فريوسات كورونا بأا      

ساللة واسعة من الفريوسات اليت قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان، ومن املعروف أن عددا من فريوسات    «

ة مثل متسبب لدى البشر أمراض تنفسية ترتاوح حدا من نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشد وخاكورونا 

                                                           

  .9، ص 2000، دمشق، 1جتديد الوعي، دار القلم ، ط :عبد الكرمي بكار -  1
 .124، ص 2014، عمان ، 1دار الفكر العربية للنشر والتوزيع، ط، واالتصالاملعجم يف املفاهيم احلديثة لإلعالم : عبد اهللالمي  -  2
على  29/01/2021، يوم 3، ص 30/06/2015، باتنة، خلضرالصحي يف اجلزائر، جامعة  االتصالأساليب : حممد قارش، خمتار جلويل -  3

  .صباحا 10: 12الساعة 
  .5، ص 2009، 41الرتبية ابن هيثم، جملة ديايل، جامعة بغداد، العدد الوعي الصحي ومصادره لدى طلبة كلية : سوزان دريد أمحد زنكنة -  4
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ويسبب فريوس كورونا ) سارس( احلادة الوخيمة واملتالزمة التنفسية ) مريس( األوسط التنفسية  قمتالزمة الشر 

  .19 –املكتشف مؤخرا مرض كوفيد 

خر فريوس مت اكتشافه من ساللة فريوسات كورونا، ومل يكن هناك هو مرض معد يسببه آ 19 –ومرض كوفيد 

، وقد 2019يف ديسمرب أي علم بوجود هذا الفريوس اجلديد ومرضه قبل بدء تفشيه يف مدينة ووهان الصينية 

    1.»اآلن إىل جائحة تؤثر على العديد من بلدان العامل   19 –حتول كوفيد 

فريوسات حيوانية تطورت  « :بأا) 19كوفيد ( فريوس كورونا  ففتعر  ةما إدارة الصحة العامة األمريكيأ - 

التنفسي األخرى ينتشر فريوس  وحتولت إىل فريوسات بشرية تنتقل من شخص آلخر، ومثل جل أمراض اجلهاز

)19covid- ( املرض  أعراضبفعل العدوى من شخص مصاب ولديه )2. »)حرارة، سعال، صعوبة يف التنفس  

 :لجامعيالطالب ا - 5

  :الجامعة -أ

  :لغة -

وتشري إىل التجمع والقراء  colegiaأما كلمة كلية مصدرها الكلمة الالتينية والتجمع ع يالتجم  « اجلامعة تعين

جتارة مث استخدمت يف  نيمعا وقد استخدمت يف القرن الثالث عشر من قبل الرومان لتدل على جمموعة حرفي

مكان اإلقامة  تضمنالتدل على مكان جتمع اتمع احمللي للطالب م وكسفوردالقرن الثامن عشر مبعىن كلية يف أ

  3. »املعنية والتعليم 

  :اصطالحا -

والثقافية والعلمية فهي مبثابة تنظيما  االجتماعيةإحدى املؤسسات  « :جاء تعريف اجلامعة على أا   

  .4 »بالبيئة اخلارجية  معقدة وتتغري بصفة مستمرة مع طبيعة اتمع احمللي أو ما يسمى 

  

                                                           

، الة )19كوفيد ( ودورها يف تعبئة الرأي العام العاملي ويف احلد من انتشار وباء كورونا  االجتماعيوسائل التواصل : رياض محدوش، أمحد دعاس -  1

  .166، ص 2020، جوان 01د، العد03اجلزائرية لبحوث اإلعالم والرأي العامل، الد 
 ة فريوس كوروناهاحلديثة يف مواج االصطناعيتطبيقات الذكاء  استخدامفعالية : أبو بكر خوالد، خري الدين بوزرب -  2

 )19- covid ( لدواالقتصاد، جملة حبوث اإلدارة40، ص 2020، 02، العدد02، ا.  
  .10، ص 1977، القاهرة، 1واجتاهاته، دار النهضة العربية، ط التعليم اجلامعي املعاصر، قضاياه: حممد منري مرسي -  3
  .25، ص 1991 ،، اإلسكندرية1لوجيا التعليم اجلامعي، دار املعرفة اجلامعية، طسوسيو : عبد اهللا حممد عبد الرمحن -  4
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  : الطالب الجامعي - ب

  : اصطالحا -

  1 »مدخالت وخمرجات العملية التعليمية اجلامعية   « :الطلبة هم 

شباب والشباب فئة عمرية تشغل وضعا متميزًا يف   « :كما عرف إمساعيل علي سعيد الطالب اجلامعي بأم   - 

والنشاط كما أا تكون ذات بناء نفسي وثقايف يساعدها على  على العملبناء اتمع وهم ذات حيوية وقدرة 

  .2 »  التكيف والتوافق واالندماج واملشاركة بطاقة كبرية تعمل على حتقيق أهداف اتمع وتطلعاته

  : الدراسات السابقة: سابعا

حث يف يعد الرجوع إىل الدراسات السابقة خطوة مبدئية وأساسية يف أي حبث علمي حيث تساعد البا 

على بعض من هذه  االعتمادحتديد اإلطار النظري العام ملوضوعه وبناء خلفيات نظرية حوله وقد حاولنا 

نطلق منها كوا تشرك يف بعض العناصر كاملنهج نالدراسات، كدراسات مشاة هلذه الدراسة واختاذها كخلفيات 

هلذه عرض ربية وأخرى وطنية ويف ما يلي على دراسات ع االعتماداملستخدم وأدوات مجع البيانات وقد مت 

  :   الدراسات

  : الدراسات العربية -1

  : الدراسة األولى

، رسالة مقدمة لنيل "مدى اعتماد الشباب السعودي على وسائل اإلعالم يف حتقيق املعرفة الصحية" بعنوان 

ة الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام ، قسم اإلعالم كلي"وفاء سعود العوام " شهادة املاجستري، من إعداد الطالبة 

  .م 2008ه املوافق  1430حممد بن سعود اإلسالمية، عام 

التحقق من مدى اعتماد الشباب السعودي على وسائل : وكانت اإلشكالية األساسية تتمحور حول

  .اإلعالم يف حتقيق املعرفة الصحية

  : وتسعى هذه اإلشكالية لإلجابة على التساؤالت التالية

  الشباب السعودي على الوسائل اإلعالمية يف حتقيق املعرفة الصحية؟  اعتمادمدى ما  - 

  ما املصادر اإلعالمية اليت يعتمد عليها الشباب السعودي يف احلصول على املعلومات الصحية؟  - 

                                                           

  .254، ص ذكرهمرجع سبق : عبد اهللا حممد عبد الرمحن -  1
  .370، ص 1989 اتمع السعودي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، الشباب والتنمية يف: إمساعيل علي سعيد -  2
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  ية؟ غري اإلعالمية اليت يستخدمها الشباب السعودي يف احلصول على املعلومات الصح االتصاليةما املصادر  - 

  ما القضايا واملوضوعات الصحية اليت حيرص الشباب السعودي على متابعتها يف وسائل اإلعالم؟  - 

  الشباب السعودي على وسائل اإلعالم وحتقيق املعرفة الصحية؟  اعتمادما العالقة بني  - 

  املعرفة الصحية؟ غري اإلعالمية وحتقيق  االتصاليةالشباب السعودي على املصادر  اعتمادما العالقة بني  - 

الشباب السعودي على وسائل اإلعالم يف حتقيق املعرفة الصحية  اعتمادمعرفة مدى : ودف الدراسة إىل ما يلي

والتعرف على الوسائل اإلعالمية اليت يعتمد عليها الشباب السعودي يف حتقيق املعرفة الصحية وعلى املصادر 

ات الصحية اليت حيرص الشباب السعودي على متابعتها يف وسائل اإلعالمية وغري إعالمية والقضايا واملوضوع

  .اإلعالم

  : واستخدمت الباحثة املنهج املسحي 

الباحثة اإلستبانة كأداة ضرورية للحصول على املعلومات وطبقت هذه  استخدمتويف إطار هذا املنهج      

  : وجزها يف اآليتنم النتائج اليت طالب وطالبة وتوصلت الدراسة إىل أه) 400(الدراسة على عينة بلغت 

توصلت الباحثة إىل أن أفراد عينة الدراسة يتابعون وسائل إعالمية بشكل عام إال أن التلفزيون يأيت يف مقدمة  - 

، وكما توصلت الباحثة إال أن أفراد العينة يعتمدون على وسائل اإلعالم يف استخداماوسائل اإلعالم األكثر 

  1.للحصول على املعلومات الصحية  استخداماالصحية وأن االنرتنت الوسيلة األكثر  احلصول على املعلومات

  : التعقيب -

الشباب السعودي على وسائل اإلعالم يف حتقيق املعرفة الصحية  اعتمادمدى " من خالل تناولنا لدراسة 

ئل البحث  اليت جيب كما أوضحت لنا ما هي أهم وسا  ،فقد ساعدتنا كثريا يف التعرف على اجلانب الصحي" 

نوع العينة واملنهج فمن ناحية العينة مل  اختيارهذه الدراسة مع دراستنا يف  واختلفت، يف دراستنا استخدامهاعلينا 

هذه الدراسة املنهج  استخدمتنتمكن من احلصول على نوع العينة املستخدمة فيها أما املنهج املستخدم فقد 

دراسة الباحثة من حيث األداة فقد أرشدتنا إىل اختيار األداة املناسبة جلمع املسيحي، وقد تشات دراساتنا مع 

  . االستبياناملعلومات والبيانات واملتمثلة يف استمارة 

  

                                                           

قسم  ،الشباب السعودي على وسائل اإلعالم يف حتقيق املعرفة الصحية، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري اعتمادمدى : وفاء سعود العوام -  1

  .ه1430سالمية، اإلعالم ، كلية الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإل

 https://ketab pedia.com.le 03/02/2021.11:10h : متاحة على الرابط
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  : الدراسة الثانية

، وهي رسالة مقدمة "صحتك بالدنيا " ، دراسة يف برنامج "دور التلفزيون األردين يف التثقيف الصحي " بعنوان 

، كلية اآلداب والعلوم، "مصعب عبد السالم املعايطة " درجة املاجستري، من إعداد الطالبللحصول على 

  .2014 – 2013 ختصص الصحافة واإلعالم، جامعة البرتاء

الذي يبث على التلفزيون األردين يف )صحتك بالدنيا ( ما دور برنامج : تمحورت إشكالية الدراسة حول

  التثقيف الصحي؟ 

  : سؤال األسئلة الفرعية اآلتية وتتفرع عن هذا ال

  ما مدى متابعة اجلمهور األردين لربنامج صحتك بالدنيا لغايات التثقيف الصحي ؟  - 

  هل لربنامج صحتك بالدنيا تأثري يف التثقيف الصحي ومستوى الوعي الصحي لدى اتمع األردين؟  - 

  يف الربنامج حسب رأي اجلمهور؟ ما درجة الثقة ومستوى مصداقية املعلومات الصحية اليت تطرح  - 

التعرف على مدى متابعة اجلمهور لربنامج صحتك بالدنيا لغايات التثقيف الصحي : ودف الدراسة إىل ما يلي

ومعرفة مدى تأثري برنامج صحتك بالدنيا يف التثقيف الصحي ومستوى الوعي الصحي لدى اتمع األردين 

  . لمعلومات الصحية اليت تطرح يف الربنامج برأي اجلمهوروقياس درجة الثقة ومستوى املصداقية ل

دراسة (واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي حياول وصف دور التلفزيون األردين يف التثقيف الصحي 

ويسعى الباحث من خالل املنهج أن يوضح ويفسر ويقيم نتائج الدراسة، وجلأ  )يف برنامج صحتك بالدنيا

ع البيانات األولية من خالل اإلستبانة كأداة رئيسية للدراسة حيث قام الباحث باستخدام العينة الباحث إىل مج

  .إستبانة على عينة الدراسة) 463( أفراد العينة فقد مت توزيع  الختيارالعشوائية 

  : ومن بني أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث هي

يات التثقيف الصحي وألن ايتابع برنامج صحتك بالدنيا لغمن اجلمهور األردين )  % 64,72( أن  اتضح - 

  .الربنامج يناقش قضايام اتمع األردين

من عينة الدراسة يرون أن هناك أثر لربنامج صحتك بالدنيا يف التثقيف ومستوى )  % 73,93( تبني أن  - 

  .الوعي الصحي لدى أفراد اتمع األردين 
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عينة الدراسة يتقون يف مستوى مصداقية املعلومات الصحية اليت تطرح يف من )  % 73,38( أن  اتضحكما   - 

  1. يابرنامج صحتك بالدن

  :التعقيب -

وقد أفادتنا هذه " دور التلفزيون األردين يف التثقيف الصحي " إىل دراسة لقد تطرق الباحث يف دراسته      

يف دراستنا وكذلك األدوات والوسائل املعتمدة يف  دهعتماملنهج الذي ن اختيارالدراسة من حيث اهلدف ويف طريقة 

مجع البيانات وحتليلها واختلفت هذه الدراسة مع دراستنا يف اختيار نوع العينة املناسبة حيث مل حنصل على نوع 

دراسة، وقد تشات دراستنا مع دراسة الباحث يف عدة نقاط حيث تشرتك يف نشر الالعينة املستخدمة يف هذه 

 استمارةيف واملتمثلة هذه الدراسة املنهج الوصفي  استخدمتحي ومن حيث املنهج املستخدم فقد الوعي الص

  .االستبيان

 :الدراسة الثالثة

ربلني يف بثل هذه الدراسة مقاال منشورا يف جملة الدراسات اإلعالمية الصادرة عن املركز الدميقراطي العريب مت    

  .2018 تالعدد الرابع الصادر يف أو 

 .يف جمال التوعية الصحية االجتماعياملرأة العراقية لشبكات التواصل  استخداماإلشباعات املتحققة من " نوان بع

، من إعداد االجتماعيأمنوذجا، دراسة ميدانية لعينة من العراقيات ممن يستخدمن شبكات التواصل  )الفيسبوك(

م، قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية، جامعة ، أستاذة مساعدة بكلية اإلعال"بشرى داود السنجري" الباحثة 

  .بغداد

املرأة  استخدامالتعرف على اإلشباعات املتحققة من : وكانت المشكلة األساسية للبحث تتمحور حول

  .يف جمال التوعية الصحية االجتماعيالعراقية لشبكات التواصل 

  : ومنها وتسعى لإلجابة على جمموعة من التساؤالت املتصلة ذا اال

  ؟ االجتماعيما مدى متابعة عينة البحث لشبكات التواصل  - 

  يف جمال التثقيف الصحي؟  االجتماعياملرأة العراقية لشبكات التواصل  استخدامما دوافع  - 

  يف رفع مستوى الثقافة الصحية لدى عينة البحث ؟  االجتماعيما مدى مسامهة شبكات التواصل  - 

                                                           

دور التلفزيون األردين يف التثقيف الصحي، رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجستري، ختصص الصحافة : مصعب عبد السالم املعايطة -  1

  .2014 - 2013، ارت واإلعالم، كلية اآلداب والعلوم، جامعة الب

 10h  03/02/2021.12 https://www.uop.edu.Jo.le:: متاحة على الرابط -
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  : ي ودف الدراسة إىل ما يل

يف جمال التثقيف الصحي والتعرف على  االجتماعيالتعرف على مدى متابعة املرأة العراقية لشبكات التواصل  - 

ومعرفة مقرتحات املرأة العراقية يف جمال توظيف  االجتماعياملرأة العراقية لشبكات التواصل  استخدامدوافع 

  .يألغراض التوعية والتثقيف الصح االجتماعيشبكات التواصل 

كرة ( أفرادها بطريقة  اختيارمث  احتماليةعلى عينة غري  باالعتمادواستخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي 

على اإلستبانة  كأداة جلمع البيانات من خالل توزيعها عن طريق الربيد اإللكرتوين واملاسنجر  باالعتماد) الثلج

 استمارة) 180( اسرتداد، متكنت الباحثة من استمارة) 200( هااليت بلغ عدد االستماراترام وبعد توزيع كوالتيل

  .مفردة) 180(وبذلك أصبحت العينة مكونة من 

  : وتوصلت الباحثة إىل أهم النتائج أمهها

  .يف تصفحهم للموقع ثالث ساعات فأكثر  نأن غالبية أفراد العينة يستغرق - 

  .تفاصيل كل ما ينشر من مواضيع م الصحة أن املبحوثات يفضلن خدمة التعليقات حلرصهن على معرفة - 

باملرتبة األوىل  واجتماعيةرفية عبوك حقق هلن إشباعات م ملوقع الفيس استخدامهنأن أغلب املبحوثات ترى أن  - 

حيث صار املوقع فضاء للتعرف واإلطالع على خمتلف املعلومات واألخبار الصحية إىل جانب ما يوفره من 

  .1ل واألصدقاء يف األماكن املختلفة واملتباعدة جغرافيامع األه اجتماعيتواصل 

  :التعقيب  -  

املرأة  استخدامعلى حتليل عام للتعرف على اإلشباعات املتحققة من  اعتمدتالدراسة السابقة املعروضة  

ديثا يف جمال التوعية غري أن هذه الدراسة ستحاول الرتكيز على موضوع ح االجتماعيالعراقية لشبكات التواصل 

من لعينة "  19 –فريوس كورونا كوفيد إزاء يف تنمية الوعي الصحي  االجتماعيدور شبكات التواصل " وهو 

وقد أفادتنا هذه الدراسة يف الطرق املنهجية ومن حيث اهلدف واختلفت ،  واالجتماعيةطلبة كلية العلوم اإلنسانية 

بطريقة كرة الثلج، وقد تشات مع دراستنا  احتماليةغري  نوع العينة فقد اعتمدت على عينة اختيارمع دراستنا يف 

والوعي الصحي مما تساعدنا يف اجلانب املفاهيمي والنظري وهذا ما سيتم  االجتماعييف متغري شبكات التواصل 

                                                           

 -الفيسبوك( يف جمال التوعية الصحية  االجتماعياملرأة العراقية لشبكات التواصل  استخداماإلشباعات املتحققة من : بشرى داود السنجري -  1

  .، جامعة بغداد والتلفزيونية، قسم الصحافة اإلذاعية )أمنودجا

 30h ac.de .le 03/02/2021.14 https://democratic:: متاحة على الرابط-
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أداة األداة اليت جتمع ا املعلومات حول موضوع حبثنا ومتثلت يف  اختيارالرتكيز عليه يف دراستنا كما ساعدتنا يف 

  . االستبيان ويف حتديد املنهج املالئم

  : الدراسات الوطنية-2

  :الدراسة الرابعة -

 قسنطينة دراسة ميدانية جبامعيت" احمللية يف نشر الوعي الصحي لدى الطالب اجلامعي اإلذاعةدور " بعنوان  

، "شعباين مالك " الطالب  التنمية، من إعداد اجتماعشهادة دكتوراه علوم يف علم  وبسكرة، رسالة مقدمة لنيل

 -2005قسنطينة،  –، جامعة منتوري االجتماعيةغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم و قسم علم اإلجتماع والدمي

2006.  

والزيبان احملليتني يف نشر الوعي ) F.M(ما هو دور إذاعتا سريتا  :وتمحورت اإلشكالية على النحو التالي

  ا له الدور األكرب يف ذلك ؟ معيني؟ وأي منهالصحي لدى الطلبة اجلام

  : ودف الدراسة إىل ما يلي

اإلذاعة احمللية بالقضايا الصحية وحتديد نوع املشكالت والقضايا اليت تطرحها وتتناوهلا  اهتماممعرفة حجم  - 

  .بالنقاش من خالل حصصها وبراجمها الصحية املختلفة

سيما اإلذاعة احمللية يف إبالغ رسالتها الصحية على اخلصوص عالم الهم دور وفعالية وسائل اإلتقييم وحتليل - 

  .خاطر األمراض وتغيري بعض السلوكاتمبوعلى مدى قدرا على تعبئة اجلماهري وتوعيتهم 

باإلذاعة احمللية بالدور الكبري الذي تقوم به من  االهتماموالتنمية بضرورة  االتصالاملسؤولني عن  انتباهلفت  - 

  .االجتماعيةة التوعي

مجع ، املسح بالعينة واملنهج اإلحصائي أما بالنسبة ألدوات االجتماعيوأستخدم الباحث عدة مناهج منها املسح 

على املقابلة بنوعها املقننة وغري املقننة وذلك ملا توفره من بيانات هامة حول املوضوع املراد  االعتماد مفتالبيانات 

 االعتمادتم فاليت تعد من أهم أدوات مجع املعلومات أما بالنسبة للعينة املستخدمة  االستمارةدراسته باإلضافة إىل 

  .على العينة العشوائية الطبقية

  : وتوصلت الدراسة إىل أهم النتائج اليت نوجزها يف اآليت

  .لإلذاعة احمللية الزيبان تفوق نظريا سريتا االستماعنسبة  - 

   .ةي املرشد النفسي، بينما يف الزيبان هي من قضايا األسر هذاعة سريتا أن أفضل احلصص الصحية املقدمة بإ - 
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  .1العينة باإلذاعتني يرون بأن وجود برامج صحية يف أية إذاعة حملية ضروري جل أفراد أن - 

  : التعقيب -

 تبني من خالل هذه الدراسة أن اإلذاعة احمللية تلعب دورا فاعال يف نشر الوعي الصحي أما دراستنا    

فريوس كورونا  إزاء يف تنمية الوعي الصحي  االجتماعيتطرق إىل الدور الذي تقوم به شبكات التواصل تفسوف 

هذه الدراسة  استخدمتنوع املنهج والعينة حيث  اختياروختتلف هذه الدراسة مع دراستنا يف ،  19 -كوفيد

عتمد على املقابلة بنوعيها كما أستخدم او واملسح بالعينة واملنهج اإلحصائي  االجتماعيعدة مناهج منها املسح 

وقد أفادتنا هذه الدراسة كوا قدمت لنا معلومات هامة ومفيدة فيما يتعلق باجلانب ، العينة العشوائية الطبقية

من قائمة املراجع  االستفادةاألداة املعتمدة يف مجع البيانات وحتليلها كما متت  اختيارالصحي كما ساعدتنا يف 

  .املذكورة

اليت تعد من أهم أدوات مجع املعلومات  االستمارةوقد تشات دراستنا مع دراسة الباحث يف أداة            

  .باإلضافة إىل متغري الوعي الصحي

  :ةمسالدراسة الخا

  يف التوعية الصحية حول مرض اإليبوال االجتماعيدور شبكات التواصل " بعنوان 

، ختصص واالتصال، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت يف علوم اإلعالم ) - أمنوذجا  –صفحات الفيسبوكية ال( 

، قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم "كاميليا سلطاين " و " لبىن قامسي" مسعي بصري، إعداد الطالبتني 

  .2015 - 2014واإلنسانية، جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي،  االجتماعية

يف " الفيس بوك"  االجتماعيما هو دور شبكات التواصل : الية اآلتيةمن اإلشك تينالباحث توانطلق

  ؟) Ebola 2105( التوعية الصحية حول مرض اإليبوال من خالل صفحة 

  : عن هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية من أمهها  انبثقوقد 

 ضر مة بالتوعية الصحية حول ما مدى إقبال مستخدمي شبكة الفيس بوك على الصفحة الفيسبوكية اخلاص - 

  ؟ ) Ebola 2015( اإليبوال 

  

                                                           

التنمية،  اجتماع يف علم ه علوماحمللية يف نشر الوعي الصحي لدى الطالب اجلامعي، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتورا اإلذاعةدور : شعباين ملك - 1

  .2006 -2005،، جامعة قسنطينة االجتماعيةوالدميوغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم  االجتماعقسم علم 

    http://bib.univ- oeb.dz. le 03/02/2021. 16 :04 h:متاحة على الرابط -
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  ما الدوافع واحلاجات اليت تكمن وراء اإلقبال على الصفحة الفيسبوكية اخلاصة بالتوعية حول مرض اإليبوال  - 

 )2015 EboLa ( ؟  

  من خالل شبكة الفيسبوك؟ )  Ebola 2015(ما اإلشباعات احملققة من صفحة  - 

 2015( اإليبوال من خالل صفحة  ضر مج عن دور شبكة الفيس بوك يف التوعية الصحية حول ما األثر النات - 

Eboula  (؟  

  : ودف الدراسة إىل ما يلي

  .معرفة مدى إقبال مستخدمي شبكة الفيس بوك على الصفحة الفيسبوكية اخلاصة بالتوعية الصحية - 

  .وكيفية التفاعل معها)  Ebola 2015 (إقبال مستخدمي شبكة الفيسبوك على صفحة  دوافعمعرفة  - 

  ). Ebola 2015( حتديد مستويات اإلشباع الذي حتققه الصفحة الفيسبوكية  - 

 2015(اإليبوال من خالل صفحة  مرضكشف األثر الناتج عن دور شبكة الفيسبوك يف التوعية الصحية حول   - 

Ebola .(  

على أدايت املالحظة باملشاركة  االعتمادليلي كما مت ني املنهج الوصفي التحتحيث استخدمت الباحث         

) 170(إلكرتونيا ونشرت يف صفحة الدراسة على  االستمارةواإلستبانة جلمع البيانات من املبحوثني حيث وزعت 

  .مفردة بطريقة العينة القصدية 

  : وقد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها       

بوك الذي استطاع بدوره أن ينمي نسبة املشاركة والتفاعلية  الفيس اوخصوص االجتماعيل ن شبكات التواصأ - 

يتزايد بشكل )  Ebola 2015( بحوثني على صفحة بني أفراد العينة حول موضوع اإليبوال يف حني أن إقبال امل

الصحية وخطورة دافع التوعية  هو) Eboula 2015( مستمر بالنسبة لألسباب اليت تدفعهم ملتابعة صفحة 

باع يف التزود بالثقافة والتوعية الصحية ومنه األثر شوانتشاره ونتوصل بأن أفراد العينة حققوا مستوى إ ضر امل

  1.اإلجيايب للصفحة على أفراد العينة

  

  
                                                           

يف التوعية الصحية حول مرض اإليبوال، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت، يف  ماعياالجتدور شبكات التواصل : لبىن قامسي، كاميليا سلطاين -  1

واإلنسانية، جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي ،  االجتماعية، ختصص مسعي بصري، قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم واالتصالعلوم اإلعالم 

2014- 2015.  

 h. oeb.dz. le 03/02/2021. 20 -http://bip.univ 54:: متاحة على الرابط
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  :التعقيب  -

اإليبوال  مرضيف التوعية الصحية حول  االجتماعيدور شبكات التواصل " من خالل تناولنا لدراسة  

فقد ساعدتنا هذه الدراسة كثريا يف التعرف على أمهية شبكات التواصل ) أمنوذجا –لصفحات الفيسبوكية ا

يف  استخدامهاكما أوضحت لنا ما هي أهم وسائل البحث اليت جيب علينا الصحية  يف حتقيق التوعية  االجتماعي

ع البيانات والوسائل املعتمدة يف مج املنهج املناسب وكذلك األدوات اختياركما أفادتنا يف طريقة ،  دراستنا

هذه الدراسة على العينة القصدية،  اعتمدتهذه الدراسة مع دراستنا يف اختيار نوع العينة إذ  واختلفت، وحتليلها

ج الوصفي وكذلك أدايت املالحظة وقد تشات دراستنا مع دراسة الباحث من حيث املنهج املستخدم وهو املنه

والتوعية الصحية مما تساعدنا يف  االجتماعيتغري شبكات التواصل ميث تشارك دراستنا يف ح االستبيان استمارةو 

  .تأسيس إطار مفاهيمي ونظري مالئم ملوضوع الدراسة

  :الدراسة السادسة

ميدانية لعينة من وصفية ، دراسة "دور احلمالت اإلعالنية يف نشر الوعي الصحي لدى الطالب اجلامعي " بعنوان  

قسم علوم " بشري مصطفاوي" من إعداد الطالب " ل م د " ة تبسة، مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت طلبة جامع

 –، جامعة العريب التبسي واالجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية اتيف التنظيم اتصال صص، ختواالتصالاإلعالم 

  .2016تبسة ، دفعة 

مالت اإلعالنية يف الوعي الصحي لدى الطالب هو دور احل ما :الباحث من اإلشكالية اآلتية انطلقوقد 

  جبامعة تبسة ؟ اجلامعي 

  : ولإلجابة عن هذا التساؤل طرح الباحث األسئلة الفرعية اآلتية

  ما دوافع الطالب لإلقبال على احلمالت اإلعالنية؟  - 

  هل تساهم احلمالت اإلعالنية يف رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطالب اجلامعي ؟  - 

  : الدراسة إىل ما يليودف 

  .ا واالهتماممعرفة دوافع الطالب اجلامعي على اإلقبال على احلمالت اإلعالنية  - 

  .معرفة مدى مسامهة احلمالت اإلعالنية يف رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطالب اجلامعي - 

تائج الكمية ومتثلت أداة للوصول إىل تفسريات كيفية تضاف إىل الن يوأستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليل

سنة (من خالل العينة احلصصية املتساوية وكانت متمثلة يف مستويات الدراسة  االستبيانمجع البيانات يف إستمارة 

  .طالبا) 60(حيث تضمنت العينة ) أوىل وثانية ماسرت
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  : وتوصل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل النتائج التالية         

لكل  % 41الثقافية بالدرجة األوىل بنسبة و  االجتماعيةفراد العينة يقبلون على احلمالت أن أغلب أ أتضح - 

  . % 28ا يف حني احلمالت الصحية اقل وهي موحدة منه

يليه الدور  % 45أكثر األدوار اليت تؤديها احلمالت اإلعالمية الصحية للطلبة هو الدور اإلعالمي بنسبة  - 

  . % 36التوعوي بنسبة 

  . % 96احلمالت اإلعالنية تساهم بنسبة كبرية يف نشر الوعي الصحي لدى الطلبة بنسبة تقدر بـ  - 

  1 .يرى طلبة جامعة تبسة حتمية ضرورة وجود محالت إعالنية صحية يف حيام - 

  :التعقيب  -

" امعي دور احلمالت اإلعالنية يف نشر الوعي الصحي لدى الطالب اجل" لقد تطرق الباحث إىل دراسة  

املنهج الذي نعتمده يف دراستنا وكذلك  اختيارحيث أفادتنا هذه الدراسة يف اهلدف والطرق املنهجية من حيث 

هذه الدراسة مع  واختلفتت االستفادة قائمة املراجع املذكورة متاألدوات املعتمدة يف مجع البيانات وحتليلها كما 

احلصصية املتساوية، وقد تشات دراستنا مع دراسة الباحث يف العينة  اعتمدتدراستنا من حيث نوع العينة إذا 

عدة نقاط حيث تشارك دراستنا يف متغري الوعي الصحي ومن حيث املنهج املستخدم وهو املنهج الوصفي 

  .كأداة جلمع البيانات  االستبيان استمارةالتحليلي وكذلك 

  :المقاربة النظرية: ثامنا

النظرية للدراسة من أهم اخلطوات أثناء القيام بأي حبث علمي وتتعدد نظريات تعد مرحلة حتديد املقاربة      

دور شبكات " أن هذه الدراسة تقوم حول التعرف علىومبا واإلعالمية  االتصاليةاملفسرة للعملية  واالتصالاإلعالم 

اشى مع نظرية البنائية فإا تتم  " 19 - فريوس كورونا كوفيد إزاءيف تنمية الوعي الصحي   االجتماعيالتواصل 

على وسائل اإلعالم، وفقا ملدى تقارم وارتباطهم  االعتماداعات ونظرية بالوظيفية ونظرية االستخدامات واإلش

  .وتناسبهم مع موضوع الدراسة وذلك من أجل الوصول إىل نتائج علمية وموضوعية

حد املداخل األساسية لدراسة وسائل اإلعالم تعد النظرية البنائية الوظيفية أ: النظرية البنائية الوظيفية -1

  .سواء بالنسبة للفرد واتمع استعماهلا عنووظائفها املختلفة وكذا اآلثار املرتتبة 

                                                           

، ختصص " ل م د" لدى الطالب اجلامعي، مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت الصحي دور احلمالت اإلعالنية يف نشر الوعي : بشري مصطفاوي - 1

  .2016تبسة    -، جامعة العريب التبسي الجتماعيةوا، كلية العلوم اإلنسانية واالتصالالتنظيمات، قسم علوم اإلعالم يف  اتصال

    30h. mosta.dz . le 04/02/2021. 10 -biblio.uniw-http://e:: متاحة على الرابط -
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لعدد كبري من  ةترتبط البنائية الوظيفية من حيث نشأا باإلسهامات الفكرية املتعدد: الخلفية التاريخية -1

 .وبا وأمريكاالغريب يف أور  االجتماعمشاهري علم 

الطون يف مجهوريته يطرح فال تعد جديدة كفلسفة اجتماعية فأ الستقرارهوإن فكرة البناء تمع ما كمصدر «  

القياس بني اتمع والكائن العضوي فكالمها يعين نظاما من أجزاء مرتابطة يف توازن ديناميكي ويف اتمع املثايل 

اليت تساهم يف حتقيق  ،بإجناز األنشطة اجتماعيشاركني يف هيكل ه أفالطون تقوم كل فئة من املصفالذي و 

   1  »العام  االجتماعيالتناسق 

باعتماده على منهج املالحظة باملشاركة أثناء سنوات البحث األنثربولوجي املعمق   "مالينوفسكي   "وقد أثبت  «

كل يتشكل من أجزاء تؤدي وظائف    " رة عنمث يف جزر كروبرياند أن اتمع عبا  "غينيا اجلديدة  " الطويل يف

الوقائع  عليه لتفسري االرتكازوصفها بالضرورية لتوازن اتمع إذ تشكل هذه الوظائف األساس الذي جيب 

باملماثالت البيولوجية إذ ردت  وظيفته ارتبطتبانتقادات شديدة حيث  "  مالينوفسكي   " ، وقد وجهاالجتماعية

لدوافع جسم الكائن العضوي فوظيفته متثل إحياء جزئيا للحتمية  استجاباتعنده إىل جمرد  افيةثقجممل العناصر ال

فقد قوبلت أعماله بالقبول فهو ينظر إىل اتمع باعتباره كال متكامال يسعى   "كليف بروان   راد " البيولوجية، أما

وعلى تنظيمها مع بعضها لتسهم يف  اجتماعيوأكد على الوحدة الوظيفية لكل نسق  تهإىل احلفاظ على استمراري

 حتليل جد ضرورتني لفهم كل يتحتقيق هدف معني، واعترب بشكل متميز كال من مفهومي الوظيفة والبنائية أدا

  2. »أو ثقايف  اجتماعيعنصر 

م بتفسريه النظرية الوظيفية بشكل منظ  استخدمإذ يعترب أول من  "مي اإمييل دورك"  « : األكرب فيعود إىل ريأما التأث

يف  االجتماعيةما هي األدوار الوظيفية اليت قامت ا هذه احلقائق : متعددة من خالل سؤاله اجتماعيةجلوانب 

كنظام كلي، فقد وجد أن الذي ميتلك وظيفة إرساء جمموعة من القيم الشائعة   االجتماعياحملافظة على النظام 

املعتقدات واملدارس كذلك هلا وظيفة نقل الثقافة من جيل إىل يؤمنون بتلك من واليت تعزز الوحدة والتماسك لدى 

    .3 »جيل 

                                                           

  .124، ص 1998قاهرة، ال، 1طونظرياته املعاصرة، الدار املصرية اللبنانية،  االتصال: ليلى حسني السيد ،حسن عماد مكاوي -  1
، ص 1999، اإلسكندرية، 1اجلامعية، طحممود عودة وآخرون، دار املعرفة : طبيعتها وتطورها، ترمجة االجتماعنظرية علم : فنيكوال تيماشي - 2

405.  
  .85، ص 2006، ، عمان 1، دار الشروق للنشر والتوزيع، طاالجتماعمدخل إىل علم : ي سليم الغزويمفه -  3
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حيث قال أن   "وت بارسونز كتال " األمريكي االجتماعكما إكتسب مفهوم الوظيفة قيمة كبرية مع عامل    «

سبيا بني األفراد اتمع عبارة عن الكل، فهو مبثابة نسق أو نظام أو بناء والذي ميثل جمموعة من العالقات الثابتة ن

مفهوم بارسونز للوظيفة حيث رأى أا مل تقع على أساس دراسات جتريبية للواقع واستندت   "مريتون  " انتقدوقد 

النسق، حيث تقوم مبفهوم  االجتماعيإىل مفاهيم عامة يصعب حتديد معناها أو ربطها بدقة مبؤشرات يف الواقع 

كي تكون معرفة دقيقة  ا لألخرموضرورة كل منه  بني النظرية والواقععلى ضرورة الربط  " مريتون  " وجهة نظر

  .1 »جديدة فرضيات  الشتقاقذات مصداقية وقابلة ألن تكون مصدر 

واضحا وحاولوا حتديد فالبنائية الوظيفية تطورت بفضل إسهامات العديد من الرواد الذين حاولوا إعطاء مفهوما 

  .استقرارهتنظيم اتمع وبناء هو ضمان  عناصرها ليخلصوا يف النهاية إىل أن

  : مفهوم البنائية الوظيفية - 2

عرفت النظرية الوظيفية تسميات عدة مثل النظريات الوظيفية ونظريات التحليل الوظيفي والنظريات 

 احملافظة وغريها من التسميات األخرى وتستمد هذه النظرية أصوهلا الفكرية العامة من آراء جمموعة من علماء

صوص يف اتمعات الغربية الرأمسالية حيث اهتمت اخلالذين ظهروا على وجه  ،واملعاصرين نيالتقليدي االجتماع

 االجتماعيالداخلي والبقاء على الزمن وتفسري التماسك  االستقرارحفاظ اتمعات على بدراسة كيفية 

إمييل  " و " أوغس كونت"  :ني من أمثال الغربي االجتماع، وهذا يتمثل يف أفكار ونظم رواد علم واالستقرار

تالكوت  " :اصرين مثلعامل األمريكيني االجتماع وأيضا آراء العديد من علماء،  " هربرت سبنسر "و  "دوركامي 

الرأمساليني الذين امتدت آرائهم  االجتماعوغريهم من رواد اجليل الثاين من علماء   "روبرت مريتون "  "بارسونز 

  .السبعينات من القرن العشرين حىت اية

    :فهي مركبة من جزئنيأما عن مفهوم البنائية الوظيفية  - 

  .وهو مصطلح يشري إىل الطريقة اليت تنظم ا األنشطة املتكررة يف اتمع:  Structureالبناء   « - 

