


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشكر والتقدير

 

 

 

 العمل ووفقنا في انجازه كما نتقدم بجزيل الشكر ىذا إتمامعلى  أعاننانحمد اهلل الذي 

 

 على ىذه المذكرة وقدمت لنا النصائح أشرفتتي ال أمالالفاضلة صفاح  أستاذتنا إلى

 

 والتوجيهات ولم تبخل علينا بالمعلومات.

 

 إلىالكرام الذين رافقونا طيلة مشوارنا الدراسي كما نوجو الشكر  أساتذتناننسى كل  كما ال

 

 بعيد على انجاز ىذا العمل. أوكل من ساعدنا من قريب 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  اإلىداء:

 

 يكون مفيدا للطلبة اىدي  أننشكر اهلل عز وجل الذي منا علينا بإتمام ىذا العمل ونتمنى 

 

  أمحمدخالد  إخوتي إلىاهلل في عمرىما واىديو  أطالالوالدين الكريمين  إلىىذا العمل 

 

 قلبي خالتي والى خالي بشير وحبيب إلىوليد مصطفى والى اعز شخص  عبد قادرمحمد 

 

 صديقتي وزميلتي في إلىالشكر  وأوجومعاد  أخيوالى صديقاتي والي حبيب قلبي ابن  

 

 من وسعتهم ذاكرتي  مذكرة التي تحملتني طيلة مشوار الدراسة زىيري غنيمة والى كل 

 

 اىديهم ىذا العمل المتواضع.ولم تسعهم مذكرتي 

 

 بودية زىرة                                                                                     

 



 

 

 ىداءاإل

 اىدي ىذا العمل المتواضع 

 إلى:

 إلى روح أبي الزكية الطاىرة.

 

 اهلل وأطال في عمرىا.إلى أمي الغالية حفظها و 

 

 .كل أفراد أسرتي   إلىو 

 

 كل األصدقاء,ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي أثناء دراستي في الجامعة.  إلىو 

 

 .في مساعدتي  كل من لم يدخر جهدا  إلىو 

 

 والى كل من ساىم في تلقيني ولو بحرف في حياتي الدراسية.

 

 زىيري غنيمة                                                                                       
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 ملخص الدراسة:

تناولت الدراسة موضوع اليوتيوب ودوره يف اكتساب الوعي الصحي لدي املرأة العاملة واملاكثة يف البيت على حد 
معرفة مدى مسامهة مضامني مواقع اليوتيوب يف تنمية وعيهن الصحي باعتبار املوقع  إىلسواء,إذ هتدف الدراسة 

حيمل كم هائال من الفيديوهات املرئية حول الصحة.ومت حتديد عينة الدراسة من النساء العامالت واملاكثات 
حتت اسة اليت بني أيدينا وتندرج  الدر  بالبيت بوالية غليزان باعتبارهن حيملن مواصفات تتطابق مع جمتمع الدراسة,

ة مضبوطة ومناسبة.وقد احتوت استمارة على االدراسة الوصفية التحليلية,واعتمدنا على أداة استمارة االستبيان كأد
ثالث حماور حيث خصص احملور األول باهتمامات املرأة مبوقع اليوتيوب,أما حمور الثاين خصص ملواضيع التوعية 

 .احملور الثالث خصص ملوقع اليوتيوب وأثره يف نشر الوعي الصحي للمرأة أماالصحية من خالل اليوتيوب,

فصليني:الفصل األول بعنوان مواقع التواصل االجتماعي,والفصل  إىلأما يف ما خيص اجلانب النظري للدراسة قسم 
 الثاين بعنوان املرأة والوعي الصحي.

 االجتماعي,اليوتيوب,الوعي الصحي,املرأة.مواقع تواصل كلمات المفتاحية:ال



 قائمة المحتويات

 

 الشكر

 اإلهداء

 اإلهداء

 الملخص 

 قائمة المحتويات 

 قائمة الجداول

...................أ.........................................................................................مقدمة   

 الجانب المنهجي للدراسة

95..................... ص...............................................................اإلشكالية +تساؤالت -1 

09.....................ص..............................................................أسباب اختيار الموضوع  -
2 

09...........ص.................................................................................الدراسة  أهمية -3 

09.............ص...............................................................................الدراسة  هدافأ 4 

01-00.ص......................................................................................منهج الدراسة -5 

01................. ص.....................................................................تحديد المصطلحات  -
6 

 03-01..........ص..........................................................................دراسات السابقة-3

للدراسةالجانب النظري   

التواصل االجتماعي مواقعالفصل األول6  

 تمهيد

04.............................ص.................................نشأتها  و التواصل االجتماعي مواقعتعريف 0-0  

20-05......................................................صالتواصل االجتماعي  مواقعأنواع وخصائص 0-2  



 قائمة المحتويات

 

 21-20.................................................ص..........سلبياته, ايجابياته و  مفهوم موقع اليوتيوب1-1

 21-21مزايا اليوتيوب.....................................................................................ص0-1
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 الفصل الثاني6المرأة والوعي الصحي

يدتمه  

-23...................................ص...................................... وصفاتها المرأة,خصائصها 2-0
24 

25-24.......................................................................صمفهوم الوعي الصحي وأهميته 2-
2 

19-25.........ص............................................................أهداف نشر الوعي الصحي - 3-2 

 10-19.......ص.............................................................إلعالم.اعالقة التوعية الصحية ب2-1
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6الجانب التطبيقي للدراسة  

.........ص...تمهيد.............................................................................................
11 

 تحليل نتائج-1
  11..............................................................................................ص

11.............................................................................صنتائج سيمات العامة....... 1-0  

نتائج المحور 1-2
11....................................صاألول...................................................  

نتائج المحور الثاني 1-1
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 قائمة المحتويات

 

نتائج المحور الثالث 1-1
11......................................................................................ص  

13-12.....ص......................................................نتائج العامة..............................-1  

خاتمة -2
 14ص....................................................................................................

 19-15................................................................................صقائمة مصادر ومراجع-3

 11-10............ص..................................................................................مالحق-4



:قائمة الجداول   

  رقم عنوان اجلدول  الصفحة

53ص  10 جدول يبني سن أفراد العينة 

53ص  10 جدول يبني املستوى الدراسي ألفراد العينة 

53ص  15 جدول يبني احلالة املدنية ألفراد العينة 

53ص  10 جدول يبني ما بعد احلالة املدنية 

53ص  13 جدول يبني مكان اإلقامة األفراد العينة 

53ص  13 جدول يبني مدة استخدام اليوتيوب ألفراد العينة 

53ص  13 جدول يبني سهولة التعامل مع اليوتيوب  ألفراد العينة 

53ص  13 جدول يبني مدى متابعة موقع اليوتيوب ألفراد العينة 

53ص  10 جدول يبني الوسيلة املستعملة ملشاهدة اليوتيوب ألفراد العينة 

50ص مكان تصفح موقع اليوتيوب ألفراد العينةجدول يبني    01 

50ص فرتة املفضلة ملشاهدة اليوتيوب جدول يبني   00 

01ص املواضيع اليت يتلقاها أفراد العينة من اليوتيوب جدول يبني   00 

00ص إفادة اليوتيوب يف حالة املرض ألفراد العينة جدول يبني   05 

00ص اليوتيوب حول التوعية الصحية ألفراد العينةمدى استفادة من موقع  جدول يبني   00 

00ص أمهية موقع اليوتيوب يف عرض املواضيع الصحية ألفراد العينة جدول يبني   03 

05ص اللغة املستخدمة يف طرح املواضيع الصحية ألفراد العينة جدول يبني   03 

05ص تنمية قنوات اليوتيوب ثقافة الصحية ألفراد العينة جدول يبني   03 

05ص املعلومات الصحية املكتسبة ألفراد العينة جدول يبني   03 

00ص األمور اليت يلبيها أفراد العينة بعد اكتساب املعلومات الصحية  جدول يبني   00 

00ص تطبيق املعلومات املكتسبة يف حياة اليومية ألفراد العينة جدول يبني   01 



03ص اليوتيوب يف نشر الوعي الصحي ألفراد العينةانطباعات واقرتاحات حول موقع جدول يبني     00 

 



مقدمة                                                                                                            
 

 مقدمة:

إحداث ثورة حقيقية وتغريات جوىرية مست مجيع جماالت  إىلأدى التطور املتسارع لوسائل اإلعالم واالتصال 
خرتقت احلواجز الزمانية واملكانية وجعلت العامل امجع واحد اواقع التواصل االجتماعي اليت ماحلياة, من مبينها 

وقصرت املسافات بني األفراد وسهلت حياة كثري من الناس,ومل يعد دور مواقع التوصل االجتماعي مقتصرا على 
مواضيع ذات االىتمام املشرتك,بل تعددت جماالهتا  إطاربث وتداول املعلومات فقط وربط وتكوين الصداقات يف 

خمتلفة كتنمية الوعي يف اجملاالت الصحية واالجتماعية ,حيث تعترب  أبعادسعت نطاقاهتا لتشمل قضايا ذات وات
ا دخلت كافة البيوت مواقع التواصل االجتماعي مصدرا مهما لنشر التوعية الصحية وزيادة املعرف بني الناس كوهن

 دون استئذان.

,ويساىم يف متتعهم بصحة جيدة جسديا باألمراض املختلفة اإلصابةالوعي الصحي مهم حيمي أفراد اجملتمع من ف 
إىل نشر مواضيع  يسعى من خالل قنواتو ليوتيوب الذيومن مواقع التواصل االجتماعي موقع ا ونفسا وعقليا,

من قبل النساء من اجل البحث عن  استخداموتزايدا يف  األكثريعترب الوجهة حيث   خاصة باجملال الصحي.
اليت تشعر بيها  أعراضواالستشارات الطبية والصحية,باإلضافة إىل احلصول على معلومات حول ات  املعلوم

.املريضة للوقوف على خطورهتا من خالل القنوات املوجودة اليت تنشر عرب املوقع  

وذجا صحيا يوتيوب من املرأةتتضمن مواقع التواصل االجتماعي يف توعية ومنو نسعى من خالل دراستنا ىذه اليت 
                                                   ثالث جوانب: إىلفقد قمنا بتقسيم املذكرة 

الدراسة,امهية  أىدافاملوضوع , اختيار أسباباإلشكالية التساؤالت, اجلانب املنهجي الذي يتضمن أوال  
     الدراسة,منهج الدراسة,حتديد املصطلحات,دراسات سابقة .                           