ة يف احلفاظ على ويشري هذا املصطلح إىل مسامهة شكل معني من األنشطة املتكرر :  Funationالوظيفة  -

  .2 » اتمعوتوازن  استقرار

  

  

                                                           

  .99، ص 2006، القاهرة، 1، دار النهضة العربية، طاالتصالنظريات : ت الطرابيشي، عبد العزيز السيدفري م -  1
  .99، ص 2014، األردن ، 1نظريات اإلعالم ، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط: حممد عبد احلميد -  2
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  :المبادئ التي ترتكز عليها النظرية البنائية الوظيفية - 3

وتالكوت وبارسونز وروبرت مريتن  هربرت سبنسر" تعتقد النظرية البنائية الوظيفية اليت كان روادها كل من       

    :دأ يكمل املبدأ األخر ومن هذه املبادئ نذكر مايليمبادئ أساسية متكاملة كل مب"ت ميلز يوهانزكريث وسي را

ها وحجمها من أجزاء أو وحدات ضيتكون اتمع أو اتمع احمللي أو املؤسسة أو اجلماعة مهما يكن غر  -1«

  .إال أا مرتابطة ومتساندة ومتجاوبة وحدا مع األخرى اختالفهاخمتلفة بعضها عن بعض وعلى الرغم من 

أو اجلماعة أو املؤسسة ميكن حتليلها حتليال بنيويا وظيفيا إىل أجزاء وعناصر أولية، أي أن املؤسسة اتمع  - 2

  . ا وظائفها األساسية متتكون من أجزاء أو عناصر لكل منه

إمنا هي أجزاء متكاملة فكل جزء يكمل  االجتماعيةأن األجزاء اليت حتلل إليها املؤسسة أو اتمع أو الظاهرة  - 3

زء اآلخر وأن أي تغيري يطرأ على أحد األجزاء البد أن ينعكس على بقية األجزاء وبالتايل حيدث ما يسمى اجل

  .االجتماعيبعملية التغري 

إن كل جزء من أجزاء املؤسسة أو النسق له وظائف بنيوية نابعة من طبيعة اجلزء، وهذه الوظائف خمتلفة  - 4

الوظائف فإن هناك درجة من التكامل  اختالفيبية وعلى الرغم من األجزاء أو األحداث الرتك اختالفنتيجة 

  .بينهما

الوظائف اليت تؤديها اجلماعة أو املؤسسة أو يؤديها اتمع أمنا تشبع حاجات األفراد املنتمني أو حاجات  - 5

و أ  اجتماعيةاملؤسسات األخرى واحلاجات اليت تشبعها املؤسسات قد تكون حاجات أساسية أو حاجات 

 .حاجات روحية

الوظائف اليت تؤديها املؤسسة أو اجلماعة قد تكون وظائف ظاهرة أو كامنة أو وظائف بناءة أو وظائف  - 6

  .هدامة

وجود نظام قيمي أو معياري تسري البىن اهليكلية للمجتمع أو املؤسسة يف جماله فالنظام القيمي هو الذي  - 7

رد وحقوقه، كما حيدد أساليب إتصاله وتفاعله مع اآلخرين إضافة يقسم العمل على األفراد وحيدد واجبات كل ف

إىل حتديده ملاهية األفعال اليت يكافأ عليها الفرد أو يعاقب علما بأن النظام القيمي الذي تسري عليه املؤسسة 

لتنظيمه  اليت خيرج منها النظام ينبع من الوسط الذي يوجد فيه وذلك االجتماعيةيكون متأتيا من طبيعة البيئة 

  1 » .... وإخفاقاتهوالسيطرة على معامله وكل مشكالته وتناقضاته 

  

                                                           

  .57 -56، ص ص 2010، عمان، 2، طدار وائل للنشر والتوزيع، املتقدمة االجتماعيةالنظريات : إحسان حممد احلسن -  1
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   :االتصالالتحليل الوظيفي في دراسات  استخدام -4

اجلماهريية، يف مواجهة تاريخ طويل من االنتقادات حيتاج إىل تفسري  االتصالإن متاسك واستقرار وسائل 

ري إعجاب اجلماهري وتزيد اجلماعة نوع ثعالم تمضلل فوسائل اإلففي البداية تبدوا املشكلة بسيطة بشكل خادع و 

هلم، ومن خالل ما ذكر ميكن القول احملتوى الذي حيصلون عليه، وهلذا تواصل وسائل اإلعالم تقدمي هذه النوعية 

 العالقة بني حمتوى وسائل اإلعالم وذوق اجلمهور هي عالقة دائرية كما هو احلال يف مشكلة البيضة  « :أن

يبدأ الوظيفية والتحليل الوظيفي يف البنائية  "سكورينيب  " االجتماعوالدجاجة القدمية، وهذا ما أشار إليه عامل 

جمموعة الظروف الثقافية ( يعمل ضمن نظام خارجي معني  اجتماعيامبشاهدة الوسيلة اإلعالمية بوصفها نظاما 

ولتكن حمتوى الذوق اهلابط ) جمموعة من السلوك ( ة ويرتكز التحليل الوظيفي على ظاهرة متكرر ) واالجتماعية

أن هلذه الظاهرة نتائج تساهم يف إىل إيضاح ويسعى التحليل الوظيفي ) الوسيلة اإلعالمية ( داخل هذا النظام 

  : االتصايلا النظرية يف اجلانب  اهتمتومن أهم القضايا اليت وبناء النظم ككل،  استقرار

  .واليت تتكون من بناءات والوظائف وهي حمددة اجتماعيةالم باعتبارها أنساق جيب دراسة وسائل اإلع - 

  .لوسائل اإلعالم أهداف وظيفية حمددة تقوم ا املؤسسة والتنظيمات والوسائل املختلفة  - 

  .األخرىاالجتماعية اجلماهريي وبني بقية النظم واألنساق  االتصالحتديد العالقة املتبادلة بني وسائل ونظم  - 

الذي جيب أن يعكس وسائل اإلعالم ونوعية املصاحل وحمددات النسق  واالجتماعينوعية اإلطار الثقايف  - 

   1 »  العام االجتماعي

    :فيما يلي 1957سنة  "روبرت مريتون  " حصرها: فروض النظرية البنائية الوظيفية - 5

  .نشاط هذه العناصر بشكل متكاملوتنظيم النظر إىل اتمع على أنه نظام يتكون من عناصر مرتابطة  - « 

ذلك حبيث أنه عندما حيدث أي خلل  استمراريتجه هذا اتمع يف حركته حنو التوازن، وجمموع عناصره تضمن  - 

 .هذا التوازن الستعادةسوف تنشط  االجتماعيةفإن القوى يف هذا التوازن 

 . احملافظة على استقرار النظامكل عناصر النظام واألنشطة املتكررة فيه تقوم بدورها يف - 

بالوظائف اليت حيددها اتمع وجوده وهذا اإلستمرار مرهون  الستمرارضرورة تعترب املتكررة يف اتمع األنشطة  - 

  .2 »لألنشطة املتكررة تلبية حلاجاته 

  

                                                           

  .128، ص ذكره مرجع سبق: حسن عماد مكاوي ، ليلى حسن السيد -  1
  .131، ص 2000، القاهرة، 2نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري، عامل الكتب، ط:   حممد عبد احلميد -  2
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  : الموجهة لهذه النظرية االنتقادات -6

  : للوظيفية منها انتقاداتقدمت عدة       

 االجتماعيةبأن العناصر الثقافية والفعاليات إن فرضية الوحدة الوظيفية للمجتمع لدى مالينوفسكي والقائلة  - « 

تصدق على اتمعات البدائية الصغرية فقط لكنها ال تصلح على اتمعات املعقدة املتخلفة تعمل للنظام بكامله 

   .تمعتأكيد أن كل فعالية متلي وظيفة لصاحل اوال ميكننا 

يعبئ وظيفة أو عدة وظائف ضرورية لكلية  اجتماعيفرضية الوظيفة العامة القائلة بأن كل عنصر ثقايف أو إن  - 

 .اتمع ليس صحيحا

غري وارد أيضا أن تبقى األمور على حاهلا الضرورة الوظيفية أي أن كل عنصر ضروري وأساسي وبالتايل جيب  - 

  1  »هناك العديد من العناصر ال وظيفة هلا ومل حتصل على وظيفة مسبقا من اإلفراط وغري احلق أن يقال ذلك 

  :إسقاط النظرية على موضوع الدراسة �

وكوا متثل إحدى املواضيع املتعلقة بالدور أكثر بدراسة هذه النظرية ألن البنائية الوظيفية تعىن  اختيارمت          

عتبارها أداة حمورية يف بناء منظومة فكرية متجددة وتفاعلية با االجتماعياملنظورات املفسرة لشبكات التواصل 

يف ظل التغريات اخلاصة يف  االجتماعيالفرد داخل النسق اليت يتواجد فيها  االتصاليةتتزامن مع تطورات البيئة 

ية إحدى أهم الوسائل اإلعالم االجتماعياتمع كله عامة واتمع احمللي خاصة اليت جعلت شبكات التواصل 

أو نظام  اجتماعياحلديثة اليت يتواصل أفراد اجلمهور من خالهلا مع اآلخرين باعتبار وسائل اإلعالم نسق 

ضروري يف اتمع، هلذا فاملنظور البنائي الوظيفي يساعد يف دراسة الدور الذي تقوم به شبكات  اجتماعي

 االجتماعيعرب وسائل التواصل  19 –فيد فريوس كورونا كو  إيزاءيف تنمية الوعي الصحي  االجتماعيالتواصل 

  .املتعددة لتحقيق أهداف وظيفية

  : واإلشباعات االستخداماتنظرية  -2

ات من أهم النظريات اليت سامهت يف إرجاع املكانة للجمهور على عواإلشبا االستخداماتنظرية       

المية بشكل أسهل لتحقيق حاجات املستوى البحثي وذلك لرتكيزها على اجلمهور الذي يستخدم الوسيلة اإلع

وقدرا على الوصول احلديثة  االتصالات وسائل عالبحوث والدراسات بدراسة دوافع وإشبا اهتمتمعينة وقد 

كل على حدة، وقد كشفت دراسات النظرية عن وجود عوامل ميكن أن تؤثر على عالقة ألكرب قدر من األفراد  

                                                           

  .175 -174، ص ص 2006لبنان ، ، 1، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، طاالتصالنظريات : مي العبد اهللا -  1
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ألفراد أنفسهم وعوامل متعلقة بالوسيلة، وهي تندرج ضمن نظريات التأثري اجلمهور بالوسيلة منها عوامل متعلقة با

  .اإلنتقائي

   :واإلشباعات االستخداماتمفهوم نظرية  -1

دراسة مجهور وسائل اإلعالم الذين يتعرضون بدوافع  « :واإلشباعات بأا االستخداماتتعرف نظرية          

  1 »حاجات فردية معينة معينة إلشباع 

لدوافع احلاجات الفردية وميكن  استجابةإشباع رغبات معينة مبعىن أن تعرض اجلمهور ملواد إعالمية ألجل        

  .حتقيقها عن طريق التعرض هلذه الوسائل 

  : نشأتها -2

تأليف    "اجلماهريي  االتصالوسائل  استخدام " ألول مرة بطريقة كاملة يف كتاب«  النظريةهذه ظهرت 

دها تصور الوظائف اليت تقوم وسائل اإلعالم اودار هذا الكتاب حول فكرة أساسية مؤ  1974وبلومر  كاتز

يف الدراسات ذه  االهتمام، واستمر 2 » وحمتواها من جانب ودوافع الفرد من التعرض إليها من جانب آخر

اخلمسينات من القرن ويف " بريلسون " و " وستاتون " الزر سيفيلد " األربعينيات من القرن العشرين يف أعمال 

" شرام " العشرين يف أعمال ويف الستينات من القرن " ماك كويب " و " و فرييدسون  ريليز" العشرين يف أعمال 

  . 3 » "باكر " و " ليل " و

  : اتعواإلشبا االستخداماتأهداف نظرية  -3

    :يات إىل حتقيق ثالثة أهداف رئيسية هعواإلشبا االستخداماتتسعى نظرية     

األفراد لوسائل اإلعالم وذلك بالنظر إىل اجلمهور النشط الذي  استخدامالتعرف على كيفية  :الهدف األول «

   »يستخدم الوسيلة اليت تشبع حاجاته وأهدافه 

  .بالنظر إىل اجلمهور النشط االتصالكيف يستخدم األفراد وسائل   الكتشافمبعىن السعي      

ذا ـــــجة هـــــــــالم والتفاعل مع نتيـــوسيلة يعينها من وسائل اإلع استخدامفع توضيح دوا: الهدف الثاني «

   . » االستخدام

                                                           

، ص 2004مصر، ، 1واإلشباعات، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط االستخداماتدراسة يف :  اإلعالنات الصحفية: كيم العاديلمرزوق عبد احل -  1

109.  
  .215 -214،  ، ص ص2015، عمان ، 1، دار احلامد للنشر والتوزيع، طاالتصالالرأي العام ونظريات : مصطفى يوسف كايف -  2
  .240مرجع سبق ذكره، ص : حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد -  3
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  .ويعين ذلك شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة والتفاعل الذي حيدث نتيجة التعرض      

تصال وسائل اال الستخداماجلماهريي يأيت نتيجة  االتصالهو الرتكيز على أن فهم «: الهدف الثالث

  .1 »اجلماهريي

   .اجلماهريي االتصالدف فهم عملية  االتصالمبعىن التأكيد على نتائج استخدام وسائل       

هذه الدوافع يف العادة " ز بر جر "  دفقد حدوقد صنف كثري من الباحثني دوافع املشاهدة على دوافع متعددة « 

تعلم : إىل palmgren" بارين " ث عن رفيق وصنفها ، قضاء وقت الفراغ، التعلم ، اهلروب ، البحواالسرتخاء

يف ملء وقت الفراغ "  نروب" ها ددوح االستماعالنسيان أو   االتصاليةة فع، حتقيق املناالسرتخاءاألشياء ، 

  .الرغبة يف حتقيق املنفعةو  املعلومات واملعرفةوالبحث عن 

  .لطقوسية فتتم كعادة أو ألسباب حتويلية هروبيةفاملشاهدة النفعية اليت تتم دف معني، أما املشاهدة ا

  : كما صنف الكثريون أيضا اإلشباعات اليت تتحقق من املشاهدة على النحو التايل

منوذجا لإلشباعات يضم إشباعات ناجتة التعرض حملتوى وسائل اإلعالم،  1985 "وينر لورانس و" قدم 

وزمالئه بتقسيم اإلشباعات  "ماكويل"سيلة معينة كما قام نفسها واختيار و  االتصالوإشباعات ناجتة عن عملية 

  : إىل

حتديد اهلوية الشخصية واليت تشمل التعرف على مناذج خمتلفة للسلوك وتعزيز لقيم الشخص واكتساب  ،معلومات 

  . 2 » مع اآلخرين وأخريا التسلية والرتفيه االجتماعيالشخص حلسن البصرية، مث التكامل والتفاعل 

  : واإلشباعات االستخداماتنظرية  فروض -4

    :واإلشباعات على جمموعة من الفروض األساسية وميكن إمجال هذه الفروض يف االستخداماتد نظرية عتمت     

، واستخدامهم لوسائل اإلعالم حيقق هلم أهداف مقصودة تليب االتصالأن أعضاء اجلمهور فاعلون يف عملية  - «

  .توقعام

اجلمهور نفسه وحتدده الفروق ة يف إشباع حاجات معينة، واختيار وسيلة إعالم حمددة يرجع إىل الربط بني الرغب - 

  .الفردية

هي اليت تستخدم وليس وسائل  االتصالالتأكد على أن اجلمهور هو الذي خيتار الوسائل واملضمون وسائل  - 

  .األفراد
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فهو يستطيع أن ميد الباحثني بصورة  نواهتماما يكون اجلمهور على علم بالفائدة اليت تعود عليه، وبدوافعه - 

  .فعلية الستخدامه لوسائل اإلعالم

وليس من خالل  االتصالاجلمهور لوسائل  استخداماتعلى املعايري الثقافية السائدة من خالل  االستدالل - 

   1 » االتصالحمتوى الرسائل اليت تقدمها وسائل 

  : واإلشباعات اتاالستخدامالموجهة لنظرية  االنتقادات -5

واإلشباعات وميكن إمجاهلا يف النقاط  االستخداماتلنظرية  االنتقاداتعلى ضوء ما سبق قدمت بعض  - 

    :التالية

واإلشباع، اهلدف، الوظيفة وهذه املفاهيم  ،أن هذه النظرية تتبىن مفاهيم تتسم بشيء من املرونة مثل الدوافع - «

 الختالفصل عليها من تطبيق النظرية تبعا حنن املمكن أن ختتلف النتائج اليت ليس هلا تعريفات حمددة وبالتايل فم

  .التعريفات

وختتلف أمهيتها من فرد آلخر لتحقيق  واجتماعيةبالفرد متعددة ما بني فسيولوجية ونفسية أن احلاجات اخلاصة  - 

  .تلك احلاجات تتعدد أمناط التعرض لوسائل اإلعالم واختيار احملتوى

متعمد ومقصود وهادف والواقع خيتلف  استخداملنظرية على افرتاض أن استخدام الفرد لوسائل اإلعالم تقوم ا - 

  .غري هادفة  استخداماتفهناك أيضا يف أحيان كثرية عن ذلك، 

من منظور فردي  االتصالظائف وسائل واإلشباعات إىل و  االستخداماتتنظر البحوث اليت تستند إىل نظرية  - 

 اوظيفي اختالاليف حني أن الرسالة اإلتصالية قد حتقق وظائف لبعض األفراد وحتقق  االتصايلل يستخدم الرسائ

  2 » .لبعض اآلخر 

  : إسقاط النظرية على موضوع الدراسة �

واإلشباعات ألن اجلمهور يسعى إىل حتقيق إشباعاته ورغباته عن  االستخداماتمت تسليط الضوء على نظرية       

 االجتماعيم وخيتار الوسيلة املناسبة اليت تليب توقعاته، فاألفراد يستخدمون شبكات التواصل طريق وسائل اإلعال

يسعى إىل حتقيقه فهو فنظرة اجلمهور للوسيلة تفرض عليه نوع الدافع الذي  ،لتحقيق رغبات وإشباعات معينة

هي اليت تؤثر  االجتماعيالتواصل وتعود عليه بالفائدة كما أن شبكات  هاحلصوختدم م هخيتار الرسالة اليت تناسب

اليت لذلك مت القيام ذه الدراسة ، على اجلمهور وتقدم هلم معلومات دون تعرض مقصود وهادف للحصول عليها
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ألا "  19 - فريوس كورونا كوفيد إزاءيف تنمية الوعي الصحي  االجتماعيدور شبكات التواصل " تدور حول 

حاجات األفراد إلشباع رغبام يف احلصول على املعلومات الصحية اليت حتقق  تالئم هذه النظرية من خالل تلبية

  .الوعي الصحي لديهم

   : على وسائل اإلعالم االعتمادنظرية  -3

اجلمهور مع وسائل على وسائل اإلعالم مدخال من املداخل اليت تشكل عالقة  االعتمادتعد نظرية     

على وسائل اإلعالم اليت تؤثر يف سلوكهم  اعتمادهمو القضايا من خالل األفراد حن اجتاهاتاإلعالم حبيث تتأثر 

ومعرفة  االجتماعيأيضا وترى هذه النظرية بأن اجلمهور يعتمد على وسائل اإلعالم من أجل فهم وإدراك احمليط 

  .الواقع وهي من نظريات التأثري املعتدل لوسائل اإلعالم

 : المعلى وسائل اإلع االعتمادتعريف نظرية  -1

نظرية بيئية والنظرية البيئية تنظر إىل اتمع باعتباره  « :على وسائل اإلعالم بأا  االعتمادتعرف نظرية       

صغرية وكبرية يرتبط كل منها باآلخر مث  االجتماعيةأجزاء من النظم  ارتباطتركيبا عضويا وهي تبحث يف كيفية 

العالقات واملفرتض أن يكون نظام وسائل اإلعالم جزءا هاما من  حتاول تفسري سلوك األجزاء فيما يتعلق ذه

 االجتماعيةواجلماعات واملنظمات والنظم للمجتمع احلديث وهذا النظام له عالقة باألفراد  االجتماعيالنسيج 

ن م هذه العالقة بالتعاون أو بالصراع وقد تكون ديناميكية متغرية أو ساكنة ثابتة وقد تكو ساألخرى، وقد تت

  .1  »مباشرة وقوية أو غري مباشرة وضعيفة 

ومكوناا وتنظر إىل اتمع يالحظ من خالل هذا التعريف بأن هذه النظرية تركز على العالقات بني النظم     

اليت تربط هؤالء باعتباره جمتمعا مركبا يشرتك يف تركيبه جمموعة من األفراد وليس فردا واحدا كما تبحث يف العالقة 

هذه العالقات مع بعضها  ارتباطراد مع بعضهم البعض وحتاول تفسري كل جزء من تركيب هذا اتمع ملعرفة األف

  .البعض 

بني وسائل اإلعالم والنظام  االعتمادالنظرية فإن العالقة الرئيسية اليت حتكمها هي عالقة  اسموكما يوحي  «

: مجيعها أو مع أحد أجزائها مثلائل اإلعالم وسو واجلمهور وقد تكون هذه العالقات مع نظم  االجتماعي

على وسائل اإلعالم على ركيزتني  االعتمادالسينما وتقوم عالقات  - التلفزيون - الراديو - االت - الصحف

  : أساسيتني مها
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فإن عليهم  االجتماعيةلكي حيقق األفراد واجلماعات واملنظمات املختلفة أهدافهم الشخصية و : األهداف -1

  .أخرى والعكس صحيحمجاعات أو منظمات  مدوا على موارد يسيطر عليها أشخاص أوأن يعت

وتعد وسائل اإلعالم نظام يسعى األفراد واملنظمات إىل املصادر املختلفة اليت حتقق أهدافهم : المصادر -2

أنواع من معلومات يسعى إليه األفراد واملنظمات من أجل بلوغ أهدافهم، وتتحكم وسائل اإلعالم يف ثالثة 

  : مصادر املعلومات هي 

تاج إىل معرفتها، ويقدم  حيهو مجع املعلومات فاملندوب الصحفي جيمع املعلومات اليت : المصدر األول -

  .االسرتخاءأو كاتب السيناريو معلومات عن أحداث حقيقية أو خيالية تتيح لنا هدف اللعب أو املرح 

تم مجعها بالزيادة أو النقصان لكي ت إىل تنقيح املعلومات اليت هو تنسيق املعلومات ويشري :المصدر الثاني -

  .خترج بصورة مناسبة يف شكل قصة صحفية أو برنامج إذاعي أو فيلم سينمائي

   1 » .إىل مجهور غري حمدود املعلومات أو القدرة على توزيعها نشر هو: المصدر الثالث -

  : نشأتها -2

" و " ملفني ديفليري" ابع من القرن املاضي على يد كل من العقد الس « :ظهرت هذه النظرية يف 

ا نظريات وسائل اإلعالم مجاءت يف كتابيهومها املؤسسان احلقيقيان هلذه النظرية، واليت " ساندرابول روكيتشا 

ئل وسائل اإلعالم حيث أن وسا الواسع لتأثري االجتماعيمن خالل النظام وانطلقت املنهجية األوىل هلذه النظرية 

  .2 » االجتماعياندماج ما بني اجلمهور ووسائل اإلعالم والنظام اإلعالم طالبت بإحداث 

  :مميزات النظرية  -3

 : على وسائل اإلعالم جمموعة من املزايا أمهها االعتمادلنظرية    

  .أعطت القوة والسيطرة لوسائل اإلعالم على مصادر املعلومات   - 1 «

  .لنظم ومكونااتركز على العالقات بني ا  - 2

  .من األفراده مركبا من جمموعة تنظر إىل اتمع باعتبار  - 3

 .والنفس االجتماعتضمنها العناصر من علم  - 4

 .حماولة فهم العالقة ما بني اجلمهور واإلعالم - 5
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 1  »ذا يتابع اجلمهور وسائل اإلعالم املجتيب على  - 6

  :فروض النظرية -4

    :الفروض هي من وسائل اإلعالم على جمموعة على  االعتمادتعتمد نظرية  

يف احلصول هذه النظرية من فرض أساسي وهو أن اجلمهور يلجأ إىل وسائل اإلعالم لتلبية حاجاته  انطلقت –«

على املعرفة وبناء مواقفه السلوكية يف ظروف معينة، فكلما زادت درجة عدم اإلستقرار يف اتمع زاد تعرض 

  .عالماجلمهور لوسائل اإل

  : باإلضافة إىل جمموعة من الفروض تستند إليها هذه النظرية وأمهها

وبالتايل فإن احلاجة يعود إىل التغريات املستمرة  االجتماعيوالتوازن يف النظام  االستقرارإن اختالف درجة  - 

فراد أكثر اعتمادا للمعلومات واألخبار تتزايد أو تتناقض تبعا للحاجة هلذه األخبار واملعلومات حيث يكون األ

  .اإلعالم يف احلصول على املعلومات على وسائل 

  .باع حاجامشاجلمهور وسائل اإلعالم إل اعتمادألفراد اتمع تزيد من درجة لحيوية النظام اإلعالمي بالنسبة  - 

  .2 » على وسائل اإلعالم اعتمادهاحاجات اجلمهور وأهدافهم الفردية والنفسية تؤثر يف درجة  اختالف - 

وسائل اإلعالم على الفرد  اعتمادلة نتيجة متهناك آثار حم: مجاالت التأثير الناتجة عن هذه النظرية  -5

  : ساسية هي أمن خالل ثالث تأثريات 

املعلومات الكافية لفهم احلدث وذلك بتقدمي  افتقادمثل إزالة الغموض الناتج عن : التأثيرات المعرفية - 1« 

ريات صحيحة للحدث، وأيضا التأثري يف إدراك اجلمهور لألمهية النسبية اليت متنحها لبعض معلومات كافية وتفس

  .القضايا، أيضا من التأثريات املعرفية تلك اخلاصة بالقيم واملعتقدات

وأيضا  فواملتعلقة باملشاعر واألحاسيس مثل زيادة املخاوف والتوتر واحلساسية للعن: التأثيرات الوجدانية -2

  .عن اتمع االغرتاباملعنوية مثل  اتالتأثري 

واملتمثلة يف احلركة أو الفعل الذي يظهر يف سلوك علين وهذه التأثريات ناجتة عن  : التأثيرات السلوكية -3

  .التأثريات املعرفية والتأثريات الوجدانية ومرتتبة عليهما
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على  االعتمادلتغيري يف طبيعة عالقات أن هناك مصدرين أساسيني ل" ملفني ديفلري وساندرا روكيتش " ويفرتض 

    1 » .وسائل اإلعالم أحدمها الصراع واآلخر التكيف

يتضح مما سبق بأن التأثريات الناجتة عن هذه النظريات تنطلق من التأثريات املعرفية من خالل ما تقدمه         

اك اجلمهور ألمهية القضايا اليت وسائل اإلعالم للجمهور من معلومات كافية لفهم احلدث والتأثريات يف إدر 

ها ومتر هذه التأثريات الوجدانية املتعلقة باألحاسيس واملشاعر لتصل أخريا إىل التأثريات السلوكية املتمثلة يف حتطر 

  .رفية والوجدانيةعالسلوك العلين الذي يأيت نتيجة التأثريات امل

  : إسقاط النظرية على موضوع الدراسة �

ية تنطلق من فرض أساسي وهو أن اجلمهور يلجأ إىل وسائل اإلعالم لتلبية حاجاته يف مبا أن هذه النظر     

ومن أهم وسائل اإلعالم هي موضوع الدراسة  االجتماعياحلصول على املعرفة وباعتبار أن شبكات التواصل 

وذلك ملميزاا من  هلا دور كبري يف عملية نشر املعرفة بني اجلمهور االجتماعيكات التواصل بحيث أن ش ،احلديثة

وقلة التكلفة وسهولة العرض كما تعترب الصحة من أهم ما يهتم به اإلنسان فهو دائما يسعى  االستخدامسهوله 

، انتشار األوبئة واألمراض وقت خاصة للحصول على املعلومات الدقيقة والتفصيلية اليت ختص موضوع الصحة 

 - يوتيوب(  االجتماعيشبكات التواصل فقد أسهمت  19 -يدسيما مع وباء خطري كوباء فريوس كورونا كوفال

يف زيادة قرارات التواصل وتبادل املعلومات بني املؤسسات الصحية واجلمهور وملا هلا من ...) فيسبوك - تويرت

د رافهلذا فأ -19تأثريات قوية علي كأداة توعوية يف ظل وجود خطر وبائي متمثل يف فريوس كورونا كوفيد 

كوا سهلة وبسيطة وسريعة يف احلصول على املعلومات الصحية  االجتماعيات التواصل كلشبن أو جاجلمهور يل

دور شبكات التواصل " على هذه النظرية يف تفسري هذه الدراسة ملوضوع  االعتمادوهذا ما يؤكد ، منها 

  ."19 –فريوس كورونا كوفيد إزاء يف تنمية الوعي الصحي  االجتماعي
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  : صلخالصة الف

هو الفصل املخصص ملوضوع الدراسة ومن هذا املنطلق مت  تهإن أول ما جيب أن يبدأ به الباحث دراس

التطرق يف هذا الفصل إىل مشكلة الدراسة وتساؤالا وإىل األسباب األساسية اليت ساعدتنا على حتديد واختيار 

ديد املفاهيم، ويف األخري ربط الدراسات السابقة موضوع الدراسة، باإلضافة إىل حتديد أمهية الدراسة وأهدافها وحت

  .  املقاربة النظرية اليت تتالءم مع موضوع الدراسة اختيارمع دراستنا، وكذا 
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  :تمهيد

أحدث التطورات التكنولوجية احلديثة يف منتصف عقد التسعينات من القرن املاضي نقلة نوعية وثورة         

يف ظل عامل تقين وجمتمع يعيشون ) كبار وصغار( األمر الذي جعل أفراد اتمع  ،االتصالحقيقية يف عامل 

، التواصل االهتماماتام ومن أبرز تلك واستنزف الكثري من أوق اهتمامامسيطر على أكثر  افرتاضي

وكان هلذا العامل أثره الكبري على اهلوية ، تعلى األنثرن اجتماعيةاليت توفرت هلم عن طريق شبكات  االجتماعي

حبكم داخل اتمع الواحد وهذا األثر على جانبني طبيعي وسليب  االجتماعيةالرتابط والوطنية، وعلى  االجتماعية

بطبعه فإغفال اجلانب الطبيعي اإلجيايب هلذه الشبكات أمر ال يقره عاقل، وال ينظمه واقع  جتماعياأن اإلنسان 

  .الواقعي االجتماعيرمبا طغى على اجلانب و  اهتماماتهمن ضمن  االفرتاضييعد جمتمعه فأصبح اإلنسان اليوم 

، خصائصها وأمهيتها، ماعياالجتوسنحاول يف هذا الفصل تسليط الضوء على ماهية شبكات التواصل       

 االجتماعيةاستخدام هذه الشبكات ، باإلضافة إىل جماالت االجتماعيوأنواعها وأهم مواقع شبكات التواصل 

على خصائص الطالب اجلامعي وحاجاته واستخداماته لشبكات  فوفوائدها وسلبياا على املستخدم، أيضا التعر 

  .االجتماعيالتواصل 
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     :االجتماعيالتواصل  شبكات: أوال

 : على حدى االجتماعيالتواصل شبكات ماهية  -1

اليت داع صيتها يف  االفرتاضيمن أهم املفاهيم املرتبطة باألنثرنث واتمع  االجتماعيتعد شبكات التواصل       

فقد كان  نتشارواالتعرف باإلعالم اجلديد الذي يشهد حركة ديناميكية من الطور السنوات األخرية فقد أصبحت 

حتول إىل أداة إعالمية مسعية وبصرية تؤثر يف قرارات على نطاق حمدود وضيق مث  افرتاضيايف بدايته جمتمعه 

  .املستخدمني واستجابام

  : االجتماعيتعريف شبكات التواصل  -1-1

تعرف بأا مواقع  اليت االجتماعيتعددت التعاريف من قبل العلماء والباحثني اخلاصة بشبكات التواصل      

األنثرنت واليت تسمح لألفراد بإنشاء صفحات خاصة م ومتكنهم من تقدمي حملة عن تتشكل من خالل شبكة 

حيام العامة وتبادل املعلومات واخلربات واآلراء فيما بينهم لتحقيق غايات معينة، ومن أهم هذه التعريفات 

  : يعرفها

لشبكات اإللكرتونية عرب األنثرنث تتيح للمشرتك فيه إنشاء موقع خاص منظومة من ا « بأا :فايز الشهري -

واهلوايات أو  االهتماماتإلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم نفس  اجتماعيبه، ومن مث ربطه من خالل نظام 

  1  » .مع أصدقاء اجلامعة أو الثانوية أو عري ذلك همجع

التقليدية حيث تتواصل مع أفراد  االجتماعيةرة الشبكات مبينة على فك مواقع« :بأنهاكما يمكن تعريفها   -

  Face book  ،my space « . 2أفراد تعرفهم جدد ال تعرفهم عن طريق 

تفاعلية تتيح  التواصل ملستخدميها يف أي وقت يشاءون ويف أي  اجتماعيةشبكات  « :وبتعريف آخر هي  -

يف مفهوم التواصل والتقارب بني الشعوب ليلة وغريت د سنوات قمنشبكة األنرتنت على ظهرت مكان من العامل 

 االجتماعيةكوا تعزز العالقات بني البشر وتعددت يف اآلونة األخرية وظيفتها  االجتماعي امسهاوأكتسب 

مفهوم نستنتج من هذه التعاريف أن مضموا يتبىن فكرة تدور حول  ، 3 » احتجاجية  لتصبح وسيلة تعبريية و

، وكذلك االفرتاضيوتركز يف جمملها على تشكيل هذه الشبكات ملا يعرف باتمع  االجتماعي شبكات التواصل

  .العالقات اليت جتمع أفراده والتفاعل بينهم واخلدمات اليت تقدمها
                                                           

  .37، ص 2012، الكويت، 1الفيس بوك والشباب العريب، دار الفالح للنشر والتوزيع، ط: ليلى أمحد جرار -  1
  .200، ص 2015، عمان ، 1اإلعالم الرقمي اجلديد، دار اإلعصار للنشر والتوزيع، ط: عودة الشمالية وآخرون رما ه -  2
  .161مرجع سبق ذكره، ص : سليمان بكركران -  3
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  :االجتماعينشأة شبكات التواصل  -1-2

ن من أحدث منتجات مع التطور التكنولوجي املذهل الذي شهده هذا العصر وانفجار املعلومات كا       

على شبكة األنرتنت وهي ناتج طبيعي "  االجتماعيبشبكات التواصل " ظهور ما يسمى  االتصاالتتكنولوجيا 

زمالء  االتفاعلي بشكل متطور سواء كانو األفراد إىل وجود عالقات فيما بينهم وفتح جمال للحوار  الحتياجنشأ 

 اجتماعيلسد فراغ  االجتماعيض، ونشأت شبكات التواصل ة أو هلم صلة قريبة ببعضهم البعمدرسة أو جامع

األفراد للحاسب اآليل يف مجيع أنشطته مما جعلها من أكثر املواقع اليت يستخدمها اإلنسان يف  استخدامصاحب 

"  com  classmatesn."حيث ظهرت شبكة  1995نشأت شبكات التواصل عام  « اآلونة األخرية حيث

 200وبلغ عدد مستخدميها مخسون مليونا يف الواليات املتحدة وكندا ينتمون إىل " نرادزرانوي كو " واليت أسسها 

  .متثل مجيع مراحل التعليم من احلضانة وحىت اجلامعة ة يألف مؤسسة تعليم

" ماي سبيس األمريكي " حيث ظهر موقع  2005وحصلت نقلة كبرية جدا يف شبكات التواصل عام 

 400بلغ عدد مستخدميه والذي تفوق على املواقع األخرى حيث " لفيس بوكا" موقع ويف نفس العام ظهر 

  .مليون شخصا يف العامل

صاحب فكرة الفيس بوك من تصميم هذا املوقع أن يكون ملتقى جيمع  " مارك جزكر بريج " وقد هدف 

وبعد الرواج . والصور حبيث يستطيعون من خالله تبادل اآلراء واألفكار األمريكيةكافة زمالئه يف جامعة هارفارد 

أيا كان  استخدامهحبيث يسمح لكل من يريد  استخدامهمت تطوير " هارفارد " الذي لقيه هذا املوقع يف جامعة 

يف  انتشرتمواقع  االجتماعيةوالشبكات ، هذا املوقع استخدامموقعه مما مكن ماليني البشر يف كافة البلدان من 

  1  » ...مستمرا انتشارهازال السنوات األخرية بشكل كبري جدا وال 

 : االجتماعيأهمية شبكات التواصل  -2

وتأثري  االجتماعيةمعتقدات الشباب وقيمهم و دور مهم يف التأثري على أفكار  االجتماعيالتواصل لشبكات       

من شبكات التواصل تكوينها  نالتفاعل مع اآلخرين من خالل األنشطة املختلفة يف اجلماعات اليت ميك

    :يف  االجتماعيوختطيها للحواجز واحلدود واكتساب القيم واخلربات وتكمن أمهية شبكات التواصل  الجتماعيا

معهم على أرض السريع بني األشخاص الذين ال تسمح هلم الفرصة بالتواصل تتيح إمكانية التواصل  -  «   

  .اب طارئة كاألزمات واحلروبوضيق الوقت أو ألسب االنشغاالتككثرة   اعتياديةالواقع سواء ألسباب 

                                                           

  .58، ص 2014، عمان، 1، دار أسامة للنشر والتوزيع، طاالجتماعيشبكات التواصل  :اإلعالم اجلديد: خليل شقرةعلي  -  1
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مناسبام اخلاصة وأفراده، األمر الذي  اآلخرين يف أي مكان حول العامل  تسمح لألشخاص إمكانية مشاركة - 

  .كان صعبا جدا يف السابق لبعد املسافات

تتيح العديد من شبكات التواصل إمكانية البحث عن عمل ملن يرغب يف البحث عن عمل ضمن جمال  - 

  .وختصصه اهتمامه

تبحث الكثري من الشركات واملؤسسات عن موظفني مؤهلني عرب هذه الشبكات حيث تتم هذه العملية بسرعة  - 

  .وجيهد قليل

تتيح لإلنسان تطوير نفسه يف جمال عمله ويف جمال ختصصه إذ ميكن ألي شخص البحث عن اموعات  - 

  .ربة ليستفيدوا منهمأفرادا لديهم الكثري من اخلاخلاصة يف جماله واليت حتوي 

  .تشجيع األفراد وخاصة الشباب على املشاركة يف األعمال اخلريية واحلمالت التطوعية - 

احه على اآلخرين يستفيد من تتنمي العديد من األخالق احلميدة واخلصال اجليدة يف نفس الفرد حيث أنه بانف - 

  1  »ويتعلم من أخطائهم جتارم، 

 : الجتماعياخصائص شبكات التواصل  -3

على شبكة األنثرنت ملا متتلكه من خصائص متيزها عن  انتشارااألكثر  االجتماعيتعترب شبكات التواصل 

أحناء العامل على اإلقبال املتزايد عليها يف الوقت الذي  فةاملواقع اإللكرتونية مما شجع متصفحي األنرتنت من كا

 االجتماعيا شبكات التواصل  صاخلصائص الرئيسية اليت ختتتراجع فيه اإلقبال على املواقع اإللكرتونية ومن 

     :نذكر ما يلي

تشجع املسامهات وردود الفعل من األشخاص  االجتماعيةوسائل املواقع ":  participation" المشاركة  "«

  .مس اخلط الفاصل بني وسائل اإلعالم واجلمهورطتمني حيث أا تامله

تقدم خدمات مفتوحة  االجتماعيم وسائل اإلعالم عرب مواقع التواصل معظ":  openness"  االنفتاح -

لردود الفعل واملشاركة أو اإلنشاء والتعديل على الصفحات حيث أا تشجع التصويت والتعليقات وتبادل 

  .من احملتوى واالستفادةحواجز أمام الوصول املعلومات بل نادرا ما توجد أية 

عن  االجتماعيووسائل اإلعالم  االجتماعيحيث تتميز مواقع التواصل  ": conversation"  المحادثة -

  .ة ضأي املشاركة والتفاعل مع احلدث أو اخلرب أو املعلومة املعرو  اجتاهنيالتقليدية من خالل إتاحتها للمحادثة يف 
                                                           

اإللكرتونية حنو جمتمع، مركز الدراسات اإلسرتاتيجية، جامعة امللك عبد العزيز،  االجتماعياملعرفة وشبكات التواصل : أسامة بن صادق طيب -  1

  .62، ص 2012
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عها تشكيل مواقبتسمح  للمجتمعات احمللية  ةاالجتماعيوسائل اإلعالم ":  community" المجتمع  -

 اهتماماتأو  احلصاخلاصة بسرعة والتواصل بشكل فعال ومن مث ترتبط تلك اتمعات يف العامل أمجع حول م

مثل حب التصوير الفوتوغرايف، أو قضية سياسية أو للتعلم، أو برنامج تلفزيوين مفضل ويصبح العامل ، مشرتكة

  .بالفعل قرية صغرية حتوي جمتمعا إلكرتونيا متقاربا

مرتابطة  اجتماعيةبأا عبارة عن شبكة  االجتماعيتتميز مواقع التواصل  " connectedness"  طالتراب -

بعضها مع بعض وذلك عرب الوصالت والروابط اليت توفرها صفحات تلك املواقع واليت تربطك مبواقع أخرى 

   1» .أيضا االجتماعيللتواصل 

  .والفورية والتفاعلية االستخدامبسهولة ومن خصائصها جند أيضا أا قليلة التكلفة وتتميز  

  : االجتماعيأنواع شبكات التواصل  -4

    :وتنقسم إىل االجتماعيهناك ثالثة أنواع رئيسية لشبكات التواصل 

النوع يتكون من ملفات شخصية للمستخدمني وخدمات عامة مثل املراسالت وهذا : نوع أساسي - 4-1 «

حمددة لصوتية واملرئية والروابط والنصوص واملعلومات بناءا على تصنيفات الشخصية ومشاركة الصور وامللفات ا

  .هاي فايف ماي سبيس و مثل مواقع فيس بوك و مرتبطة بالدراسة أو العمل أو النطاق اجلغرايف 

األكثر أمهية وهي تربط أصدقاء العمل بشكل  االجتماعيةوهو من أنواع الشبكات  :مرتبط بالعمل -4-2

وتتضمن ملفات شخصية للمستخدمني، تتضمن سريم الذاتية وما قاموا ب األعمال والشركات احرتايف وأصحا

  .وعملهم ومن قاموا بالعمل معهمبه يف سنوات دراستهم 

وين املصغر وموقع تويرت دتوفر مميزات أخرى مثل الت االجتماعيةهناك بعض الشبكات : مميزات إضافية -4-3

  2  » . موقع برايت كايت مثلوبالرك والشبكات اجلغرافية 

  :االجتماعيأهم مواقع شبكات التواصل  -5

أن تكتسب شعبية كبرية على  استطاعتاليت  االجتماعيظهرت العديد من مواقع شبكات التواصل   

 Google -  اليوتيوب - لينكدن - فليكر - ماي سبيس –املدونات  -تويرت - الفيس بوك: مستوى العامل مثل

                                                           

  .27 -26ص ص ، 2013، عمان، 1ثورة الشبكات االجتماعية، دار النفائس للنشر والتوزيع ، ط: ن يوسف املقداديخالد غسا -  1
، ص 2014، اإلمارات العربية املتحدة، 1الدولة اإلفرتاضية اجلديدة، دار البداية ناشرون وموزعون، ط :اإلعالم اجلديد: ياس خضري البيايت -  2

333.  
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يف اآلونة األخرية وقد تعددت شهر املواقع اليت تستقطب مجهور واسع من املستخدمني واليت تعد من أ.....

  : بعد أن كانت وسيلة تعبريية واحتجاجية ومن أمهها االجتماعيةوظيفتها 

  ": Face book" الفيس بوك  -5-1

الدخول  ميكن اجتماعيةشبكة  باعتباره 2004يعد الفيس بوك لوحة إعالنات تفاعلية مت إطالقه عام  

وهو موقع يساعد على تكوين  « موعة من األشخاصوالتسجيل فيها بصورة جمانية كما يعتمد على نشر الصور 

املستخدمني، ميكنهم من تبادل املعلومات وامللفات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتعليقات،  عالقات بني 

على ويعد موقع الفيس بوك، واحد من أشهر املواقع واملكان يقطع حاجز الزمن  افرتاضيكل هذا يتم يف عامل 

للتعبري، وإختده الشباب  افرتاضيوأصبح موقع الفيس بوك اليوم منربا  ،االجتماعيالشبكة العاملية ورائد التواصل 

" طالب جامعة هارفارد يدعى ة الفاشلة، بدأ الفيس بوك على يد أحد جز اليوم بديال لألحزاب السياسية العا

حيث بدأ بتصميم موقع على الشبكة اإللكرتونية يهدف من خالله للتواصل مع زمالئه يف " ر بريج مارك جوك

  1  ».اجلامعة وميكنهم من تبادل ملفام وصورهم وآرائهم وأفكارهم

  ":  Twitter" تويتر  -5-2

سمح يف السنوات األخرية وهو خدمة مصغرة ت انتشرتاليت  االجتماعيتويرت أحد شبكات التواصل  

   .ةري صقللمغردين بإرسال رسائل نصية 

تدوين مصغر واليت تسمح ملستخدميه بإرسال تغريدات عن يقدم خدمة  اجتماعيةوهو موقع شبكات  «

حرف للرسالة الواحدة وذلك مباشرة عن طريق موقع تويرت أو عن طريق إرسال رسالة  140د أقصى حبحالتهم 

اليت يقدمها املطورون مثل الفيس بوك وتظهر تلك الفورية أو التطبيقات أو برامج احملادثة )  sms( نصية قصرية 

التحديثات يف صفحة املستخدم وميكن لألصدقاء قراءا مباشرة من صفحتهم الرئيسية أو زيارة ملف املستخدم 

  2 ». الردود والتحديثات استقبالالشخصي وكذلك ميكن 

   ": webloges" المدونات  -5-3

التدوينات ع ضحبيث تو ت من أشهر أوجه اإلعالم اجلديد وهي عبارة عن مذكرات ترتب تعترب املدونا 

وميكن األحدث يف أعلى الصفحة الرئيسية تليها التدوينات األقدم كما تتيح التعليق على ما يكتب فيها، 

   .هولة كبرية مقارنة مبواقع الويب التقليديةلصاحب املدونة التحكيم يف حمتوياا بس
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على نطاق واسع مل  انتشارهاإال أن " جون بارجر " على يد  1997ظهرت املدونات يف عام  حيث « 

وهو موقع شخصي على شبكة األنثرنث يدون فيه آراءه ومواقعه حول مسائل متنوعة  1999يبدأ إال بعد عام 

اعد األفراد على التفاعل زمنيا تصاعديا وهذه املدونات منظمة تنظيما ذاتيا تسوتكون هذه املدونات مؤرخة ومرتبة 

  1 » .والسياسية  االجتماعيةمن خالل املشاركة والتعلم عرب تبادل األفكار واملعلومات فضال عن حل املشكالت 

  ":  my Space" ماي سبيس  - 4- 5

على  2003قدم خدمات تفاعلية أنشئ سنة ي االجتماعيماي سبيس أحد مواقع شبكات التواصل  

ويتيح التفاعل  االجتماعيةوهو موقع يقدم خدمات الشبكات «  األمريكيةواليات املتحدة أندرسون باليد توماس 

تفاعلية أخرى كاملدونات ونشر الصور املوسيقى وأفالم الفيديو ويعترب بني األصدقاء إضافة إىل تقدمي خدمات 

يف الواليات املتحدة األمريكية ماي سبيس سادس أكرب موقع الويب اإلجنليزية شعبية يف العامل والثالث موقع شعبية 

، ولكن 2006الكثريين عام  اهتمامعلى قد حاز  االجتماعيةوكان موقع ماي سبيس أقوى مواقع الشبكات 

" روبرت مردوخ " واليت ميلكها إمرباطور اإلعالم  –كويب   –شعبية املوقع بدأت بالرتاجع بعد أن قامت شركة نيوز

ستمرت شعبية املوقع بالرتاجع خاصة بعد ظهور موقع الفيس بوك الذي دوالر، وامليون  580بشرائه مببلغ 

إىل بيع موقع " يب و نيوزك" وقد اضطرت شركة  االجتماعياملاليني من املستخدمني لشبكات التواصل  اجتذب

مليون  35سبيس بسعر زهيد جدا قياسا باملبلغ الذي اشرتته به حيث قامت ببيع هذا املوقع مببلغ  ماي

    2.  » دوالر

  ":  Fliker"  فليكر -5- 5

يعترب األكثر منوا يف جمال املشاركة اإلعالمية ويتيح خدمة تشارك الصور بني املستخدمني وفقا 

   .واهلوايات لالهتمامات

وهو موقع ملشاركة الصور وحفظها وتنظيمها، كما هو موقع اهلواة التصوير على األنثرنث، ويتيح هذا  «       

مساحة للتعليق مث ميه خدمة التشارك يف الصور كما يتيح خدمة التعامل للزائرين عن طريق ختصيص املوقع ملستخد

يف كندا وقامت الشركة بإطالقه من )  Ludi corp" ( لودي كورب " من قبل شركة  2002تطوير املوقع عام 

 نقل مجيع حمتويات املوقعإىل شركة ياهو ومت  كورب   بيع شركة لوديمث 2005ويف عام  2004املوقع ألول مرة 

من  واالستفادة معهم  كما يتيح املوقع الفرصة للتعرف على املصورين والتواصلإىل الواليات املتحدة األمريكية،  
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خربام، وقد مت إطالق حتديث جديد من شأن تطبيقه أن يسهل إظهار الصور الفردية بدقة أفضل، ويسهل 

هلذا املوقع  session photoيسرع عملية عرض الصور، وتتيح وظيفة  للمستخدمني اجلدد، كما االشرتاكعملية 

يصل املشاركني فيها إىل عشرة أشخاص يستطيعون اإلطالع سويا  افرتاضيةإمكانية عقد ندوات  للمستخدمني

يتطلب من على صور فوتوغرافية على األنثرنث ويستطيعون تبادل اآلراء حوهلا عن طريق الدردشة، وهذا 

إىل بقية املستخدمني املشاركني يف هذه الندوة وينبغي ملن يشارك  Linkالصور وإرسال رابط  اختيار املستخدمني

يف هذا املوقع أن حيتفظ بنسخ من كافة الصور اليت يقوم برفعها عليه، حيث ميكن للقائمني على هذا املوقع حذف  

أو بشكل مقصود كمخالفة أ كافة ما حيويه حساب أي شخص من صور على املوقع سواء عن طريق اخلط

  1  »لتعاليم املوقع  )صاحب احلساب(املشرتك 

ويعترب  2003مايو  5وبدأ التشغيل يف  2002يف ديسمرب تأسس  ": Linkedin" ن نكدلي/  6 -5

بفئات  االهتمامومهين يهدف إىل ربط املشاركني يف  احرتايفولكن على مستوى  االجتماعيموقعا للتواصل 

   .ظائف واألعمالمتنوعة من الو 

للشركات ورجال وهو موقع متخصص يف قطاع األعمال والشركات ويقدم هذا املوقع العديد من املزايا «   

يتيح موقع لينكدن األعمال، حيث يقوم بتسهيل عملية احلصول على املوظفني املرشحني للعمل، حيث 

عن املوظفني التأكد من صحة املعلومات  وتستطيع الشركات الباحثة ،املفصلة الذاتية لألشخاص عرض سريم

العنصر البشري  الستخداماجلهات اليت عمل فيها املوظف، أو من موقع لينكدن نفسه، ويف ذلك توفري عن طريق 

ملهتمني خدمة التفاعل ومتابعة أخبار  2010ت عام منيف الشركة، كما أتاح موقع لينكدن يف حتديثات جديدة 

ريات تطرأ على املستخدمني لدى الشركة، إضافة إىل غياجلديد ومتابعة أي ت الشركات من حيث فرص العمل

السلبيات فإنه يعاين مما تعاين منه بعض املواقع حتديث بيانات الشركة، ولكن مقابل هذه الفوائد هلذا املوقع بعض 

موقع   اخرتاقمن " هاكر روسي " حسابات مستخدميه  فعلى سبيل املثال متكن  اخرتاقاألخرى من إمكانية 

لينكدان وسرقة أكثر من ستة ماليني ونصف رقم سري، مما أثار تساؤالت عديدة عن مدى األمن واحلماية اليت 

   2   »م هذا املوقع   يقع ا رجال األعمال والشركات اليت تستخد
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  " :  you Tube" اليوتيوب  -5-7

تسمح للمستخدمني مبشاهدة ومشاركة مقاطع متخصصة مبشاركة الفيديو  اجتماعيةهو عبارة عن شبكة    

  جمانا وبشكل عاجل اليوتيوب املستخدمني من حتميل وتنزيل الصور ومقاطع الفيديوالفيديو بشكل جماين وميكن 

 jawed karimو  Steve denو  Chad hurley: وهم paypalتأسس بواسطة ثالثة موظفني يف شركة  «

موقع ملشاركة الفيديوهات حيث كانوا يف يف إنشاء  2005داية عام يف ب chen و  hurleyحيث فكر كل من 

يف حفلة عشاء بعض الفيديوهات حيث كانوا  بالتقاطيف سان فرانسيسكو وقاموا  chenحفلة عشاء يف منزل 

املشروع يف بدايته متويال لكنهم واجهوا مشكلة يف نشر تلك الفيديوهات ومن هنا جاءت فكرة املوقع، وقد تلقي 

 2005مليون دوالر كاستثمار وكان أول مقر للموقع يف مكتب مؤقت يف أحد اجلراجات ويف مايو  11,5ره قد

مت إطالق النسخة الرمسية ويف أكتوبر  2005ويف نوفمرب شهور  6مت إطالق النسخة التجريبية من املوقع وبعد 

 قةاد على موقع يوتيوب بصفقامت شركة جوجل باإلستحو كانت أهم اللحظات يف تاريخ املوقع حيث   2006

حاليا كأحد اخلدمات الفرعية لشركة جوجل ويقع مليار دوالر ويقدم املوقع خدماته  1,65ت قيمتها غضخمة بل

فيديو مت رفعه على اليوتيوب كان من نصيب ر الشركة احلايل يف مدينة سان برونو بوالية كالفورنيا، وأول قم

jawed karim  وفكرة اليوتيوب القت جناحا لدى  2006خالل صيف وهو يف حديقة احليوانات

  1  » .....فكانت مبثابة قنوات خاصة يبث فيها كل فرد ما حيلو لهاملستخدمني، 

  ":  Google" + وجوجل بلس "  Google" جوجل  - 5-8

  عامة متخصصة يف جمال اإلعالن املرتبط خبدمات البحث على أمريكيةيعد جوجل شركة     

تكامله كمنافس للفيسبوك وتعمل على   2011وقع جوجل بلس دشنته شركة جوجل العاملية عام األنثرنث و م 

هو  Googleوحمرك البحث املعرب الذي حيمل إسم جوجل أو  « مع خدمات أخرى تقدمها كالربيد اإللكرتوين

عبارة عن شبكة وحمرك حبث آخر مهم على شبكة األنثرنث العمالقة حيث يعتربه العديد من الكتابات واملهتمني 

قع منافسا لفيسبوك من حيث التوسع واخلدمات وقد كان جوجل وال يزال يقدم خدماته و ذا املوضوع شبكة وم

  .و إعالمي اجتماعيواليت يصنف العديد منها على أا خدمات لتواصل املختلفة 

وهو حمرك البحث الذي يعتربه البعض  1998يف عام أنشأه طالب دكتوراه يف جامعة ستانفورد األمريكية : نشأته

شركة ت حبث يوميا ويعمل اآلن يف امليون طلب) 200(األكرب على شبكة األنثرنث الذي يستقبل على األقل 
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يف جوجل بشكل تلقائي حبيث ينتقل بني املواقع جوجل ما يزيد عن مخسة آالف موظف ويعمل برنامج الفهرسة 

  .تلقائي يف قائمة الفهرسةويدرجها بشكل 

  : أهم الخدمات التي يقدمها جوجل

  .خدمة معايري التقومي البحث املتميز على شبكة األنثرنث - 
  .خدمة حبث يف الصور  - 
  .خدمة حبث ما يسمى مبجموعات النقاش - 
  .خدمة حبث يف األخبار - 
  جوجل من وإىل الصفة العربيةمرتجم  - 
  1  » .خدمة املدونات والتدوين واليت تتيح للمستخدم أن ينشئ حساب لدى املوقع - 

  : االجتماعيشبكات التواصل  استخداماتمجاالت  -6

    :يها منهاصفحعديدة ملتأو صفحات الويب خدمات  االجتماعيةتقدم الشبكات  

  . اهتمامامدون يف املشاركة معهم يف ملن يري االختيارهي تتيح هلم حرية  - «

إمكانيات تبادل املعلومات يف جماالت التعليم والثقافة والرياضة غريها، كما تقدم خدمة التواصل بني األعضاء  - 

األصدقاء عرب املوقع ليصل جديد ما يكتب ويضيف بأحد  االرتباطاملنتسبني هلا حيث ميكن ألحد املستخدمني 

  .ة صديقهذلك الصديق إىل صفح

متكن املستخدم من التحكم باحملتوى الذي يظهر يف صفحته، فال يظهر إال ما يضفيه األصدقاء من كتابات  - 

هلذه املواقع تربطهم عالقات معينة واهتمامات مشرتكة منها وصور ومقاطع، ومن خالل هذه اخلدمات فإن الزوار 

و من خالل املشاركني فيها كمًا كبريًا من املعلومات  عيةاالجتمايتوفر يف هذه املواقع ما يتعلق بالتعليم، حيث 

طبعا  ذاختواألحباث واملواد الدراسية اليت م الطلبة بشكل أساسي، يضاف إىل ذلك أن التعليم عرب األنثرنث 

من يد الذي خييم عليه اجلمود والرتابة، وقد أطلق على هذا النوع اجلدحيويا وتفاعليا، قياسيا بالتعليم الكالسيكي 

  ).التعليم اإللكرتوين(  اسمالتعليم 

والتعريف بأنفسهم ومن مث التواصل مع اآلخرين الذين  االجتماعيةإتاحة اال لألفراد يف الدخول إىل املواقع  - 

    2  »مشرتكة  اهتماماتتربطهم م 
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االت عت جمتوس...) يوتيوب –تويرت  - الفيسبوك (مثل االجتماعيومع ظهور شبكات التواصل       

يها خدمات عديدة إذ منحتهم إمكانات واسعة يف تبادل املعلومات يف جماالت فحإستخدامها وقدمت ملتص

الشبكات عبارة عن مواقع إلكرتونية تساعد متصفحيها على إنشاء عديدة كالتعليم والثقافة والصحة وغريها وهذه 

كما ذكرت يف موقع   االجتماعيت التواصل صداقات جديدة وهناك بعض اخلدمات األخرى اليت تقدمها شبكا

 http://knol.google.com   

وهي ملفات متكن من خالهلا الفرد من كتابة بياناته : الملفات الشخصية أو صفحات الويب - «

الشخصي هو بوابة الوصول إىل ، ويعد امللف واالهتماماتالبلد والسن وتاريخ امليالد دو  االسماألساسية مثل 

  .عامل الشخص

باألصدقاء الذي يعرفهم يف الواقع أو الذين  االتصالوهي خدمة متكن الفرد من : األصدقاء أو العالقات  -

ومتتد عالقة الشخص ليس فقط بأصدقائه ولكن تفتح الشبكات  االفرتاضييف اتمع  االهتماميشاركونه نفس 

  .األصدقاء بعد موافقة الطرفنيع أصدقاء فرصة للتعارف م االجتماعية

تسمح هذه اخلدمة بإرسال الرسائل إىل األصدقاء الذين يف قائمة الشخص أو غري املوجودين : إرسال الرسائل -

  1  »يف القائمة 

ال ائي من األلبومات ورفع مئات الصور،  دتتيح هذه اخلدمة ملستخدمني إنشاء عد: ألبومات الصور -« 

  .ملشاركات هلذه الصور لإلطالع عليها وحتويلها أيضاوإتاحة ا

حيث ميكن إنشاء جمموعة  االهتمامتكوين جمموعات تتيح الشبكات االجتماعية فرص : المجموعات -

حمددة ويوفر موقع الشبكات ملؤسس اموعة أو املنتسبني واملهتمني ا مساحة من احلرية دف معني أو أهداف 

 باسممن خالل ما يعرض  االجتماعاتغر كما تتيح فرصة التنسيق بني األعضاء يف مصأشبه مبنتدى حوار 

Events موعات ومعرفة عدد احلاضرين و أعداد غري احلاضرينودعوة األعضاء إىل تلك ا.  

على املستوى التجاري بشكل فعال  استخدامهاومت  Face bookهذه الفكرة موقع  أبتدع: الصفحات -

عرض السلع أو  صةبإنشاء محالت إعالنية موجهة تتيح ألصحاب املنتجات التجارية فر دمة حيث تسمح هذه اخل

ليها من قبل تم التوصل إمبلغ مع كل نقرة ي باستقطاعاملنتجات للفئات اليت حيددوا ويقوم موقع الفيس بوك 

  2 . »املستخدم
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   :إيجابيات وسلبيات شبكات التواصل االجتماعي -7

 االستغناءثبتت شبكات التواصل االجتماعي قدرا على التأثري يف اتمعات وأصبح ال ميكن بعد أن أ        

 مجحعنها بدأت تظهر تأثرياا اإلجيابية والسلبية على املستخدمني باختالف مستويام وعلى الرغم من 

  : لياإلجيابيات اهلائلة لشبكات التواصل االجتماعي إىل أن هناك سلبيات نذكرها فيما ي

   : االجتماعيإيجابيات شبكات التواصل  -1 -7

تعد شبكات التواصل االجتماعي النافدة اليت يطل منها الشباب على العامل اخلارجي واليت متكنهم التواصل        

 ذات اتصاليةفيما بينهم وحتقق أهدافهم ملا هلا من خصائص عديدة جتعل من شبكات التواصل االجتماعي وسيلة 

    :ت، وهناك بعض الفوائد كما ذكرها سليمان بكر كرانإجيابيا

إمكانية التعارف على أشخاص يقدمون املساعدة يف احلياة العامة مثال هذا أن يلتقي شخص يبحث  -  «

مثال بأحد املدراء يف شركات الربجمة، ورمبا جتد شريكا لك يف عملك أو " مربمج " ، كلقاء عن عمل بوظيفة

  .أفكارك

" خاصية  استخدامإستخدام هذه املواقع وبشكل قانوين كمركز لإلعالن التجاري من خالل باإلمكان  - 

  .معظم الشبكات وتعترب هذه الفائدة كبرية للغاية ألا جمانيةيف اليت تتوفر  page" الصفحات 

اقع إكتساب املعارف اجلدد واملتنوعني فكافة الشبكات تتيح للمستخدم نشر مقاالت خاصة به أو من مو  - 

  .إلكرتونية خمتلفة وبصفتك مرتبط ذا املستخدم تستطيع اإلطالع عليها

منرب جديد للتعبري عن الذات، فكثري من األفراد يتفجرون يف الشبكات معلنني عن معرفتهم وانتماءام وآرائهم  - 

  1  »ما جتد الكثريين من املعجبني ا وهو ما يزيد ثقة الفرد بنفسه اليت عادة 

  : بيات شبكات التواصل االجتماعيسل -7-2

على الرغم من حجم اإلجيابيات لشبكات التواصل االجتماعي إال أنه من ناحية أخرى يظهر اجلانب        

السليب هلذه الشبكات وهو أا قد عززت بعض السلوكيات السلبية على مستوى األفراد بشكل مقلق كنشر 

من هذا العامل  لالنسحاب الغ فيه إىل حد ما مما دفع البعض مؤخر اإلشاعات ومتابعة أخبار اآلخرين بشكل مبا

   :الومهي، وهناك بعض السلبيات نذكرها فيما يلي

هذه املواقع حلاالت من القرصنة أو الفشل يف أنظمة احلماية، وهذا يعين إمكانية  ضإمكانية تعر  - «         

  .اخلاصةوصول بعض األشخاص ملعلوماتك كاملة بل وسجل مراسالتك 
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شبكات التعارف جوا من املتعة واإلثارة اليت جتعل الشخص يرتبط ا، ختلق اإلدمان على هذه املواقع، حيث  - 

ساعات يوميا على هذه املواقع لذلك يتوجب على  6الكثري من الفئات بأا تقضي أكثر من  اعرتفتحيث 

  .يف شرك اإلدمان هذه الشبكات من الوقوع استخدامعند املستخدم أن يكون حريصا 

حيث تنتشر يف بعض هذه الشبكات جمموعات  واالحتيالإمكانية الوقوع يف مغبة عمليات منظمة من النص  - 

تصنع جوا من الثقة حول أحد الشخصيات الومهية اليت تطلب منك املال بناء على هدف معني قد يكون على 

  .االستثمارأو رمبا على سبيل  االستدانةسبيل 

يسبوك واملاي سبيس االقات االجتماعية الطبيعية، فقد صدرت دراسات تؤكد تسبب مواقع مثل الففساد الع - 

myspace  من حاالت الطالق، ويأيت هذا نتيجة لرؤية الشريك لشريكته أو العكس  % 20بنسب تفوق الـ

  1  » و غري ذلكني داخل الشبكة أو نتيجة إلمهال الشريك مفضًال التواصل يف الشبكة أنما بأفراد معيتمه

  : الطالب الجامعي: ثانيا

 استخداماتيلي التطرق إىل خصائص الطالب اجلامعي مث حاجات الطالب اجلامعي وإىل  سنحاول فيما

  .الطالب اجلامعي لشبكات التواصل االجتماعي

   :خصائص الطالب الجامعي -1

يمه يف مؤسسات التعليم العايل أو وتعل هيعد الطالب اجلامعي النخبة املثقفة يف اتمع يتلقى تكوين

اجلامعي ويكتسي بذلك أمهية بالغة باعتباره إنسان له خصائص متيزه عن باقي الكائنات األخرى ومن الصفات 

    :االجتماعية العامة وامليول واالجتاهات اليت يتميز ا الطالب اجلامعي نذكرها فيما يلي

 تأكيدها فهو مل يعد طفال صغريا ال يسمح له باحلديث يفإحساس الشاب بذاتيته ورغبته الشديدة  - «  

اآلخرين حوله بشىت الوسائل سعيا منه إلظهار مركزه بني  انتباهالفرتة إىل جلب اء الرأي وميله يف هذه دوإب

  .اجلماعة

ريق بذاته عن ط االستقاللالرغبة الشديدة يف التحرر من السلطة األسرية وما تفرضه عليه من أوامر حماوال  - 

  .مالبسه وتسرحية شعره اختيار

  .ميله إىل اإلنظمام إىل مجاعة رفاق من سنه، الذين جيد معهم ما يرضي الكثريين من حاجاته النفسية - 

  .باملظهر اخلارجي واالعتناء االهتمام - 
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  1   » ...واالنطواءيف النشاطات اجلماعية املختلفة والتخلي عن العزلة  االشرتاكزيادة الرغبة يف  - 

  :حاجات الطالب الجامعي - 2

ومن أهم هذه  واالرتياحللطالب اجلامعي حاجات يفتقر هلا إذا وجدها حقق من خالهلا اإلشباع والرضا      

    :احلاجات نذكر 

إىل مجاعة  باالنتماء حيتاج الطالب اجلامعي إىل الشعور بالطمأنينة واألمن: الحاجة إلى األمن - 2-1 «

إذ أنه حيتاج إىل الرعاية يف جو أمن يشعر فيه باحلماية من كل العوامل اخلارجية املهددة تمع، األسرة والرفاق يف ا

  ...ويشعره باألمن يف حاضره ومستقبله

اليت يسعى الطالب إىل إشباعها  االنفعاليةوهي من أهم احلاجات : الحاجة إلى الحب والقبول -2-2

والطالب الذي ال يشبع هده احلاجة فإنه يعاين من اجلوع وب فيه فهو حيتاج إىل أن يشعر أنه حمبوب وأنه مرغ

  .مضطرب نفسيايء التوافق سويشعر أنه غري مرغوب فيه ويصبح العاطفي 

حيتاج الطالب إىل أن يشعر أنه موضع تقدير وقبول واعرتاف : ير االجتماعيغيالحاجة إلى الت -2-3

طالب القيام بدوره االجتماعي السليم الذي يتناسب مع سنه واعتبار من اآلخرين، وإشباع هذه احلاجة ميكن ال

  .لب التنشئة االجتماعية دورا هاما يف إشباع هذه احلاجةعوت

حيتاج الطالب إىل أن يشعر باحرتام ذاته وتأكيدها وأنه كفؤ حيقق ذاته  : الحاجة إلى تأكيد الذات -2-4

  ....يف حدود قدراته وإمكاناتهويعرب عن نفسه 

على النفس، وهو  واالعتماد االستقالليصبو الطالب يف منوه إىل : واالستقاللحاجة إلى الحرية ال -2-5

  . 2حيتاج إىل حتمل بعض املسؤولية مث حتمل املسؤولية كاملة مما يزيد ثقته بنفسه

 حيتاج الطالب إىل التحصيل واإلجناز والنجاح وهو يسعى دائما عن: الحاجة إلى اإلنجاز والنجاح  -2-6

ينجح يف يتعرف على البيئة احمليطة به وحىت  حىتوالبحث وراء املعرفة اجلديدة  واالستكشاف االستطالعطريق 

  .من حوله، وهذه احلاجة أساسية يف توسيع إدراك الطالب وتنمية شخصيتهاإلحاطة بالعامل 
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لى اعتبار أن لن تتحقق هذه احلاجة إال بتكوين أسرة ع: االجتماعي االستقرارالحاجة إلى  -2-7

  1   »والتآزر االنسجاماألسرة هي وحدة اتمع اليت ميارس أفرادها عالقات معينة تؤدي إىل جو يسوده 

يالحظ مما سبق بأن هذه احلاجات السالفة الذكر أساسية وضرورية يف إدراك الطالب ملا حوله فهي تلعب   

  .شباعه هلذه احلاجاتتوافق مع بيئته من خالل إيله عدورا  هاما يف حياته و جت

   :إستخدامات الطالب الجامعي لشبكات التواصل االجتماعي - 3

تعد شبكات التواصل االجتماعي املصدر السريع يف تبادل املعلومات بني األفراد حيث قدمت هذه   

ة ومعلوماتية واسعة أمكن توظيفها يف شىت ااالت اإلعالمي اجتماعيةمنصة الشبكات خبصائصها الفريدة 

إخل عرب العديد من التطبيقات اليت تتيح ذلك كالفيسبوك ....والصحة والدينية والرتفيهيةواالجتماعية والتعليمية 

من  االستفادةوفقا هلدف الفرد، حيث ميكن  االستخداماتوتويرت وغريها من التطبيقات األخرى وتتنوع هذه 

ي ويتصدر الطالب اجلامعي النسبة الكبرية يف البحث العلموسائل التواصل االجتماعي املختلفة يف تطوير 

    :وذلك من خالل عدة أمور من أمهها نذكرشبكات التواصل االجتماعي يف اجلامعة  استخدامات

 االفرتاضيةتستخدم اليوم العديد من وسائل اإلعالم االجتماعي يف التعلم عرب األنثرنث مثل املدونات والفصول  «

املفتوحة واسعة النطاق على األنثرنث كما ميكن االستفادة من وسائل التواصل ومنتديات التبادل والدورات 

من  االستفادةاملختلفة يف تطوير عملية التعليم والتعليم وذلك من خالل عدة أمور فهناك فرص االجتماعي 

م االجتماعي الربامج التعليمية اليت يتم مشاركتها عرب شبكات التواصل االجتماعي ومن أهم فوائد وسائل اإلعال

  : للطالب

   :التعلم والتشبيك وبناء العالقات  - 3-1

 NPTELميكن للطالب أخد الدروس من مواقع التعلم اإللكرتوين ومناقشة تعلمهم باستخدام قنوات        

ة من خالل مواقع الشبكات االجتماعية يالتواصل االجتماعي املختلفة كما ميكن للطالب مشاركة املواد الدراس

يف عملية التعلم االجتماعي هذه، كذلك ميكن  Face bookو  Instagramوحىت تطبيق  Whats مثل

للطالب تكوين صداقات مع أصدقاء األصدقاء وإنشاء شبكة قوية متكنهم التعرف على العديد من األشخاص 

  .جديدة معهم  اتصاالتاجلدد والبدء يف بناء 
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   :التعبير اإلبداعي -3-2

 لتواصل االجتماعي منصة فاعلة ملساعدة الطالب للتعبري عن أنفسهم فهناك العديد من الطالبوسائل ا         

الذين خيافون من التفكري فيما يتحدث إذا عربوا عن أنفسهم، كما تساعد وسائل التواصل االجتماعي الطالب 

دونات واملقاالت الفردية على مشاركة أفكارهم دون أي خوف وتسمح هلم بالتعبري بعدة طرق مثل نشر الصور وامل

 .وهذا يساعد الطالب على اخلروج من الصندوق واستكشاف مواهبهم إخل ...ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت

  :لخبرات عالمية ضالتعر  -3-3

أي شخص فعندما مع تعترب وسائل التواصل االجتماعي منصة واسعة ميكن للطالب من خالهلا التواصل        

حيصلون على معرفة هائلة منهم كذلك تفاعل مع األشخاص من ذوي اخلربات فهم يف الواقع يسمح للطالب بال

التعرف على الثقافات املتنوعة املوجودة يف مجيع أحناء العامل، كما ميكنهم أيضا التعرف على الدورات املختلفة 

  .املوجودة يف اجلامعات من مجيع أحناء العامل

 : توفير فرص العمل -3-4

على الرغم من إاء الكثري من الطالب دراستهم اجلامعية إال أنه ليس من السهل عليهم احلصول على        

الفرص، ميكن للطالب الذين يتابعون الشركات على  اقتناصوظيفة ووسائل التواصل االجتماعي تساهم يف 

 .وسائل التواصل االجتماعي تقدمي طلبات عن طريق إرسال سريم الذاتية

 : تسويق ألنفسهم وألعمالهمال - 3-5

ميكن للطالب الرتويح ألي مهرجانات جامعية أو أنشطة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي فكل كلية       

لديها مهرجان ثقايف كل عام لذا يستعني على الطالب الرتويج ملهرجانام لضمان مشاركة طالب الكليات 

  1 » .......األخرى

ذلك من خالل تلبية هذه و االجتماعي الطالب اجلامعي يستخدم شبكات التواصل  نقر مما سبق بأن      

عما هو جديد وتكوين صداقات جديدة إذ جتعل  واالستخبارالشبكات حلاجاته املختلفة يف تبادل املعلومات 

  .الطالب مشاركا فاعال مع اآلخرين كذلك التعلم
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   : خالصة الفصل

شبكات التواصل االجتماعي شبكات مل تعد  الفصل، خنلص إىل أن  من خالل ما مت التطرق له يف هذا

من أجل الدردشة أو التسلية بل أصبحت وسيلة إلجناز األعمال واألخبار واإلعالن عن الوظائف والتواصل  طفق

ملختلف األهداف واألغراض كإعطاء املعلومات املختلفة واحلصول عليها والتعاون والتشارك يف حل املشكالت 

اذ القرارات، كذلك التعليم والتعلم والتدريب وتبادل اخلربات والتعبري عن املشاعر واألفكار واآلراء وإسداء واخت

للثورة ة كما أن هذه املواقع تعد مبثابة نتاج يوالتوجيه حول خمتلف املواضع كاملواضيع الصحالنصح واإلرشاد وتلقي 

  .التكنولوجية اليت وضعت أساسا خلدمة مستخدميها

   



  الوعي الصحي: الفصل الثالث

  :تمهيد

  مفهوم الوعي الصحي: أوال        

  أنواع الوعي وأهمية الوعي الصحي: ثانيا        

  جوانب الوعي الصحي: ثالثا        

  أهداف نشر الوعي الصحي: رابعا        

  مؤسسات نشر الوعي الصحي: خامسا        

  تكوين الوعي الصحيمراحل عملية : سادسا        

  .عالقة التوعية الصحية باإلعالم: سابعا        

  خالصة الفصل 
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   :تمهيد

البسيطة واألمراض املزمنة ويرتبط بعضها بسلوكات البشر بني األمراض  تنوعت األمراض املنتشرة بني بين

والروحي  واالجتماعيفالصحة عبارة عن حتقيق التكامل البدين والنفسي والعقلي  ،اإلنسان اخلاطئة يف حياته

التكامل والعيش بسعادة لذلك مت اللجوء إىل التوعية اإلنسان إىل التوعية حول كيفية حتقيق هذا وبالتايل حيتاج 

الصحية، فالوعي الصحي جمموعة من األنشطة واإلجراءات التعليمية واإلعالمية اليت تقدم املواطنني املعلومات 