ائص وخص وأنواع,ونشأهتاضم مواقع التواصل االجتماعي  األولثانيا جانب النظري احتوى على فصلني :الفصل 
                               وم اليوتيوب اجيابيو وسلبياتو.      مواقع التواصل االجتماعي,مفه

الوعي الصحي,عالقة التوعية نشر  أىداف,وأمهيتوخصائصها وصفاهتا,مفهوم الوعي الصحي  املرأةلفصل الثاين ا
                                                                                                 . باإلعالمالصحية 



مقدمة                                                                                                            
 

نتائج احملور  ,نتائج احملور الثاين,األولسيمات العامة,نتائج احملور اجلانب التطبيقي للدراسة يتضمن حتليل النتائج 
                                                                              .إىل قائمة احملتويات باإلضافةالنتائج العامة,خامتة قائمة املصادر واملراجع واملالحق  إىلالثالث وصوال 
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 : اإلشكالية

تلعب التكنولوجيا دور مهم يف تطوير اجملتمعات خصوصا يف رلال االتصال, حيث تسمح ببناء عالقات 
يف التوعية بني سلتلف األفراد واجملتمعات.وأصبح من السهل حتصيل العلم وادلعرفة والثقافة,فقد سامهت 

والتنمية يف سلتلف اجملاالت .ومن بني مظاىر التكنولوجيا االنًتنت اليت تعترب من أىم وسائلها يف العصر 
 بالتفاعل والتواصل.كما لألفراد وفسحت اجملال احلايل,وذلك ألهنا أحدثت حتوال جذريا يف حياة اجملتمع

ادلستخدمني وادلتصفحني أصبحوا بني عشية أنتجت مواقع وشبكات استقطبت ادلاليني من األفراد  أهنا
وضحاىا متابعني بشكل دائم على تطبيقاهتا ومضامينها.ومن أشهر ىذه ادلواقع فيس بوك 
,سكايب,انستغرام ,يوتيوب .فأصبح موقع اليوتيوب من أىم شبكات التواصل االجتماعي يف حياتنا 

يو من نشر مقاطع فيديو كما ميكنهم أيضا اليومية دلا فيو من مواضيع سلتلفة, فهو موقع ميكن مستخدم
من إنشاء قنوات خاصة هبم ,فلم يعد اليوتيوب رلرد موقع الكًتوين دلشاركة مقاطع الفيديو فقط ,بل 
 أصبح لو أمهية بالغة دلا يقدمو من وظائف,فهو ساحة لتبادل اآلراء وادلناقشة بني األفراد إضافة إىل

 وتغيري السلوك .اإلرشاد والتوعية والنصح والتعليم 

كما انو مل يقتصر على رلال واحد وحسب,فقد مشل شىت اجملاالت منها 
اقتصادية,سياسية,دينية,تثقيفية,ترفيهية,ولعلى ما سوف نتطرق إليو ىنا ونتعمق فيو أكثر ىو اىتمام 

شار انشغاالت اجملتمع وىذا راجع اىل انت بني اليوتيوب باجلانب الصحي ألن الوعي الصحي يعترب من
آفات االجتماعية واألمراض ادلختلفة,ومبا أن الصحة ىي أساس حياة الفرد واجملتمع,لذلك يسعون دائما 

صفحات وادلنشورات اخلاصة اليت تنشر ادلضامني  للحفاظ على صحتهم وسالماهتم .ويف ظل غياب
مت استثمار موقع يف فضاء االلكًتوين بشكل رمسي وادلسامهة يف توعية اجملتمع وإرشاده,فقد   الصحية

اليوتيوب من طرف قادة الرأي وىاوين يف رلاالت معينة ومتخصصة يعملون على نشر مضامني متعلقة 
 بالوعي الصحي من خالل قنوات متعددة.

ومن بني ادلتصفحني ذلذا ادلوقع صلد ادلرأة اذ وجدتو متنفسا ونشاطا إضافيا حلياهتا دلا يلعبو من دور فعال 
,وأصبح كقناة للتوعية واإلرشاد ,فهناك ادلاليني من القنوات سلتصة بادلرأة وصفحتها يف رلال اإلعالمي 

وحتمل مواضيع سلتلفة كالصحة اجلسدية ,صحة النفسية ,العالقة الزوجية,اجلمال,األناقة,وغريىا,وىذا من 
للجنس اللطيف وحتقيق مستوى توعوي اعلى,وشلا سبق ذكره فقد جاءنا  أفضلاجل اكتساب صحة 
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بأمهية البحث الذي يهدف اىل دراسة اليويتوب ومسامهتو يف نشر الوعي الصحي لدى ادلرأة  اإلحساس
 الوعي الصحي لدى المرأة؟ دور اليوتيوب في تنمية :ماوعليو نطرح التساؤل التايل

 الفرعية : األسئلة

 ادلرأة؟ىل دلوقع يوتيوب صدى لدى 

 صحية للمرأة؟موقع اليوتيوب يف حتقيق التوعية الساىم ىل ي

 ىل ميكن لليوتيوب أن يكون لو تأثري يف نشر الوعي الصحي للمرأة؟

 :أسباب اختبار الموضوع

إن اختيارنا دلوضوع دور مواقع التواصل االجتماعي يف نشر الوعي الصحي للمرأة أخذنا اليوتيوب منوذجا 
 مل يأيت رلرد صدفة وإمنا من خالل أسباب ذاتية وموضوعية نذكر منها:

 أسباب ذاتية:

 . رغبتنا يف دراسة ىذا ادلوضوع_

 التعرف على سلتلف ادلوضوعات الصحية اليت يتناوذلا موقع اليوتيوب ._

 معرفة مدى تأثري موقع اليوتيوب على ادلرأة يف اجملال الصحي ._

 موضوعية : أسباب

 -رواج موقع اليوتيوب وكثرة استخدامو.

 -أمهية موضوع الوعي الصحي .

 -معرفة مدى جتاوب ادلرأة مع قنوات اليوتيوب واالستفادة منها .زلاولة 

 أهمية الدراسة:



الجانب المنهجي                                                                                               
 

 
11 

أشهر موقع للفيديوىات وسهولة  اإن االنتشار الواسع ورواج موقع اليوتيوب وزيادة مستخدميو,باعتبارى
,وىنا تكمن استخدامو من طرف اجملتمع ,وبصفة خاصة ادلرأة اليت تتابع قنواتو بغية زيادة وعيها الصحي 

أمهية دراستنا يف معرفة مدى استفادة ادلرأة من قنوات اليوتيوب وىل يساىم يف زيادة وعيها الصحي 
 والعمل بو يف حياهتا اليومية.

 أهداف الدراسة:

 فائدتو بالنسبة للمرأة. التعمق أكثر يف دراسة موقع اليوتيوب ومدى-

 -وزيادة وعيها الصحي. موقع اليوتيوب على ادلرأة يف اكتساب تأثريمعرفة 

ادلرأة ضلو  معرفة رأي ادلرأة على موقع اليوتيوب وتفاعلها مع القنوات ادلتعلقة بالوعي الصحي مدى إقبال-
 ب.و الدور الذي تلعبو قنوات اليوتي

 نوع الدراسة ومنهج المستخدم:

الكلمة يعين الطريقة وبالتايل ىو الطريقة ادلتبعة يف  أصلتعددت تعريفات لكلمة ادلنهج ,لكن لمنهج:
 1ىو رلموعة اخلطوات ادلتبعة يف تفسري وحتليل ظاىرة ما. دراسة وحتليل موضوع معني,او

وحتليلها وعرضها,وبالتايل  أفكارللتفكري والعمل يعتمده الباحث لتنظيم  أسلوبيعرف ادلنهج على انو 
لعلمي الذي يستخدمو ويطبقو الباحث لدراسة ظاىرة او مشكلة معينة او ادلنهج ا األسلوبيرتبط حتديد 

مبوضوع وزلتوى الظاىرة وادلشكالت ادلدروسة ومايصلح منها لدراسة ظاىرة معينة قد اليصلح لدراسة 
 2نظرا الختالف الظواىر ادلدروسة يف خصائصها وموضوعاهتا . أخرىظاىرة 

علمي,النو الطريق الذي يستعني بو الباحث ويتبعو يف كل مراحل يعد ادلنهج ضروري يف اي دراسة او اي حبث 
 3دراستو,بغية الوصول اىل نتائج علمية وموضوعية .

                                                           
 

62,ص6002مصباح عامر,منهجٌةاعدادالبحوثالعلمٌة,المؤسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة ,وحدة الرغاٌة ,الجزائر
1
 

22,ص6000ربحً مصطفى علٌان وعثمان محمد غنٌم,مناهج وأسالٌب البحث العلمً النظرٌة والتطبٌق ,دارصفاء ,عمان ,
2
 

20,ص2626البحث االجتماعً,دار الفكر,العربً,القاهرة,طجمال زكً,أسس 
3
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وادلنهج ىو عملية عقلية كربى حتتاج حتتاج اىل حس فين دقيق يهديها يف دلح العالقات بني مفهومات ادلوضوع 
 4ىذا ادلنهج وسيلة مجع بيباناتو. يًتتب عليها الذي يعين بو الباحث العلمي االجتماعي وما

اليت تواجو للباحث,فادلنهج ىو رلموعة من القواعد العامة اليت يستخدمها الباحث  اإلشاراتيعترب ادلنهج مبثابة 
 5للوصول إىل احلقيقة.

أن دراستنا تتمحور حول مواقع تواصل االجتماعي ونشر الوعي الصحي للمرأة,فهي تندرج ضمن البحوث ا مب و
الوصفية وأحباث الوصفية ضرورية من حيث كوهنا أحباث يتم فيها دراسة الوضع الراىن لظاىرة أو ظواىر ادلبحوثة 

 6سواء كانت متعلقة مبوقف أو رلموعة من الناس أو أحباث معينة.

ي فقد حدد ذلذه الدراسة منهج وفق ما تتطلبو دراسة أمهية الوعي الصحي للمرأة ومدى اكتساهبا للوعي الصح
كما يعرف ادلنهج الوصفي من خالل مواقع التواصل االجتماعي اليوتيوب منوذجا,استلزم استخدام ادلنهج الوصفي  

بأنو الطريقة لوصف الظاىرة ادلدروسة وتصويرىا كميا عن طريق مجع ادلعلومات مقننة عن ادلشكلة وتصنيفها 
 وحتليلها وإخضاعها لدراسة الدقيقة .

تتوقف على الوصف ومجع ادلعلومات ادلتعلقة بدراسة فقط بل تتعدى اىل تفسري وحتليل ونظرا لكون دراستنا ال 
           البيانات ادلختلفة مث استخالص النتائج العامة,فقد استخدمنا ادلنهج التحليلي.

يل إضافة إىل ادلنهج الوصفي استخدمنا ادلنهج التحليلي الذي يعد من أىم ادلناىج ادلستخدمة يف مجع وحتل 
ينتشر استخدامو يف حبوث اإلعالم,فادلنهج الوصفي ال يتمثل يف مجع  البيانات يف البحوث االجتماعية وغالبا ما

البيانات وادلعلومات وتبويبها وعرضها بل يشمل كذلك على حتليل دقيق ذلذه البيانات وادلعلومات وتفسري العميق 
 7اليت تساىم يف تراكم وتقدم معرفة اإلنسانية. ذلا,وسري من أجل استخالص احلقائق وتعميمات اجلديدة

 أدوات البحث:

                                                           
.6002, 2حسن السعاتً ,تصمٌم البحوث االجتماعٌة ,دار النهضة العرٌبة,بٌروت لبنان,ط

4
 

 احمد حسن الرفاعً,مناهج البحث العلمً,تطبٌقات إدارٌة واقتصادٌة,دار وائل لنشر,عمان ,احمد حسن الرفاعً,مناهج البحث العلمً,تطبٌقات

.2661, 2إدارٌة واقتصادٌة,دار وائل لنشر,عمان ,ط
5
 

احمد بن مرسلً,مناهج البحث العلمً فً علوم االعالم واالتصال,نقال  عن سمٌر محمد حسٌن ,بحوث االعالم,اسس ومبادئ,عالم -

.222,ص2692الكتب,القاهرة,
6
  

.54.نفس المرجع السابق,نفس ص 
7
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مفردة من النساء 66لقد مت استعان يف مجع البيانات ادليدانية على االستمارة استبيان ادلوزعة على عينة قدرىا 
الباحث أحد الوسائل اليت يعتمد عليها  ادلتابعات دلوقع اليوتيوب الذي يعرض مضامني صحية بوالية غليزان ,وىو

رلموعة من األسئلة اليت يطرحها الباحث على ادلبحوثني وفق  يف جتميع البيانات وادلعلومات من مصادرىا,وىو
 8توقعاتو للموضوع واإلجابة تكون حسب توقعات الباحث اليت صاغها يف استفسارات زلددة.

ومات أو أراء ادلبحوثني حول ظاىرة _ىي عبارة عن رلموعة من األسئلة ادلكتوبة اليت تعد بقصد الوصول على ادلعل
أو موقف معني,ويعد االستبيان من أكثر األدوات ادلستخدمة يف مجع البيانات خاصة يف العلوم االجتماعية اليت 

 9تتطلب احلصول على معلومات ادلعتقدات أو تصورات أو أراء األفراد.

 ضحضرىا الباحث بعناية تعبريا عن موضوع يف _كما يعرفها امحد مرسلي "على أهنا تلك القائمة من األسئلة اليت
إطار اخلطة ادلوضوعة لتقدمة إىل ادلبحوثني من أجل احلصول على إجابات تتضمن ادلعلومات والبيانات ادلطلوبة 

 10لتوضيح الظاىرة ادلدروسة والتعريف جبوانبها ادلختلفة.

للمبحوثات  وكانت األسئلة متنوعة منها سؤال موجو 22وعليو فقد اشتملت استمارة االستبيان دراستنا على 
 مفتوحة ومغلقة ومصنفة  وكان ىذا التنوع يف األسئلة لتفادي بعض السلبيات  االستمارة خاصة أسئلة ادلفتوحة.

 سؤال وىذه احملاور ىي: 22وقد تضمنت استمارة الدراسة على أربع زلاور ,احتوت على 

 اسئلة.5م احملور األول:زلور البيانات  الشخصية ويض-1

 أسئلة.6احملور الثاين:خاص باالىتمامات ادلرأة مبوقع اليوتيوب ويضم -2

 أسئلة.6احملور الثالث:خاص مبواضيع التوعية الصحية من خالل اليوتيوب ويضم -3

 احملور الرابع: خاص مبوقع اليوتيوب وأثره يف نشر الوعي الصحي للمرأة.-4

مشروع الدراسة يف ديسمرب وضبط اإلشكالية وبناء االستمارة وحتكيمها يف شهر فيفري  انطلقمجال الزماني:
 الستمارة وحتليها .اتوزيع  ابريل معوانطلقت الدراسة ادليدانية يف شهر 

 .من نفس الشهر36افريل إيل16وزعت االستمارة يف والية غليزان من مجال المكاني:
                                                           

.44,ص6000,  2االعلمً إلعداد الرسائل جامعٌة,مؤسسة الوراق,عمان,ط_مروان عبد المجٌد ابراهٌم,أسس البحث 
8
 

.22,ص2666_محمد عبٌدات و محمد أبو نصار وعقلة مبٌضٌن,منهجٌة البحث العلمً "القواعد والمراحل والتطبٌقات",د.ط,دار وائل,عمان,
9
 

.660ص,6004, 2_أحمد مرسلً,مناهج البحث العلمً,دٌوان مطبوعات الجامعٌة,الجزائر,ط
10
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اإلنسانية واالجتماعية رلموعة منتهية أو غري منتهية من العناصر احملددة إن رلتمع البحث يف لغة :مجتمع البحث
مسبقا, واليت ترتكز عليها ادلالحظات وكذلك ىو رلموعة عناصر ذلا خاصية أو عدة خصائص مشًتكة متيز عن 

 11غريىا من العناصر األخرى واليت جيري عليها البحث أو التقصي.

  .مبدينة غليزان ادلتابعة دلوقع اليوتيوب أة  يف ادلر  يتمثل دراستناورلتمع حبث  

كل النساء ادلتابعات دلوقع اليوتيوب واليت تقطن يف والية   وادلتمثلة يف  القصدية العينةاستخدمنا يف دراستنا العينة:
 غليزان.

أمساء تشري كلها حتت أمساء متعددة مثل العينة العرضية أو العمدية أو العينة النمطية,وىي تعرف  :العينة القصدية
إىل العينة اليت يقوم الباحث باختيار مفرداهتا بطريقة حتكمية ال رلال فيها للصدفة,بل يقوم ىو شخصيا باقتناء 
ادلفردات ادلمثلة أكثر من غريىا دلا يبحث عنو من معلومات وبيانات,وىذا إلدراكو ادلسبق ومعرفتو اجليدة جملتمع 

 12اليوجد صعوبة يف سحب مفرداهتا بطريقة مباشرة. و متثيال صحيحا,وبالتايلالبحث ولعناصره اذلامة اليت متثل

, واليت متثل جزء من رلتمع البحثها لذلك يتطلب على الباحث استخدام ,وتعترب العينة من أىم عناصر البحث 
على وادلتمثلة يف ادلرأة بصفة عامة قاطنة بوالية غليزان ووزعت استمارة القصدية دراستنا ينة عكانت  فقد
 مفردة66

 تحديد المصطلحات:

 مواقع التواصل االجتماعي:-

ىي مواقع الكًتونية تتيح لألفراد خلق صفحة خاصة هبم, يقدمون فيها حملة عن شخصياهتم أمام اصطالحا:
جملموعة من ادلستخدمني الذين يشاركون معهم يف االتصال مع مجهور عريض أو زلدد بنظام معني يوضح قائمة 

 13إمكانية اإلطالع على صفحاهتم اخلاصة.

                                                           
, 6_مورٌس انجرس,منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االنسانٌة,ترجمة بوزٌد صحراوي واخرون,دار القصبة للنشر,الجزائر,ط

.202_269,ص6002
11

 

269,261_احمد مرسلً ,نفس المرجع السابق,ص
12

 
13

ابراهٌم أحمد الدوي,مقال حول شبكة التواصل االجتماعً,نشر على موقع -

http ;//arabrcrcrg /getattachment/7eoc947e .ae6f405d_a745_9ca2c589cec1/  21:20على ساعة 06_06-6026ٌوم. 
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ي يعرض مضامني متنوعة من بينها ىي مواقع الكًتونية مرتبطة بشبكة االنًتنت,مثل موقع اليوتيوب الذإجرائيا :
 .ادلرأة  مضامني صحية تتبعها

 :وب اليوتي

كًتوين يعرض فيديوىات متنوعة يف شىت اجملاالت,ويسمح دلستخدميو من مشاىدة اليوتيوب موقع الاصطالحا:
 14.وفرصة التعبري عن رأيهم باإلعجاب أو عدمو إضافة إىل تعليق عن فيديوىات ورفعها رلانا

ىو موقع يتم فيو نشر الفيديوىات من قبل أفراد أو مؤسسات ادلتخصصة يف رلال الوعي الصحي وذلك إجرائيا:
 إنشاء حسابات خاصة هبم,ويتم تعليق عليها من طرف مستخدمني آخرين. عن طريق

 الوعي الصحي :

ىو رلموعة األنشطة واإلجراءات التعليمية واإلعالمية اليت تقدم للمواطنني ادلعلومات السليمة حول  اصطالحا:
تمع على قيم صحية باإلضافة محايتهم ألنفسهم وأطفاذلم من األمراض وحتذيرىم من ادلخاطر,والتايل تربية أفراد اجمل

 15إىل الوقائية.