السليمة حول محايتهم ألنفسهم وأطفاهلم من األمراض وحتذيرهم من املخاطر املريعة وبالتايل تربية أفراد اتمع 

لى القيم الصحية باإلضافة إىل الوقائية فالغاية من التوعية الصحية حتسني الصحة على مستوى الفرد واتمع ع

  .وعية احلياة للفرد واتمعنواإلعاقات والوفيات وحتسني األمراض وحماولة خفض حدوث 

به واهلدف من نشره وسنحاول يف هذا الفصل تسليط الضوء على الوعي الصحي وأنواعه وأمهيته وجوان      

  .باإلعالم ووسائله الصحي الوعيمع الرتكيز على العالقة اليت تربط 
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    : مفهوم الوعي الصحي: أوال

حيث  هناك عدة تعريفات ملصطلح الوعي الصحي من وجهة نظر الباحثني والدارسني يف هذه الدراسة   

  :يعرف الوعي الصحي بأنه 

  .1  »عقلي حنو الصحة العامة للمجتمع  اجتاهوإدراك الظروف الصحية احمليطة وتكوين عملية إدراك الفرد لذاته  «

جانبا من الصحة العامة الذي يتعامل مع املشاركة املتضمنة والفعالة  « :كما يعرف الوعي الصحي على أنه  - 

  .2  » لألفراد يف حل مشكالم الصحية

جيايب الذي يؤثر إجيابيا على الصحة والقدرة على تطبيق السلوك اإل« :ويف تعريف آخر للوعي الصحي هو -  

يف حتديد واجباته شكل العادة اليت توجيه قدرات الفرد هذه املعلومات يف احلياة اليومية بصورة مستمرة تكسبها 

  .3  »وذلك يف حدود إمكانياتهته يعلى صحته وحيو املنزلية اليت حتافظ 

صطلح الوعي الصحي ترتبط مع بعضها البعض ويتضح من مل االصطالحيةيالحظ أن هذه املفاهيم 

   .واجلماعيةخالهلا أن الوعي الصحي عبارة سلوك فردي أو مجاعي يهدف للمحافظة على الصحة الفردية 

   : أنواع الوعي وأهمية الوعي الصحي: ثانيا 

 والعقلي والوعي األخالقي والوعي الديينللوعي عدة أنواع كالوعي السياسي والوعي : أنواع الوعي -1

   :والوعي الطبقي والوعي السياسي وهي االجتماعيلكن ينبغي أن منيز بني الوعي الصحي والوعي بالطبيعة، 

وعي عام يشتمل على إحاطة أفراد اتمع مبجمل القضايا  االجتماعيفالوعي  :االجتماعيالوعي  -1«  

 االجتماعيومن مث يندرج حتت الوعي هلا دخل يف حيام العلمية اليت وحىت  واالقتصاديةوالسياسية  االجتماعية

  . »والصحيأنواع من الوعي السياسي والوعي األخالقي والديين 

لدرجة معينة من الوعي  انعكاساملفهوم يؤثر بوضوح يف سلوك الفرد وهذا  االجتماعييالحظ أن الوعي  

   . االجتماعيالوعي يلعب دورا هاما يف التطور  ألفراد اتمع فهذا االجتماعياجلماعي حول كيفية التعايش 

                                                           

  .290، ص 1992، اإلسكندرية  ،1طاملعرفة اجلامعية،ار دودراسة اإلعالم واالتصال،  االجتماععلم : حممد اجلوهري وآخرون -  1
  .192، ص 1991، اإلسكندرية ،  ط.دنظرية، دار املعرفة اجلامعية،  اجتاهات :يف جمال الرعاية الطبية االجتماعيالعمل : إقبال إبراهيم خملوف -  2
واإلنسانية، جامعة باتنة،  االجتماعيةصحي لدى اجلزائريني، جملة العلوم يف تنمية الوعي ال االجتماعيدور مواقع التواصل : مسري كيم، وهيبة كواشي - 3

 .723، ص 2020، 02، العدد 21الد 
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هو إدراك أفراد مجاعة ما ملوقعهم الطبقي وموقع مجاعتهم الطبقي بني خمتلف  :الوعي الطبقي -2 « 

  . » األخرى وإدراكهم ملصاحلهم الطبقية ولسبل حتقيق تلك املصاحل وضماا االجتماعيةاجلماعات 

يقوم عليها الوعي الطبقي إلدراك واملعرفة والسلوك من األسس اليت يالحظ من الوعي الطبقي بأن الفهم 

   .األفراد مصاحلهم الطبقية

عندما ينظم أفراد اتمع أنفسهم يف أحزاب أو تنظيمات معينة وميارسون نشاطا  :الوعي السياسي -3  «

ا وقد يكون الوعي التنظيمات وهذا العمل يتطلب وعيا سياسيتلك سياسيا لتحقيق أهداف مجاعام ضمن 

أحيانا على أشكال ودرجات متنوعة، وعي حزيب مشارك يف الصراعات الداخلية ووعي بالوحدة السياسي 

األخرى وهو ما يعرف بالوعي الوطين، فالوعي احلزيب  االجتماعيةيف مواجهة البىن  االجتماعياإلمجالية للبناء 

  1 »والوعي الوطين وجهان للوعي السياسي 

لوعي السياسي يتطلب من أفراد اتمع تنظيم أنفسهم يف أحزاب أو تنظيمات معينة لتحقيق يالحظ أن ا

  .أهدافهم املختلفة

لوعي الصحي أمهية كبرية يف حياة الفرد واجلماعة على حد سواء وتزداد أمهيته يف ل: أهمية الوعي الصحي -2

كبريا يف الوقاية منها ن يلعب الوعي الصحي دورا  األمراض واألوبئة لذلك يتعني أ انتشارهذا العصر بالذات حبكم 

ومساعدة األفراد على " ري من العالج خالوقاية  " سيما اخلطرة، فالوعي الصحي يعمل على حتقيق مقولةوال

األمراض وتكمن  انتشارظاهرة الوفيات النامجة عن  احلذفالتخلص من العادات الضارة بصحتهم باإلضافة إىل 

    :يف  أمهية الوعي الصحي

الصحية وجتعله قادرا على البحث متكني األفراد من التمتع بنظرة علمية صحيحة تساعده يف تفسري الظواهر  -  «

  .وعللها مبا ميكنه من جتنبها والوقاية منهاعن أسباب األمراض 

ائبة إزاء ما صأا رصيد معريف يستفيد منه اإلنسان من خالل توظيفه هلا وقت احلاجة يف إختاد قرارات صحية  - 

  .يعرتضونه ويواجهه من مشكالت صحية

منها كوا نشاط غري جامد يتسم املزيد  اكتشافأا تولد لدى الفرد الرغبة يف االستطالع وتغرس فيه حب  - 

  .بالتطور املتسارع

                                                           

، 147يف الوطن العريب املستقبل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، العدد  االجتماعياإلعالم وقضايا الوعي : عبد اهللا بوجالل -  1

  .45 -44، ص ص 1991
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 1 .  »ة والثقة بالعلم كوسيلة من وسائل األخبار وبالعلماء املتخصصني يف الصحوالتقدير  االعتزازخلق روح  - 

  :جوانب الوعي الصحي: ثالثا

 تتضافرهناك عدة جوانب وجماالت للوعي الصحي فهي ال تقتصر على جانب واحد فقط بل البد أن       

 :حىت يتحقق الوعي الصحي وذلك من خاللمجيع القوى 

ن مل عملية التوعية الصحية مجيع جماالت احلياة فال تقتصر على جانب واحد دو شينبغي أن ت -  «

أن يوفرها املنزل وهنا تقع على األم بالذات مسؤولية كربى يف غرس القيم واآلداب الصحية يف أبنائها غريه، فيتعني 

 أداءبالنظافة الشخصية والعامة ويتعني أن حترص املدرسة على  االلتزاموتعويدهم على السلوك الصحي وعلى 

  .لى العادات الصحية اجليدةالصحي بني طالا حبيث يشبون عرسالتها يف نشر الوعي 

دورا رئيسيا يف بث الوعي وباملثل فإن لكل من اجلامعة واملؤسسات اإلعالمية ومؤسسات العمل واإلنتاج 

وغرسه وترسخه وتأصيله يف نفوس أبناء اتمع بل أن اتمع برمته مطالبا بأن يسهم يف نشر الوعي الصحي 

ومن هنا فإن رسالة الوعي الصحي ال ميكن إلقاء مسؤوليتها  حية السليمة بالقواعد الص االلتزاموتدريب الناس على 

مجيع القوى وتعاوا فإن مؤذي ذلك أن وسائل  تضافركلية على املؤسسات الطبية يف اتمع وحدها إذ البد من 

يمه املدرسة وبالشمول، ذلك ألننا إذا اقتصرنا على جانب واحد فإن ما تقبالعمق  مالتثقيف الصحي البد أن تتس

مها فإن وسائل نشر الوعي الصحي وتأصيله ال ميكن أن يقتصر على جمرد وسيلة يف هذا الصدد مثال يهدمه البيت 

، برنامج وإمنا البد أن تشمل كذلك إىل جانب القدرة احلسنة إذاعةقة أو صنشرة طبية أو وضع ملبعينها كإصدار 

إسالمنا احلنيف لكل ما حيفظ على اإلنسان صحته وجيعله قويا وقد دعانا ،  ...به يقتديواملثال الطيب الذي 

   2  » .نظيف طاهرا عفيفا معتدال فلقد سبق اإلسالم مجيع املدارس الغربية سواء يف الطب أو الوعي الصحي

  : أهداف نشر الوعي الصحي: رابعا

ملفاهيم واملعارف الصحية حتقيقها والوصول إليها من خالل نشر اهناك عدد من األهداف اليت يراد        

واحتياجام عن طريق استخدام السليمة يف اتمع وبالتايل مساعدة األفراد يف حتديد مشاكلهم الصحية 

الصحية السوية خالل السلوك الصحي السليم وتغيري اخلاطئ إىل سلوك صحي  االجتاهاتإمكانام وبناء 

 : الصحي فيما يلي صحيح بني أفراد اتمع ومتثلت أهداف نشر الوعي

                                                           

  .4-3، ص ص  1998، مصر، 1دور اإلعالم يف حتقيق الوعي الصحي، الدار املصرية اللبنانية ، ط: بد املالك بن عبد العزيز الشلهوبع -  1

  .133 -132ت، ص ص . ، اإلسكندرية، د1اإلسالمي والعالج النفسي، دار الفكر العريب، ط: عبد الرمحن العيسوي -  2
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أملوا باملشكالت الصحية و إجياد جمتمع يكون أفراده قد أملوا باملعلومات الصحية عن جمتمعهم  - «  

وأعراضها وطرق الوقاية منها  انتقاهلاواألمراض املعدية املنتشرة يف جمتمعهم ومعدل اإلصابة ا وأسباا وطرق 

  .ووسائل مكافحتها 

قد فهموا وأيقنوا أن حل مشكالم الصحية واحملافظة على صحتهم وصحة جمتمعهم  إجياد جمتمع يكون أفراده - 

  .هي مسؤوليتهم قبل أن تكون مسؤولية اجلهات احلكومية 

رض من إنشائها غوتفهموا الإجياد جمتمع يكون أفراده قد تعرفوا على اخلدمات واملنشآت الصحية يف جمتمعهم  - 

  .وجمدية ا بطريقة منظمة االنتفاعوكيفية 

بدافع شعورهم ورغبتهم إجياد جمتمع يتبع أفراده اإلرشادات والعادات الصحية السليمة يف كل تصرفام  - 

  1. »السبيلويبدلون املال واجلهد يف هذا ويشرتكون إجيابيا يف حل مشكالم الصحية 

 :مؤسسات نشر الوعي الصحي: خامسا

مع انتشار األمراض مما أدى إىل ضرورة تعميق مفهوم الوعي  خاصةالعديد من املؤسسات بنشر الوعي  اهتمت  

يتمتع باملعرفة الصحية فقد أكد العديد من الباحثني على أمهية الوعي ل يالصحي ملاله من أمهية بارزة يف إنشاء ج

لة عن نشر الوعي و ف جهود كل املؤسسات من أجل نشره ومن أهم املؤسسات املسؤ ثالصحي وضرورة تكا

  :الصحي جند

غرس السلوك الصحي يف أفرادها يعترب من أوىل الوظائف اليت جيب أن إن دور األسرة يف :.... األسرة - 1 « 

  : تقوم ا األسرة وعليه نستطيع القول إن من أبرز أدوار األسر يف نشر الوعي الصحي بني أفرادها هو 

سودها السعادة واهلدوء والعطف تؤثر بشكل إجيايب إن احلياة العائلية املستقرة اليت ي: توفري حياة عائلية سليمة - 

كما أن الطفل الذي ينشأ يف أسرة تنشر ا األمراض يكون عرضة لإلصابة ا عن يف صحة األطفال النفسية  

يف أسرة تتمتع بالصحة الكاملة فإن هذه األسرة قادرة على العمل لوقايته أما الطفل الذي ينشأ  االختالططريق 

  .القيام مبهمة الرتبية الصحيةمن األمراض و 

  .سليمة يف الطفل مند نعومة أظافرهغرس العادات الصحية ال - 

                                                           

  .41ه، ص  1405، مكة املكرمة، 1ة يف الرتبية الرياضية، املكتبة الفيصلية لدار النشر، طاجلوانب الصحي: سالمة اء الدين -  1
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من خالل توفري الكتب املتخصصة وااالت الصحية الوسائل والظروف املعينة على تثقيف أفراد األسرة توفري  - 

  1  » ...ود باملعلومات الصحية املتنوعةوالقيام بالرحالت مما يساعدهم يف التز 

   .مؤسسة تربوية هلا دور هام يف نشر الوعي واالرتقاء بالصحةمما سبق بأن األسرة  رنق    

  : يظهر دور املدرسة يف نشر الوعي الصحي من خالل ما يلي: المدرسة -2 «

  .تزويد التالميذ باملعرفة الصحية الفريدة من األمراض املختلفة اليت تصيب اجلسم - 

  .عد الصحية الضرورية للوقاية من األخطار واألمراضتزويد التالميذ بالقوا - 

السليمة اليت متكنهم التعامل بنجاح مع املشكالت الصحية اليت  واالجتاهاتإكساب التالميذ بالقواعد الصحية  - 

  .يتعرضون هلا أحد أفراد أسرهم

  2 .» ...التالميذ  إلقاء احملاضرات ونشر الكتيبات والقيام مبسرحيات تساعد يف نشر الوعي الصحي بني - 

تعليمية تلعب دورا هاما يف إكساب التالميذ السلوك الصحي  اجتماعيةيالحظ أن املدرسة مؤسسة     

   .السليم

  : اإلعالم نوعنياملعلومات الصحية اليت تقدمها وسائل .....: وسائل اإلعالم  -3 «

صد ا إمداد األفراد باملعلومات معلومات صحية متخصصة تقدم ضمن الربامج الصحية للتوعية اليت تق - 

والتجارب املسامهة يف حل مشكالم الصحية ومن أمثلة هذا النوع الربامج أو الصفحات املتخصصة سواء يف 

  .مثل برنامج الطب واحلياة وسالمتك وغريمها من الربامج الصحيةالصحافة أو اإلذاعة والتلفزيون 

عالم فهي املعلومات اليت تقدمها يف ثنايا الربامج الغري متخصصة ويف املعلومات الصحية اليت تقدمها وسائل اإل - 

الوقاية منها بعض األمراض وكيفية معلومات صحية حول أحدث املستشفيات الطبية وحول هذه الربامج تقدم 

  3 . »ويكون مصدرها عادة وكاالت األنباء والصحف واالت

عي الصحي لدى كل أفراد اتمع عن طريق الصحافة أو يف نشر الو يالحظ بأن وسائل اإلعالم هلا دور 

  .االت أو اإلذاعة أو التلفزيون، أو وكاالت األنباء من خالل الربامج الصحية املختلفة

                                                           

املراهقني، رسالة دكتوراه العلوم يف علم النفس،  لدىاخلطر وتنمية الوعي الصحي فعالية برنامج تربية صحية يف تغيري سلوكات : صليحة القص - 1

، ص 2016 -2015مد خيضر، بسكرة، ، جامعة حمواالجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية اعيةاالجتم ختصص علم النفس العيادي، قسم العلوم

   .188 -187ص

 .190، ص نفسهمرجع  -  2

  .193 -192، ص ص مرجع نفسه  -  3
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تؤدي املؤسسات الدينية دورا مؤثرا يف نشر الوعي الصحي بني أفراد اتمع : المساجد ودور العبادة -4 « 

تعترب من أفضل من كبار السن وعلى رأسهم هذه املؤسسات الدينية واملساجد واليت  خاصة األميني منهم وأغلبهم

  : املواقع لنشر الوعي الصحي يف 

والدروس اليت تقام يف املساجد اليت هلا أثر فعال يف تعريف الناس بالعادات واملمارسات اخلطب واملواعظ  - 

  .صية واملنزل وآداب األكل والشرابخبالنظافة الش كاالعتناءث اإلسالم عليها  حالصحية اليت 

نشر الكتب واملقاالت اليت تتناول وجهات نظر اإلسالم يف بعض القضايا واملشكالت الصحية مثل التدخني  - 

  .1 »وتناول اخلمر واملخدرات 

املساجد ودور العبادة من املؤسسات الدينية اليت هلا دور هام يف نشر الوعي الصحي بني يالحظ بأن 

اليت دف إىل تعريف الناس بالعادات واملمارسات الصحية اليت تمع من خالل اخلطب والدروس الدينية أفراد ا

  .إضافيا للمعلومات الصحيةحث عليها الدين احلنيف وهذا ما جيعلها مصدرا 

  : مراحل عملية تكوين الوعي الصحي: سادسا

 :اليةمتثلت مراحل عملية تكوين الوعي الصحي يف املراحل الت    

واملفاهيم يف هذه املرحلة البد من حتقيق دقيق ملا يتوافر لدى الطلبة من املعارف   :المرحلة التمهيدية - 1 «

   »والسلوكيات املتصلة باجلوانب الصحية 

يالحظ يف هذه املرحلة أنه ليس من املقبول أن نقدم خربات جديدة إال من خالل وضوح الرؤية بالنسبة ملا    

   .طلبة من معارف سابقة يف هذا االيوجد لدى ال

يتم يف هذه املرحلة حتديد املداخل املناسبة لتكوين الوعي لدى الطلبة وهي دف  :مرحلة التكوين -2 «

  . » واحلاجات واآلمال اليت يشعرون ا االهتماماتمجيعها إلثارة الدافعية لدى الطلبة ومن أهم هذه املداخل 

أن الطلبة يف حيام توجد لديهم آمال واهتمامات يسعون لتحقيقها وهي كلها تتفق  يالحظ يف هذه املرحلة   

   .إلثارة الدافعية والتهيئة الفكرية من أجل تقدمي ما من شأنه أن يشارك يف تكوين الوعييف كوا مداخل 

من مفاهيم  مهلللطلبة لكي يطبقوا ما سبق تع ايفرتض أن تتاح املوافق كما وكيف: مرحلة التطبيق  -3  «

أن ما حدث من تعليم وتعلم له آثار باقية ومؤثرة عقل  منوما مت تكوينه من وعي وذلك للتأكد وسلوكيات 

  . »ووجدان وسلوكيات الفرد 

                                                           

  .196، ص سبق ذكرهمرجع : صليحة القص -  1



 الفصل الثالث                                                                   الوعي الصحي

 

 

60 

ما  الختباريالحظ يف هذه املرحلة أن جيد الطالب الفرصة للتطبيق واملمارسة حيث جيد الفرصة الكافية 

   .سبق تعلمه

هذه املرحلة خاصة بعملية اإلثراء ملا سبق تعلمه وتكوينه من مفاهيم والتأكد من  :يت مرحلة التثب -4 «

  .1  »تأثريها يف مستوى الوعي لدى الطلبة 

من املراجعة له يالحظ يف هذه املرحلة أن الطالب عندما يتعلم يف مرحلة التكوين والتطبيق شيئا ما البد 

  .ثبيتوالت

  : اإلعالم عالقة التوعية الصحية ب: سابعا

ا يف مبأفراد اتمع يف شىت ااالت كل تلعب وسائل اإلعالم دورا هاما يف تنمية الوعي الصحي لدى  

هم على كل جديد كما حتاول أو تبىن عافق املختلفة وإطالو ذلك تزويد اتمع باملعلومات الصحية عن القضايا وامل

د عالقة التوعية الصحية باإلعالم يف مستويني مها مستوى وتتحدلدى الفرد ثقافة صحية ووعيا خبطورة األمراض 

   :وذلك من خاللتعاوين ومستوى وظيفي 

توظيف اإلعالم بغية تنمية الثقافة الصحية و التعريف بربامج اإلعالم الصحي : المستوى التعاوني -1 «

  .الوقائي

معرفة اخلرب : ع وثقافته من خاللتبين سياسة إعالمية تواصلية حترتم عقيدة اتم :المستوى الوظيفي -2

  .الصادق واإلحاطة بالقضايا الصحية ونشر القيم الصحية بني أفراد اتمع

ومن خالل هذه العالقة ميكننا حتديد أمهية اإلعالم يف اال الصحي حيث تعترب وسائل اإلعالم املصدر 

خالل عملها والوجداين والسلوكي ومن  يفاملعر  الرئيسي للمعلومات وتؤدي دورا كبري ومهما يف بناء الفرد وتكوينه

سائل اإلعالم و عليها ف اعتمادهوآرائه وسلوكياته ومن خالل  قةمواف نتجعلى زيادة رصيد املعلومات واخلربات اليت ت

هذه الوسائل قوة كبرية من خالل إحكام سيطرا  ضحتة للمعايري ناقلة للحياة وأصفألفكار وال ةمرتبأصبحت 

  .2  » وجمموعاته ومنظماته تهاليت يعتمد عليها أفراد اتمع وخنباملعلومات  على مصادر

                                                           

م، جملة ر الطلبة ، طولك ة والقدس املفتوحة من وجهة نظرمستوى الوعي بالصحة النفسية لدى طلبة جامعيت فلسطني التقني: جمدي اجلويسي - 1

  .260، ص 2015، 46البحوث الرتبوية و النفسية، جامعة فلسطني التقنية، العدد 

، علوم اإلعالم واإلتصال، ختصص إتصال سرتواكتساب الوعي الصحي للمرأة ، مذكرة ما االجتماعيمواقع التواصل : غنيمة، بودية زهرة يزهري  -  2

  .32 -31، ص ص 2019 -2018قات عامة، جامعة عبد احلميد ابن باديس، مستغامن، وعال
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 استخدامكما أظهرت العديد من الدراسات احلديثة بأن هناك عددا متزايدا من املؤسسات اليت تؤكد على أمهية 

املثال مت تشجيع  فعلى سبيل«  واألطباء ىكوسيلة فعالة لنشر املعلومات بني املرض االجتماعيوسائل التواصل 

طالب التمريض وجتهيزهم مبوارد من أجل إنشاء مقاطع فيديو من ثالثة إىل مخسة دقائق على موقع اليوتيوب 

موقعي  استخدامإضافة إىل ذلك أظهرت، دراسة حديثة عن  االجتماعيالتواصل وتوزيعها عرب خمتلف منصات 

شرتاك املتدربني يف اال فعالة الميكن أن يكون طريقة مي التعليتويرت وفيسبوك كأدوات تكميلية لتقدمي احملتوى 

إىل التأكد من أن أفراد اتمع يسلكون الطيب كما أن نشر الوعي الصحي يف الصفحات عرب الفيسبوك يهدف 

  : لدى الشباب عرب الفيسبوك إىل ما يليسلوكا صحيحا ويهدف نشر الوعي الصحي 

املعلومات املتصلة باملستوى الصحي يف جمتمعهم واملشكالت الصحية واألمراض بالتأكد من إملام أفراد اتمع  - 

  .املعدية املنتشرة يف جمتمعهم من معدل اإلصابة ا، أسباا، طرق إنتقاهلا، طرق الوقاية منها و مكافحتها

أن تكون  إدراك األفراد بأن مشكالم الصحية واحملافظة على صحتهم وصحة جمتمعهم هي مسؤوليتهم قبل - 

  1  » ...لفيسبوكية عرب نشر الوعي الصحيما تسعى إليه الصفحات امسؤولية اجلهات احلكومية وهو 

مما سبق بأن الوعي الصحي يشكل لدى األفراد حجر األساس يف أمناط سلوكيام اليومية اليت هلا  رنق     

الرئيسي للمعلومات الصحية إذ تؤدي دورا  أثر كبري يف حالتهم الصحية بشكل عام وتعترب وسائل اإلعالم املصدر 

الصحية حول األمراض كبريا يف بناء الفرد و تكوينه املعريف من خالل عملها على زيادة رصيده من املعلومات 

وسيلة فعالة يف نشر املعلومات .) ..يوتيوب –ويرت ت -فيسبوك(  االجتماعيواألوبئة باعتبار أن وسائل التواصل 

االجتماعيشبكات التواصل ( وسائل اإلعالم بني تمع ومن هنا تتضح العالقة اإلرتباطية الصحية ألفراد ا  (

  .والوعي الصحي

  

  

  

  

  

                                                           

  .724مرجع سبق ذكره، ص : وهيبة كواشيكيم،  مسري -  1
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  :خالصة الفصل 

األفراد على تبين منط عملية إعالمية دف إىل حث لقد جاء هذا الفصل ليطلعنا بأن الوعي الصحي 

هذا األمراض ويتحقق  انتشارلمجتمع واحلد من الصحي لحياة وممارسات صحية سليمة من أجل رفع املستوى 

نظرا املواطنني بأخطار األمراض خاصة يف عصرنا احلايل اهلدف بنشر املفاهيم الصحية السليمة يف اتمع وتعريف 

ي قالصحي له دور هام يف تعليم الفرد كيف ييف كافة أحناء العامل هلذا فالوعي  19 –لتفشي فريوس كورونا كوفيد 

دورا مهما  االجتماعيهذه األمراض كما تشكل وسائل اإلعالم اجلديدة وبالتحديد شبكات التواصل  نفسه من

  .وبثه وغرسه وتعويد األفراد عليه وبالتايل تنمية وتطوير هذا الوعي الصحييف نشر الوعي الصحي 

 

 

 

 

  

  

 

 

    

 

 

   



  

  

  

  19-فيروس كورونا كوفيد : الفصل الرابع

  

 :تمهيد     

  عن المرض  االسم اختالفمفهوم فيروس كورونا وسبب : أوال            

  19 -فيروس كورونا كوفيد انتقالبداية : ثانيا            

  19-أعراض مرض فيروس كورونا كوفيد : ثالثا            

  وكيفية عالجه وطرق الوقاية منه 19 -س كورونا كوفيدعدوى فيرو  انتقالكيفية : رابعا 

  . في جائحة كورونا االجتماعيالوظيفة اإلعالمية لشبكات التواصل : خامسا            

   19 -الجوانب اإليجابية والسلبية للتغطية اإلعالمية لفيروس كورونا كوفيد : سادسا            

  .الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجدالساللة : سابعا            

  . خالصة الفصل     
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  :تمهيد

بني الزكام وأمراض أكثر إعتالالت تتنوع تسبب تعد فريوسات كورونا فصيلة كبرية من الفريوسات اليت 

الرئوي احلاد الوخيم  االلتهابومتالزمة )  MERS – COV( ة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية موخا

)SARS – COV ( املستجد ، وميثل فريوس كورونا )n c o v  (ة من الفريوسات مل يسبق ساللة جديد

املصدر ويعين ذلك أا تنتقل بني احليوانات والبشر حتديدها لدى البشر من قبل وتعد فريوسات كورونا حيوانية 

) سارس( الوخيم الرئوي احلاد االلتهابإىل أن فريوس كورونا املسبب ملتالزمة  املستفيضة االستقصاءاتوتوصلت 

الشرق األوسط التنفسية من فريوس كورونا املسبب ملتالزمة  انتقل البشر بينما سنانري الزباد إىلمن  انتقلقد 

يب البشر صاجلمال الوحيدة السنام إىل البشر كما تنتشر العديد من فريوسات كورونا املعروفة بني احليوانات ومل ت

  .بعد

 انتقالبداية عن املرض،  االسم اختالفسنحاول يف هذا الفصل شرح مفهوم فريوس كورونا وسبب و 

لشبكات التواصل وكيفية الوقاية منه، كذلك التطرق للوظيفة اإلعالمية  هوأعراض 19 –فريوس كورونا كوفيد 

أثناء جائحة كورونا باإلضافة إىل اجلوانب اإلجيابية والسلبية أثناء التغطية اإلعالمية لفريوس كورونا   االجتماعي

  .لة اجلديدة املتحورة من فريوس كورونا املستجدالالسستكون هناك إشارة إىل و ،  19 –كوفيد 
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  : عن المرض االسم اختالفمفهوم فيروس كورونا وسبب : أوال

 -كوفيد( سنحاول فيما يلي التطرق إىل مفهوم فريوس كورونا أوال مث نتطرق إىل تسمية مرض كورونا       

  .عن املرض سماال اختالفكما نتطرق إىل سبب   ، والفريوس املسبب له) 19

    :تعرف فريوسات كورونا حسب منظمة الصحة العاملية بأا:  مفهوم فيروس كورونا -1

وتسبب أمراضا ترتاوح من نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشد حدة  االنتشارفصيلة فريوسات واسعة  «     

، وفريوس  )السارس( ئوي احلاد الوخيم الر  االلتهابومتالزمة )  MERS( مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية 

   » 1.لدى البشر اكتشافهاهو ساللة جديدة من الفريوس مل يسبق )  NCOV( املستجد كورونا 

  .19 –يمثل صورة فيروس كورونا كوفيد  ))01(رقم  الشكل( 

  :والفيروس المسبب له)  19 –فيد و ك( تسمية مرض كورونا  - 2

وكان يعرف سابقا ( والفريوس املسبب هلذا املرض  19 –من مرض كوفيد  الرمسي لكل االسممت إعالن       

  : على النحو التايل)  2019باسم فريوس كورونا املستجد 

غري أنه ميكن تسمية فريوس كورونا  استخدامايف اللغة العربية تعد تسمية فريوس كورونا األكثر  :التسمية -« 

اهلالة والفريوسة املكللة، أما يف اللغات األجنبية فيعود أصلها  وسالتاجي وفري  فريوسالعدة تسميات ومن أمهها 

اليت تعين التاج أو اهلالة كما تعين إكليل الزهور أو اإلكليل، وكل التسميات السابقة  coronaإىل اللغة الالتينية 

  2 »يف اهر الذكر تدل على الشكل املعدي للفريوس بعد التقاطه 

  )19 –كوفيد ( تسمى مرض فريوس كورونا  تسمية املرض :المرض - «

 – cov 2( يم خالرئوي احلاد الو  االلتهابملتالزمة املسبب  2بفريوس كورونا أما الفريوس يسمى  :الفيروس -

SARS ( «  3  .     

يعرفون املرض دون معرفة كما أن األشخاص وبناءا عليه فإن تسمية الفريوسات ختتلف عن أمساء األمراض        

  .ريوس الذي يسببهالف

                                                           

  : منظمة الصحة العاملية -  1

-https://www.who.int /ar /emergencies / diseases/ novel- corona virus – 2019, le 23/02/2021, 
20 :15 h. 
2- https://ar.wikipedia.org, le 23/02/2021, 20 :15 h.                                                            

 :منظمة الصحة العاملية -  3

https://www.who.int/epi- win,le 23/02/2021, 20:20 h 
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  : المرض اسمالفيروس عن  اسم اختالف -3

الفريوسات عادة عن أمساء األمراض اليت تسببها وتتفاوت إجراءات تسمية الفريوسات  اسمختتلف 

التشخيصية واللقاحات واألدوية  االختباراتتركيبتها اجلينية لتسهيل تطوير  « :واألمراض وأغراضها من خالل 

األوسع نطاقا حيث حتدد أمساء الفريوسات العلمي واتمع به أخصائيو الفريوسات  ضطلعيوهو العمل الذي 

ودف تسمية األمراض إىل تيسري النقاش بشأن الوقاية من  ) ICTV( اللجنة الدولية لتصنيف الفريوسات 

التأهب لألمراض  وحّدته وعالجه ويتمثل دور منظمة الصحة العاملية يف انتقاله املرض ومدى انتشاره وسهولة

  "التصنيف الدويل لألمراض" هذه األمراض يف مرجع هلا لذلك فهي من حتدد رمسيا أمساء  واالستجابةالبشرية 

  )ICD (االلتهاباملسبب ملتالزمة  2فريوس كورونا " الفريوسات تسمية  يفنص، وقد أعلنت اللجنة الدولية لت 

 ،2020فرباير / شباط 11رمسيا للفريوس اجلديد يف  اامس)  SARS – COV- 2( " الرئوي احلاد الوخيم 

الرئوي احلاد الوخيم  االلتهابكورونا الذي سبب فاشية متالزمة الفريوس جينيا بفريوس   الرتباط االسمهذا  واختري

كوفيد " اجليين، وأعلنت املنظمة بدورها أن  ارتباطهماخمتلفان رغم  نيغري أن الفريوس ،2003عام  يف) سارس( 

عمًال باإلرشادات اليت وضعتها سابقا  2020فرباير  11الرمسي هلذا املرض اجلديد يف  االسمهو "  19 –

قائما بني املنظمة  االتصال، وكان )الفاو( الزراعة لألمم املتحدة، و  األغذيةاملنظمة العاملية لصحة احليوان و منظمة 

الفريوس املسبب " وتشري املنظمة إىل الفريوس باسم  السواءعلى تسمية الفريوس واملرض واللجنة الدولية بشأن 

وال يقصد بأي من هاتني التسميتني عند خماطبة اجلمهور "  19فريوس مرض كوفيد " أو "  19 –ملرض كوفيد 

   .1 » اإلسم الرمسي للفريوس الذي اعتمدته اللجنة الدولية الدولية لتصنيف الفريوساتأن حتل حمل 

  )19 –كوفيد ( يروس كورونا ف انتقالبداية : ثانيا

مث بإسم  ) corona virus( يف البداية باسم كورونا فريوس  فظهر هذا الوباء القاتل الذي عر      

)COVID virus  ( باسممث  )COVID- 19  (منتصف شهر ديسمرب   «: يف )منطقة ووهان يف ) 2019

 )wuhan  (العمومي لألمساك حيث تناولت سيدة صينية  الصينية، وقد ذكر أن مصدر الوباء يعود إىل السوق

فأصيبت بأعراض مرض فتاك مل )  Bat soup( يف التاسعة واألربعني من عمرها حساء الوطواط أو اخلفاش 

  .تعرف حقيقته يف بادئ األمر

                                                           

 :  2020فرباير  11عام يف اإلحاطة اإلعالمية يوم كلمة املدير ال  -  1

.2019 -corona virus -https://www.who.int/ar / emergencies/ disenses/novel 

 le 23/02/2021,21:30h.  
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طباء وهو ألأحد ا أستطاعمعمقة ديسمرب وبعد قيام فريق طيب بإخضاع املرأة املصابة لتحاليل طبية  23ويف 

عاما من التعرف على هذا الفريوس القاتل فقام على الفور بنشر ) 33(ذو الـ )  Li wenliang(  لدكتورا

حتذيرات صارمة لزمالئه على صفحته اخلاصة، حيث فندت احلكومة الصينية كل تلك التحذيرات معتربة إياها 

نفسه ذا الفريوس )  Li( تور بعقوبة ستطال كل مروجيها، وبعد أيام قليلة أصيب الدكحمض شائعات ولّوحت 

   .ني وانتشاره بشكل واسعصوقد تأكد ذلك مع استفحال فريوس كورونا يف ال 2020فيفري  07وتويف بتاريخ 

وقد سامهت عدة عوامل يف تضاعف عدة إصابات واستفحال الفريوس وانتقاله من الصني إىل عدة دول 

  : ملرحلة الثانية ومن أبرز هذه العواملجماورة يف مرحلة أوىل مث إىل جل دول العامل يف ا

  .جمال النقل والطريان املفتوح على مستوى العامل  - 

إجراءات صارمة لوقف انتشار فريوس وغريها األمر الذي أدى إىل تفشي الفريوس بصورة  اختاذالرتاخي يف  - 

واللذان )  SARS(إيبوال و سريعة جدا يتحول فيما بعد إىل وباء عاملي سجل أرقاما خميفة جدا جتاوزت وبائي

  1  »رت حاالت الوفيات فيها بضعة آالفقد

أول حالة إصابة مؤكدة  عنالتلفزيون الرمسي أن اجلزائر أعلنت الثالثاء « أما يف اجلزائر ظهر هذا الوباء بعد ما ذكر

طبية يف خضع لفحوصات بعدما م  2020فيفري  17وصل إىل البالد يوم إيطايل  لبفريوس كورونا وهي لرج

   »2 مركز باستور يف العاصمة باجلزائر

بل أضحى مشكلة عاملية ألن  مل يعد مشكلة الصني فقط  19-يالحظ مما سبق أن فريوس كورونا كوفيد

هم مجيعهم حمتملون أن يكونوا حاملون للفريوس وبالتايل فإن عملية كل أولئك املوجودين بالقرب من املريض 

 .لفريوس وتفشيه أصبحت صعبة ومعقدة السيطرة والتحكم يف انتشار ا

تتمثل األعراض األكثر شيوعا ملرض فريوس كورونا   :19-أعراض مرض فيروس كورونا كوفيد: ثالثا 

    :يف  19 -كوفيد

احلمى واإلرهاق والسعال اجلاف، وتشمل األعراض األخرى األقل شيوعا ولكن قد يصاب ا بعض  «     

سهال، وفقدان حاسة قان األنف، والصداع ، والتهاب امللتحمة، وأمل احللق، واإلاآلالم واألوجاع واحت: املرضى

خفيفة ، وعادة ما تكون هذه األعراض أو القدمني الدوق أو الشم، ظهور طفح جلدي أو تغري أصابع اليدين

ظم ويتعاىف مع، أن يشعروا إال بأعراض خفيفة جدا الناس بالعدوى دون ضوتبدأ بشكل تدرجيي، ويصاب بع

                                                           

 .41 -  40ص الدين بوزرب، املرجع سبق ذكره، ص  والد، خريأبو بكر خ -  1
2 -https://www.France24.com,le 24/02/2021,12 :50 h. 
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من املرض دون احلاجة إىل عالج خاص ولكن األعراض تشتد لدى شخص واحد تقريبا )  % 80حنو (   الناس

فيعاين من صعوبة يف التنفس وتزداد خماطر اإلصابة  19- أشخاص مصابني ملرض كوفيد  5من بني كل 