ىو إدلام ادلرأة بكافة ادلعلومات ادلتعلقة بالصحة سواء اجلسدية,العقلية,النفسية,لالستفادة منها والعمل هبا إجرائيا:
 وكذلك للحفاظ على صحتها وصحة أسرهتا.

 المرأة:

ة أسوة بالرجل,وذلا حقوق وعليها واجبات :ىي كيان  إنساين مستقل تتمتع بالقيمة اإلنسانية كاملاصطالحا
 16مساوية دلا لرجل يف مجيع اجملاالت دون استثناء.

وىن ادلتابعات دلوقع اليوتيوب وادلواضيع  اإلنسان البالغة ذلا خصائص وشليزات خاصة هبا :ىي أنثىإجرائيا
 الصحية.

 الدراسات السابقة:     

                                                           
.22-06-6026الٌوم  62:04موقع الموضوع,تعرٌف الٌوتٌوب,ساعة

14
 

.04-06-6026الٌوم25:69موقع الموضوع,تعرٌف التوعٌة الصحٌة,-
15

 

.96, 6002’2دار المشرق الثقافً,ط’علم االجتماع ’عدنان  ابو مصلح 
16
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موقع اليوتيوب على شبكة الشباب الجامعي ل استخداماتد.رضا عبد الواجد امبن ,:الدراسة األولى
البحرين ,السنة الجامعية –قدمت هذه الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه ,جامعة المملكة –ت االنترني

 .9002سنة الطبع  9002-9002

متثل يف موقع تناولت ىذه الدراسة استخدامات الطلبة اجلامعيني دلوقع التواصل االجتماعي وكنموذج للدراسة  
لكشف عن استخدامات ىذا األخري ذلذه النوعية من ادلواقع االيوتيوب حيث متثلت أمهية ىذه الدراسة يف زلاولة 

                       االتصالية عرب االنًتنيت حيث اندرجت إشكالية الدراسة حتت التساؤالت التالية :                                                   

 دوافع استخدام الشباب اجلامعي لليوتيوب ؟                                                                   ما-  

 طبيعة استخدامو؟                                            مدى استخدام الشباب اجلامعي ذلذا ادلوقع ؟وما ما-  

ث الوصفية حيث كان اذلدف منها ىو معرفة خصائص مستخدمي موقع واندرجت ىذه الدراسة ضمن البحو 
اليوتيوب على االنًتنيت من الشباب اجلامعي ,ومعرفة أمناط االستخدام وأسسو ومدى انتشاره بني ىذه الفئة 

 العمرية اذلامة.                                                            

أما ادلنهج ادلستخدم يف ىذه الدراسة ىو منهج ادلسح اإلعالمي الذي يعد جهدا علميا منظما للحصول على   
                                                          بيانات أو معلومات وأوصاف عن الظاىرة أو رلموعة الظاىرات موضوع البحث.                                                          

 وفيما خيص مكان الدراسة فقد استخدم الباحث منهج ادلسح بنظام العينة على الشباب اجلامعي يف شلكلة
البحرين,وقد بلغت العينة مائة واثنتان وعشرون مفردة من الطالب والطالبات ,الدراسني جبامعات شللكة البحرين 
العامة واخلاصة موزعة على جامعات )البحرين ,ادلملكة,الىلية,ددلون(على النحو ادلشار إليو يف خصائص عينة 

 الدراسة.                                 

من رلموع  %76معني يف شللكة البحرين يستخدمون االنًتنيت بشكل كثيف وبشكل يومي بنسبة إن طلبة اجلا–
                                                    عينة الدراسة مع تفاوت ادلدة الزمنية اليت يقضوهنا يف شبكة االنًتنيت.                                                          

أن كل الشباب اجلامعي يف البحرين يعرفون تلك ادلواقع اليت تسمح دلستخدميها مبشاىدة  توصلت الدراسة إىل–
وإرفاق مقاطع الفيديو وتبادل مشاىدهتا على االنًتنيت ,واليت تأيت يف مقدمتها موقع يوتيوب الذي يأيت يف ادلركز 

يف اليكسا العادلي لتصنيف ادلواقع,كما بينت الدراسة الثالث من حيث ادلشاىدة عادليا بعد ياىو وجوجل لتصن
                             من الشباب اجلامعي يف البحرين ال يعرفون مواقع أخرى تقدم ىذا النمط اجلديد من اإلعالم.                                          %76أن 
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لمحلية في نشر الوعي الصحي لدى الطالب الطالب شعباني مالك ,اإلذاعة االدراسة الثانية: 
الجامعي,دراسة ميدانية بجامعة قسنطبنة وبسكرة ,قدمت هذه الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه 

 -9002مغرافيا بجامعة منوري قسنطينة خالل الموسم الجامعييالد علوم في علم اجتماع التنمية و
9003.                                                  

والزيبان احملليتني يف نشر fm)دور إذاعتا سريتا ) متحورت إشكالية الدراسة حول طرح التساؤل الرئيسي التايل:ما–
                                                 الوعي الصحي لدى الطلبة اجلامعيني؟وأي منهما لو الدور األكرب يف ذلك؟                                                           

                                                                   اعتمدت الدراسة على الفرضيات التالية:                    

 أمهية معتربة للمواضيع الصحية.                                                 الزيبان تويل اإلذاعة احمللية سريتا و- 

ضمن نصائح وإرشادات وقائية تقدم اإلذاعة احمللية سريتا والزيبان برامج صحية شاملة دلختلف األمراض وتت-
 وعالجية دلستمعيها.                                                                                   

تساىم اإلذاعة احمللية سريتا والزيبان يف تكوين دور ىاما يف التأثري على سلوك مستمعيها لتشكيل الوعي – 
                                                                                 الصحي.                       

                                 بث الربامج وقد اعتمدت الدراسة على مناىج عدة منها:                                                                            
ماعي: وذلك للوقوف على حيثيات الظاىرة وأيضا هبدف تقرير واقع معني جملتمع أو مجاعة منهج ادلسح االجت-

 يف فًتة زمنية زلددة بوقت إجراء الدراسة.                                                      أو نظام زلدد

وضوحا واقًتاب من الواقع.                                                                                               ادلنهج اإلحصائي :االعتماد على التكميم للبيانات حبيث جيعلها أكثر دقة و –
 واعتمدوا أيضا على ادلنهج ادلقارن.                                                                                  

 ادلستعملة يف مجع البيانات فقد استخدم ادلقابلة واالستبيان.                       أما فيما خيص األدوات 

 والعينة اليت اعتمد عليها يف دراستو ىي عينة عشوائية طبقية.                                                  

                                                  من النتائج اليت توصلت إليها الدراسة مايلي:                         

 نسبة االستماع لإلذاعة احمللية الزيبان بسكرة تفوق نظريهتا ادلستعملة يف سريتا قسنطينة.                -
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إن نسبة رضا ادلبحوثني عن الربامج ادلقدمة يف إذاعة سريتا اكرب من نظريهتا بالزيبان,بينما وقت بث الربامج –
لصحية على اخلصوص ادلقدمة باإلذاعتني مناسب ويغلب عليها الطابع الوقائي لكل حجم الساعي ادلخصص ا

                            ذلذه احلصة صغري كاف ومستوى أداء الطاقم اإلذاعي متوسط.                                                                        

الزيبان اكرب منها بإذاعة سريتا,وقد ارجعوا سبب ذلك إىل اتساع رلال  ستماع للربامج الصحية بإذاعةإن نسبة اال–
                                                         الستفادة وكما ان اللغة ادلستخدمة لطرح ادلواضيع الصحية عامية ومفهومة.                                                         

زللية ضروري.                                                                                       أبإذاعةإصلألفراد العينة باإلذاعتني يرون أن الربامج الصحية يف –
السعودية  للمرأةالطالب احمد ريان باريان,دور وسائل اإلعالم في التثقيف الصحي  إعداد: الدراسة الثالثة

                                                                                          4191محرم  92بمدينة الرياض )دراسة ميدانية (بكلية االدب جامعة المللك سعود 

         اإلعالم يف تثقيف الصحي للمرأة السعودية.                                                                                      إشكالية:دور وسائل 
                   التساؤالت:                                                                                                                

للمرأة السعودية؟                                                                                                    مصدر التثقيف الصحي اإلعالمية ما-
               مدى متابعة ادلرأة السعودية لوسائل اإلعالم يف رلال التثقيف الصحي؟                      ما-

 مدى استفادة ادلرأة السعودية من وسائل اإلعالم يف التثقيف الصحي؟                                                      ما-

منهج الدراسة:تنتمي ىذه الدراسة إىل رلال الدراسات الوصفية اليت تعتمد على استخدام منهج ادلسح بالعينة جدا 
و ضعف الفائدة منو.                                                                                           تلقي العينة يرى عدم فائدهتا أنو يأيت بادلرتبة األخرية باعتبار أو مفيدة,مث الفيدي

ه ادلرأة من حيث رلاالت االستماع ادلتحقق من متابعة وسائل اإلعالم يف رلال التثقيف الصحي كما ترا–
السعودية,توصلت إىل انو قد جاء التنبو خلطورة أمراض األطفال يف ادلرتبة األوىل,ثانيا توعية األطفال,ثالثا رلال 
فهم اإلسعافات األولية,وقد جاءت النتيجة متوافقة مع التوجو يف اختيار عبارات الداللة جملاالت التثقيف 

                                                                                    الصحي.                                    
توصلت الدراسة إىل وجود عالقة بني استخدام مصادر التثقيف الصحي والوعي الصحي للمرأة السعودية,حيث  –

                                                                                                           كلما زادت متابعة مصادر التثقيف الصحي زاد الوعي الصحي لدى ادلرأة السعودية.    
عالقة بني التفسريات الدميغرافية واستخدام وسائل اإلعالم للتثقيف الصحي,ففي متغري العمر كانت العالقة –

اإلعالمية,بينما كانت العالقة اجيابية دلتغري احلالة  ارتباطيو سلبية اي كلما قل العمر قل استخدام الوسيلة
االجتماعية,أما يف متغري ادلهنة فكانت العالقة سلبية حيث ان اللوايت اليعملن أكثر استخداما للوسيلة اإلعالمية 
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يف رلال التثقيف الصحي,ويف متغري ادلستوى التعليمي كانت العالقة سلبية فكلما قل ادلستوى التعليمي قل 
ستخدام الوسيلة اإلعالمية يف رلال التثقيف الصحي,ويف متغري الدخل صلد أن العالقة االرتباطية سلبية طردية ا

فكلما ارتفع الدخل ارتفع استخدام الوسيلة اإلعالمية للتثقيف الصحي,أما متغري احلي فكانت العالقة اجيابية 
 سيلة اإلعالمية.طردية اي كلما ارتفع مستوى احلي ارتفع مستوى استخدام الو 

تشاهبت دراستنا مع دراسة األوىل من حيث تناوذلا دلوقع اليوتيوب وكيفية استخدامو -التعقيب على الدراسات:–
ومدى أمهيتو,أما فيما خيص الدراسة الثانية فهي مشًتكة مع دراستنا يف نشر الوعي الصحي ,أما فيما خيص 

داة اليت صلمع بيها ادلعلومات حول موضوع حبثا,والدراسة الثالثة أدوات مجع البيانات فقط ساعدتنا يف اختيار األ
 فهي أيضا تشًتك معنا يف نشر الوعي الصحي وقد ساعدتنا كثريا يف اختيار العينة.
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 الفصل األول : مواقع التواصل االجتماعي

 تمهيد:

أنتجت تكنولوجيا االنًتنت  العديد من الوسائل يف مقدمتها مواقع التواصل االجتماعي اليت تعترب من أىم وسائل االتصال احلديثة 
, اليوتيوب,حيث ساعلت تويًتادلواقع من خدمات متنوعة زبتلف باختالف كل موقع وميزتو مثل الفيس بوك ,نظرا دلا تتيحو ىذه 

 تسهيل عملية تواصل بُت مستخدمُت مع بعضهم البعض لطرح وتبادل األفكار واآلراء .

ع اليوتيوب,اغلابياتو يف ىذا الفصل سوف نتطرق إىل تعريف مواقع التواصل االجتماعي ونشأهتا ,أنواعها ,خصائصها,موق
 وسلبياتو.

 تعريف مواقع التواصل االجتماعي :1-1

تسمى أحيانا شبكات التواصل االجتماعي,ومن أشهر الشبكات  لقد أصبحت وسائل اإلعالم االجتماعية,أو ما
واليف twitterتويًت  و My spaceوماي سبيس facebook الفيس بوكاالجتماعية ادلوجودة حاليا ىي 

 تستخدم الناس لعدة أغراض,أعلها: فايف وأوركتبوونوىاي 

 أداة للتواصل االجتماعي بُت األفراد واجلماعات ادلختلفة.-1

 أداة ذبمع بُت أصدقاء الدراسة.-2

 ىناك شبكات أخرى ذبمع بُت أصدقاء العمل,حيث أن ىناك شبكات ذبمع صناع األعمال,وأصح-3
 ابالشركات,والعاملُت هبا.

جتماعية إحدى أىم الضرورات يف حياتنا اليومية دلا نقدمو من خدمات تسمح يف أصبحت الشبكات اال-4
 إبداء الرأي والرأي األخر,ناىيك عن كوهنا ذبمع بُت اآلراء ادلتضاربة.

األخَتة من خالل استخدمها كوسيلة للتواصل بُت ادلعارضُت  كذلك فقد برز دورىا بشكل كبَت يف اآلونة-5
يف بعض الدول,وزمنها الدول والبلدان العربية,حيث أهنا ذبمع ادلاليُت من ادلستخدمُت يف  والثوار من أفراد الشعب

 وقت واحد.
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 1إن وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعية تنقسم حبسب رغبات وأىداف ادلستخدمُت.-6

األصدقاء _ىي مواقع الكًتونية على الشبكة العنكبوتُت تؤسسها وتربرلها شركات كربى جلمع ادلستخدمُت و 
ودلشاركة األنشطة واالىتمامات وللبحث عن تكوين صداقات والبحث عن اىتمامات وأنشطة لدى أشخاص 

 2آخرين.

منظومة من الشبكات االلكًتونية اليت تسمح للمشًتك فيها انشاء موقع خاص بو,ومن مث ربطو من خالل نظام -
ات نفسها أو صبع مع اصدقاء اجلامعة أو اجتماعي الكًتوين مع أعضاء اخرين لديهم االىتمامات وىواي

 3ثانوية,ىي مواقع ذبمع اشخاص يناقشون مواضيع سلتارة,وذبمعهم اىتماماهتم ادلشًتكة يف موضوع معُت.

 نشأة الشبكات االجتماعية:1-1

عام classmates.comبدأت رلموعة من الشبكات االجتماعية يف الظهور يف أواخر التسعيناسبثل
وركز ذلك ادلوقع على الروابط 1997عام six degrees.comللربط بُت زمالء الدراسة وموقع 1995

 ادلباشرة بُت األشخاص.

وظهرت يف تلك ادلواقع ادللفات الشخصية للمستخدمُت وخدمة إرسال الرسائل اخلاصة جملموعة من األصدقاء 
د يف الشبكات االجتماعية احلالية إال أن تلك ادلواقع مل وبالرغم من توفَت تلك ادلواقع خلدمات مشاهبة دلا توج

 تستطيع أن تدر رحبا دلالكيها ومت إغالقها.

بعد ذلك ظهرت رلموعة من الشبكات االجتماعية اليت مل تستطيع أن ربقق النجاح الكبَت بُت األعوام 
 .2001و1999

وىو موقع googleظهر موقع يبلغ عدد مشهادات صفحاتو أكثر من 2005مع بداية عام 
myspace األمريكي الشهَت ويعترب من أوائل وأكرب الشبكات على مستوى العامل ومعو منافسيو الشهَت فيس

بإتاحة تكوين 2007بوك والذي بدأ أيضا يف االنتشار ادلتوازي مع ماي سبيس حىت قام فيس بوك يف عام 
 يس بوك بشكل كبَت.التطبيقات للمطورين وىذا ما أدى إىل زيادة أعداد مستخدمي ف

                                                           
القندلجً,االعالم والمعلومات واالنترنت,دارالٌازونً العلمٌة للنشر والتوزٌع,عمان,األردن,الطبعة د.عامر ابراهٌم -

.222,ص3102العربٌة 1 

.342,ص3102, 0مروى عصام صالح,االعالم االلكترونً األسس وافاق المستقبل,دار االعصار للنشر والتوزٌع,عمان,ط 2 

.40,ص0553الجزائر,3,جامعة الجزائر,عدد عبد الرحمان عزي وأخرون,دعائم االتصال 
3
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تلك الشبكات االجتماعية أصبحت زلل الدراسة للكثَت من الدارسُت يف رلال اجملتمعات والباحثُت يف عدد من 
 4ادلراىقُت . ادلواضيع مثل اخلصوصية واذلوية ورأس مال اجملتمعات واستخدامات

 أنواع مواقع التواصل االجتماعي :1-2

وىو 3114يف شهر شباط فرباير من عام  إطالقوىو عبارة عن موقع اجتماعي مت :facebookالفيس بوك-
من  إليهمايتبع شركة ربت نفس االسم,ويسمح ىذا ادلوقع دلستخدميو بتكوين عدة شبكات ربتل نفس االسم 

 5نفس ادلوقع.

الذي كان طالبا يف جامعة mark zucterberyعلى يد مارك زوكربرغ  3114:انشأ ىذا ادلوقع سنة نشأته
ىارلد فارلد .ويسمى الفيس بوك هبذا االسم على غرار مكان يسمى ب "كتب الوجوه"اليت كانت تطبع وتوزع 

الفرصة ذلم لتعارف والتواصل مع بعضهم البعض خاصة يف االنتهاء من الدراسة  إتاحةعلى الطالب هبدف 
ذلدف تأسيس موقع الكًتوين ليقوم بعمل كتب الوجوه والتخرج حيث يتفرق الطالب يف شىت األضلاء فكان ا

 6بطريقة أسهل وأوسع انتشارا أو أكثر فعالية.

ىو نوع من ادلواقع االلكًتونية يسمح لزوار بإضافة احملتويات وتعديلها دون أية قيود يف  (wiki)الويكي:-
 ذا ادلوقع من ادلواقع.الغالب,وقد تشَت كلمة ويكي أيضا اىل برامج الويكي ادلستخدمة يف تشغيل ى

بلغة ىاواي "سريع"وقد استخدمت ىذه الكلمة ذلذا النوع من األنظمة لداللة  (/: wi :ki)تعٍت كلمة ويكي 
 على السرعة وسهولة يف تعديل زلتويات ادلواقع.

 portlandوىو موقع "بورتالند باترن ريبازيتوري0551:أول موقع اطلق عليو اسم ويكي ظهر يف مارس نشأته

pattern repository  أي مستودع بورتالند للنماذج أو لصيغ وقد أنشأه وورد كانينغهام,وىو الذي اختار
 لفظ "ويكي"ذلذا النوع من ادلواقع.