أو أمراض ط الدم ضغ ارتفاعضاعفات وخيمة بني املسنني واألشخاص املصابني مبشاكل صحية أخرى مثل مب

وينبغي جلميع األشخاص أيًا كانت أعمارهم التماس العناية الطبية فورا السكري أو السرطان، الرئة أو أو القلب 

وأمل و ضغط يف الصدر أو فقدان  ، ضيق النفس أو السعال املصحوبني بصعوبة يف التنفسإذا ألصيبوا باحلمى 

رفق الرعاية الصحية مسبقا ليتسىن بالطبيب أو مب باالتصالمكان ي قدر اإلصالقدرة على النطق أو احلركة ويو 

   »1إىل العيادة املناسبة ضير توجيه امل

  . )حق وصفي ألعراض مرض فيروس كورونايمثل مل) 02(الشكل رقم (  

  : وكيفية عالجه وطرق الوقاية منه  19-كوفيد  كورونا  عدوى فيروس انتقالكيفية : رابعا

  : وكيفية عالجه وطرق الوقاية منه 19 - عدوى فريوس كورونا كوفيد انتقاللي كيفية سنتناول فيما ي     

ميكن أن ينتقل أساسا  19 –حسب منظمة الصحة الدولية فإن الفريوس املسبب ملرض كوفيد  :العدوى  -1

    :عن طريق

تظهر عليهم الذي القطريات التنفسية واملخالطة، وحسب نفس املنظمة فإنه كلما زادت خمالطة األشخاص « 

، حبيث تتعرض أغشيته املخاطية 19 - إصابته مبرض كوفيد احتماليةأعراض تنفسية كالعطس والسعال كما زادت 

، كما ميكن 19-لقطريات تنفسية مليئة بالفريوس املسبب ملرض كوفيد هسواء الفم أو األنف أو ملتحمة عين

  2 »   ت ملوثة بالفريوسبأدوا احتكاكهمبعد  19 -كوفيدلألشخاص اإلصابة مبرض  

، إذ يعد اللقاح جسد 19 -مضاد لفريوس كورونا كوفيدحلد الساعة توصل الباحثني إىل لقاح : العالج -2

اللقاحات على أجزاء غري نشطة أو ضعيفة من الكائن احلي الذي حملاربة عدوى فريوس كورونا وحتتوي اإلنسان 

أين مت نشر برامج التلقيح  االستجابةإىل نفس أا أن تؤدي شاليت من " الشفرة اجلينية " يسبب املرض أو 

  : ومن هذه اللقاحات جند  19 –وباء كوفيد  ىأحناء العامل يف حماولة للسيطرة علاجلماعي يف مجيع 

                                                           

  : املكتب اإلقليمي للشرق األوسطأمحد بن سامل املنظري، املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية، مت االسترياد من  -  1

 19 .hTML.Le -couvid-topics/ corona virus/about -http://www.emro.who.int/ar/health

24/02/2021. 06:10 h.                                                                                                                         

  h :30 24/02/2021, 20 https://www.who.int,le.                                                   :منظمة الصحة الدولية - 2 
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كانون / يناير  5يف  لالستخدامبدأ طرح لقاح أكسفورد : كايأسترازين -لقاح جامعة أكسفورد -1«

يف املائة  70، بعد أن أظهرت التجارب جناحه بنسبة 2020ة على اعتماده يف أواخر عام الثاين، وكانت املوافق

مناعية  استجابةوظهور أعراضه عليهم، وأظهرت البيانات أيضا وجود  19توفري محاية للناس من اإلصابة بكوفيد 

  .قوية لدى كبار السن الذين تلقوا التطعيم باللقاح 

، ميكن أن يزيد احلماية )أخد جرعة ثانية من اللقاح( شري إىل أن إمتام اجلرعة ت ماملالهتومثة أيضا بيانات مثرية 

عرب جرعتني مليون جرعة منه ويتم التطعيم باللقاح  100كما طلبت اململكة املتحدة   % 90بنسبة تصل إىل 

  .درجات حرارة بالغة الربودة  وهو ال حيتاج إىل ختزين منفصلتني 

ويعطي اللقاح يف جرعته  % 95يف نوفمرب أظهرت فعالية اللقاح بنسبة تصل إىل : كبيونتي -لقاح فايزر -2

درجة مؤوية حتت الصفر  70يف درجة حرارة حنو منفصلتني بثالثة أسابيع بينهما، وجيب أن خيزن هذا اللقاح 

عقب جي توينقل يف صندوق معد خصيصا هلذا الغرض  ويكون معبئا يف صناديق ثلج جاف وتثبت فيها أجهزة 

اململكة املتحدة أول دولة يف العامل تعتمد لقاح فايزر ديسمرب املاضي أصبحت  /ويف الثاين من كانوا األوليب إس 

  .على نطاق واسع لالستخدامبيونتيك 

جزءا صغريا ويستخدم  احلمض النووي الرايبوزي" آر إن أي " نوع جديد يسمى لقاح  هو: لقاح موديرنا -3

ينية للفريوس إذ يبدأ هذا يف تكوين جزء من الفريوس داخل اجلسم فيتعرف عليه جهاز املناعة جدا من الشفرة اجل

   .ويبدأ يف مهامجتهلدينا على أنه جسم غريب 

  .من الناس ويعطي اللقاح على جرعتني بفاصل زمين مدته أربعة أسابيع % 94,5وتقول الشركة إن اللقاح حيمي 

  .قن ومهيةنصفهم على اللقاح الفعلي والنصف اآلخر ح لصألف شخص يف التجارب وح 30شارك 

ل ثابتا صألنه يالنهج ذاته املستخدم يف لقاح فايزر لكنه خيتلف عنه يف أن ختزينه أسهل " موديرنا" ويعتمد لقاح 

  .درجة مئوية حتت الصفر وملدة تصل إىل ستة أشهر 20يف مستوى 

 1  » % 92ح أكسفورد إىل أنه فعال بنسبة يعمل مثل لقا : " الروسي" سبونتيك في " لقاح  -4

  .من اللقاحات األخرى اليت جيري تطويرها يف مرحلتها النهائيةباإلضافة إىل جمموعة 

                                                           

1 - https://www.bbc.com, le 25/02/2021,16 :54 h. 
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إتباع جمموعة من التدابري وتشمل التوصيات  19- تتطلب الوقاية من مرض كورونا كوفيد : طرق الوقاية - 3

  : العدوى ما يلي انتشاراملوحدة للوقاية من 

  .الغسل اجليد لليدين باملطهرات والصابون -« 

  .النظافة العامة - 

  .املناديل عند السعال والعطس استخدام - 

  .غسل الفواكه جيدا - 

  .واملستطاع رجتنب مالمسة العينني واألنف قد - 

  .االزدحامالكمامات يف أماكن  استخدام - 

  .جتنب املخالطة - 

  .احملافظة على النظافة الشخصية - 

  .جعة الطبيب عند الضرورةامر ضرورة  - 

  1 »األطعمة والتعامل معها غسل اليدين قبل وبعد إعداد  - 

  :19في جائحة كورونا كوفيد  االجتماعيالوظيفة اإلعالمية لشبكات التواصل : خامسا

لك وتنامي اخلطر الذي يسببه ذيعيش العامل بأسره اليوم أزمة صحية غري مسبوقة مع انتشار فريوس كورونا       

ابات اإلصلت آالف صليس وباءا عاديا بل هو وباء يهدد حياة اإلنسان وقد ح 19 - كوفيدألن فريوس كورونا  

ملحة للتوعية والتثقيف ونشر الوعي الصحي عرب خمتلف ناشرة القلق يف النفوس وأمام هذه األزمة أضحت احلاجة 

 وعية تربز أمهية ودور اإلعالم يف التوعية ذا الوباءوانطالقا من أمهية التللحد من إنتشار الفريوس  االتصالوسائل 

لـ القدس العريب، أن فريوس كورونا قلب حياة البشر على سطح الكرة " ة يقسايسعلي " حيث أكد الدكتور   «

كالنار يف اهلشيم رغم   انتشارهرا لسرعة نظكا باحلياة فحسب ولكن تفاألرضية رأسا على عقب، ليس ألنه أكثر 

به اللقاحات اخلاصة  انعداموبالتايل حلداثة العهد به داخله على الفم واألنف والعينني، وكذلك بالنظر م اقتصار

اجلميع حجر صحيا شامال شل نشاطات البشر تقريبا وفرض على  19 - والعقاقري الشافية من آثاره فوباء كوفيد

ظهور وتطور ومعاجلة كورونا ما كان ليأخذ هذا املركز الذي رافق  االهتمامهذا ، طوعية أو إجبارية اجتماعيةوعزلة 

رقابة  تالقدمية واجلديدة حت االتصال ليب يف احلد من قدراته الفتاكة لوال مسامهة وسائسالنجاح النو احلجم الكبري 

                                                           

  : منظمة الصحة العاملية  -  1

h. :00  25/02/2021,21 https://www.moh.gov.sa.le 
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اليت أصبحت "  االجتماعيشبكات التواصل " إلكرتونية حرة يف مقدمتها اتصاليف الغالب ووسائط  اتاحلكوم

وتزايد هذا الدور بصورة كبرية بعد   19 -فريوس كورونا املستجد كوفيد انتشارفواعل يف إدارة أزمة أحد أبرز ال

ي هفأصبحت ظر التجوال اليت إختدا العديد من احلكومات حول العامل حأو  االحتياطيإجراءات احلجر املنزيل 

   1  »املتنفس الرئيسي جلميع األفراد كوسيلة للحصول على املعلومات 

اإلعالم يف اجلزائر أمام حتد كبري حول كيفية التعامل  يقف 19 - وأمام تفشي وباء كورونا املستجد كوفيد     

    :لتطورات املتعلقة جبائحة كورونا من خالل.وتغطيته

شر املعلومات ويف بن اهتمامهاوسائل اإلعالم اجلزائرية يف كثري من األحيان مبحاربة الشائعات أكثر من  اهتمام «

 واحتكاردر صوأمام اإلشاعات و األخبار جمهولة امل الظرفاملواطن مبا يتناوله اإلعالم خاصة يف هذا  اهتمامظل 

وشيل امليديا منربا ومنصة تتداول األخبار واملعلومات والدراسات  سالسلطات الصحية للمعلومة شكلت مواقع ال

تعد بعضها واقع فيسبوك وتويرت ويوتيوب حيث العديد من الرسائل والنصائح واإلرشادات عرب م انتشرتكما 

" أحسن خالص" مضرة بالصحة وال تعاجل من الوباء يف احلقيقة حبسب متابعني، حيث يرى الكاتب واإلعالمي 

شددت على احملافظة على املعلومة الرمسية عرب الرجوع احلصري إىل وكالة األنباء الرمسية أن السلطات الصحية 

  .الوسيلة اإلعالمية لطائلة القانون ضة حماولة لتخطي القناة الرمسية قد تعر صحية وأيّ املعلومة ال الستقاء

إىل تغيري طريقة التعامل مع املعلومات املضللة عرب إشعار " الفيسبوك " إدارة  اضطرتويف هذا الصدد       

حتذيري يدعوهم إىل زيارة املوقع اإللكرتوين ملنظمة الصحة العاملية والتضييق على األخبار واملنشورات الزائفة، كما 

من جهتها أا ستحذف كل حمتوى أو أخبار تتعلق بفريوس كورونا ال يكون  مصدرها " تويرت" أعلنت إدارة موقع 

طات الصحية الرمسية ويف هذا السياق أكد اخلرباء على ضرورة مصداقية يف تعاملها مع السلهلا هيئة صحية عاملية 

أن املعلومة الصحية هلا " خالص" ويرى  االجتماعيصات التواصل منعن  واالبتعادعلى املواقع الرمسية  االعتماد

  2  »سياسي  مصداقية كون مصدرها طيب وليس

فهو النافدة الرئيسية للمواطن يف جمال األزمة  دور هام يف هذه االجتماعينقر مما سبق أن لشبكات التواصل      

من إجياد هذا الفريوس وسبل الوقاية منه والتعاطي معه وما توصلت إليه املختربات يف العامل  انتشارالتعريف بكيفية 

فقد ...) تويرت –فيسبوك (   االجتماعيلقاح أو دواء ملعاجلته أو التخلص منه عن طريق وسائل التواصل 

                                                           

 h :32  le 26/02/2021, 14, https://www.aLquds.co.uk.                                            :القدس العريب - 1 
2 -  https://ultra.algeria- ultra sawat.com, le 26/02/2021, 15 :30 h. 

 



19فيروس كورونا كوفيد                                                                  الرابعالفصل   

 

 

72 

مما يعزز اخلدمات  19 - شكل كبري يف إمداد اجلمهور باملعلومات العامة حول فريوس كورونا كوفيدباستخدمت 

  .وحيسن مصداقيتها وزيادة الوعي حول مرض فريوس كورونا االجتماعيالصحية عرب شبكات التواصل 

  : 19 -الجوانب اإليجابية والسلبية للتغطية اإلعالمية لفيروس كورونا كوفيد: سادسا

كل ما يتعلق بأخبار فريوس كورونا  وسيلة الفعالة اليت تقدم للجمهور  ال االجتماعيتعد شبكات التواصل      

املتعددة حيث أصبحت  االتصالية، وخاصة يف ظل ظهور الوسائط انتشارهوعدد اإلصابات وكيفية  19 - كوفيد 

والتثقيف ونشر املعلومات الطبية  من أهم وأسهل األدوات املستخدمة يف التوعية  االجتماعيمنصات التواصل 

األشخاص يعتمدون على هذه املواقع للوصول إىل املعلومة جبوانبها املختلفة خاصة بعد فرض كون أغلب 

لألشخاص  االجتماعيوسائل التواصل ر التجوال من طرف احلكومة حيث مسحت حظإجراءات احلجر املنزيل و 

م دورها اإلجيايب مل ختلو مشاركات وسائل التواصل الفيديوهات واألحداث حلظة حدوثها لكن رغببث 

يثري اجلدل بني مصادر املعلومات الصحية ما وهذا هلا من الصحة  أساست ال شائعامن نشر  االجتماعي

ومصادر املعلومات اخلاطئة حيث ناقش عدد من اإلعالميني واخلرباء العرب اجلوانب اإلجيابية والسلبية لتناول 

    :من خالل 19 -جلائحة كورونا كوفيداجلديدة  تصالواالوسائل اإلعالم 

عضو مؤسسة قطر وذلك حتت عنوان " لكل ربيع زهرة " الندوة اإللكرتونية باخليمة اخلضراء التابعة لربنامج  «     

حيث أكد املشاركون على الدور اإلجيايب الذي " مستجدات جائحة كورونا  ةدور اإلعالم التوعوي يف مواكب" 

كورونا وانعكس على الوعي اتمعي لدى وسائل اإلعالم الفرتة املاضية يف توعية اتمعات خبطورة فريوس   لعبته

بشكل   انتشارهزمة للوقاية منه مما عمل على احلد من الال االحتياطات وأخذاملرض مجيع شعوب العامل خبطورة 

اخليمة اخلضراء على وسائل رئيس برنامج " جريسيف بن علي احل" الندوة اليت أدارها الدكتور كبري ولفتو خالل 

ت دورا مهما يف التحذير من خطورة  اإلشاعات اليت تنتهجها بعض تلك املنصات عبل االجتماعيالتواصل 

   1   »....اإللكرتونية وانعكاساا السلبية على احلالة النفسية للمجتمعات

الشائعات واملعلومات  انتشارمواجهة ت للعمل على خطوا االجتماعيوقد إختدت شركات مواقع التواصل «     

اخلاطئة عن الفريوس فقد تلجأ يف بعض األحيان إىل حذف حسابات أشخاص ينشرون معلومات غري صحيحة 

" املزيفة اليت وصفتها منظمة الصحة العاملية بـ أو حذف ما ينشرونه إال أن احلجم اهلائل من األخبار واملعلومات 

 انتشارإذا كانت تلك الشركات قادرة بالفعل على احلد  بشكل فعال من ما ختتربها " ارية املعلومات اإلخب

                                                           

  h :00 26/02/2021, 10e , lwatan.com-https://www.al.                                        :جريدة الوطن القطرية - 1 
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يم كل تلك الشائعات، ويف خطوة جديدة إختدا جأم أا خطوات حمدودة لن تسهم يف حتاملعلومات اخلاطئة 

" نشرت كل من على مستوى العامل فقد  استخداماوعديد من املواقع األكثر  االجتماعيمنصات التواصل 

أن يقول  2020مارس  17بيانا يف " الفيسبوك وغوغل و مايكروسوفت وتويرت ويوتيوب ولينكدن إن وريدت 

مكافحة املعلومات اخلاطئة حول فريوس كورونا من خالل تلك الشركات تعمل مجيعها بشكل وثيق لتعزيز جهود 

  :   أا

احلجر الذايت يف حني حتارب أيضا التضليل الذي قد يظهر تساعد الناس على البقاء على اتصال خالل فرتات  - 

  .على منصاا

سياساا اخلاصة للموظفني واملستخدمني، وضمن ذلك سياسات العمل من  االتصاليةتقدمي تلك الشركات  - 

  . االستغالليةاملنزل وإزالة اإلعالنات 

  .يف مكافحة فريوس كورونا عرب الفيسبوك توفري مساحة جمانية ملنظمة الصحة العاملية، يف سبيل املساعدة - 

  .تضليل املستخدمني بشأن الفريوس وخماطره وكيفية الرد عليهضمان عدم  - 

لضمان حصول األشخاص  ورونا من التصنيف الرمسي للفريوسكإطالق خدمة البحث املتخصص يف فريوس   - 

   » 1  ..........تائج البحثعلى معلومات موثوقة عن الفريوس وظهور حمتوى صحيح ودقيق يف طليعة ن

فكل هذه الوسائل والطرق جاءت من أجل حماربة املعلومات اخلاطئة املنشورة ضمن شبكات التواصل      

 األمر ضرورة تفعيل قواعد استدعىالوباء، أين مت تضخيم احملتويات املنشورة ضمنها مما  انتشارأثناء  االجتماعي

املعلومة الصحية  احتكارإىل أن " الرتا جزائر" «   اجلزائر فقد خلص حمدثاملعلومات اخلاطئة، أما يفحتظر نشر 

الذي حنن حباجة إليه يف مثل  واالستقراريساعد على ضمان الطمأنينة يف يد جلنة خرباء مشهود على إجيابيتها وقد 

وم من قبل السلطة املرسارت يف اخلط سأغلب وسائل اإلعالم اجلزائرية أن " لوناس : " هذه الظروف حيث يقول

اقدة واملنتقدة لكيفية إدارة أزمة نالخوفا من العقاب إىل درجة املبالغة يف التمجيد واإلشادة وسط غياب األصوات 

اليت  االجتماعيسوى شبكات التواصل ، ويف تقدير املتحدث فإن املنتقدين مل جيدوا 19 - فريوس كورونا كوفيد

بتقنية الفيديو حيث حيثيات وتفاصيل أزمة كورونا عرب بث مباشر فتحت الباب واسعا للجميع ملناقشة كل 

العامل، أين مت إقامة ندوة إلكرتونية عرب تطبيق  ءاتقلون، أطباء، وباحثون من كل أحنسسيضاف فيه، صحفيون، م

اء أزمة وسائل اإلعالم اجلزائرية أثنأداء زووم شارك فيها النقاش أكادميني و مهنيني من داخل وخارج الوطن حول 

                                                           

لبحوث اإلعالم والرأي  يةفريوس كورونا يف اجلزائر، الة اجلزائر  انتشاروالتوعية من خماطر  االجتماعيمواقع التواصل : ميلود مراد، صادقي فوزية - 1

 .155 -152، ص ص 2020، جوان 01، العدد03العام، الد 
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يف مثل  االتصاليةإىل أمهية بناء اإلسرتاتيجيات " حممد قرياط " ، حيث نبه الربوفيسور 19- فريوس كورونا كوفيد

وطمأنة الرأي العام من خالل  الكاذبةللتصدي لتدفقات اإلشاعات واألخبار " أزمة كورونا " هذه األزمات 

، لينتقل 19 - ة يف التعامل مع أزمة فريوس كورونا كوفيدكز الشفافيتالذي جيب أن ير بالتثقيف الصحي  االهتمام

من الصحفيني املهنيني الذي أمجعوا على الصعوبات اليت تواجههم يف أداء  ابتداءلفتح النقاش " فرحي " الدكتور 

سياسة الغلق على مصادر " طاهر فتاين " رئيس حترير الشروق نيوز  انتقدمهامهم خالل أزمة فريوس كورونا حبيث 

عالم اخلاص ببيانات خلية أزمة  اإلمضيف أن التقيد املفروض على املعلومات وجتفيف كل املنابع مبا فيها احمللية 

وأسئلة أوقع املعاجلة اإلعالمية يف الرتابة كورونا يوميا على اخلامسة بتقدمي معلومات وأرقام دون مساءالت 

طر الفريوس وأمهية احلجر الصحي، واستكمل رئيس القسم باملستوى الثاين من التغطية والتوعية، مبخا واالكتفاء

التعامل مع لإلعالم الذي يفتقده بدوره اإلسرتاتيجية  يحقيق امتحانأن أزمة كورونا " حامت " باجلزيرة  االقتصادي

األزمات بسبب هشاشة التكوين الذي ال يسمح بتحقيق قيم اإلفصاح والشفافية، وهذا األمر أكد عليه مدير 

مع األزمة الوبائية  انفتاحاالذي يعترب أن السلطة مل تتعامل بشكل أكثر " ر عبد العزيز قتوي" أخبار الوطن شبكة 

الضعيف لإلعالم اجلزائري خالل أزمة كورونا  األداءربط " عثمان حليايت " ومن جهته الصحفي يف إدارة املعلومة 

عملها بالتوجه العاملية من أدوات لذي غريت وسائل اإلعالم واهليكلية ففي الوقت اباستمرار تداعيات أزمة البنيوية 

الذي يغرق يف الثرثرات بقضايا الصحة والبيئة واملناخ بقي اإلعالم اجلزائري على جه القدمي  االهتمامحنو 

  1. »السياسية

واجلزائر  يف العامل...) يوتيوب  - تويرت –بوك  فيس(  االجتماعييالحظ مما سبق أن شبكات التواصل      

مث تضخيم احملتويات املنشورة ضمن معظم الوباء  انتشارختتلط فيها احلقائق بالشائعات واألخبار املزيفة فأثناء 

األمر ضرورة تفعيل قواعد حتظر نشر املعلومات اخلاطئة واملضللة  استدعىمما  االجتماعيشبكات التواصل 

 19 -جائحة فريوس كورونا كوفيد انتشارأثناء  االجتماعيإنكار دور منصات التواصل وحماربتها، حيث ال ميكن 

الوبائية  الرأي العام لإلطالع أكثر عن املعلومات اخلاصة باألوضاعيف التثقيف والتوعية وتصحيح األخطاء وتوجيه 

  .وتداوهلا على نطاق واسع

  

  

                                                           

1 - echorouk online.com, le 27/2/2021, 11 :45 h. 
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  : الساللة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد: سابعا

ر بعد ظهورها يف بلدان عيف التسبب حبالة من الذالسريع لساللة فريوس كورونا اجلديدة  شاراالنتأدى       

عديدة، لدلك سنحاول فيما يلي التطرق إىل ظهور ساللة فريوس كورونا اجلديدة وأعراضها وكيف مت دخوهلا إىل 

  .اجلزائر

 : ظهور الساللة الجديدة المتحورة -1

أطلق جنوب شرق إجنلرتا ألول مرة يف شخصني واليت « :ة لفريوس كورونا يفالساللة اجلديد اكتشافمت      

ديسمرب  14يف )   w H O( أين مت اإلبالغ عن ذلك إىل منظمة الصحة العاملية  B.71.1. اسمعليها 

اآلن يف بلدان أخرى مبا يف ذلك أملانيا  اكتشافهابعد  الذعرحيث تسبب الساللة اجلديدة يف حالة من  2020

املتحورة حالة حىت اآلن، أين مت رصد الساللة  120يف   B.71.1.وزارة الصحة مت الكشف عن ق بيانات وف

وهو ما دفع عشرات البلدان إىل حظر السفر جوا مع بريطانيا، أو  2020بالبلد األورويب يف منتصف ديسمرب 

  1  »حظر القادمني منها 

  :  19 -رونا المستجد كوفيدأعراض الساللة الجديدة المتحورة من فيروس كو  -2

فهل ميكن من  19 –لوحظت بني املصابني ذه الساللة اجلديدة وغريهم من مرض كوفيد  اختالفاتهناك       

  :بني كورونا األصلي واملتحور، وتتمثل هذه األعراض فيما يلياألعراض التالية التمييز خالل 

 –كوفيد تهم بالساللة الربيطانية من فريوس كورونا  إصاب اراتاالختبتوصلت نتائج املسح إىل أن اللذين أثبتت  «

فقدان  احتماللديهم أكثر عرضة لإلصابة بأعراض السعال واحتقان احللق، والشعور باإلرهاق يف املقابل يقل  19

يف األعراض اخلاصة  اختالفوالشم وأوضح املسح أنه ال يوجد دليل حىت اآلن على وجود  التذوقحاسيت 

  . 2 »أو ضيق التنفس أو الصداع  اهلضمي باجلهاز

  : في الجزائر 19 –لفيروس كورونا كوفيد الساللة المتحورة البريطانية  -3

فيفري  25أعلن معهد باستور يوم  «:دخلت الساللة املتحورة الربيطانية لفريوس كورونا إىل اجلزائر بعد ما     

إثر حتاليل على مصابني بالوباء ) الساللة الربيطانية  (تسجيل حاليت إصابة بفريوس كورونا املتحور  2021

 – COV2يف سياق البحوث اجلينية املستمرة اليت يقوم ا معهد باستور باجلزائر على فريوس حسب بيان املعهد 

SARS  من قبل املخابر املرجعية للمنظمةويف إطار املراقبة النشطة للسالالت املتغرية املنتشرة حاليا يف العامل 

                                                           

1 - https://www.skymeuws arabia.com, le 28/02/2021 , 13 :15 h. 
2 - https://www.dw.com,le 28/02/2021, 15 :30 h. 
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 PCR تأكيد على مستوى خمابر معهد باستور وهذا بعد إجراء حتاليل على عينات متالعاملية للصحة، حيث 

 G N501y/D614حاليت من الساللة الربيطانية اجلديدة اليت حتمل الطفرات  2021فيفري 19إجيابية بتاريخ 

على مستوى مستشفى لصحة اهاتني الساللتني املتغريتني لدى أحد مستخدمي يف قطاع  اكتشافولقد مت 

مراسم دفن والده، وأوضح أنه  حلضوروكذا مهاجر عائد من فرنسا ) وقد مت عزله حاليا  (العقلية بالشراقة الصحة 

زمرييل كانت نتائجها مسوس ومستشفى بين  فىشمث يف وقت سابق إجراء حتاليل على عينات مشتبهة من مست

واليابان، حيث أكد اليت ظهرت بربيطانيا وجنوب إفريقيا والربازيل  سلبية فيما خيص السالالت األربعة اجلديدة

ا يف حال ظهورها كما شدد معهد باستور مسيتم توفري اللقاح اخلاص أنه " عبد الرمحن بن بوزيد " وزير الصحة 

  1   »يدين وارتداء الكمامة وغسل ال االجتماعياملتمثلة يف التباعد  االحرتازيةاإلجراءات  احرتامعلى ضرورة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1 - https://arabic.sputnik nwse.com., le 28/02/2021, 17 :10 h. 



19فيروس كورونا كوفيد                                                                  الرابعالفصل   

 

 

77 

  : خالصة الفصل

من التحديات الصحية الصعبة اليت تواجهها دول العامل اليوم  )COVID  19 -(يعد فريوس كورونا        

كان هلا دور يف التثقيف والتوعية وتوجيه الرأي العام،   االجتماعيويتضح من خالل الفصل أن شبكات التواصل 

 - وذلك من خالل جائحة كورونا كوفيد، يل ملختلف دول العامل واجلزائر خاصة إذ أصبحت اليوم اإلعالم البد

حمل األخبار الرمسية كما أا   االجتماعيإذ أصبحت السباقة يف بث املعلومات أين حلت وسائل التواصل ، 19

الظرفية كانت سالح ذو حدين جانب إجيايب يتعلق بتوضيح احلقائق وجعل الفرد على إطالع دائم باملستجدات 

 .حول الوباء من مصادر رمسية، وجانب آخر سليب يتمثل يف نشر الشائعات واملعلومات اخلاطئة
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   :تمهيد 

املتعلقة مبوضوع بعد القيام بإجناز اجلانب النظري ملوضوع الدراسة وذلك من خالل مجع كافة املعلومات 

منر إىل اجلانب التطبيقي للدراسة للتحقق والكشف عن معارف جديدة ميكن الدراسة من خمتلف املصادر واملراجع 

فريوس   إزاءلتواصل االجتماعي يف تنمية الوعي الصحي دور شبكات ا" منها واليت تتعلق بـ  واالستفادةترسيخها 

حيث يشمل هذا الفصل جماالت الدراسة وجمتمع الدراسة وعينته "  لدى الطلبة اجلامعيني19 –كورونا كوفيد 

  .يف التحليل  اعتمدتوأدوات مجع البيانات وأخريا األساليب اليت واملنهج املتبع 
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عترب ضبط وحتديد جماالت الدراسة من أهم اخلطوات املنهجية الضرورية واهلامة فمن ي: مجاالت الدراسة: أوال

واألفراد املبحوثني باإلضافة إىل الفرتة الزمنية اليت أجريت على املنطقة اليت أجريت فيها الدراسة  فخالهلا يتم التعر 

  : للبحث وهيفيها هذه الدراسة، وقد مت حتديد هذه ااالت كميدان 

  : مجال المكانيال/ 1

أين مت إجراء الدراسة امليدانية بكلية ، الذي أجريت فيه الدراسة أو اال  ويقصد به املكان أو احمليط اجلغرايف     

واليت تقع يف  –جيجل  -جبامعة حممد الصديق بن حيي القطب اجلامعي تاسوستالعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

ومن اجلهة الشمالية كل العمرانية تاسوست حيدها من اجلهة الغربية مدينة جيجل، بلدية األمري عبد القادر املنطقة 

اجلنوبية ومن اجلهة الشرقية املنطقة العمرانية تاسوست، أما من اجلهة  43من السكة احلديدية والطريق الوطين رقم 

  : هكتار، وتضم أربعة كليات هي 39,5اجلامعة  ةفتحدها مقربة تاسوست، وتبلغ مساح

  .كلية احلقوق والعلوم السياسية  - 

  .واللغات األجنبية اآلدابكلية   - 

  .والتجارية والتسيري  االقتصاديةالعلوم كلية   - 

  .كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  - 

  : على هذه األخرية لعدة أسباب منها اختيارناوقد وقع      

  .للوقت والتكلفة وحبكم متابعة الدراسة فيها اختصارا - 

يتمثل اال البشري اخلاص ذه الدراسة يف الفئة اليت سيجرى عليها تطبيق أدوات : المجال البشري -2

يستخدمون شبكات التواصل ومتثلت يف طلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ذكورا وإناثا الذين البحث، 

ينسجم ويتفق مع  مبا وذلك –جيجل  -االجتماعي، جبامعة حممد الصديق بن حيي القطب اجلامعي تاسوست

  .متطلبات إجراء البحث وتسهيال للوصول إىل نتائج منطقية

عنوان املذكرة  اختيارمن  انطالقاالدراسة وهذا  استغرقتهايعد اال الزمين الفرتة اليت  :المجال الزماني -3

مين إلجناز هذه الدراسة ما بني اال الز  امتدتسليم املذكرة يف شكلها النهائي، حيث  املشرف إىل غايةوتعيني 

إعداد اجلانب النظري أوال حيث أخذ اجلزء األكرب من زمن حيث مت  2021وماي  2020أواخر ديسمرب 

إىل اجلانب  االنتقالألجل مجع املادة النظرية للدراسة مث " شهرين ونصف " حوايل  استغرقتحيث  ،الدراسة

أفريل لتأيت  10مارس إىل  26وحتكيمها مدة أسبوعني وأكثر من  اناالستبي استمارةإعداد  استغرقامليداين أين 

مدة يومني يف الفرتة الزمنية على املبحوثني فرتة توزيعها  استغرقتحيث  االستبيان استمارة بعدها مرحلة توزيع
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بطريقة  يةواالجتماعوكانت موزعة على األقسام املوجودة بكلية العلوم اإلنسانية  أفريل، 12إىل  11املمتدة من 

، ومن الساعة 2021أفريل  11يوم   مساء 00: 16زواال إىل غاية  30: 14عشوائية بسيطة من الساعة 

، وذلك بالوقوف أمام مدخل الكلية 2021أفريل  12مساء من تاريخ  00: 15صباحا إىل غاية  30: 8

، االمتحاناتمع فرتة  االستبيان تمارةاس وقد تزامنت فرتة توزيع وتوزيعها على الطلبة املتواجدين هناك بالتناوب،

وذلك تطبيقا للربوتوكول الصحي للوقاية من ) والسنة أوىل ماسرت السنة ثانية ليسانس ( واليت كانت على دفعات 

معاجلة البيانات وحتليلها واستنباط نتائج الدراسة مع منتصف شهر ماي وأخريا  ، 19 - فريوس كورونا كوفيد

2021.  