                                                           

.343_342المرجع السابق ص  مروى عصام صالح,نفس- 4 

عامرابراهٌم القندلٌجً, االعالم والمعلومات واالنترنت,دارالٌازونً العلمٌة للنشر والتوزٌع,عمان,األردن,الطبعة -

.211,ص3102العربٌة 5  
, 0التواصل االجتماعً",دار أسامة للنشر والتوزٌع,عمان ,األردن,الطبعةعلً خلٌل شقرة,االعالم الجدٌد "شبكات -

24ص3104 6
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يف أواخر التسعينات من القرن ادلاضي ازاد استخدام برامج الويكي إلنشاء قواعد معلومات خاصة أو عامة,واليوم 
سوعة الويكيبديا أكرب موقع ويكي على شبكة األنًتنت.ويكي يتيح للمستخدمُت يعترب القسم االصلليزي من مو 

 7اضافة أو تعديل أو حذف زلتوايتو عن طريق متصفح الويب.

وىو تدوين يسمح -وىو موقع من مواقع الشبكات االجتماعية يقدم خدمة تدوين مصغر:twitterتويتر-
وؽلكن إرسال ىذه التحديثات -حرفا فقط للرسالة الواحدةبعدد زلدود من ادلداخالت حبد أقصى مائة وأربعُت 

 وىي رسائل نصية سلتصرة ترسل عن طريق اذلاتف النقال.smsمباشرة من تويًت أو على شكل رسائل 

وتظهر ىذه التحديثات على صفحة ادلستخدم دلوقع تويًت وؽلكن ألصدقاء ادلستخدم قراءة ىذه التحديثات من 
 ريق ادللف الشخصي للمستخدم أو عن طريق الربيد االلكًتوين.صفحتهم الرئيسية أ, عن ط

االمريكية,مث أطلق رمسيا للمستخدمُت obviousكمشروع حبثي قامت بو شركة 3112وظهر موقع تويًت عام 
يف نفس العام. من شليزاتو السرعة يف نشر اخلرب على األنًتنت,فبمجرد كتابة أي شيء على حسابك يصبح 

 قراءة ما كتب واالستفادة منو.-حىت لو مل يكون مشًتكُت يف موقع تويًت-شًتكُت يف األنًتنتبإمكان ماليُت ادل

 .smsيتيح تويًت امكانية التواصل بُت مستخدميو عن طريق رسائل -

دون احلاجة اىل زيادة كل rssمتابعة أخر أخبار ادلدونات والصحف االلكًتونية وادلواقع اإلخبارية وخالصات-
 8لى حدة. موقع منها ع

 التواصل االجتماعي: مواقع خصائص1-2

                                                                 الشبكات االجتماعية ىي ادلواقع اإللكًتونية اليت تتمتع خبصائص الفريدة هبا التالية:

وردود الفعل من األشخاص ":وسائل ادلواقع االجتماعية تشجع ادلساعلات participation"المشاركة-
 ادلهتمُت,حيث تطمس اخلط الفاصل بُت وسائل اإلعالم واجلمهور.

                                                           

331مروى عصام صالح ,نفس المرجع السابق ص- 7  
.31_على خلٌل شقرة,نفس المرجع السابق,ص 8  
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":معظم وسائل اإلعالم عرب مواقع التواصل االجتماعي تقدم خدمات مفتوحة لردود  openness "االنفتاح-
تبادل ادلعلومات,بل الفعل وادلشاركة أو اإلنشاء والتعديل على الصفحات,حيث إهنا تشجع التصويت والتعليقات و 

 نادرا ما توجد أية حواجز أمام الوصول واالستفادة من احملتوى.

مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم االجتماعية عن  حيث تتميز " conversation "المحادثة–
                                                                                                                     التقليدية من خالل إتاحتها للمحادثة يف اذباىُت,أي ادلشاركة والتفاعل مع احلدث أو اخلرب أو ادلعلومة ادلعروضة.                   

:وسائل االعالم االجتماعية تسمح للمجتمعات احمللية لتشكيل مواقعها اخلاصة  communityالمجتمع–
بسرعة والتواصل بشكل فعال,ومن مث ترتبط تلك اجملتمعات يف العامل اصبع حول مصاحل او اىتمامات 

قضية سياسية,او للتعلم,او برنامج تلفزيوين مفضل ويصبح العامل بالفعل مشًتكة,مثل احلب التصوير الفوتوغرايف,او 
 قرية صغَتة ربوي رلتمعا الكًتونيا متقاربا.

:تتميز مواقع االجتماعي باهنا عبارة عن شبكة اجتماعية مًتابطة بعضها مع connectedness الترابط–
 قع واليت تربطك دبواقع اخرى للتواصلبعض,وذلك عرب الوصالت والروابط اليت توفرىا صفحات تلك ادلوا

االجتماعي أيضا,مثل خرب ما على مدونة يعجبك فًتسلو اىل معارفك على الفيس بوك وكذا,شلا يسهل ويسرع من 
 9عملية انتقال ادلعلومات.

 :,ايجابياته وسلبياتهمفهوم موقع اليوتيوب1-3

 مفهوم اليوتيوب:-

متخصص دبشاركة الفيديو ويسمح للمستخدمُت برفع ىو موقع ويب معروف you tube) _يوتيوب)
 .ومشاىدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل رلاين

بواسطة ثالث موظفُت سابقُت يف شركة باي بال ىم تشادىَتيل وستيف تشُت 2005فرباير 14تأسس يف _
م تقنية األدويب فالش وجاودكرمي,يف مدينة سان برونو,ساظلانيو,كاليفورنيا,الواليات ادلتحدة األمريكية,ويستخد

وادلوسيقى,الفيديو ادلنتج من قبل اذلواة  لعرض ادلقاطع ادلتحركة.زلتوى ادلوقع يتنوع بُت مقاطع األفالم,والتلفزيون
الوصول االتفاقية لشراء ادلوقع googleأعلنتشركة 2006موظف .يف أكتوبر 67وغَتىا.وىو حاليا مزود ب 

 .2مليار يورو.وىويعترب من مواقع ويب 1.31عادل مليار دوالر امريكي,أؽلاي1.65مقابل 
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لدورة يف إعطاء الفرصة لزواره يف انتاج 2006إختارت رللة "تامي"األمريكية موقع يوتيوب على األنًتنت رجل عام 
 ادلواد اليت يعرضوهنا يف ادلوقع .

 Me at the)حديقة حيوان )يعد الفيديو ادلرفوع من قبل جاود كرمي بعنوان "انا يف أول فيديو على اليوتيوب:
Zoo. 

 اليوتيوب بأرقام :

 ,يوتيوب ىو حاليا ثالث أكثر ادلواقع شعبية يف العامل بعد الفيس بوك وجوجل.alexaحبسب موقع _

,صرح ادلسؤولون عن ادلوقع بأن عدد مشاىدة األفالم من قبل الزوار ككل يصل اىل 2006_يف يوليو 
 مليون يوميا.100

 مليارات فيلم.3مليون مستخدم شاىد أكثر من 79فقط,2008_يف شهر يناير

 تَتابايت.600مليون فيلم,بسعة 6.1,ذكرت الوول سًتيت جورنال بأن ادلوقع يستضيف 2006_يف أغسطس 

شلاثل الستهالك العامل جلميع (bandwidth),استهلك ادلوقع قدرا من حجم تدفق البيانات 2007_يف سنة 
 .2000مواقع االنًتنت يف عام 

 ساعة تقريبا من األفالم يف كل دقيقة.13_يتم رفع 

 ,قدرت كلفة ادلوقع حبوايل مليون دوالر أمريكي يوميا.2008_يف مارس 

 التأثير االجتماعي لليوتيوب:

بعد إطالق يوتيوب أصبح من السهل نشر األفالم ليشاىدىا ادلستخدمون حول العامل.وأصبح العديد من اذلواة 
 .(enسيُت وادلوسقيُت الذين ينشرون مقاطع مصورة بشكل مستمر,مثل بات كوندل )مثل الكوميدين والسيا

( للمغٍت جاستنبيرب ىو أكثر الفيديوىات مشاىدة على موقع اليوتيوب,بعدد يزيد babyويعتقد أن فيديو بييب )
 10مليون شخص.800عن 
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نوفمرب 24,ذباوزه يوم (psygangam style)إال أن فيديو ادلغٍت الكوري اجلنويب "ساغلاصلامسنايل "
 حبصولو على مليار مشاىدة.2012

 اليوتيوب: ايجابيات1-3

 ويتميز اليوتيوب دبقومات فريدة من نوعها تدعممكانتو كوسيلة اتصالية من بينها:

 ضخامة مساحتو التخزينية.-

 رلانيتو-

 سهولة ربطو بادلواقع وادلدونات االلكًتونية.-

 لكًتونية متعددة.إمكانية استقبالو على أجهزة ا-

 تنوع وتعدد مستخدميو.-

 كثرة خياراتو ومواده.-

 مساحة كمستخدميو دبساحة حرية كبَتة.-

 عدم وجود رقابة عليها إال فيما يتعلق ببعض اجلوانب األخالقية أحيانا.-

إمكانية استخدامو كوسيلة تسويقية وإعالنية وتروغلية,ويف احلمالت السياسية مثلما فعل أوباما أثناء فًتة -
االنتخابات الرئاسية,حيث خص اليوتيوب ببعض أخباره وخطبو,قبل أن يتم بثها عرب الوسائل األخرى,وكما 

عند إعالهنا  كلينتونعلت ىيالري  ,ببث رسالتهاالسنوية عربه,وكذلك ف2007فعلت ملكة بريطانيا يف عام 
 11لًتشحها لسياق الرئاسة.

 يوتيوب:سلبيات موقع ال1-3
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: من قبل بعض األشخاص أو اجلهات,وتعطيل ما يبث فيو من أفالم وزلاضرات...بل قد مت إمكانية اختراقه-1
فيو أفالم ومشاىدة بث برامج تعارض وتناقض اذلدف األساسي من ادلوقع,كأن يتم اخًتاقو موقع إسالمي ويبث 

 .تتعارض مع قيم وأخالق اإلسالم وشريعتو

حبيث مت منع فائدتو عن ادلستخدمُت يف حال قيام ادلوقع بنشر ما ال قيام بعض الدول بحجب الموقع:-2
ترضي عنو بعض الدول,كما حدث يف الصُت عندما ظهر على اليوتيوب أفالم فيديو تظهر ضباطا صينيُت 

ديرة البوذية,شلا دفع السلطات يف الصُت إىل حجب موقع اليوتيوب.وكذلك حدث يف أرمينيا يضربون رىبانا يف األ
,ويف ايران حيث مت حجب موقع اليوتيوب بسبب 2008عندما أظهرت بعض األفالم صورا لقمع ادلتظاىرين عام 

 2009.12إظهاره أفالما لقمع ادلتظاىرين عند انتخابات الرئاسة عام 

 ذلذا ادلوقع مزايا عدة يستفيد منها مستخدميو مهما كان موقعو,ومهما تعددت اىتماماتو. :مزايا اليوتيوب1-4

بل وسهال جدا,فال يكاد ػلدث حدث يف الليل جعل اليوتيوب إمكانة توثيق األحداث بتفاصيلها ممكنة:-1
وسائل التصوير والتوثيق  أصبحت,ويسجل يف نفس اللحظة شلن شاىدوا ىذا احلدث,حيث إال ويصورأو هنار 

سهلة ويف متناول يد عامة الناس الذين أصبحوا كصحفيُت ومراسلُت للصحافة ووكاالت األنباء يزودوهنا باألخبار 
 مقروءة ومسموعة ومشاىدة أوال بأول.

 فالتوثيق ىو بال شك خدمة عظيمة أسداىا موقع اليوتيوب للعامل أصبع.

وذلك لنفس احلدث شلا جعل من الطلب: مشاهدة لمرات عديدة وحسبيتيح اليوتيوب إمكانية إعادة ال-2
أي حدث حدث الساعة يف كل حُت مهما إبتعدالزمن,وىذا ػلدث أكرب األثر يف ترسيخ أدق ادلشاىدة يف 

 الذىن,ويؤثر يف األراء بشكل كبَت.

ة دبا ربويو من مشاىد يف الواليات ادلتحد2001سبتمرب 11فعلى سبيل ادلثال,مقاطع الفيديو اخلاصة بأحداث 
الدمار والقتل,فقد أتيح للماليُت من الناس تكرار مشاىدة ىذه األحداث عرب اليوتيوب,شلا ساىم يف ترسيخ 

 ادلقوالت واإلدعاءات األمريكية حبرهبا على اإلرىاب,ويف توفَت أنصار ومؤيدين ذلا يف البداية على األقل.
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ية اكتشاف جوانب من األحداث وحقائق ؽلكن أن ال يتم كما أن تكرار عرض ادلشاىدة قد يوفر إمكان
 مالحظتها يف مشاىدة أو مشاىدتُت.

: حبيث يستطيع مستخدم اليوتيوب إن يدخل على الكثَت من إضافة أمكانية مشاهدة الفيديوهات الخاصة-3
يادة معلوماتو عن ىذه ادلشاىد ادلتعلقة دبوضوع معُت,ويتمكن من رؤيتها شلا يساىم مساعلة كبَت وفعالة يف ز 

 ادلوضوع,ويوسع مداركو عنو.

كما مت أعطاء مساحة للمشاركة يف إبداء الرأي حول ادلشاىدة ادلعروضة عرب اليوتيوب,شلا يتيح اجملال للتفاعل بُت  
 كافة ادلشاىدين,وإثراء ادلوضوع باآلراء ادلختلفة.

وذلك بإجراء تعديالت على اليوتيوب: الفيديو علىإعطاء اإلمكانية للمستخدمين الذين يرفعون مقاطع -4
 ىذه ادلقاطع,والتأكد من اعتماد التعديل فورا.

: حيث يستطيع كل إنسان مهما كانت ثقافتو ومستواه العلمي أن يقوم سهولة االستعمال والمشاهدة-5
 بتحميل األفالم ومشاىدهتا.

سجل يف ادلوقع أن يقوم بتحميل ما :حيث أنو متاح لكافة الناس,يستطيع كل من ي اليوتيوب عام ومجاني -6
 يشاء من أفالم ضمن شروط وضوابط معروفة ومنشورة يف ادلوقع.

وبالتايل يستطيع كل من يريد الًتويج ألفكاره وشرحها على اليوتيوب دون ربمل عناء الًتويج بالطرق التقليدية,أو 
 كامَتة ىاتف جوال.  ربمل تكاليف خاصة,ألن ذلك ال يتطلب سوى كامَتا رقمية أو  يتم أحىت

: من زلاضرات وخطابات ومعلومات...إىل عدة لغات ترصبة توفر إمكانية ترجمة ما ينشر على اليوتيوب -7
 13فورية,حبيث يستطيع أي مستخدم االستفادة شلا ينشر على اليوتيوب بأي لغة كانت.

 

 

 
                                                           

أ.علً خلٌل شقرة,اإلعالم الجدٌد"شبكات التواصل االجتماعً",دار أسامة للنشر والتوزٌع,األردن,عمان,  -
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 :خالصة

أصبح تأثَتىا حيث , نتشارىا الواسع ورىيبباوجودىا الفعال وسط اجملتمع  مواقع التواصل االجتماعي أثبتت
مسحت بتبادل ادلعلومات والبيانات والتشارك والتفاعل بُت أفراد  ,إذعلى الفعل االجتماعي كبَت وواسع النطاق 

 أصبحت جزء ال يتجزأ من حياتنا. ومن ىنا نقول أهنااجملتمع يف سلتلف القطاعات.
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 المرأة والوعي الصحي الفصل الثاني :

 تمهيد:

تعترب ادلرأة شريكا أساسيا وعنصرا ىاما يف احملافظة على األسرة واجملتمع من خالل ما تقدمو من نصائح و وتوجيهات لعائلتها يف 
علومات صحية مثل موقع اليوتيوب ومشاىدة قنواتو تلك ادلما ؼلص الصحة .إذ أصبحت تتصفح ادلواقع االلكًتونية الكتساب 
 الصحية ,لتثقيفها وتوعيتها وإرشادىا باعتبار الصحة أساس احلياة.

 المرأة: 2-1

  . الرجل أنثىىي نصف اجملتمع: ادلرأةنساء,نسوة من غَت لفظها.-

دبعٌت انثى الرجل -)من غَت لفظها(ونسوة )من غَت لفظها مذ مرء ادلراة :تطلق عند تعريفها بالمفردة:ج نساء   _
                                                                                                                                                                                       14.الدنيا متاع وخَت متاع الدنيا ادلراة الصاحلة حديث"  -االسالم,ادلراة صبيع حقوقها "اعطى 
 المرأة وصفاتها:  خصائصها1-2

سبثل ادلرأة النوع الثاين للجنس االنساين,فاجلنس لفظ عام ينقسم اىل مدلولُت :الذكر اختالف المرأة عن الرجل:-
.ومع ذلك فليس األخرواألنثى,وعلا يشًتكان يف خصائص مشًتكة ال سبيز بينهم,فيكمل الرجل وادلرأة كل منهما 

(,فكل منهما لو خصائصو وشليزاتو وتركيبة 36كما قال تعاىل"وليس الذكر مثل األنثى")ال عمران:  -الذكر كاألنثى 
أعضائو ووظائفها اليت زبتلف عن اخر,شلا ينعكس على الدور الطبيعي لكل منهما,فادلرأة ربمل وتلد,وذلك 

 بعكس الرجل.

غ وتبدو مظاىر البلوغ لدى الفتيات يف إفراز سن البلو  إىلتتبدل مظاىر الطفولة باألنوثة وتصل مظاهر البلوغ:-
ادلبيض للبويضة,ويعترب داللة البلوغ ظهور الطمث"ادلعروف باحليض",والذي يبدأ يف الظهور يف السنة احلادية 

                                  عشرة,والثانية عشرة من حياة الفتاة,وؼلتفي يف سن اليأس_أي بُت اخلامس واألربعُت واخلمسُت من عمرىا                    
وتسمى ىذه الفًتة بفًتة احلياة التناسلية,وىي عبارة عن نزيف دموي شهري يستمر بُت أربعة أيام وشبانية أيام.                  

وربدث مظاىر البلوغ عند الفتاة الصحيحة البنية بامتشاق القوام ومتالء اجلسم بطبقة دىنية ربت اجللد غلعل 
بدن مستدير بوجو العام,وينمو الثديُت متخذين ىيأة نصف كرة,اما الرحم فيكرب يف احلجم ويزداد مسك ال

 جدرانو,ويبدأ يف نزول من ذبويف البطن اىل احلوض .
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دلت األحباث اليت قام بيها دنكان مانيو على أن السنوات فيما بُت العشرين واخلامس والعشرين فترة الخصوبة:-
يف حياة ادلرأة وبعد أن تتعدى ادلرأة اخلامس والعشرين يضعف احتمال احلمل تدرغليا حىت  ىي أخصب السنوات

تبلغ السنة اخلامس والثالثُت من عمرىا,وتبدو اعلية احلمل والوضع بالنسبة لألم يف أهنا صورة الزمة إلكتمال ظلو 
ال كالوالدات فضال عن أهنن يصبحن أكثر ادلرأة,وذلذا يقال أن النساء الالوايت مل يلدن ليس متزينات توازنا كام

 عصبية .