    :دراسة مجتمع ال: ثانيا

دور شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية الوعي " من موضوع الدراسة وأهدافها الذي يبحث يف  انطالقا     

مت حتديد جمتمع البحث يف هذه الدراسة واملتمثل "  لدى الطلبة اجلامعيني19 –فريوس كورونا كوفيد  إزاءالصحي 

طلبة وقد بلغ تعداد  –جيجل  –حممد الصديق بن حيي جبامعة يف مجيع طلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

طالب وطالبة من خمتلف ) 3892( والذي ميثل حجم اتمع األصلي  2021 - 2020هذه الكلية لسنة 

  .التخصصات

 -2020يمثل تعداد الطلبة المسجلين بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية لسنة  )03(الشكل رقم 

2021.(  

مجيع املفردات اليت تتوافر فيها اخلصائص املطلوب دراستها وقد يكون هذا اتمع  « :مع الدراسةويقصد مبجت

   1 ». حمدود أو غري حمدود

و مجيع األشخاص املكونني مجيع املفردات اليت تكون يف إطار البحث املراد دراسته وه« :ويعرف أيضا بأنه

  2  »للدراسة

  .اللذين يكونون موضوع مشكلة الدراسة فهو بذلك مجيع األفراد واألشخاص 

غري قادر على إجراء دراسة على تعترب العينة أسلوب جلمع البيانات عندما يكون الباحث  : عينة الدراسة: ثالثا

  .عينة جترى عليها الدراسة اختيارمجيع مفردات جمتمع البحث، حيث يلجأ الباحث إىل 

                                                           

  .153، ص 2008، مصر، 1الدليل الشامل يف البحث العلمي، جمموعة النيل العربية، ط:   مربوكة عمر حمريق -  1
، ص 2011، عمان  1، دار الصفاء، ط)مفاهيم وأدوات(منهجية البحث يف العلوم االجتماعية واإلدارية : أمحد عارف العساف، حممود الوادي -  2

221.  
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اتمع ويالحظ أن مصطلح العينة ال يضع أية قيود على طريقة  جمموعة جزئية من  « :وتعرف العينة عل أا 

  1   »احلصول على العينة فالعينة ببساطة هي جمموعة جزئية من جمتمع له خصائص مشرتكة 

    :يف هذه الدراسة على العينة العشوائية وتعرف على أا  اعتمدناوقد 

  2 »يف العينة اريلالختوحدات جمتمع البحث فرصة متساوية العينة اليت ختتار بطريقة الصدفة واليت تعطي جلميع  «

أي  اختيارهاالعينة اليت ال يعتمد عند  « :أفرادها بطريقة العينة العشوائية البسيطة وتعرف بأا اختيارحيث مت 

م ويت االختيارعشوائية، تتضمن إعطاء مجيع وحدات اتمع فرص متساوية يف طريقة من الطرق بل تؤخذ بطريقة 

ة، فيمكن للباحث مثال أن يضم أمساء مفردات عر قذلك طبقا لقواعد معروفة ومتخصصة مثل اجلدول العشوائي وال

املطلوب إال أن الطريقة املثلى وخصوصا إذا كان عدد وحدات  املراد حبثه يف وعاء، مث يسحب منها العدداتمع 

وهو عبارة عن جدول معد سلفا  Random numbersالعشوائي واألرقام العشوائية اتمع كبريا هي اجلدول 

  3  »مبني فيه أرقام موضوعة دون أي ترتيب أو تعمد بطريقة عشوائية 

وتساعدنا يف حتديد حجم العينة نظرا لضيق على هذه العينة ألا ختدم أهداف الدراسة  االعتمادومت 

ىل أسلوب العينة من خالل سحب عينة بشكل الوقت واستحالة الوصول إىل مجيع أفراد اتمع أين مت اللجوء إ

مع األستاذ  وباالتفاق ،"العينة العشوائية البسيطة "  اسممن اتمع األصلي للدراسة يطلق عليها عشوائي 

  .مفردة من طلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية لدراستهم 120 اختياراملشرف حول حجم العينة مت 

الطريق الذي يسلكه الباحث من أجل املنهج ضروري يف أي حبث علمي ألنه  يعد : منهج الدراسة: رابعا

  .الوصول إىل احلقيقة، حيث حتتاج أي دراسة علمية إىل منهج يتالءم مع طبيعة الدراسة

    » كاملسل أو الطريقبأنه   « :ويعرف املنهج العلمي لغة

جموعة القواعد اليت يستعملها الباحث  « :أنهفقد عرف معاين ومفاهيم عديدة ومتنوعة إذ يعرف ب اصطالحاأما 

   4  »لتفسري ظاهرة معينة دف الوصول إىل احلقيقة العلمية

  5   »جمموعة منظمة من العمليات تسعى لبلوغ هدف  « :كما يعرف أيضا بأنه

                                                           

  .156، ص 2006، مصر، 5يف العلوم النفسية والرتبوية، دار النشر للجامعات، طمناهج البحث : مود أبو عالمرجاء حم -  1

  .52، ص 1994، بريوت، 3األسس العلمية ملناهج البحث االجتماعي، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط: إحسان حممد احلسن -  2
  .250، ص 2009، عمان، 1لعلوم االجتماعية، دار الشروق للنشر والتوزيع، طاملنهج العلمي وتطبيقاته يف ا: إبراهيم ابراش -  3
والسياسية  اإلسرتاتيجيةمنهجية البحث العلمي وتقنياته يف العلوم االجتماعية، املركز الدميقراطي العريب للدراسات : عمار بوحوش وآخرون -  4

  . 14 -13، ص ص 2019، اجلزائر، 1، طواالقتصادية
  .160، ص 2007، األردن، 1أساسيات البحث العلمي، دار املسرية، ط: نمنذر ضام -  5
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للبحث يهدف الباحث ويتضح من خالل هذه التعاريف بأن املنهج مجلة من اخلطوات املنظمة والضرورية 

  .من خالهلا الوصول إىل احلقيقة 

على دراسة الظواهر  وانطالقا من هذه الفكرة فإن الدراسة احلالية تندرج ضمن الدراسات الوصفية اليت تقوم 

باعتباره املنهج املالئم هلذه الدراسة ويف إطار " املنهج الوصفي "  استخدامكما هي يف الواقع وهذا ما يستلزم 

فريوس   إزاءيف تنمية الوعي الصحي دور شبكات التواصل االجتماعي " ف يتوص هذه الدراسةاستهدفت ذلك 

  .املتحصل عليها كميا وكيفياووصفها وصفا دقيقا وتفسري النتائج " لدى الطلبة اجلامعيني 19 –كورونا كوفيد 

طريقة لوصف املوضوع دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة وتصوير « :بأنهويعرف املنهج الوصفي 

  1  »  النتائج اليت يتم التوصل إليها على أشكال رقمية معربة ميكن تفسريها

حبثها من خالل وصف دقيق ومنظم وأسلوب حتليلي للظاهرة أو املشكلة املراد  « :بأنه ويعرف أيضا 

على نتائج علمية وتفسريها بطريقة موضوعية وحيادية مبا حيقق أهداف البحث منهجية علمية للحصول 

  2 »هوفرضيات

هو منهج يقوم بوصف دقيق ملوضوعات معينة ومجع يالحظ من خالل هذه التعاريف بأن املنهج الوصفي 

  .احلقائق واملعلومات عنها وتقرير حالتها وتفسريها بطريقة موضوعية

    :ويتمتع املنهج الوصفي باملزايا اآلتية

  .يساعد املنهج الوصفي يف إعطاء معلومات حقيقية ودقيقة تساعد يف تفسري الظواهر اإلنسانية واالجتماعية -  « 

دم املنهج الوصفي توضيحا للعالقات بني الظواهر كالعالقة بني السبب والنتيجة مبا ميكن اإلنسان من فهم يق - 

  .الظواهر بصورة أفضل 

على الواقع دون تدخل من قبل الباحث يف التأثري على مسارها مما  يتناول املنهج الوصفي الظواهر كما هي - 

  3 »  ...يعطي نتائج أكثر واقعية

  : األدوات البحثية للدراسة: خامسا

الباحث على العديد من األدوات جلمع البيانات واملعلومات حول مشكلة الدراسة واإلجابة على يعتمد 

حبسب طبيعة البحث واتمع وعينة الدراسة  تهاة املناسبة لدراسجيب على الباحث أن يقرر األدأسئلتها لذلك 

                                                           

  .46، ص 2019، اليمن 3مناهج البحث العلمي، دار الكتب، ط: حممد سرحان علي احملمودي -  1
  .139، ص 2007، اجلزائر، 2منهجية البحث يف العلوم اإلعالمية واإلنسانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط: عامر مصباح -  2
  .48مرجع سبق ذكره، ص : حممد سرحان علي احملمودي -3
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اليت يستخدمها الباحث يف مجع املعلومات والبيانات تلك الوسائل املختلفة  « :وتعرف أدوات مجع البيانات بأا

  1  »ملنهج معني أو أكثر  استخدامهالبحث ضمن املستهدفة يف 

  .واملالحظة االستبيان:  جلمع البيانات يف إطار املنهج الوصفي مهاومت االعتماد يف هذه الدراسة على أداتني

  : المالحظة -1

أو ظاهرة معينة وتسجيل املالحظات أوال بأول  املشاهدة واملراقبة الدقيقة لسلوك  « :وتعرف املالحظة بأا

قيق أفضل النتائج كذلك االستعانة بأساليب الدراسة املناسبة لطبيعة ذلك السلوك أو تلك الظاهرة بغية حت

  .2  »على أدق املعلومات واحلصول 

  .ويتضح أن املالحظة عبارة عن عملية مشاهدة أو متابعة لسلوك ظواهر معينة

    :وتعرف بأا " املالحظة باملشاركة " ق على دراستنا بوتنط

ا أن تكون سرية ففي هي اليت يصبح فيها الباحث أحد أعضاء اتمع املدروس إما أن يكون مصرحا بذلك وإم «

  3  »يصرح الباحث أنه يقوم باملالحظة بغرض البحث العلمي احلالة األوىل 

فيها على املالحظة باملشاركة من خالل تصرفات طلبة   اعتمدناوهذا ما ينطبق على هذه الدراسة اليت 

هم لإلجراءات الوقائية  ومدى تطبيق - جيجل –كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة حممد الصديق بن حيي 

املطهر الكحويل واحرتام مسافة التباعد االجتماعي وارتدائهم للكمامة وذلك تبعا لإلرشادات الوقائية  كاستعمال

املوجودة يف كافة أرجاء  عن طريق امللصقات احلائطية 19 - من عدوى فريوس كورونا كوفيداخلاصة بالتوعية 

عي خاصة مواقع التواصل ت الطلبة عرب شبكات التواصل االجتماإىل مالحظة تفاعالباإلضافة ، اجلامعة

ة ضعيبتطور الو  اهتمامهمالفيسبوك واليوتيوب من خالل متابعة التعليقات اليت يضعوا ومالحظة  االجتماعي

يف البالد من خالل دعوم لتطبيق إجراءات احلجر الصحي وعدم مغادرة منازهلم إال للضرورة القصوى الوبائية 

دف حتقيق  19 –ية من فريوس كورونا كوفيد الربوتوكول الصحي وإجراءات الوقاإلضافة إىل الدعوة للتقيد ببا

البحث وعلى اتصال مباشر بأفراد هذا اتمع مما أفادنا ها حبكم أننا جزء من جمتمع اعتمدناالوعي الصحي، وقد 

  .يف مراقبة الطلبة ومالحظة الظاهرة املدروسة

                                                           

  .202، ص 2005، اجلزائر، 2، ديوان املطبوعات اجلامعية، طواالتصالمناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم :   أمحد بن مرسلي -  1

  .149حممد سرحان علي احملمودي، مرجع سبق ذكره، ص  -  2
  .127، ص 2008، اجلزائر، 1االجتماعية و اإلنسانية، جسور للنشر والتوزيع، طمنهجية البحث يف العلوم :خالد حامد -  3
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  : االستبيان -2

كلمة مشتقة من الفعل استبان األمر مبعىن أوضحه وعرفه واالستبيان بذلك هو   « :بأنه االستبيانيعرف       

  1  »هلذا األمر التوضيح والتعريف 

معينة حتتوي على عدد من  استمارةأداة جلمع املعلومات املتعلقة مبوضوع البحث عن طريق  « :ويعرف أيضا بأنه 

  2    »التعبئتهمنطقي مناسب جيري توزيعها على أشخاص معينني  األسئلة مرتبة بأسلوب

ن االستبيان جمموعة من األسئلة اليت يقوم الباحث بطرحها على املبحوثني حول موضوع معني أيالحظ ب

  .للحصول على األجوبة 

املبحوث أثناء املدعم باملقابلة بغرض التواجد مع  االستبيان استمارةعلى يف هذه الدراسة  االعتمادوقد مت 

  : بعدة مراحل أوهلا االستبيان استمارةومرت  االستمارةتوزيع 

حماور رئيسية وبعد ) 04( سؤال مقسمة على ) 29( تضمن العديد من التساؤالت وبالتحديد تاستمارة  اقرتاح - 

مت مث بعد ذلك من خالهلا مت إجراء تعديالت عليها، و قدم لنا مالحظات  ذيذلك مت تقدميها لألستاذ املشرف ال

من أجل حتكيمها  االجتماعم علم سوق واالتصالعرضها على جمموعة من األساتذة على مستوى قسم اإلعالم 

   .الدكتور بوسعدية مسعود  - الدكتورة محال صربينة –رزاحيي ز الدكتور زبري  - الدكتور بوقلمون داود: وهم

  : حماور وهي كاآليت) 04(على  االستبيان استمارةوقد تضمنت 

  .أسئلة 04وقد تضمن البيانات الشخصية اخلاصة بوصف عينة الدراسة، وتضمنت  :المحور األول

وحيتوي هذا احملور الطالب اجلامعي لشبكات التواصل االجتماعي،  استخداماتوهو حول   :المحور الثاني

  .12إىل السؤال  5أسئلة حمددة من السؤال  08على 

للطالب اجلامعي،  الصحي ة شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية الوعيمتعلق مبدى مسامه: المحور الثالث

  .21إىل السؤال  13أسئلة حمددة من السؤال  09 على وحيتوي هذا احملور

م ضشبكات التواصل االجتماعي على الوعي الوقائي للطالب اجلامعي وي انعكاساتوهو حول : المحور الرابع

  .29 السؤال إىل 22أسئلة واحملددة من السؤال  08

التحليل الكمي والتحليل : مت استخدام أسلوبني يف حتليل هذه الدراسة مها :أساليب تحليل البيانات: سادسا

  .الكيفي

                                                           

  .220مرجع سبق ذكره، ص : أمحد بن مرسلي -  1
، عمان ، 2األسس النظرية والتطبيق العلمي، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط -أساليب البحث العلمي: مان حممد غنيمثرحبي مصطفى عليان، ع - 2

  .88، ص 2008
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إلحصائية يف معاجلة االيت تعتمد على األساليب الكمية « :تعرف البحوث الكمية بأا: التحليل الكمي - 1

  1  »البحث ووصف نتائجه موضوع 

عن النسب املئوية املبنية يف اجلداول للتأكد من مدى صحة  هذا األسلوب للتعبري داماستخيتم حيث 

  .تساؤالت الدراسة ميدانيا

  :التحليل الكيفي -2

اليت تعتمد على األساليب الكيفية أو النوعية يف معاجلة موضوع البحث ووصف  « :البحوث الكيفية بأاوتعرف 

  2  »نتائجه 

ة الكيفية للحصول على املعلومات من الطلبة املستخدمني لشبكات التواصل الدراس استخدامحيث يتم 

م وتوقعام فيما خيص شبكات التواصل م ومن أجل التعرف على تقييمهم و االجتماعي حول تصورانظر

ويف األخري إعطاء حتليل وتفسري  19 –فريوس كورونا كوفيد  إزاءالوعي الصحي االجتماعي ودورها يف تنمية  

  .، وحماولة ربطها باإلطار النظريمن الواقع انطالقالبيانات املتحصل عليها ل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .69، ص 2010، عمان، 1مناهج وطرق البحث العلمي، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط: براهيم بن عبد العزيز الدعياجإ -  1
  .69، ص نفسهمرجع  -  2
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  : خالصة الفصل

ن اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية يف البحث العلمي تكتسي أمهية كبرية إويف األخري ميكن القول 

لنا يف هذا الفصل توضيح أهم فكلما كانت اخلطوات حمددة وواضحة جاءت النتائج صادقة ودقيقة لذلك حاو 

دور شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية الوعي " اخلطوات املنهجية واألدوات اليت ساعدتنا يف معاجلة موضوع 

ميدانيا من أجل الوصول إىل املراحل األخرية من " لدى الطلبة اجلامعيني 19 –فريوس كورونا إزاء الصحي 

  .الفصل املوايل البحث امليداين واليت يتم عرضها يف



 

  

  

  

 اإلطار التطبيقي: الفصل السادس

  :تمهيد     

  . عرض وتحليل وتفسير بيانات الدراسة: أوال          

 .النتائج العامة للدراسة الميدانية: ثانيا          

  .مناقشة نتائج الدراسة في ضوء التساؤالت: ثالثا          

  .  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة: رابعا          

  . مناقشة نتائج الدراسة في ضوء المقاربة النظرية: خامسا         

  .واالقتراحاتالتوصيات : سادسا         

  . خالصة الفصل    
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  : تمهيد 

وهذا لعلوم اإلنسانية واالجتماعية اسيما يف جمال قي من أهم جوانب البحث العلمي اليعد اجلانب التطبي       

يعود إىل ربط اجلانب النظري مع اجلانب التطبيقي للدراسة، وجتسيدا ملا متت اإلشارة إليه يف اجلانب النظري وما 

الوعي الصحي إزاء دور شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية " أثارته املشكلة البحثية من خالل الكشف عن 

 استبياناول يف هذا الفصل عرض وحتليل بيانات ح، سن" لدى الطلبة اجلامعيني 19 -فريوس كورونا كوفيد

البحث وتفسري نتائجها مث الوصول إىل نتائج عامة للدراسة امليدانية، كما يتم أيضا مناقشة هذه النتائج يف ضوء 

  .لفصلهدا االتطرق إليه يف ساؤالت والدراسات السابقة ويف ضوء املقاربة النظرية، وهذا ما يتم الت
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  : عرض وتحليل وتفسير بيانات الدراسة: أوال

  البيانات الشخصية: المحور األول

  أفراد العينة حسب الجنس توزيعيوضح ): 01(الجدول رقم 

  مئويةالنسبة ال  التكرار  الخيارات

  %  62,5  75  إناث

  % 37,5  45  ذكور

 % 100  120  اموع

  

 % 37,5إناث و  % 62,5أن توزيع أفراد العينة حسب النوع يتكون من  )01(يبني اجلدول رقم 

أن عدد اإلناث إىل  االختالف الطفيف  راجعهذا و ذكور، حيث يتبني لنا أن نسبة اإلناث أكرب من نسبة الذكور 

للسنة اجلامعية  واالجتماعيةور حسب تعداد الطلبة املسجلني بكلية العلوم اإلنسانية يفوق عدد الذك

، وذلك ألن معظم الذكور يتوقفون عن مزاولة الدراسة ويتجهون إىل احلياة العملية أما اإلناث 2020/2021

ه العينة يف املرحلة هذ اختياريواصلون الدراسة وهذا التفاوت بني النسب جاء بشكل غري مقصود، ويرجع إىل أن 

  .بسيطة النهائية كان بطريقة عشوائية 

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن ):02(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الخيارات

  %  04,16  05  سنة 20أقل من 

  % 82,5  99  سنة 25سنة إىل أقل من  20من 

  % 07,5  09  30ل من سنة إىل أق 25من 

  % 05,83  07  سنة فما فوق 30

 % 100  120  اموع

  

سنة إىل  20الذي يبني توزيع أفراد العينة حسب السن أن فئة السن من ) 02(يتضح من اجلدول رقم 

سنة فقد  30سنة إىل أقل من  25أما الفئة من ، % 82,5املرتبة األوىل بنسبة  احتلتسنة  25أقل من 
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 % 5,83املرتبة الثالثة بنسبة  احتلتسنة فما فوق فقد  30من أما الفئة ،  % 7,5املرتبة الثانية بنسبة  احتلت

  .من جمموع عينة البحث  % 4,16سنة باملرتبة األخرية بنسبة  20وجاءت الفئة أقل من 

سنة هم أغلب الطلبة  25سنة إىل أقل من  20سبة املبحوثني الذين يرتاوح سنهم من ننستنتج أن وعليه      

  .واالجتماعيةبكلية العلوم اإلنسانية  االجتماعيل املستخدمني لشبكات التواص

   يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى الجامعي): 03(جدول رقم ال

  النسبة المئوية  التكرار  الخيارات

  %  03,33  04  سنة أوىل

  % 45,83  55  سنة ثانية

  % 02,5  03  سنة ثالثة

  % 20,83  25  سنة أوىل ماسرت

  % 27,5  33  سنة ثانية ماسرت

 % 00  00  دكتوراه

 % 100  120  اموع

  

توزيع أفراد العينة حسب املستوى اجلامعي حيث تبني أن نسبة طلبة السنة ) 03(يوضح اجلدول رقم 

 27,5ثانية ماسرت بنسبة قدرت بـ المث تليها طلبة السنة   % 45,83ثانية حتتوي على أكرب نسبة واليت تقدر بـ ال

، تليها طلبة السنة أوىل ليسانس بنسبة قدرت بـ  % 20,83ماسرت بنسبة قدرت بـ مث طلبة السنة أوىل  %

فيما خيص طلبة ، أما  % 2,5، وكانت النسبة األقل لطلبة السنة ثالثة ليسانس بنسبة قدرت بـ  % 3,33

  . % 00الدكتوراه فالنسبة اليت متثلهم منعدمة ومتثل 

حيتلون على أعلى نسبة هم طلبة السنة لثانية ليسانس وطلبة السنة  وعليه نستنتج أن أغلب الطلبة الذين       

الثانية ماسرت وطلبة السنة أوىل ماسرت وهذا راجع لتواجدهم بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية حسب نظام 

وعي الدراسة على دفعات على خالف قلة نسبة طلبة السنة أوىل والسنة الثالثة ألنه ليس موعد دراستهم األسب

  .واالجتماعيةبكلية العلوم اإلنسانية 
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   يوضع توزيع مع أفراد العينة حسب القسم): 04(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الخيارات

  %  0,83  01  االجتماعيةالتعليم األساسي للعلوم 

  % 02,5  03  التعليم األساسي للعلوم اإلنسانية

  % 19,16  23   االجتماععلم 

  % 15,83  19  وعلوم الرتبية واألرطفونياعلم النفس 

  % 41,66  50  اإلعالم واالتصال

 % 20  24  علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 % 100  120  اموع

  

الذي يبني توزيع  أفراد العينة حسب القسم أن أكرب نسبة من أفراد العينة  ) 04(يتضح من اجلدول رقم 

ويليها قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ،  %  41,66بنسبة  الواالتصكانت من قسم اإلعالم 

بعدها قسم علم النفس وعلوم الرتبية واألرطفونيا   % 19,16بنسبة  االجتماعمث قسم علم  % 20بنسبة 

م وأخريا قس % 2,5أما بالنسبة لقسم التعليم األساسي للعلوم اإلنسانية قدرت بنسبة  ، % 15,83بنسبة  

كأقل نسبة، ويتضح من خالل هذه النتائج أن طلبة  قسم   % 0,83للعلوم االجتماعية بنسبة التعليم  األساسي 

املرتبة الثانية  احتلوااملرتبة األوىل وطلبة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  احتلوا واالتصالاإلعالم 

ة قسم علم النفس وعلوم الرتبية واألرطفونيا املرتبة الرابعة أما طلب وطلب، وطلبة قسم علم االجتماع املرتبة الثالثة

والعلوم االجتماعية املرتبة اخلامسة والسادسة بنسبة قليل جدا وهذا راجع  اإلنسانيةقسم التعليم األساسي للعلوم 

يقا للربوتوكول إىل أن فرتة توزيع االستمارات تزامنت مع فرتة االمتحانات واليت كانت على دفعات وذلك تطب

واألوىل ألسبوعي لطلبة سنة ثانية ليسانس وكانت ختص التوزيع ا 19 - الصحي للوقاية من فريوس كورونا كوفيد 

لنسبة لقسم التعليم األساسي للعلوم اإلنسانية االسابقة وقلتها ب ألقساملالكبرية  ةيفسر النسب ما وهذاماسرت 

   .واالجتماعية
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  الطالب الجامعي لشبكات التواصل االجتماعي استخدامات: المحور الثاني

 استخدامهايوضح شبكات التواصل االجتماعي التي يفضل المبحوث ): 05( الجدول رقم 

  الجنسحسب متغير 

        

 الجنس

  

  الخيارات

 مجموع  إناث  ذكور

  التكرارات

 مجموع

 النسب

  المئوية

النسب   التكرار

  المئوية

النسب   التكرار

  ةالمئوي

  % 49,16  59 % 37,5  45 % 11,66  14  فيسبوك

  % 05 06  % 3,33 04  % 1,66  02  تويرت

  % 16,66  20  % 10,83  13  % 5,83  07  أنستغرام

  % 18,33  22  % 7,5  09  % 10,83  13  يوتيوب

  % 8,33  10  % 2,5  03  % 5,83  07  واتس آب

  % 2,5  03  % 0,83  01  % 1,66  02  أخرى تذكر

 % 100  120  % 62,5  75  % 37,5  45  اموع

  

حسب اجلنس، حيث  استخدامهاميثل اجلدول أعاله شبكات التواصل االجتماعي اليت يفضل املبحوث 

يفضلون استخدام موقع فيسبوك ويتضح من  % 49,16بنسبة  120مبحوث من أصل  59نالحظ أن 

مبحوث من  22وهم  مث يليها موقع يوتيوب ،من اإلناث % 37,5ذكور و  % 11,66اجلدول أعاله أن 

بعدها موقع أنستغرام وهم ، إناث   % 7,5ذكور و  % 10,83ويتضح أن  % 18,33بنسبة  120أصل 

مث يليها  ، إناث % 10,83ذكور و  %  5,83ويتضح أن  % 16,66بنسبة  120مبحوث من أصل  20

 % 2,5و ذكور  % 5,83ويتضح أن  % 8,33بنسبة  120مبحوثني من أصل  10موقع واتس آب وهم 

 % 3,33  ،ذكور  % 1,66ويتضح أن  % 5بنسبة  120مبحوثني من أصل  06مث موقع تويرت وهم  ،إناث

 % 1,66ويتضح أن  % 2,5بنسبة  120مبحوثني من أصل  03إناث، أما اإلجابات املختلفة فقد أجاب 

  .يف موقع فايرب وأحنصرإناث  % 0,83ذكور و 
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كبري من قبل طلبة كلية   اهتماماالذي يلقى  بوك هو املوقع األوللنا أن الفيس من خالل اجلدول يتبني

وملاله من خصائص فريدة كونه من أشهر مواقع الشبكات االجتماعية على األنثرنيت   واالجتماعيةالعلوم اإلنسانية 

للرسائل  ماستخدامهباعتباره وسيلة اتصال فعالة وطريقا رائعا لتبادل املعلومات مبختلف أنواعها وذلك من خالل 

كذلك احلصول على األخبار واملعلومات عن   ، أو املشاركات أو حىت التعليقات املوجودة على موقع الفيسبوك

الفيسبوك من طرف الطلبة بسبب جمانية  استخدامطريق صفحات بعض وسائل اإلعالم كما ميكن تفسري 

  " Face book lite" املوقع عن طريق تطبيق فيسبوك اليت  استخدام

يوضح الحجم الساعي الذي يقضيه المبحوث في استخدام شبكات ): 06(جدول رقم ال

   حسب متغير الجنسالتواصل االجتماعي يوميا 

 الجنس

  

  الخيارات

 مجموع  إناث  ذكور

  التكرارات

 مجموع

 النسب

  المئوية

النسب   التكرار

  المئوية

النسب   التكرار

  المئوية

  % 18,33  22 % 11,66  14 % 6,66 08  أقل من ساعة

من ساعة إىل 

  ثالث ساعات

13  10,83 %  27 22,5 %  40 33,33 %  

أكثر من ثالث 

  ساعات

24  20 %  34  28,33 %  58  48,33 %  

 % 100  120  % 62,5  75  % 37,5  45  اموع

  

شبكات التواصل االجتماعي  استخداميوضح اجلدول أعاله احلجم الساعي الذي يقضيه املبحوث يف 

لشبكات التواصل االجتماعي أكثر  استخدامهان خالل قراءتنا لبياناته أن أغلب فئة تقضي يف يوميا ونالحظ م

من الذكور و  % 20ويتضح أن  % 48,33بنسبة  120مبحوث من أصل  58من ثالث ساعات وهم 

 امبحوث 40كما جند ثاين نسبة سجلت ضمن فئة من ساعة إىل ثالث ساعات وهم   ،من اإلناث % 28,33

وتأيت يف األخري الفئة  ،إناث % 22,5ذكور و  % 10,83ويتضح أن  % 33,33بنسبة  120من أصل 

ذكور و  % 6,66ويتضح أن  % 18,33بنسبة  120مبحوث من أصل  22اليت تقضي أقل من ساعة وهم 
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إناث مما يشري إىل أن املبحوثني ال يهتمون كثريا بشبكات التواصل االجتماعي وميكن تفسري ذلك  % 11,66

ومنه نستنتج بأن املبحوثني يقضون أوقاتا طويلة يف  ،بانشغال الطلبة بالدراسة حيث يقضون جل النهار بالكلية

 –لشبكات التواصل االجتماعي كالتعرض للمحتوى التوعوي للوقاية من خماطر فريوس كورونا كوفيد  استخدامهم

لشبكات التواصل االجتماعي حيث  ماستخدامهوهذا ما جعل معظمهم يقظون أكثر من ثالث ساعات يف  19

أكثر من نسبة الذكور من حيث احلجم الساعي الذي يقضيه املبحوث يف  اإلناثأظهرت النتائج أن نسبة 

  .استخدام شبكات التواصل االجتماعي 

شبكات التواصل  استخداميوضح الفترة التي يفضل فيها المبحوث ) : 07(الجدول رقم 

   االجتماعي حسب متغير الجنس

 الجنس

  

  الخيارات

 مجموع  إناث  ذكور

  التكرارات

 مجموع

 النسب

  المئوية

النسب   التكرار

  المئوية

النسب   التكرار

  المئوية

  % 1,66  02 % 1,66  02 % 00 00  صباحا

  % 10 12  % 3,33 04  % 6,66  08  مساءً 

  % 48,33  58  % 34,16  41  % 14,16  17  ليال

ال يوجد وقت 

 حمدد

20  16,66 %  28  23,33 % 48 40 % 

 % 100  120  % 62,5  75  % 37,5  45  اموع

  

يفضلون  % 1,66بنسبة  120مبحوثني من أصل ) 2(نالحظ أن ) 07(من خالل اجلدول رقم 

يف حني تنعدم النسبة متاما فيما  ،إناث % 1,66استخدام شبكات التواصل االجتماعي صباحا ويتضح أن 

شبكات التواصل االجتماعي  استخداميفضلون  % 10بنسبة  120مبحوثا من أصل  12خيص الذكور، وأن 

 120مبحوثا من أصل  58من اإلناث، يف حني أن  % 3,33من الذكور و  % 6,66مساء ويتضح أن 

ذكور و  % 14,16ويتضح أن  ليال شبكات التواصل االجتماعي استخداميفضلون  % 48,33بنسبة 

ت حمدد الستخدام شبكات قليس لديهم و   % 40بنسبة  120من أصل  امبحوث 48إناث، وأن  % 34,16
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شبكات  استخدامإناث حيث يفضلون  % 23,33ذكور و  % 16,66التواصل االجتماعي ويتضح أن 

  .كلما مسح هلم الوقتالتواصل االجتماعي  

اليت يكون  شبكات التواصل االجتماعي ليال ألا الفرتة استخدامأن أغلب املبحوثني يفضلون ومنه نستنتج       

بعد قضاء يومهم يف الدراسة  فيها الطلبة اجلامعيني متفرغون الستخدام شبكات التواصل االجتماعي بكل حرية 

لذلك فالليل يكون الوقت املناسب الستخدام شبكات التواصل االجتماعي، حيث أظهرت النتائج أن نسبة 

ما جند أن عددا قليال من أفراد العينة يفضلون عند اإلناث وأقلها عند الذكور، ك ارتفاعااالستخدام  أكثر 

  .استخدام شبكات التواصل االجتماعي صباحا من حيث اإلناث وعزوفا تاما من حيث الذكور

يوضح كيف يتابع المبحوثين محتوى شبكات التواصل االجتماعي خالل ): 08(الجدول رقم 

  فترة الحجر الصحي حسب متغير الجنس

 الجنس      

  

  الخيارات

 مجموع  إناث  ذكور

  التكرارات

 مجموع

 النسب

  المئوية

النسب   التكرار

  المئوية

النسب   التكرار

  المئوية

  % 50,83  61 % 37,5  45 % 13,33 16  بصورة مستمرة

  % 49,16 59  % 25 30  % 24,16  29  يف أوقات الفراغ

  % 00  00  % 00  00  % 00  00  ةطعبصورة منق

 % 100  120  % 62,5  75  % 37,5  45  اموع

  

كيف يتابع املبحوثني حمتوى شبكات التواصل االجتماعي خالل فرتة احلجر ) 08(يوضح اجلدول رقم 

حمتوى شبكات التواصل االجتماعي  % 50,83مبحوثا بنسبة   61الصحي حسب متغري اجلنس حيث يتابع 

ن اإلناث، فيما م % 37,5من الذكور و  % 13,33خالل فرتة احلجر الصحي بصورة مستمرة ويتضح أن 

حمتوى شبكات التواصل االجتماعي خالل فرتة احلجر الصحي يف أوقات  % 49,16مبحوثا بنسبة  59بع ايت

من اإلناث، أما فيما خيص متابعة املبحوثني حملتوى شبكات  % 25من الذكور و  % 24,16الفراغ ويتضح أن 

  .% 00لنسبة اليت متثلها منعدمة ومتثل  التواصل االجتماعي خالل فرتة احلجر الصحي بصورة منقطعة فا
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ومنه نستنتج أن املبحوثني يتابعون حمتوى شبكات التواصل االجتماعي خالل فرتة احلجر الصحي بصورة مستمرة 

ما يؤكد أن طلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية يعتمدون على شبكات التواصل االجتماعي كمصدر أساسي 

  .خالل فرتة احلجر الصحي  19 –تعلقة بفريوس كورونا كوفيد لألخبار واملعلومات امل

خدمها المبحوث لتصفح شبكات التواصل يوضح الوسيلة التي يست) : 09(الجدول رقم 

  االجتماعي حسب متغير الجنس

 الجنس

  

  الخيارات

  

 مجموع  إناث  ذكور

  التكرارات

 مجموع

 النسب

  المئوية

النسب   التكرار

  المئوية

النسب   التكرار

  المئوية

  % 89,16  107 % 58,33  70 % 30,83 37  اهلاتف الذكي

  % 3,33 04  % 2,5 03  % 0,83  01  اللوح االلكرتوين

  % 07,5  09  % 1,66  02  % 5,83  07  احلاسوب

 % 100  120  % 62,5  75  % 37,5  45  اموع

  

اهلاتف الذكي يستخدمون  % 89,16بنسبة  امبحوث 107من خالل بيانات اجلدول أعاله نالحظ أن 

من اإلناث وهذا راجع  % 58,33من الذكور  % 30,83لتصفح شبكات التواصل االجتماعي ويتضح أن 

إىل أن أغلب املبحوثني لديهم هواتف ذكية وذلك من خالل االنتشار الكبري للجهاز وتوفره على خصائص 

نولوجيا اهلواتف الذكية مهدت فمع ظهور تك ،ومميزات كصغر احلجم وخفة الوزن وسهولة احلمل واالستخدام

الطريق إىل الرسائل النصية والدعوة والدردشة املرئية والتطبيقات اليت تسمح لألشخاص بالتواصل الفوري مع 

من  % 5,83ويتضح أن  % 7,5مبحوثني بنسبة  09، ويليه احلاسوب كثاين نسبة وهو اجلميع يف أحناء العامل

ع لصعوبة محله على عكس اهلاتف الذكي، وأخريا اللوح االلكرتوين  من اإلناث وهذا راج % 1,66الذكور و 

من اإلناث  % 2,5 و من الذكور % 0,83ويتضح أن  % 3,33مبحوثني بنسبة  04كثالث نسبة وهم 

وهذا راجع إىل تشابه خصائص اللوح االلكرتوين مع اهلاتف الذكي لكن ينفرد اهلاتف الذكي بصغر احلجم وخفة 

  . لدى عينة البحث استخداماه اجلهاز األكثر الوزن ما جعل من
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  يوضح خدمات شبكات التواصل االجتماعي المفضلة لدى المبحوث): 10(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الخيارات

  % 17,52 41  التعليق

  % 24,35  57  اإلعجاب

  % 08,54  20  مشاركة الصور

  % 06,41  15  مشاركة الفيديو

  % 04,27  10  مشاركة الروابط

  % 09,82  23  النشر

  % 29,05  68  الدردشة

  % 100  234  اموع

  .ال ميثل عدد أفراد العينة وإمنا ميثل عدد إجابام ألن السؤال حيتمل أكثر من خيار) 234( العدد : مالحظة

اصل توضح البيانات الكمية املسجلة يف اجلدول أعاله أن أكثر خدمة يفضلها املبحوثني يف شبكات التو 

مث خدمة  % 24,35تليها خدمة اإلعجاب بنسبة  % 29,05االجتماعي هي خدمة الدردشة وذلك بنسبة 

أما يف املرتبة اخلامسة فيفضل املبحوث ،  % 09,82بعدها خدمة النشر بنسبة  % 17,52التعليق بنسبة 

خدمة مشاركة الروابط وأخريا  % 06,41، مث مشاركة الفيديو بنسبة  %  08,54 بنسبة الصورخدمة مشاركة 

  . % 04,27 بنسبة 

حيث ميكن تفسري تفضيل املبحوثني خلدمة الدردشة ألا رمبا أكثر اخلدمات اليت تسهل هلم إنشاء صداقات 

وتبادل املعلومات جديدة وتكوين عالقات يف جماالت خمتلفة، كما تسمح هلم بالتعرف أكثر على أصدقائهم 

صل االجتماعي، أما فيما خيص تفضيلهم خلدمة اإلعجاب والتعليق فيمكن واألخبار معهم على شبكات التوا

دوا يف خمتلف اجتاه خمتلف املواضيع اليت جيوآراءهم تفسري ذلك مبيل عينة البحث للتعبري عن أفكارهم 

 .ون إليها وإعجام ا أو تلك اليت يضعها األصدقاءالصفحات اليت ينتم
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وعات التي يفضل المبحوث المشاركة والتفاعل معها في يوضح الموض ) : 11(الجدول رقم 

  شبكات التواصل االجتماعي

  النسبة المئوية  التكرار  الخيارات

  % 15,29 54  الدينية

  % 07,93  28  اإلخبارية

  % 13,59  48  االجتماعية

  % 08,49  30  الرياضة

  % 15,58  55  الرتفيهية

  % 17,56  62  الصحية

  % 09,63  34  التعليمية

 % 08,49 30  فنية والثقافيةال

 % 02,54 09  السياسية

 % 0,84 03 أخرى تذكر

  % 100  353  اموع

 

  .ال ميثل عدد أفراد العينة وإمنا ميثل عدد إجابام ألن السؤال حيتمل أكثر من خيار) 353(العدد : مالحظة

عها يف شبكات التواصل املوضوعات اليت يفضل املبحوث املشاركة والتفاعل م) 11(يوضح اجلدول رقم 

تليها املوضوعات  % 17,56االجتماعي وهي املوضوعات وهي املوضوعات الصحية كأكرب نسبة وقدرت بـ 

بعدها املوضوعات االجتماعية بنسبة  % 15,29مث املوضوعات الدينية بنسبة  % 15,58الرتفيهية بنسبة 

مث املوضوعات الرياضة والفنية والثقافية  % 09,63تليها املوضوعات التعليمية بنسبة قدرت بـ  % 13,59

فاملوضوعات السياسية  % 07,93مث تليها يف املرتبة الثامنة املوضوعات اإلخبارية بنسبة   % 08,49بنسبة 

كل   اختارية وهناك من ح، أما اإلجابات املختلفة فاحنصرت يف املواضيع االقتصادية والسيا % 02,54بنسبة 

  . % 0,84املواضيع بنسبة 



اإلطار التطبيقي   :                                                               الفصل السادس  

 

 

100 

ونستنتج مما سبق أن أغلبية عينة الدراسة يفضلون املشاركة والتفاعل مع املوضوعات الصحية وهذا راجع كون      

، إال 19 -هذه املوضوعات الصحية مهم ومتس حيام اليومية خاصة مع تفشي جائحة فريوس كورونا كوفيد

تلف املواضيع ولكن بنسبة أقل كاملواضيع  الرتفيهية أن هذا األخري ال يعين عدم تفضيلهم املشاركة والتفاعل مع خم

خل وذلك يعود إىل الرغبة الذاتية للمبحوثني من حيث املوضوعات اليت يفضلون املشاركة والتفاعل معها ا...والدينية

  .يف شبكات التواصل االجتماعي

واصل شبكات الت استخداميوضح الفائدة التي تعود على المبحوث من ): 12(الجدول رقم 

  االجتماعي

  النسبة المئوية  التكرار  الخيارات

  % 35 42  زيادة املعلومات واملعارف

  % 16,66  20  التثقيف

  % 44,16  53  احلصول على األخبار

  % 04,16  05  أخرى تذكر

  % 100  120  اموع

  

ماعي شبكات التواصل االجت استخدامالفائدة اليت تعود على املبحوث من ) 12(يبني اجلدول رقم 

شبكات  استخدامأن احلصول على األخبار كان يف مقدمة الفائدة اليت تعود على عينة البحث من  اتضححيث 

مث التثقيف بنسبة  % 35جاء بعدها زيادة املعلومات واملعارف بنسبة  % 44,16التواصل االجتماعي بنسبة 

الفراغ، تعلم مهارات جديدة،  ملئ: من املبحوثني ألسباب أخرى منها % 04,16يف حني أجاب  % 16,66

على شبكات التواصل االجتماعي يف احلصول على األخبار  االعتمادالرتفيه واللعب والدراسة وهذا يؤكد أنه ميكن 

  .بالدرجة األوىل وزيادة املعلومات واملعارف والتثقيف
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   طالب الجامعيتساهم شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي الصحي لل: المحور الثالث

يوضح مدى تفاعل المبحوث مع المنشورات الصحية في شبكات ): 13(الجدول رقم 

  .التواصل االجتماعي

  النسبة المئوية  التكرار  البدائل  الخيارات

  

  نعم

  % 49,16 59  دائما

  % 26,66  32  غالبا

  % 09,16  11  نادرا

  % 15  18  -   ال

  % 100  120  اموع

      

ل أعاله أن املبحوثني الذين يتفاعلون مع املنشورات الصحية يف شبكات التواصل نالحظ من اجلدو 

غالبا أما يف ما خيص الذين يتفاعلون نادرا فكانت  % 26,66تليها بنسبة  % 49,16االجتماعي دائما بنسبة 

  .من الذين أجابوا بـ ال % 15وأخريا جند  % 09,16نسبتهم 

ة يتضح لنا أن أفراد العينة هم من املتفاعلون مع املنشورات الصحية يف من خالل هذه القراءة الكمي       

شبكات التواصل االجتماعي ولكن بنسب متفاوتة نظرا حلساسية مرض فريوس كورونا ولذلك جند أن أفراد العينة 

إتباعها  اليت جيب واالحتياطاتمن النصائح والتدابري  استفادميتفاعلون دائما مع املنشورات الصحية بغية 

  .19-للحماية من عدوى فريوس كورونا كوفيد 
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يوضح تقدير مستوى فهم المبحوثين للمواضيع الصحية المنشورة في ): 14(الجدول رقم 

  حسب متغير المستوى الجامعي االجتماعيشبكات التواصل 

   ا لمستوى

  الجامعي

  

  الخيارات 

 مجموع  ضعيف  متوسط  كبير

  التكرارات

 مجموع

 لنسبا

  المئوية

النسب   التكرار

  المئوية

النسب   التكرار

  المئوية

النسب   التكرار

 المئوية

  % 3,33  04  % 00  00 % 0,83  01 % 2,5 03  سنة أوىل

  % 45,83   55  % 1,66 02 % 25,83 31  % 18,33  22  سنة ثانية

  % 2,05  03  % 00  00  % 2,5  03  % 00  00  سنة ثالثة

 % 20,83 25 % 00,83 1 % 15,83 19 % 4,16  05  أوىل ماسرت

 % 27,05 33 % 2,5 03 % 14,16 17 % 10,83  13  ثانية ماسرت

 % 00 00 % 00 00 % 00 00 % 00  00  دكتوراه

 % 100  120  % 5  06  % 59,16  71  % 35,83  43  اموع

   

التواصل االجتماعي كات تقدير مستوى فهم املبحوثني للمواضيع الصحية املنشورة يف شب) 14(يبني اجلدول رقم 

كان تقدير   % 45,83من طلبة السنة ثانية بنسبة  امبحوث 55أن  اتضححسب متغري املستوى اجلامعي حيث 

 18,33مستوى فهمهم كبري بنسبة كان تقدير وبعض أفراد العينة   % 25,83مستوى فهمهم متوسط بنسبة 

مبحوثا من طلبة  33، يف حني يرى  % 1,66والبعض اآلخر كان تقدير مستوى فهمهم ضعيف بنسبة  %

أن تقدير مستوى فهمهم للمواضيع الصحية املنشورة يف شبكات التواصل  % 27,05بنسبة السنة ثانية ماسرت 

 % 10,83ن تقدير مستوى فهمهم كبري بنسبة اوبعض أفراد العينة ك % 14,16االجتماعي متوسط بنسبة 

مبحوثا من طلبة السنة أوىل ماسرت  25، كما جند % 2,05 والبعض اآلخر كان تقدير مستوى فهمهم ضعيف

وبعض أفراد العينة كان مستوى فهمهم كبري  % 15,83أن مستوى فهمهم متوسط بنسبة  % 20,83بنسبة 

 04، مث جند % 0,83العينة مستوى فهمهم ضعيف بنسبة والبعض اآلخر من أفراد  % 04,16بنسبة 

يف حني كان مستوى  % 2,05أن مستوى فهمهم كبري بنسبة  % 3,33 مبحوثني من طلبة السنة أوىل بنسبة
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 % 2,05مبحوثني من طلبة السنة الثالثة بنسبة  03، يليها % 0,83فهم بعض أفراد العينة متوسط بنسبة 

وأخريا طلبة الدكتوراه حيث أن ، % 2,05أن مستوى فهمهم للمواضيع الصحية متوسط بنسبة  اتضححيث 

ومن هنا يتبني أن أعلى نسبة كانت لطلبة السنة ثانية، ما يؤكد أن ، % 00م منعدمة ومتثل النسب اليت متثله

تقدير مستوى فهم املبحوثني متوسط للمواضيع الصحية املنشورة يف شبكات التواصل االجتماعي وحتظى مبستوى 

  .فهم ال بأس ا

لصحي االسلوك يوضح مدى تأثير شبكات التواصل االجتماعي على ): 15(الجدول رقم 

  للمبحوث

  

        

  

  

  

  

  

لوك الصحي على الس االجتماعيالذي يبني تأثري شبكات التواصل ) 15(يتضح من اجلدول رقم 

للمبحوثني أن أغلبية أفراد العينة أكدوا على التأثري اإلجيايب لشبكات التواصل االجتماعي على سلوكهم الصحي 

يف حني أجاب املبحوثني الذين أكدوا على التأثري السليب لشبكات التواصل  % 68,33بة بلغت نسب

طبيعة يف أن املستوى ال يواكب  االجتماعي على سلوكهم الصحي من خالل توضيحهم سبب ذلك ومتثلت

  .% 15أما فيما خيص الذين أجابوا بأن املستوى عال فقدرت بـ  % 16,66املعلومة بنسبة 

ومنه نستنتج أن لشبكات التواصل االجتماعي تأثري إجيايب على السلوك الصحي للمبحوثني وهذا راجع 

ومات إىل إحاطة األفراد مبعلاالجيايب فهي تسعى  إىل أن شبكات التواصل االجتماعي تم باملواضيع ذات الطابع

خطري كمرض فريوس كورونا وهذا ما يتوافق مع نظرية البنائية  ضر ممع سيما شاملة حول خمتلف األمراض ال

  .الوظيفية على أن شبكات التواصل االجتماعي هلا تأثري إجيايب على السلوك الصحي لألفراد

بسبب استخدامهم الصحي ين إذا تغير سلوكهم يوضح رأي المبحوث): 16(الجدول رقم 

  لشبكات التواصل االجتماعي في األشهر الماضية

  النسبة المئوية  التكرار  البدائل  الخيارات

  % 68,33 82  -   إجيايب

  % 15  18  مستوى عادل  سليب

 % 16,66  20  املستوى ال يواكب طبيعة املعلومة

  % 100  120  اموع
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  النسبة المئوية  التكرار  الخيارات

  % 60,83  73  نعم

    فيما يتجلى هذا التغري

زيادة الوعي الصحي مبخاطر فريوس   - 

  .كورونا

االهتمام أكثر بالصحة واالستجابة  - 

  .لإلرشادات الصحية

أكثر على الوقاية والنظافة احلرص  - 

  .الشخصية واالبتعاد عن مسببات العدوى

  .املطهرات الصحية اقتناء - 

  النسبة المئوية  التكرار

 -  21  

  

 -  34  

  

 -  17  

  

 -  01  

 - 28,76 %  

  

 - 46,57 %  

  

 -  23,28 %   

  

 -  1,36 % 

  % 100  73  اموع

  % 39,16  47  ال

 % 100  120  اموع 

  

لشبكات التواصل  استخدامهمآراء املبحوثني إذا تغري سلوكهم الصحي بسبب ) 16(م يوضح اجلدول رق

سلوكهم الصحي قد تغري قدرت بـ  بأن االجتماعي يف األشهر املاضية ويتضح لنا أن نسبة املبحوثني الذين يرون 

وس كورونا ويتجلى هذا التغري حسب ما صرح به املبحوثني يف زيادة الوعي الصحي مبخاطر فري  % 60,83

واحلرص  % 46,57أكثر بالصحة واالستجابة لإلرشادات الصحية بنسبة  االهتمامكذلك  % 28,76بنسبة 

املطهرات  اقتناءأيضا  % 23,28واالبتعاد عن مسببات العدوى بنسبة أكثر على الوقاية والنظافة الشخصية 

 ئل اإلعالم اليت تؤكد أن وسائل اإلعالمعلى وسا االعتماد، وهذا ما يتالءم مع نظرية % 1,36الصحية بنسبة 

نسبة املبحوثني اللذين يرون تؤثر على املعرفة واالجتاه والسلوك، أما فيما خيص  االجتماعيومنها شبكات التواصل 

 لشبكات التواصل االجتماعي يف الشهر املاضية فقد قدرت بـ  استخدامهمبأن سلوكهم الصحي مل يتغري بسبب 

إىل عدم إجياد سلوكات وعادات صحيحة تناسب حاالم الصحية يف األشهر املاضية  وهذا راجع % 39,16

   .يف شبكات التواصل االجتماعي
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يوضح مدى سعي المبحوثين للمحافظة على صحتهم بممارسة العادات ): 17(الجدول رقم 

  من منشورات شبكات التواصل االجتماعي اكتسبوهاالصحية التي 

  النسبة المئوية  ارالتكر   البدائل  الخيارات

  نعم

  

  % 16,73 41  النوم لوقت كاف

  % 15,10  37  ممارسة الرياضة

 % 06,53  16  تناول قدر حاجتك من الطعام

  % 07,34  18  عدم تناول األدوية دون استشارة الطبيب

 % 07,34  18  االبتعاد عن التدخني واملخدرات واملشروبات الكحولية 

ليل الروتينية لالطمئنان على القيام بالفحوصات والتحا

  صحتك

10 04,08 % 

 % 10,20  25  متنوعةو تناول أطعمة صحية 

 % 14,69  36  بنظافة جسمك االهتمام

 % 13,06  32  الذهاب للطبيب عندما تصاب مبرض معني

 % 04,89  12  -   ال

  % 100  245  اموع

  .ل عدد إجابام ألن السؤال حيتمل أكثر من خيارال ميثل عدد أفراد العينة وإمنا ميث) 245( العدد : مالحظة

تبني البيانات املتحصل عليها يف اجلدول أعاله أن أغلبية أفراد العينة الذين أجابوا بنعم، واليت متثلت 

 % 16,73النسبة املئوية اخلاصة ا يف اخليارات املتعددة فكانت أعلى نسبة للخيار، النوم لوقت كاف بنسبة 

مث تليها الذهاب  % 14,69مث اإلهتمام بنظافة جسمك بنسبة  % 15,10ممارسة الرياضة بنسبة لتأيت بعدها 

مث  % 10,20مث تناول أطعمة صحية ومتنوعة بنسبة  % 13,06 للطبيب عندما تصاب مبرض معني بنسبة

دخني عن الت االبتعادكذلك   % 07,34 قدرت بـالطبيب بنسبة  استشارةبعدها عدم تناول األدوية دون 

 % 06,53مث تليها تناول قدر حاجتك من الطعام بنسبة  % 07,34واملخدرات واملشروبات بنسبة قدرت بـ 

وهذا دليل  % 04,08ويف املرتبة األخرية القيام بالفحوصات والتحاليل الروتينية لالطمئنان على صحتك بنسبة 

 اخنفضتبكات التواصل االجتماعي، باملقابل على أن املبحوثني يستفيدون من املعلومات الصحية املنشورة يف ش



اإلطار التطبيقي   :                                                               الفصل السادس  

 

 

106 

من منشورات  اكتسبوهانسبة املبحوثني الذين ال يسعون للمحافظة على صحتهم مبمارسة العادات الصحية اليت 

  .% 04,08شبكات التواصل االجتماعي بنسبة مل تتجاوز 

كبري يف إكساب ومنه نستخلص أن املنشورات الصحية يف شبكات التواصل االجتماعي تساهم بشكل  

على وسائل  االعتمادالبحث ممارسة العادات الصحية للمحافظة على صحتهم وهذا ما يتوافق مع نظرية عينة 

كلية العلوم اإلعالم اليت تؤكد أن وسائل اإلعالم ومنها شبكات التواصل االجتماعي تؤثر بشكل كبري على طلبة  

  .صحية املختلفةاإلنسانية واالجتماعية وذلك بإكسام العادات ال

يوضح دوافع قيام المبحوثين بمتابعة المنشورات الصحية حول فيروس  ): 18(الجدول رقم 

   كورونا على شبكات التواصل االجتماعي

النسبة   التكرار  الخيارات

  المئوية

  تتضمن معلومات خمتلفة عما تنشر

  الصحافة أو الربامج التلفزيونية

38 31,66 %  

صحية بطريقة يتم طرح أفكار ونصائح 

  جذابة

48  40 %  

تتيح لك الفرصة للتعليق واالستفسار أو 

  إبداء رأيك

34  28,33 %  

  % 100  120  اموع

  

دوافع قيام املبحوثني مبتابعة املنشورات الصحية حول فريوس كورونا على شبكات  )18(يبني اجلدول رقم 

بعون املنشورات الصحية حول فريوس كورونا يتا % 40بنسبة  امبحوث 48التواصل االجتماعي ويتضح لنا أن 

بدافع أنه يتم طرح أفكار ونصائح صحية بطريقة جذابة على شبكات التواصل االجتماعي، أما النسبة اليت تليها 

  بدافع أا تتضمن معلومات خمتلفة عما تنشر الصحافة أو الربامج التلفزيونية مث تليها نسبة  % 31,66قدرت بـ 

  .ابعها املبحوثني بدافع أا تتيح الفرصة للتعليق واالستفسار أو إبداء رأيكحيث يت % 28,33
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الصحية حول فريوس كورونا على شبكات وميكن تفسري ذلك أن أغلب املبحوثني يتابعون املنشورات 

ية التواصل االجتماعي ألنه يتم من خالهلا طرح أفكار ونصائح صحية متنوعة كتوعية األفراد بطرق الوقاية وأمه

إجراء الفحوصات الطبية الالزمة يف حال الشعور بأعراض فريوس كورونا كما تستهدف تصحيح التصورات 

مع نظرية االستخدامات واالشباعات ألن واملفاهيم اخلاطئة من فريوس كورونا بطريقة جذابة وهذا ما يتالءم 

اليت تليب  االجتماعينها شبكات التواصل اجلمهور يسعى إىل حتقيق إشباعاته ورغباته عن طريق وسائل اإلعالم وم

خالل متابعة األخبار والقضايا الصحية حول فريوس كورونا   حاجات األفراد كتحقيق الوعي الصحي لديهم من

  .19كوفيد 

يوضح مدى درجة ثقة المبحوث بالمعلومات الصحية حول فيروس كورونا ): 19(الجدول رقم 

  الجتماعيالتي يتحصل عليها من شبكات التواصل ا

  

  

      

  

  

  

ليها كورونا اليت يتحصلون ع  درجة ثقة املبحوثني باملعلومات الصحية حول فريوس) 19(يبني اجلدول رقم 

يرون بأن درجة الثقة متوسطة،  % 43,33مبحوثا بنسبة  52من شبكات التواصل االجتماعي حيث تبني أن 

أن درجة  % 10,83مبحوث بنسبة  13أن درجة الثقة كبرية، مث يرى  % 28,33مبحوثا بنسبة  34فما يرى 

ني بلغ عدد املبحوثني الذين يرون أن درجة الثقة كبرية جدا، يف ح % 10مبحوثا بنسبة  12الثقة ضعيفة، يليها 

وهذا راجع لعدم مصداقية هذه املعلومات الصحية  % 07,5مبحوثني بنسبة  09بأن درجة الثقة ضعيفة جدا 

  .املتحصل عليها من شبكات التواصل االجتماعي

ن باملعلومات الصحية حول فريوس كورونا اليت يتحصلو ومنه نستنتج أن املبحوثني درجة ثقتهم متوسطة 

  .عليها من شبكات التواصل االجتماعي

  النسبة المئوية  التكرار  الخيارات

  % 10  12  كبرية جدا

  % 28,33  34  كبرية

  % 43,33  52  متوسطة

  % 10,83  13  ضعيفة

  % 07,5 09  ضعيفة جدا

  % 100  120  اموع
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يوضح رأي المبحوثين فيما إذا كانت شبكات التواصل االجتماعي تقدم ): 20(الجدول رقم 

  معلومات صحية كافية حول الوقاية من فيروس كورونا حسب متغير القسم 

  الخيارات          

  

  القسم

  غير كافية  كافية
 مجموع

  التكرارات

 مجموع

 النسب

  ةالمئوي
  التكرار

النسب 

  المئوية
  التكرار

النسب 

  المئوية

التعليم األساسي 

 للعلوم االجتماعية

01 0,83 % 00  00 % 01 0,83 %  

التعليم األساسي 

  اإلنسانيةللعلوم 

02  1,66 %  01 0,83 % 03 %  2,5 %  

  % 19,16  23  % 7,5  09  % 11,66  14  االجتماععلم 

علم النفس وعلوم 

  نياالرتبية واألرطفو 

11 9,16 % 08 6,66 % 19 15,83 % 

 15,83 19 % 25,83  31  اإلعالم واالتصال

% 

50 41,66 % 

علوم وتقنيات 

النشاطات البدنية 

  والرياضية

08  06,66 % 16 13,33 

% 

24 20 % 

 44,16  53  % 55,83  67  اموع

%  

120  100 % 

 

من قسم اإلعالم واالتصال مبحوثا  50أن الكمية الواردة يف اجلدول أعاله تبني لنا  من خالل البيانات

يرون بأن شبكات التواصل االجتماعي تقدم معلومات صحية كافية حول الوقاية من فريوس   % 41,66بنسبة 

مبحوثا  24، يف حني يرى % 15,83وبعض أفراد العينة يرون بأا غري كافية بنسبة  % 25,83كورونا بنسبة 

أما بعض أفراد  % 6,66بأا كافية بنسبة  % 20بدنية والرياضية بنسبة من قسم علوم وتقنيات النشاطات ال
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 19,16مبحوثا من قسم علم االجتماع بنسبة  23، كما جند  % 13,33بأا غري كافية بنسبة العينة يرون 

 ، مث جند% 7,5يف حني يرى بعض أفراد العينة بأا غري كافية بنسبة  % 11,66يرون بأا كافية بنسبة  %

يرون بأا تقدم معلومات صحية   % 15,83مبحوثا من قسم علم النفس وعلوم الرتبية واألرطفونيا بنسبة  19

، % 06,66يف حني يرى البعض اآلخر أا غري كافية بنسبة  % 9,16كافية الوقاية ضد فريوس كورونا بنسبة 

حيث يرون بأا كافية بنسبة  % 2,5اإلنسانية بنسبة مبحوثني من قسم التعليم األساسي للعلوم  03يليها 

، وتأيت يف املرحلة األخرية مبحوثا  % 0,83بنسبة يف حني يرى بعض أفراد العينة أا غري كافية  % 1,66

يرى بأا كافية ومن هنا يتبني أن  ثحي % 0,83االجتماعية بنسبة واحدا من قسم التعليم األساسي للعلوم 

هي من قسم اإلعالم واالتصال حيث تؤكد هذه البيانات على مدى مصداقية  أعلى نسبة من الطلبة املبحوثني

شبكات التواصل االجتماعي  باعتبارها تقدم معلومات صحية كافية وشاملة حول الوقاية من فريوس كورونا  

  .19 –كوفيد

يوضح كيفية تعامل المبحوثين مع مضامين المنشورات الصحية لفيروس  ): 21(الجدول رقم 

  على شبكات التواصل االجتماعي كورونا 

  النسبة المئوية  التكرار  الخيارات

  39,16% 47  تصدقها وتثق فيها

  % 27,5  33  تتأكد من صحتها

  % 08,33  10  ال تصدقها أبدا

  % 25 30  تبحث عن مصادر أخرى للمعلومة

  % 100  120  اموع

  

كيفية تعامل املبحوثني مع مضامني املنشورات الصحية لفريوس كورونا على ) 21(يبني اجلدول رقم 

 33تصدقها وتثق فيها، فيما يرى  39,16%مبحوثا بنسبة  47حيث تبني أن شبكات التواصل االجتماعي 

 30رى للمعلومة تتأكد من صحتها، وبلغ عدد املبحوثني الذين يبحثون عن مصادر أخ % 27,5مبحوثا بنسبة 

، ويتضح من % 08,33مبحوثني بنسبة  10، وأخريا بلغ عدد الذين ال يصدقوا أبدا % 25مبحوثا بنسبة 
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لفريوس كورونا على شبكات التواصل ذلك أن أفراد العينة يصدقون ويثقون يف مضامني املنشورات الصحية 

  .االجتماعي بنسبة كبرية

  : واصل االجتماعي على الوعي الوقائي للطالب الجامعيانعكاسات شبكات الت: المحور الرابع

يوضح هل ساهم تصفح المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي في ): 22(الجدول رقم 

  الوقائية من فيروس كورونا مزيادة معارفه

  النسبة المئوية  التكرار  البدائل  الخيارات

  نعم

  

  % 25,83 31  اإلجراءات الالزمة للوقاية من املرض

االحتياطات الواجب إختادها حلماية الذات واآلخرين من 

  خماطر فريوس كورونا

59  49,16 %  

 % 14,16  17  معرفة أساليب العالج

 % 10,83  13  -   ال

 % 00  00  -   إىل حد ما

  % 100  120  اموع

  

ا يف اخليارات املئوية اخلاصة  تشري نتائج اجلدول أعاله أن أفراد العينة الذين أجابوا بنعم، واليت متثلت النسبة      

الواجب إختادها حلماية الذات واآلخرين من خماطر فريوس   االحتياطاتاملتعددة فكانت أعلى نسبة للخيار، 

من املرض واليت متثل اإلجراءات الالزمة للوقاية  % 25,83، أما النسبة اليت تلتها هي % 49,16كورونا بنسبة 

أدىن أما بالنسبة ألفراد العينة الذين كانت إجابتهم بال فكانت  % 14,16 ةمث معرفة أساليب العالج بنسب

   .%  00، أما بالنسبة للخيار إىل حد ما فالنسبة اليت متثلها منعدمة ومتثل % 10,83نسبة مئوية متمثلة يف 

عن  19 –د من فريوس كورونا كوفيل على أن املبحوثني يستفيدون من املعلومات الصحية للوقاية دوهذا ما ي

 .وهذا ما يتوافق مع نظرية البنائية الوظيفيةشبكات التواصل االجتماعي لطريق تصفحهم 
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يوضح هل تسهل شبكات التواصل االجتماعي على المبحوث الوصول ): 23(الجدول رقم 

  إلى ما يريد أن يعرفه من أخبار عن فيروس كورونا

  النسبة المئوية  التكرار  الخيارات

  % 78,33 94  نعم

فيما تتمثل هذه 

  األخبار

  

معرفة املستجدات حول الفريوس، عدد  - 

اإلصابات والوفيات وعدد حاالت 

  .االستشفاء وأماكن اإلصابة

وأساليب  .فريوس كورونا انتشارأسباب  - 

  .الوقاية من املرض

  .طرق الوقاية والعالج - 

  .معلومات حول اللقاح - 

  النسبة المئوية  التكرار

 -  42   

  

  

 -  29  

  

 -  19  

 -  04  

 - 44,68  %  

  

  

 - 30,85 %  

 

 - 20,21 %  

 - 04,25 % 

  % 100 94  المجموع

 % 21,66  26  ال

  % 100  120  اموع

  

من خالل اجلدول املوضح أعاله يتبني لنا أن نسبة املبحوثني الذين تسهل هلم شبكات التواصل 

حيث متثلت هذه  % 78,33قدرت بـ رونا االجتماعي الوصول إىل ما يريدون معرفته من أخبار عن فريوس كو 

األخبار يف معرفة املستجدات حول الفريوس، عدد اإلصابات والوفيات وعدد حاالت االستشفاء وأماكن اإلصابة 

مث  % 30,85فريوس كورونا وأساليب الوقاية من املرض بنسبة  انتشاركذلك معرفة أسباب   % 44,68بنسبة 

أما فيما خيص  % 04,25وأخريا معلومات حول اللقاح بنسبة ، %  20,21ة معرفة طرق الوقاية والعالج بنسب

نسبة الذين ال تسهل هلم شبكات التواصل االجتماعي الوصول إىل ما يريدون معرفته من أخبار عن فريوس كورونا 

 .التعلى وسائل بديلة، كالربامج التلفزيونية أو صحف وا اعتمادهموهذا راجع إىل  % 21,66فقد قدرت بـ 
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للمنشورات الصحية والوقائية لفيروس كورونا يم المبحوثين ييوضح مدى تق): 24(الجدول رقم 

  على شبكات التواصل االجتماعي

  النسبة المئوية  التكرار  الخيارات

  54,16% 65  مفيدة

  % 42,5  51  عادية

  % 03,33  04  غري مفيدة

  % 100  120  اموع

  

كورونا لفريوس  يم املبحوثني للمنشورات الصحية والوقائية يه أن نسبة تقيتبني لنا من خالل اجلدول أعال

كأعلى نسبة، أما النسبة اليت تليها فقدرت   54,16%على شبكات التواصل االجتماعي، مفيدة حيث قدرت بـ 

يبني بغري ومتثل إجابات املبحوثني الذين يرون بأا عادية، وتليها يف املرتبة األخرية املبحوثني ا % 42,5بـ 

  . % 03,33مفيدة بنسبة 

وهذا ما يؤكد أن املنشورات الصحية والوقائية لفريوس كورونا على شبكات التواصل االجتماعي مفيدة لدى    

  .أفراد عينة البحث
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يوضح مدى تحري المبحوثين صدق المضامين الوقائية حول فيروس  ): 25(الجدول رقم 

في شبكات التواصل االجتماعي حسب متغير تها مع أصدقائهم كورونا قبل نشرها أو مشارك

  .الجنس

  الجنس       

            

  الخيارات

  إناث  ذكور
 مجموع

  التكرارات

 مجموع

 النسب

  المئوية
  التكرار

النسب 

  المئوية

التكرا

  ر

النسب 

  المئوية

  % 52,5 63 % 26,66  32 % 25,83 31 نعم

  % 47,5  57 % 35,83 43  % 11,66  14  ال

 % 100  120  % 62,5  75  % 37,5  45  اموع

  

مدى حتري املبحوثني صدق املضامني الوقائية حول فريوس كورونا قبل نشرها أو ) 25(يبني اجلدول رقم 

مبحوثا  63متغري اجلنس، حيث إتضح أن مشاركتها مع أصدقائهم يف شبكات التواصل االجتماعي حسب 

من اإلناث، وذلك  % 26,66ذكور و  % 25,83ام بنعم ويتضح أن كانت غالبية إجاب  % 52,5بنسبة 

من أجل ضمان احليادية واملوضوعية يف تغطية املضامني الوقائية جلائحة كورونا قبل نشرها أو مشاركتها مع 

بـ ال األصدقاء ولضمان عدم املبالغة واالبتعاد عن أسلوب التهويل والتخويف، يف حني كان عدد املبحوثني ايبني 

  .من اإلناث % 35,83ذكور و  % 11,66أن  اتضححيث  % 47,5مبحوثا بنسبة  57
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مجموعة خاصة على شبكات التواصل  ينيوضح هل أنشأ المبحوث): 26(الجدول رقم 

  ائح الوقائية ضد فيروس كورونا نصاالجتماعي تتبنى نشر ال

  النسبة المئوية  التكرار  الخيارات

  % 0,83 01  نعم

تمثل هذه فيما ت

  اموعات

  

إرشادات صحية حول فريوس   - 

 .19 –كورونا كوفيد 

  

  النسبة المئوية  التكرار

01 100 % 

  % 100 01  اموع

 % 99,16  119  ال

  % 100  120  اموع

  

جمموعة خاصة على شبكات  أشأومن خالل اجلدول املوضح أعاله يتضح لنا أن نسبة املبحوثني الذين 

حيث كان هدفهم من أجل احلصول على إرشادات صحية حول فريوس   % 0,83تماعي قدرت بـ التواصل االج

وهذا  % 99,16إجابتهم بنفي فقد قدرت بـ ، أما فيما خيص نسبة املبحوثني الذين كانت 19 - كورونا كوفيد

ات التواصل اموعات اخلاصة على شبك هطلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية د اهتمامراجع لعدم 

  .االجتماعي
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يوضح نظر المبحوثين للمدونين على شبكات التواصل االجتماعي حول ): 27(الجدول رقم 

  فيروس كورونا

  النسبة المئوية  التكرار  الخيارات

  18,33% 22  حياولون تنوير الرأي العام

  % 48,33  58  حياولون إيصال احلقيقة

  % 29,16  35  جمرد شباب مدونني

  % 03,33  04  زيادة املتابعة يريدون

  % 0,83  01 أخرى تذكر

  % 100  120  اموع

  

ملبحوثني املدونني على شبكات التواصل االجتماعي حول فريوس كورونا نظر ا) 27(يبني اجلدول رقم 

مبحوثا بنسبة  35يرون بأن املدونني حياولن إيصال احلقيقة، ويرى  % 48,33مبحوثا بنسبة  58وتبني أن 

أن املدونني حياولون تنوير  18,33%مبحوثا بنسبة  22أم جمرد شباب مدونني، يف حني يرى  % 29,16

، يف % 03,33مبحوثني فقط بنسبة  04الرأي العام، أما عدد الدين يرون بأن املدونني يريدون زيادة املتابعة 

احلصول على املشاهدات من املبحوثني ألسباب أخرى متثلت يف أن املدونني يريدون  % 0,83حني أجاب 

  .فقط

ومنه نستنتج بأن املبحوثني يرون بأن املدونني على شبكات التواصل االجتماعي حياولون إيصال احلقيقة 

  .بكل موضوعية يف تغطيتهم جلائحة كورونا

  

  

  

  



اإلطار التطبيقي   :                                                               الفصل السادس  

 

 

116 

المبحوثين باإلجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا قد  التزاميوضح هل ): 28(الجدول رقم 

  لشبكات التواصل االجتماعي حسب متغير الجنس خدامهماستتزايد مند 

  الجنس        

  

  الخيارات

  إناث  ذكور
 مجموع

  التكرارات

 مجموع

 النسب

  المئوية
  التكرار

النسب 

  المئوية

التكرا

  ر

النسب 

  المئوية

  % 64,16 77 % 44,16  53 % 20 24 نعم

  % 32,5  39 % 17,5 21  % 15  18  ال

 % 3,33 04 % 0,83 01 % 2,5 03  إىل حد ما

 % 100  120  % 62,5  75  % 37,5  45  اموع

  

 اأجابو  % 64,16مبحوثا بنسبة  77من خالل األرقام الكمية املوجودة يف اجلدول أعاله يتضح أن 

مبحوثا  39إناث، تليها يف املرتبة الثانية الطلبة ايبني بـ ال وهم  % 44,16ذكور و  % 20بنعم، ويتضح أن 

من اإلناث، أما بالنسبة للطلبة ايبني إىل حد ما  % 17,5ذكور و  % 15حيث يتضح أن  % 32,5بنسبة 

  .من اإلناث % 0,83ذكور و  % 2,5حيث يتضح أن  % 3,33مبحوثني بنسبة   04فهم 

 باعبإتوهو ما يؤكد الدور تلعبه شبكات التواصل االجتماعي يف توعية طلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

  .اإلجراءات االحرتازية للوقاية من فريوس كورونا
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 من المبحوثين أكتسبهايوضح العادات الوقائية ضد فيروس كورونا التي ):  29(الجدول رقم 

  شبكات التواصل االجتماعي

النسبة   التكرار  الخيارات

  المئوية

  05,92% 16  االتوجه إىل املركز الصحي يف حالة الشعور ببعض أعراض فريوس كورون

  % 18,14 49  حضر التجمعات الكبرية

  % 07,77  21  تنظيف وتعقيم األسطح اليت تلمس بكثرة

  % 20,74 56  الكمامة يف األماكن العامة ارتداء

  % 10,74 29 غسل اليدين باملاء والصابون عدة مرات يف اليوم 

 % 08,88  24  البيت قدر اإلمكان واخلروج إال للضرورة التزام

 % 10  27  القريب مع أي شخص االتصالنب جت

 % 10,37  28  تغطية الفم واألنف باملرفق أو منديل عند السعال أو العطس

 % 07,40  20  جتنب مشاركة أدوات األكل واملناشف واألفرشة

 % 00  00  أخرى تذكر

  % 100  270  اموع

  .إجابام ألن السؤال حيتمل أكثر من خيارال ميثل عدد أفراد العينة وإمنا ميثل عدد ) 270(العدد : مالحظة

املبحوثني من  اكتسبهامن خالل اجلدول أعاله والذي ميثل العادات الوقائية ضد فريوس كورونا اليت 

من املبحوثني يرتدون الكمامة يف األماكن العامة جاء  % 20,74شبكات التواصل االجتماعي تبني لنا أن نسبة 

، وثالثا جند غسل اليدين باملاء والصابون عدة مرات يف اليوم % 18,14بنسبة  بعدها حضر التجمعات الكبرية

، % 10,37، ورابعا جند تغطية الفم واألنف باملرفق أو منديل عند السعال والعطس بنسبة % 10,74بنسبة 

البيت قدر اإلمكان  التزام، وسادسا جند % 10القريب مع أي شخص بنسبة  االتصالجتنب وخامسا جند 

 07,77تعقيم األسطح اليت تلمس بكثرة بنسبة ، وسابعا جند تنظيف و % 08,88اخلروج إال للضرورة بنسبة و 

وآخر مرتبة جند التوجه إىل  % 07,40، وثامنا جند جتنب مشاركة أدوات األكل واملناشف واألفرشة بنسبة %

  .05,92%املركز الصحي يف حالة الشعور ببعض أعراض فريوس كورونا بنسبة 
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الطلبة املبحوثني من شبكات  أكتسبهاإمجاال ميكن القول أن نسب العادات الوقائية ضد فريوس كورونا اليت و 

  .تعترب عادات جيدة إىل حد ما االجتماعيالتواصل 

  : النتائج العامة للدراسة الميدانية: ثانيا 

دور شبكات التواصل " ول من خالل عرض وحتليل وتفسري بيانات الدراسة امليدانية اليت قمنا ا ح    

ميكننا أن نستخلص " لدى الطلبة اجلامعيني  19-االجتماعي يف تنمية الوعي الصحي إزاء فريوس كورونا كوفيد

  : النتائج التالية

  البيانات الشخصية: نتائج المحور األول

  .من املبحوثني أغلبهم إناث   62,05%بينت نتائج الدراسة أن  - 

  .سنة 25سنة إىل  أقل من  20سنهم من  يرتاوحمن املبحوثني  82,05%أن  أظهرت نتائج الدراسة - 

  .من املبحوثني أغلبهم من طلبة السنة ثانية  45,83%كشفت نتائج الدراسة أن  - 

  .واالتصالمن املبحوثني أغلبهم من قسم اإلعالم  41,66%الدراسة أن نتائج بينت  - 

  امعي لشبكات التواصل االجتماعيالطالب الج استخدامات: نتائج المحور الثاني

نسبة موقع فيسبوك، حيث جند أن من املبحوثني يفضلون استخدام  49,16%الدراسة إىل أن نتائج توصلت  - 

  . 37,5%الذكور بـ اإلناث أكرب نسبة من 

من املبحوثني يقظون أكثر من ثالث ساعات يف استخدام شبكات   48,33%بينت نتائج الدراسة أن  - 

  .كأكرب نسبة من فئة الذكور  28,33%االجتماعي، وبلغت نسبة املبحوثني من فئة اإلناث التواصل 

من املبحوثني يفضلون استخدام شبكات التواصل االجتماعي ليال، حيث  48,33%بينت نتائج الدراسة أن  - 

  . 34,16%جند أن اإلناث أكرب نسبة من الذكور بـ 

حوثني يتابعون حمتوى شبكات التواصل االجتماعي خالل فرتة من املب 50,83%أن كشفت نتائج الدراسة   - 

  .كأكرب نسبة من فئة الذكور  37,05%بصورة مستمرة، وبلغت نسبة املبحوثني من فئة اإلناث  الصحي  احلجر

من املبحوثني يستخدمون اهلاتف الذكي لتصفح شبكات التواصل   89,16%أظهرت نتائج الدراسة أن  - 

  .كأكرب نسبة من فئة الذكور  58,33% من فئة اإلناث بة املبحوثني االجتماعي، وبلغت نس

  .من املبحوثني يفضلون خدمة الدردشة 29,05%بينت نتائج الدراسة أن  - 

  .من املبحوثني يفضلون املوضوعات الصحية 17,56%توصلت نتائج الدراسة أن  - 
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شبكات التواصل االجتماعي يف  خداماستمن املبحوثني يستفيدون من  44,16%بينت نتائج الدراسة أن   - 

  .احلصول على األخبار

تساهم شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي الصحي للطالب : نتائج المحور الثالث

  الجامعي

من املبحوثني يتفاعلون دائما مع املنشورات الصحية يف شبكات  49,16%أظهرت نتائج الدراسة أن  - 

  .التواصل االجتماعي

فهمهم للمواضيع الصحية املنشورة يف شبكات من املبحوثني كان مستوى  45,83%ائج الدراسة أن بينت نت - 

  .  25,83%التواصل االجتماعي متوسط، وبلغت نسبة املبحوثني من طلبة السنة ثانية 

 من املبحوثني كان تأثري شبكات التواصل االجتماعي إجيايب على سلوكهم 68,33%بينت نتائج الدراسة أن  - 

  .الصحي

لشبكات  استخدامهممن املبحوثني قد تغري سلوكهم الصحي بسبب   60,83%كشفت نتائج الدراسة أن  - 

  .يف األشهر املاضيةالتواصل االجتماعي 

العادات الصحية من املبحوثني يسعون للمحافظة على صحتهم مبمارسة   16,73%أن بينت نتائج الدراسة  - 

  .فالتواصل االجتماعي واملتمثلة يف النوم لوقت كا اليت اكتسبوها من منشورات شبكات

من املبحوثني يتابعون املنشورات الصحية حول فريوس كورونا على شبكات  40%بينت نتائج الدراسة أن  - 

  .جذابةالتواصل االجتماعي بدافع أنه يتم طرح أفكار ونصائح صحية بطريقة 

الصحية حول فريوس كورونا اليت ن بأن ثقتهم باملعلومات من املبحوثني يرو  43,33%بينت نتائج الدراسة أن  - 

  .يتحصلون عليها من شبكات التواصل االجتماعي متوسطة

من املبحوثني يرون بأن شبكات التواصل االجتماعي تقدم معلومات  41,66%كشفت نتائج الدراسة أن   - 

  . 25,83%سم اإلعالم واالتصال صحية كافية حول الوقاية من فريوس كورونا، وبلغت نسبة املبحوثني من ق

من املبحوثني يصدقون ويثقون يف مضامني املنشورات الصحية لفريوس   39,16%بينت نتائج الدراسة أن  - 

  .كورونا على شبكات التواصل االجتماعي

  

  

  



اإلطار التطبيقي   :                                                               الفصل السادس  

 

 

120 

  انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على الوعي الوقائي للطالب الجامعي: المحور الرابع

من املبحوثني الذين كانت إجابتهم بنعم، قد ساهم تصفحهم لشبكات  49,16%لدراسة أن أظهرت نتائج ا - 

حلماية الذات واآلخرين من  اختاذهاالتواصل االجتماعي يف زيادة معارفهم الوقائية ومتثلت يف االحتياطات الواجب 

  .خماطر فريوس كورونا

بكات التواصل االجتماعي الوصول إىل ما من املبحوثني تسهل هلم ش 78,33%كشفت نتائج الدراسة أن   - 

  .فريوس كورونا  عن يريدون معرفته من أخبار

لفريوس كورونا على كانت املنشورات الصحية والوقائية من املبحوثني   54,16%بينت نتائج الدراسة أن  - 

  .شبكات التواصل االجتماعي مفيدة هلم

حول فريوس كورونا قبل ن صدق املضامني الوقائية من املبحوثني يتحرو  52,05%بينت نتائج الدراسة أن  - 

يف شبكات التواصل االجتماعي، وبلغت نسبة املبحوثني من فئة اإلناث نشرها أو مشاركتها مع أصدقائهم 

  .كأكرب نسبة من فئة الذكور %26,66

جمموعة خاصة على شبكات التواصل  ينشئوامن املبحوثني مل   99,16%الدراسة أن كشفت نتائج  - 

  .فريوس كورونا ضداالجتماعي تتبىن نشر النصائح الوقائية 

من املبحوثني يرون بأن املدونني حياولون إيصال احلقيقة على شبكات   48,33%بينت نتائج الدراسة أن  - 

  .االجتماعي حول فريوس كورونا التواصل 

ءات الوقائية ضد فريوس كورونا باإلجرا التزامهممن املبحوثني قد تزايد  64,16%نتائج الدراسة أن أظهرت  - 

كأكرب نسبة    44,16%مند استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي، وبلغت نسبة املبحوثني من فئة اإلناث 

  .من فئة الذكور

من املبحوثني يرتدون الكمامة يف األماكن العامة حسب العادات   20,74%توصلت نتائج الدراسة إىل أن  - 

  .املبحوثني من شبكات التواصل االجتماعيا اليت اكتسبها الوقائية ضد فريوس كورون

  : مناقشة نتائج الدراسة في ضوء التساؤالت: ثالثا

الطالب اجلامعي لشبكات التواصل االجتماعي؟  استخداماتما هي : بالنسبة للسؤال األول والذي مفاده -1

ماعي بصورة مستمرة، خاصة موقع فلقد تبني لنا أن الطلبة اجلامعيني يستخدمون شبكات التواصل االجت

لشبكات التواصل  استخدامهماهلاتف الذكي، إذ يقضون أكثر من ثالث ساعات يف يسبوك، باستخدام االف
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يف احلصول على األخبار، وهذا ما  استخدامها، حيث يفضلون املوضوعات الصحية، ويستفيدون من االجتماعي

  ).12(، )11(، )09(، )08(، )06(، )05(تبني لنا يف اجلداول رقم 

سامهت شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية الوعي هل : أما فيما يتعلق بالسؤال الثاين الذي مفاده -2

  امعي؟ الصحي للطالب اجل

فلقد تبني لنا أن طلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية يتفاعلون مع املنشورات الصحية يف شبكات 

كما تبني لنا أن شبكات التواصل االجتماعي هلا ،  )13(ما دل عليه اجلدول رقم التواصل االجتماعي دائما وهذا 

باإلضافة إىل أن طلبة  ، )15(تأثري إجيايب على السلوك الصحي للطالب اجلامعي وهذا ما دل عليه اجلدول رقم 

 اكتسبوها من مبمارسة العادات الصحية اليتكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية يسعون للمحافظة على صحتهم 

، كما تبني لنا أن مسامهة شبكات )17(منشورات شبكات التواصل االجتماعي وهذا ما دل عليه اجلدول رقم 

، )20(اجلدول رقم يف تنمية الوعي الصحي للطالب اجلامعي هو كاف وهذا ما دل عليه التواصل االجتماعي 

املنشورات الصحية لفريوس كورونا على شبكات تبني أيضا أن الطلبة اجلامعيني يصدقون ويثقون يف مضامني 

مسامهة شبكات التواصل االجتماعي يف ، وهذا ما يؤكد )21(ما دل عليه اجلدول رقم التواصل االجتماعي وهذا 

  .تنمية الوعي الصحي للطالب اجلامعي حبسب تصرحيات املبحوثني

شبكات التواصل االجتماعي على الوعي ت ما هي  انعكاسا: واخلاص بـوفيما خيص السؤال الثالث واألخري  - 3

  الوقائي للطالب اجلامعي؟ 

الوقائي للطالب اجلامعي،  فقد تبني لنا أن هناك تأثريات إجيابية لشبكات التواصل االجتماعي على الوعي

حيث ساهم تصفح طلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية لشبكات التواصل االجتماعي يف زيادة معارفهم 

، باإلضافة إىل أن طلبة كلية العلوم اإلنسانية )22(ائية من فريوس كورونا وهذا ما دل عليه اجلدول رقم الوق

واالجتماعية يرون بأن املنشورات الصحية والوقائية لفريوس كورونا على شبكات التواصل االجتماعي مفيدة هلم 

اإلجراءات الوقائية ضد فريوس كورونا قد تزايد ، كما تبني لنا أن التزامهم ب)24(وهذا ما دل عليه اجلدول رقم 

طلبة  اكتساب، باإلضافة إىل )28(مند استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي وهذا ما دل عليه اجلدول رقم 

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بعض العادات الوقائية ضد فريوس كورونا من شبكات التواصل االجتماعي 

  ).29(جلدول رقم وهذا ما دل عليه ا
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  : مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة: رابعا

دور شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية الوعي الصحي إزاء فريوس  " توصلنا يف دراستنا اآلتية حول 

مع نتائج إىل مجلة من النتائج منها ما توافقت ومنها ما اختلفت " لدى الطلبة اجلامعيني  19 –كورونا كوفيد 

  : الدراسات السابقة وسنتطرق باملناقشة واملقارنة على النحو التايل

مدى اعتماد الشباب السعودي على وسائل اإلعالم في " دراسة وفاء سعود العوام بعنوان  -1

 .م2008الموافق لـ  1430، عام "تحقيق المعرفة الصحية 

ة مشاة ملوضوع دراستنا، يف كون أن كلتامها ركزتا من خالل النتائج املتوصل إليها نستنتج أن هذه الدراس

يعتمد عليها على الوسائل اإلعالمية اليت الصحي، كما تشات من حيث األهداف وذلك بالتعرف على اجلانب 

أفراد العينة يف حتقيق املعرفة الصحية وعلى املصادر اإلعالمية وغري إعالمية والقضايا واملوضوعات الصحية اليت 

  .فراد العينة على متابعتهاحيرص أ

على  خاصة فيما يتعلق باعتماد أفراد العينة" وفاء" حيث تطابقت نتائج دراستنا الراهنة مع نتائج دراسة 

مطابقة مع هذه الدراسة يف هذه  وسائل اإلعالم يف احلصول على املعلومات الصحية وقد جاءت نتائج دراستنا

يعتمدون على شبكات التواصل االجتماعي يف احلصول على املعلومات  أفراد العينة أن النقطة، حيث جاء فيها

  .الصحية حول فريوس كورونا

من ناحية املوضوع، وبالتحديد فيما يتعلق باملتغري " وفاء سعود العوام " دراستنا عن دراسة  اختلفتوقد 

واتس  – مأنست غرا –تويرت  - بوك الفيس: ات التواصل االجتماعي وهيولنا شبكتنااألول حيث أنه يف دراستنا 

يف طلبة كلية العلوم لة ثيوتيوب، اليت أثرت يف اتمع بصفة عامة وبعينة دراستنا بصفة خاصة واملتم –أب 

وفاء " ، بينما دراسة  19 - واالجتماعية خصوصا يف هذه الفرتة األخرية مع انتشار فريوس كورونا كوفيد اإلنسانية

  .إخل....األنثرنث  –عالم وهي التلفزيون درست وسائل اإل" سعود العوام 

، "دور التلفزيون األردني في التثقيف الصحي " دراسة عبد السالم المعايطة بعنوان  -2

2013 – 2014. 

مع نتائج دراسته يف متغري التثقيف الصحي ومستوى الوعي الصحي، من تطابقت نتائج دراستنا الراهنة 

وقد جاءت " صحتك بالدنيا " مصداقية املعلومات الصحية يف برنامج وى خالل أن أفراد العينة يتقون يف مست

نتائج دراستنا مطابقة مع هذه الدراسة يف هذه النقطة حيث جاء فيها أن أفراد العينة يصدقون ويثقون يف مضامني 
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أن إىل " مصعب " كورونا على شبكات التواصل االجتماعي، كما توصلت دراسة املنشورات الصحية لفريوس  

يف التثقيف ومستوى الوعي الصحي لدى أفراد اتمع " صحتك بالدنيا" أفراد العينة يرون أن هناك أثر لربنامج 

األردين، وهذا ما توصلت إليه دراستنا أن أغلبية أفراد العينة كان تأثري شبكات التواصل االجتماعي إجيايب على 

  .سلوكهم الصحي

من ناحية املوضوع وبالتحديد فيما يتعلق " بد السالم املعايطة مصعب ع" واختلفت دراستنا عن دراسة 

  .باملتغري األول، حيث أنه يف دراستنا تناولنا شبكات التواصل االجتماعي بينما يف دراسته درس التلفزيون األردين

والتي تمثل مقاال منشورا في مجلة الدراسات اإلعالمية : دراسة بشرى داود السنجري -3

بعنوان  .2018لمركز الديمقراطي العربي ببرلين في العدد الرابع الصادر في أوت الصادرة عن ا

المتحققة من استخدام المرأة العراقية لشبكات التواصل االجتماعي في مجال اإلشباعات " 

  ".أنموذجا) الفيس بوك( التوعية الصحية 

يستغرق يف ية أفراد العينة حيث توافقت إحدى نتائج دراستنا مع دراستها، وهذا فيما خيص أن غالب

تصفحهم للموقع ثالث ساعات فأكثر، كذلك أن أغلب أفراد العينة يرون بأن املوقع صار فضاء للتعرف 

ما يوفره من تواصل إجتماعي مع األهل واألصدقاء، وهذا واإلطالع على خمتلف املعلومات واألخبار إىل جانب 

  .ما توصلت إليه دراستنا

هذه  اعتمدت حيث ، من ناحية املوضوع" بشرى داود السنجري" مع دراسة دراستنا  اختلفتوقد 

املرأة العراقية لشبكات التواصل  استخداممن لى اإلشباعات املتحققة عاألخرية على حتليل عام للتعرف 

االجتماعي يف جمال التوعية الصحية غري أن هذه الدراسة ركزت على موضوع حديث وهو دور شبكات التواصل 

  .لدى الطلبة اجلامعيني 19 –تماعي يف تنمية الوعي الصحي إزاء فريوس كورونا كوفيد االج

المحلية في نشر الوعي الصحي لدى الطال  اإلذاعةدور " دراسة شعباني مالك بعنوان  - 4

 .2006 -2005، "الجامعي 

ن حيث أن كلتامها من خالل النتائج املتوصل إليها نستنتج أن هذه الدراسة مشاة ملوضوع دراستنا، م

ركزتا على نشر الوعي الصحي، كما تشات من حيث اهلدف من خالل تقييم وحتليل دور وفعالية وسائل 

اخلصوص وعلى مدى قدرا، على تعبئة اجلماهري وتوعيتهم مبخاطر اإلعالم يف إبالغ رسالتها الصحية على 

  .األمراض وتفسري بعض السلوكات
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خاصة فيما يتعلق بأن أفراد العينة " شعباين مالك " ستنا مع نتائج دراسة حيث تطابقت إحدى نتائج درا

مج صحية يف أي إذاعة حملية ضروري، وهذا ما توصلت إليه دراستنا، حيث يرى أفراد العينة يرون بأن وجود برا

  .بأن املنشورات الصحية والوقائية حول فريوس كورونا على شبكات التواصل االجتماعي مفيدة هلم

 ،من حيث املوضوع وبالتحديد فيما يتعلق باملتغري األول" شعباين مالك " دراستنا مع دراسة  ختلفتا

  .ولنا شبكات التواصل االجتماعيتناحيث أنه درس اإلذاعة احمللية، بينما يف دراستنا 

دور شبكات التواصل االجتماعي في التوعية " بعنوان  لبنى قاسمي، كاميليا سلطاني -5

  .2015 -2014، ") -نموذجا -الصفحات الفيسبوكية( ول مرض اإليبوال الصحية ح

تطابقت إحدى نتائج دراستنا مع دراستهما من حيث أن األسباب اليت تدفع أفراد العينة إىل متابعة 

وانتشاره، ونتوصل إىل أفراد العينة حققوا هو دافع التوعية الصحية وخطورة املرض )  EBOLA 2015( صفحة 

للصفحة على أفراد العينة، وهذا ما توصلت  باع يف التزود بالثقافة والتوعية الصحية ومنه األثر اإلجيايبمستوى إش

إليه دراستنا من خالل أن شبكات التواصل االجتماعي تقدم معلومات صحية كافية حول الوقاية ضد فريوس  

ع أنه يتم طرح أفكار ونصائح صحية يتصفحون شبكات التواصل االجتماعي بداف أن أفراد العينة، كما كورونا 

  .التواصل االجتماعي على سلوكهم الصحي، ومنه األثر االجيايب لشبكات جذابةبطريقة 

اختلفت دراستنا مع دراستهما من ناحية املوضوع وبالتحديد فيما يتعلق باملتغري التابع واملتمثل يف مرض 

الصفحات ( ا مرض اإليبوال تدرس" وكاميليا لبىن " دراسة  لدى الطلبة اجلامعيني، بينما 19 -فريوس كورونا كوفيد

   ).الفيسبوكية أمنوذجا 

لوعي الصحي لدى دور الحمالت اإلعالنية في نشر ا" بعنوان دراسة بشير مصطفاوي  - 6

  .2016، "الطالب الجامعي 

يث أن كليهما النتائج املتوصل إليها نستنتج أن هذه الدراسة مشاة ملوضوع دراستنا من حمن خالل 

" دراسة  الوعي الصحي لدى الطالب اجلامعي، حيث تطابقت نتائج دراستنا مع إحدى نتائجركزا على نشر 

خاصة فيما يتعلق بأن أكثر األدوار اليت تؤديها احلمالت اإلعالنية الصحية للطلبة هو الدور " بشري مصطفاوي 

، كما أن احلمالت اإلعالنية تساهم بنسبة كبرية يف  % 36يليه الدور  التوعوي بنسبة  % 45اإلعالمي بنسبة 

هذه الدراسة يف هذه النقاط، حيث جاء فيها نشر الوعي الصحي لدى الطلبة، وقد جاءت دراستنا مطابقة مع 

أن شبكات التواصل االجتماعي تسهل لعينة البحث الوصول إىل ما يريدون معرفته من أخبار عن فريوس كورونا 
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كما ساهم تصفح أفراد العينة لشبكات التواصل االجتماعي يف زيادة معارفهم الوقائية بنسبة   ، % 78,33بنسبة 

49,16 % .  

دراستنا مع دراسته من ناحية املوضوع وبالتحديد فيما يتعلق باملتغري األول حيث تناول احلمالت  اختلفت

   .19 - س كورونا كوفيدالتواصل االجتماعي وفريو اإلعالنية، بينما يف دراستنا تناولنا شبكات 

  : مناقشة نتائج الدراسة في ضوء المقاربة النظرية: خامسا

  :مناقشة النتائج في ضوء النظرية البنائية الوظيفية -1

تعد النظرية البنائية الوظيفية أحد املداخل األساسية لدراسة وسائل اإلعالم ووظائفها املختلفة يف دراسات 

 اجتماعييعمل ضمن نظام سائل االتصال اجلماهريية على أا نظام اجتماعي االتصال، باعتبارها تنظر إىل و 

واليت تتكون من بناءات والوظائف وهي حمددة، حيث ترى  اجتماعيخارجي، وباعتبار وسائل اإلعالم نسق 

تلفة وكذا البنائية الوظيفية أن لوسائل اإلعالم أهداف وظيفية حمددة تقوم ا املؤسسة والتنظيمات والوسائل املخ

اجلماهريي وبني بقية النظم واألنساق االجتماعية األخرى  االتصالحتديد العالقة املتبادلة بني وسائل ونظم 

الوظيفية إن الدور الذي تقوم به شبكات التواصل االجتماعي هو تنمية الوعي إزاء  وانطالقا من نظرية البنائية

  :والذي يعترب مهم وذلك من خالللدى الطلبة اجلامعيني  19 - فريوس كورونا كوفيد

  .أن شبكات التواصل االجتماعي هلا وظيفة توعية يف اتمع للوقاية من خماطر فريوس كورونا - 

أن شبكات التواصل االجتماعي هلا تأثري إجيايب على السلوك الصحي فهي تسعى إىل إحاطة األفراد مبعلومات  - 

  .19 –فريوس كورونا كوفيد  مرضشاملة حول 

لدى طلبة   19 –أن شبكات التواصل االجتماعي تساهم يف زيادة املعارف الوقائية من فريوس كورونا كوفيد  - 

    .كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  : واإلشباعات االستخداماتمناقشة النتائج في ضوء نظرية  -2

كانة للجمهور على نظرية االستخدامات واإلشباعات من أهم النظريات اليت سامهت يف إرجاع امل

بشكل نشط لتحقيق حاجات املستوى البحثي، وذلك لرتكيزها على اجلمهور الذي يستخدم الوسيلة اإلعالمية 

، االتصالمعينة، حيث تفرض نظرية االستخدامات واإلشباعات أن أعضاء اجلمهور فاعلون يف عملية 

ام وكذا التأكد على أن اجلمهور هو الذي واستخدامهم لوسائل اإلعالم حيقق هلم أهداف مقصودة تليب توقع

نتائج  اتفقتوليست وسائل االتصال هي اليت تستخدم األفراد وقد  االتصالخيتار الوسائل ومضمون وسائل 

  : واإلشباعات كما يلي االستخداماتدراستنا مع ما تفرتضه نظرية 
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  .استخدام موقع فيسبوك  يفضلونأن املبحوثني  - 

  .شبكات التواصل االجتماعيأكثر من ثالث ساعات يف استخدام ون يقضأن املبحوثني  - 

  .ليال استخدام شبكات التواصل االجتماعي  يفضلونأن املبحوثني  - 

  .صل االجتماعيأن املبحوثني يستخدمون اهلاتف الذكي لتصفح شبكات التوا - 

  .أن املبحوثني يفضلون املوضوعات الصحية - 

  .ول على األخبارصالتواصل االجتماعي يف احل تتخدام شبكاأن املبحوثني يستفيدون من اس - 

بدافع أنه يتم يتابعون املنشورات الصحية حول فريوس كورونا على شبكات التواصل االجتماعي أن املبحوثني  - 

  .جذابةطرح أفكار ونصائح صحية بطريقة 

شاركتها مع أصدقائهم يف شبكات حول فريوس قبل نشرها أو مالوقائية  نياماملضأن املبحوثني يتحرون صدق  - 

  .التواصل االجتماعي

  : على وسائل اإلعالم نظرية االعتمادمناقشة النتائج في ضوء  -3

على وسائل اإلعالم مدخال من املداخل اليت تشكل عالقة اجلمهور مع وسائل  االعتمادتعد نظرية 

على وسائل اإلعالم اليت تؤثر يف  ادهماعتماألفراد، حنو القضايا من خالل  اجتاهاتاإلعالم، حبيث تتأثر 

لتلبية حاجاته يف على وسائل اإلعالم أن اجلمهور يلجأ إىل وسائل اإلعالم  االعتمادسلوكهم، حيث تفرض نظرية 

يف اتمع زاد  االستقراراحلصول على املعرفة، وبناء مواقفه السلوكية يف ظروف معينة، فكلما زادت درجة عدم 

  .ئل اإلعالمتعرض اجلمهور لوسا

  : على وسائل اإلعالم كما يلي االعتمادنتائج دراستنا مع ما تفرتضه نظرية  اتفقتوقد 

أن طلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية يعتمدون على شبكات التواصل االجتماعي يف زيادة الوعي الصحي  - 

  .مبخاطر فريوس كورونا

 على طلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وذلك أن شبكات التواصل االجتماعي تؤثر بشكل كبري - 

  .بإكسام العادات الصحية املختلفة

  : واالقتراحاتالتوصيات : سادسا

اليت نتمىن أن جتد آذان صاغية لتطبيقها،  واالقرتاحاتية ميكن تقدمي التوصيات لايف ضوء نتائج الدراسة احل

  : ورية ما يلياليت نراها ضر  واالقرتاحاتومن أهم التوصيات 
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 .كأولوية يف شبكات التواصل االجتماعي  هأمهية كبرية ووضع 19 -إعطاء مرض فريوس كوفيد - 1

 19 -الطلبة اجلامعيني على املتابعة املستمرة للمواقع الصحية اخلاصة بفريوس كورونا كوفيدضرورة تشجيع  - 2

 .على شبكات التواصل االجتماعي

لضمان متابعتها من  جذابةوس كورونا على شبكات التواصل االجتماعي جعل املنشورات الصحية حول فري  - 3

 .قبل الطلبة اجلامعيني

شبكات التواصل االجتماعي بشكل صحيح ويف أمور إجيابية باعتبارها ركيزة أساسية يرتكز  استغاللجيب  - 4

 .للوقاية من فريوس كورونابالتعليمات الصحية  االلتزامعليها األفراد يف حيام اليومية، وحثهم على ضرورة 

على شبكات التواصل االجتماعي أن تتحلى بالدقة واملوضوعية يف نقل األخبار الصحية عن فريوس كورونا  - 5

 .وعرضها كما هي يف الواقع بدون تزييف

بغرض زيادة الوعي الصحي يف ظل جعل شبكات التواصل االجتماعي إعالما بديال لدى الطلبة اجلامعيني  - 6

 .كورونا وباء  

على موقع فيسبوك كأحد أهم مواقع التواصل االجتماعي للتعريف والتوعية مبخاطر فريوس   االعتمادميكن  - 7

 .19- كورونا  كوفيد 

يوصى الباحث بضرورة اإلطالع على املواقع الرمسية لضمان الوصول إىل املعلومات واألخبار الصحيحة عن  - 8

يعتمدون قق من مصداقية الكثري من املواقع كون أغلب الطلبة اجلامعيني ، وكذا التح19 –فريوس كورونا  كوفيد 

 .عن فريوس كورونااملعلومات  الستقاءعلى هذه املواقع 

املعلومات واألخبار اخلاطئة حول فريوس كورونا يف كل وسائل  انتشارملنع جيب إختاد إجراءات قانونية  - 9

 )إخل ....بيوتيو  –تويرت  - فيس بوك( التواصل االجتماعي 

املعلومات الصحية  استقبالضرورة توعية املدونني عرب مواقع شبكات التواصل االجتماعي بالتثبت عند  -10

 مصدرحول فريوس كورونا وقبل إعادة إرساهلا حىت ال تكون جماال سلبيا لنشر اإلشاعات بدون التأكد من 

 .قموثو 
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  : خالصة الفصل

حث امليداين مث حتليلها وتفسريها والتعليق عليها، مث بعد تفسرينا مت يف هذا الفصل عرض بيانات الب

ملختلف نتائج اجلداول توصلنا إىل النتائج العامة للدراسة امليدانية، مث بعد ذلك قمنا مبناقشة نتائج الدراسة يف 

التواصل  ضوء التساؤالت والدراسات السابقة وأخرى يف ضوء املقاربة النظرية، حيث توصلنا إىل أن شبكات

لدى طلبة كلية العلوم اإلنسانية  19 - االجتماعي هلا دور هام يف تنمية الوعي الصحي إزاء فريوس كورونا كوفيد

  .واالجتماعية، إضافة إىل جمموعة من التوصيات واالقرتاحات 
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  :خاتمـــــــــــــــــــة

وعلى ضوء ما قدمناه هدفت الدراسة إىل معرفة دور شبكات التواصل االجتماعي دراستنا هذه يف ختام 

لدى طلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وبعد حتليل  19 - يف تنمية الوعي الصحي إزاء فريوس كورونا كوفيد

صلنا إىل مجلة من النتائج واحلقائق اليت تفسر لنا الدور الذي تقوم به البيانات واملعلومات املتحصل عليها تو 

لدى الطلبة اجلامعيني، واليت  19- شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية الوعي الصحي إزاء فريوس كورونا كوفيد 

 . هي إجابات عن التساؤالت اليت مت طرحها يف بداية املوضوع 

ل إليها أن شبكات التواصل االجتماعي أصبحت جزء أساسيا من وقد اتضح من خالل النتائج املتوص

احلياة اليومية ومنها بالطبع ما خيص الصحة ، وفعال توصلنا إىل أن شبكات التواصل االجتماعي هلا دور كبري يف 

 لدى طلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، خاصة 19- تنمية الوعي الصحي إزاء مرض فريوس كورونا كوفيد 

وان املبحوثني يقبلون بشكل كبري لتصفح شبكات التواصل االجتماعي  بصورة مستمرة خالل فرتة احلجر الصحي  

مما أثر على وعيهم وسلوكهم الصحي إزاء فريوس كورونا  كما أن تعرضهم املستمر ملضامني التوعية الصحية 

، وهو ما يؤكد أن تصفحهم لشبكات التواصل االجتماعي ه تأثري إجيايب على سلوكهم الصحيوالوقائية كان ل

 .يساهم يف زيادة معارفهم الوقائية حول فريوس كورونا 

الطلبة بطرق وحتسيس توعية أن شبكات التواصل االجتماعي سامهت إىل حد ما يف إىل كما توصلنا 

فربوس كورونا  حيث ميكن  الوقاية من خالل استخدام شبكات التواصل االجتماعي كأداة توعية يف ظل وباء

االستفادة منها خلدمة أغراض التوعية الصحية حيال فريوس كورونا، وهذا ما يتوافق مع دور شبكات التواصل 

  . 19 –االجتماعي يف تنمية الوعي الصحي إزاء فريوس كورونا كوفيد 

أكثر سعة  ويف األخري نتمىن أن تكون هذه الدراسة منطلقا لعرض مناقشات ووجهات نظر جديدة

ومشولية تغين وتثري قسم اإلعالم واالتصال، بدراسات أكثر توسعا من هذه الدراسة، وأن تستفيد منها األجيال 

القادمة، ومما ال شك فيه أن دراستنا حتتاج إىل توضيح وحتليل أعمق حبيث تعترب نقطة انطالقا للدراسات القادمة  

  .  زمان ومكان خمتلفنيوذلك باالعتماد على أساليب ومناهج متعددة يف

     

 



 

 

  ةــــــــــقائم

   المصادر والمراجع 
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 بكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية يمثل تعداد الطلبة المسجلين ) : 03(ملحق رقم 

 الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة         

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي          

 

    –جيجل –جامعة محمد الصديق بن يحـيـى

     كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  

    نيابة العمادة المكلفة بالدراسات  

  والمسائل المرتبطة بالطلبة   

  2021 - 04 -22           عالم والتوجيه     مصلحة اإلحصائيات واإل

                                     

  2020/2021المسجلين بكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية السنة الجامعية  تعداد الطلبة 

  

  التخصص  القسم

وى
ست

لم
ا

  

  المجموع  إناث  ذكور

  626  544  82 األولى قسم التعليم األساسي للعلوم االجتماعية

 االجتماع قسم علم

  علم االجتماع الليسانس
  283  246  37 الثانية

  246  220  26 الثالثة

 الماستر

 علم اجتماع االتصال
 70 51 19 األولى

  47  37  10 الثانية

 علم اجتماع التربية
 98 85 13 األولى

  53  50  03 الثانية

 علم اجتماع التنظيم والعمل
 104 83 20 األولى

 71 62 09 الثانية

  قسم علم النفس

  و علوم

  التربية

 و األرطوفونيا

 الليسانس

  244  241  03 الثانية علوم التربية

  161  158  03 الثالثة علم النفس التربوي

 الماستر

 علم النفس التربوي
 106 105 01 األولى

 45 43 02 الثانية

  إرشاد وتوجيه
  102  95  07  األولى

  39  38  01  الثانية

  391  302  89 األولى قسم التعليم األساسي للعلوم اإلنسانية

 قسم اإلعالم واالتصال

  الليسانس
  329  262  67 الثانية علوم اإلعالم واالتصال

  289  237  52 الثالثة  إعالم

 الماستر

 الصحافة المطبوعة واإللكترونية
  118  88  30 األولى

  59  48  11  الثانية

  صريالسمعي الب
  122  105  17  األولى

  69  58  11  الثانية

قسم علوم وتقنيات 

  النشاطات البدنية

 و الرياضية

  الليسانس

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية

 والرياضية

 األولى

 
26  03  29  

  29  04  25 الثانية تدريب رياضي

  41  01  40  الثالثة التدريب الرياضي التنافسي

  ضيتحضير بدني ريا الماستر

  82  05  77  األولى

  40  04  36  الثانية

  3892  3175  717 المجموع



  

  - جيجل –محمد الصديق بن يحي جامعـة 

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  اإلعالم واالتصال قسـم
 
 
 
 
 

  :استمارة بحث بعنوان
 

 
 

  
  
  
  

 

  علوم اإلعالم واالتصال شهادة الماستر في استمارة بحث ميداني في إطار استكمال متطلبات نيل 

 واإللكترونيةمطبوعة صحافة الال :تخصص

 

  

  :ـــ األستاذ المشرف                                       :                      ةإعداد الطالبـــ   
سمير لعرج                                                                      .د.أ   -                               رحيمة كروش                                                     -    

  
  

  :تحية طيبة وبعد 

هذا البحث يدخل يف إطار إجناز مذكرة ماسرت علوم اإلعالم واالتصال لذا نرجو ) ة(الطالب )أخيت(أخي 

ئلة املطروحة بكل مصداقية حىت يتسىن لنا الوصول إىل األسعن تعاونك معنا وذلك مبلء هذه االستمارة واإلجابة 

وحنيطكم علما أن اإلجابات الواردة يف هذا االستبيان سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث . نتائج دقيقة

  .العلمي

   .                                           أمام اإلجابة المناسبـة) X(اإلجابة تكون بوضع عالمة : مالحظة
   

  2021/  2020: السنة الجامعية 

لدى  19كوفيد ــ زاء فيروس كورونادور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي الصحي إ

  الطلبة الجامعيين
  -جيجل - محمد الصديق بن يحي  دراسة ميدانية على عينة من طلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة

 استمارة االستبيان): 04(ملحق رقم 



  :البيانات الشخصية: المحور األول

  أنثى                ذكر                      :      الجنس -1

     سنة 25سنة إىل أقل من  20  سنة                 من 20أقل من           :السن -2

  سنة فما فوق 30                     سنة   30سنة إىل أقل من  25من               

  سنة ثالثة            سنة ثانية        سنة أوىل                   :المستوى الجامعي -3

              دكتوراه         سنة ثانية ماسرت                     سنة أوىل ماسرت                           

  ــ التعليم األساسي للعلوم اإلنسانية             عليم األساسي للعلوم االجتماعية ــ الت      :القسم -4

  ــ علم النفس وعلوم الرتبية واألرطفونيا                         ــ علم االجتماع                                            

  ــ علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية                         ــ اإلعالم واالتصال                    

  استخدامات الطالب الجامعي لشبكات التواصل االجتماعي: المحور الثاني

  ما هي شبكات التواصل االجتماعي اليت تفضل استخدامها؟ -5

  واتس آب            فيسبوك            تويرت             أنستغرام               يوتيوب         

  ..................................أخرى تذكر     

  هو احلجم الساعي الذي تقضيه يف استخدام شبكات التواصل االجتماعي يوميا؟ ما -6

  من ساعة إىل ثالث ساعات             أكثر من ثالث ساعات      أقل من ساعة            

  فيها استخدام شبكات التواصل االجتماعي؟ما هي الفرتة اليت تفضل  -7

  مساء                  ليال                ال يوجد وقت حمدد                       صباحا 

  كيف تتابع حمتوى شبكات التواصل االجتماعي خالل فرتة احلجر الصحي؟  -8

  بصورة منقطعة                 بصورة مستمرة                     يف أوقات الفراغ         

  ما هي الوسيلة اليت تستخدمها لتصفح شبكات التواصل االجتماعي؟ -9

  اهلاتف الذكي               اللوح االلكرتوين               احلاسوب     

    )ميكن اإلجابة على أكثر من خيار (ما هي خدمات شبكات التواصل االجتماعي املفضلة لديك؟ - 10

  التعليق         اإلعجاب           مشاركة الصور             مشاركة الفيديو 

  الدردشة    مشاركة الروابط              النشر                



ميكن اإلجابة (ما هي املوضوعات اليت تفضل املشاركة والتفاعل معها يف شبكات التواصل االجتماعي؟  - 11

  )على أكثر من خيار

  الرتفيهية      الرياضية            االجتماعية                      الدينية         اإلخبارية      

  الفنية والثقافية          السياسية     التعليمية          الصحية             

  ....................................أخرى تذكر      

ميكن اإلجابة على أكثر من  (يت تعود عليك من استخدام شبكات التواصل االجتماعي؟ما هي الفائدة ال -12

  )خيار

  زيادة املعلومات واملعارف             التثقيف               احلصول على األخبار      

  ..............................أخرى تذكر      

  تساهم شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي الصحي للطالب الجامعي: المحور الثالث

  هل تتفاعل مع املنشورات الصحية يف شبكات التواصل االجتماعي؟ -13

  نعم                                      ال      

  غالبا             نادرا          دائما         :   ــ إذا كانت اإلجابة بنعم ، هل يكون ذلك ؟

  ما هو تقديرك ملستوى فهمك للمواضيع الصحية املنشورة يف شبكات التواصل االجتماعي؟ -  14

  كبري               متوسط              ضعيف     

                            الصحي؟ كما هو تأثري شبكات التواصل االجتماعي على سلوك -15  

  اجيايب              سليب    

  ــ إذا كان التأثري سلبيا ، وضح سبب ذلك ؟  

  يواكب طبيعة املعلومة        مستوى عال          املستوى ال

هل ترى بأن سلوكك الصحي قد تغري بسبب استخدامك شبكات التواصل االجتماعي يف األشهر  -16

  املاضية؟

  ال         نعم                           

  ، فيما يتجلى هذا التغري ؟ " نعم"ــ إذا كانت اإلجابة ب 

..................................................  



هل تسعى للمحافظة على صحتك مبمارسة العادات الصحية اليت اكتسبتها من منشورات شبكات  -17

  التواصل االجتماعي؟

  ال   نعم                              

  )ميكن اإلجابة على أكثر من خيار (فيما تتمثل هذه العادات ؟ " نعم"إذا كانت اإلجابة ب  

  تناول أطعمة صحية ومتنوعة                        النوم لوقت كاف                       

  فة جسمك االهتمام بنظا                    ممارسة الرياضة                             

  الذهاب للطبيب عندما تصاب مبرض معني              تناول قدر حاجتك من الطعام                   

  عدم تناول األدوية دون استشارة الطبيب                     

  االبتعاد عن التدخني واملخدرات واملشروبات الكحولية    

  ية لالطمئنان على صحتك القيام بالفحوصات والتحاليل الروتين   

  ما هي دوافع قيامك مبتابعة املنشورات الصحية حول فريوس كورونا على شبكات التواصل االجتماعي؟ -18

       )ميكن اإلجابة على أكثر من خيار (

  تتضمن معلومات خمتلفة عما تنشر الصحافة أو الربامج التلفزيونية      

  ريقة جذابة يتم طرح أفكار ونصائح صحية بط     

  تتيح لك الفرصة للتعليق واالستفسار أو إبداء رأيك     

ما درجة ثقتك باملعلومات الصحية حول فريوس كورونا اليت تتحصل عليها من شبكات التواصل  -19

 االجتماعي؟

  ضعيفة جدا    ضعيفة             متوسطة         كبرية             كبرية جدا            

  هل تعتقد أن شبكات التواصل االجتماعي تقدم معلومات صحية كافية حول الوقاية من فريوس كورونا؟ -20 

  غري كافية    كافية                            

  كيف تتعامل مع مضامني املنشورات الصحية لفريوس كورونا على شبكات التواصل االجتماعي؟ -21

  تتأكد من صحتها                 ال تصدقها أبدا            تصدقها وتثق فيها            

  تبحث عن مصادر أخرى للمعلومة      

  

  



  انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على الوعي الوقائي للطالب الجامعي: المحور الرابع

  ونا؟هل ساهم تصفحك لشبكات التواصل االجتماعي يف زيادة معارفك الوقائية من فريوس كور  -22

  نعم                               ال                      إىل حد ما     

  ، فيما تتمثل هذه املعارف ؟" نعم"ــ إذا كانت اإلجابة ب 

  اإلجراءات الالزمة للوقاية من املرض       

  االحتياطات الواجب اختاذها حلماية الذات واآلخرين من خماطر فريوس كورونا

  أساليب العالج  معرفة

هل تسهل عليك شبكات التواصل االجتماعي الوصول إىل ما تريد أن تعرفه من أخبار عن فريوس   -23

  كورونا؟

  نعم                           ال                     أحيانا       

  فيما تتمثل هده األخبار؟" بنعم"ــ إذا كانت اإلجابة 

.................................................  

 ما هو تقييمك للمنشورات الصحية والوقائية لفريوس كورونا على شبكات التواصل االجتماعي؟ -24

 مفيدة                    عادية                    غري مفيدة     

ع أصدقائك يف هل تتحرى صدق املضامني الوقائية حول فريوس كورونا قبل نشرها أو مشاركتها م -25

  شبكات التواصل االجتماعي؟

  نعم                               ال     

هل أنشأت جمموعة خاصة على شبكات التواصل االجتماعي تتبىن نشر النصائح الوقائية ضد فريوس   -26

  كورونا؟

  نعم                               ال     

  تتمثل هذه اموعات ؟ فيما " نعم"ــ إذا كانت اإلجابة ب 

   .................................................  

  

  

  



  كيف تنظر للمدونني على شبكات التواصل االجتماعي حول فريوس كورونا؟ -27

  حياولون تنوير الرأي العام                 حياولون إيصال احلقيقة     

  يريدون زيادة املتابعة          جمرد شباب مدونني                    

  .................................أخرى تذكر 

 هل التزامك باإلجراءات الوقائية ضد فريوس كورونا قد تزايد منذ استخدامك لشبكات التواصل -28

  االجتماعي؟

  نعم                               ال                  إىل حد ما       

ميكن اإلجابة  (اليت اكتسبتها من شبكات التواصل االجتماعي؟ كورونا  هي العادات الوقائية ضد فريوس ما -29

       )على أكثر من خيار

  التوجه إىل املركز الصحي يف حالة الشعور ببعض أعراض فريوس كورونا      

  حضر التجمعات الكبرية      

  تنظيف وتعقيم األسطح اليت تلمس بكثرة      

  ارتداء الكمامة يف األماكن العامة      

  غسل اليدين باملاء والصابون عدة مرات يف اليوم      

  التزام البيت قدر اإلمكان واخلروج إال للضرورة      

  جتنب االتصال القريب مع أي شخص      

  تغطية الفم واألنف باملرفق أو منديل عند السعال أو العطس      

  اركة أدوات األكل واملناشف واألفرشة جتنب مش     

                        ......................................................................... تذكرأخرى      
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