جسم ووجوه الرجال,بينما ال صلده يف النساء,فللرجال كما يكسو  الشعر صدور  ينمو الشعر علىالشعر :-
 .الرجل من دون النساء.أما شعر رأس ادلرأة فهو أغزر من شعر الرجل

 النساء . سبيز أصوات الرجال باخلشونة,بينما صلد الرقة بأصواتالصوت:-

ومن بُت الفروق بُت الرجل وادلرأة أن حاسة الشم تكون متطورة عند ادلرأة أكثر منها عند الحواس:-
الناضجة يف الفًتة اليت تسبق انقطاع الدورة الشهرية. وبالنسبة حلاسة السمع صلد  الرجل,وبصفة خاصة عند ادلرأة

ل.وبالنسبة حلالة اللمس تكون ادلرأة أكثر تفوقا منها عند ادلرأة تتمتع بأذن مرىفة,وموسيقية بنسبة أكرب من الرج
 الرجل.وتنجذب ادلرأة للمذاق احللو يف حُت ينجذب الرجل للمذاق ادلاحل.

كما –منح اهلل ادلرأة اجلمال,فادلرأة سللوق صبيل ورقيق,ولكل امرأة حظها من اجلمال.واجلمال مخلوق جميل:-
ال الصورة,وصبال اجلسم فرغم تأثَته السريع,إال أنو ال يستمر اإلحساس صبال الروح والنفس واخللق.أما صب-يقال

 .بو كجمال الروح يف هبائو

 الطاعة,مث التبعية,مث النعومة. الرقة من أىم مظاىر األنثوية,تليهاالرقة والطاعة والتبعية:-

 سبتاز ادلرأة بقوة التحمل,وأكثر من ىذا ففي قوة ربملها أشياء مذىلةقوة التحمل:-

أثبت أحد علماء النفس أن الرجال أكثر ثرثرة من النساء,وأهنم أكثر قدرة منهن على اختالف الثرثرة :-
األحاديث.وقد أثبتت ذبارب أخرى أن الثرثرة ىي من عادات النساء,ومثلهن بعض الرجال.وذلذا توصف ادلرأة 

 .بالكمال إذا كانت قليلة الكالم كثَتة الصمت
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وجدت دراسة للدكتورة عواطف عبد الرضبان أن ادلرأة تركز على جوانب معينة من اىتماماهتا  اهتمامات المرأة:-
 15.األخرىكاألزياء,وادلاكياج وتسرػلة اليوم,وىي موضوعات سبس الطبقة الوسطى وال سبس الطبقات 

 مفهوم الوعي الصحي:2-2

بوية اذلادفة إىل خلق وعي صحي إلطالع يعرف الوعي الصحي بأنو رلموع األنشطة التواصلية واإلعالمية والًت -
الناس على واقع الصحية,وربذيرىم من سلاطر واألوبئة واألمراض احملدقة باإلنسان من أجل تربية فئات اجملتمع على 

 16القيم الصحية,والوقائية ادلنبثقة من عقيدة اجملتمع ومن ثقافتو.

تعليم الناس عادات صحية سليمة,وسلوك صحي وتعرف  التوعية الصحية بأهنا "العملية اليت تستهدف 
جديد,ومساعدهتم على نبذ األفكار واالذباىات  الصحية اخلاطئة واستبداذلا بسلوك صحي سليم باستخدام 

 17وسائل االتصال اجلماىَتية.

يقصد بو إدلام ادلواطنُت بادلعلومات واحلقائق الصحية وأيضا إحساسهم بادلسؤولية ضلو صحتهم وصحة -
,ويف ىذا اإلطار يعترب الوعي الصحي ىو ادلمارسة عن قصد نتيجة الفهم واإلقناع ودبعٌت أخر أن تتحول غَتىم

ادلمارسات الصحية إىل عادات سبارس بال شعور أو تفكَت,وىو اذلدف الذي غلب أن تسعى إليو وتتوصل إليو ال 
 أن تبقى ادلعلومات الصحية كثقافة صحية فقط.

أنو ادلعلومات اخلاصة بالوقاية من األمراض ومكافحة األوبئة مع ضرورة توفر خدمات يعرف الوعي الصحي على -
 18الصحية.

 أهمية الوعي الصحي: 2-2

إن التوعية الصحية سبكن األفراد من التمتع بنظرة صحية تساعدىم يف تفسَت الظواىر الصحية وذبعلهم قادرين -
ذبنبها والوقاية منها كما إن التوعية الصحية دبثابة رصيد  على البحث عن أسباب األمراض وعللها دبا ؽلكنهم من

معريف يستفيد منو أفراد اجملتمع من خالل توظيفهم ذلا يف وقت احلاجة يف ازباذ القرارات صحيحة صائبة إزاء ما 
                                                           

",دار وفاء لدنٌا الطباعة والنشر ,جامعة المرأةد.حسٌن عبد الحمٌد أحمد رشوان,المرأة والمجتمع"دراسة فً علم اجتماع -

3-3,ص3100, 3االسكندرٌة,ط 15  
312,ص3101, 0ة,مؤسسة طبٌة,القاهرة,طوالتنمٌ اإلعالم,وآخرونأحمد شاهٌن - 16  
.332-331,ص 3111المتخصص,دار الٌازوري للنشر,عمان ,األردن,ط ع, اإلعالمً,عبد الرزاق الدلٌم- 17  

قادر,دور الصحافة المكتوبة فً التوعٌة الصحٌة المرأة جرٌدة الشروق الٌومً  وأمٌرةنور الهدي بن اسماعٌلً  -

.3104-3103نموذجا,مذكرة لنٌل شهادة ماستر,جامعة الجٌاللً خمٌس ملٌانة,سنة 18  
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ل يعًتضهم من مشكالت صحية,كما زبلق التوعية الصحية روح االعتزاز والتقدير والثقة بالعلم كوسيلة من وسائ
اخلَت وبالعلماء ادلتخصصُت يف الصحة,إضافة إىل ذلك تولد التوعية الصحية لدى أفراد اجملتمع الرغبة يف 

 19.ادلتسارعاالستطالع وتغرس فيهم حب اكتشاف ادلزيد منها كوهنا نشاط غَت جامد يتسم بالتطور 

من خالل نشر الوعي  اإليهىناك عدد من األىداف يراد ربقيقها,والوصول أهداف نشر الوعي الصحي:2-3
 الصحي بُت أفراد اجملتمع من اجملتمعات وىي:

إغلاد رلتمع يكون أفراده قد أدلوا بادلعلومات الصحية عن رلتمعهم وأدلوا بادلشكالت الصحية,واألمراض ادلعدية -1
 وسائل مكافحتها.ادلنتشرة يف رلتمعهم,ومعدل اإلصابة هبا وأسباهبا وطرق انتقاذلا,وأعراضها,وطرق الوقاية منها و 

إغلاد رلتمع يكون أفراده قد فهموا وأيقنوا أن حل مشكالهتم الصحية,واحملافظة على صحتهم وصحة رلتمعهم -2
 ىي مسؤوليتهم قبل أن تكون مسؤولية اجلهات احلكومية.

إغلاد رلتمع يتبع أفراده اإلرشادات,والعادات الصحية السليمة يف كل تصرفاهتم,بدافع من شعورىم -3
 ورغبتهم,ويشًتكون اغلابيا يف حل مشكالهتم الصحية,و يبذلون ادلال واجلهد يف ىذا السبيل.

إغلاد رلتمع يكون أفراده قد تعرفوا على اخلدمات وادلنشات الصحية يف رلتمعهم وتفهموا الغرض من إنشائها -4
 20وكيفية االنتفاع هبا بطريقة منظمة ورلدية.

 م:عالقة التوعية الصحية باإلعال4_2

 ربدد عالقة التوعية الصحية باإلعالم يف مستويُت علا:مستوى تعاوين ومستوى وظيفي.

 ادلستوى التعاوين:توظيف اإلعالم بغية:-1

 ة الثقافة الصحية.يتنم-

 التعريف بربامج اإلعالم الصحي الوقائي.-

                                                           

الصحً,دراسة فً برنامج صحتك بالدنٌا,رسالة  ر التلفزٌون األردنً فً التثقٌفدوالسالم المعاٌطة,مصعب عبد 

.3104-3102,جامعة باترا,ماجستٌرللحصول على درجة  19
  

بشٌر مصطفاوي,دور حمالت اإلعالنٌة فً نشر الوعً الصحً لدي الطالب الجامعً ,مذكرة تخرج لنٌل شهادة -

3102-3101تبسة,الماستر,جامعة  20  
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 من خالل:_ادلستوى الوظيفي:تبٍت سياسية إعالمية تواصلية ربًتم عقيدة اجملتمع وثقافتو 3

 معرفة اخلرب الصادق واإلحاطة بالقضايا الصحية.-

                                                                                                                                                                                                                         .نشر القيم الصحية بُت أفراد اجملتمع-

ادلصدر الرئيسي  اإلعالميف اجملال الصحي حيث تعترب وسائل  اإلعالم أعليةومن خالل ىذه العالقة ؽلكننا ربديد 
للمعلومات,وتؤدي دورا كبَتا ومهما يف بناء الفرد وتكوينو ادلعريف والوجداين والسلوكي,ومن خالل عملها على 

 اإلعالموسلوكياتو,ومن خالل اعتماده عليها,فوسائل  وأرائوزيادة رصيد ادلعلومات واخلربات اليت تنتج موافقة 
 قلة للحياة. واصفة للمعايَت نا لألفكارمرتبة  أصبحت

اجملتمع  أفراداليت يعتمد عليها سيطرهتا على مصادر ادلعلومات  إحكامىذه الوسائل قوة كبَتة من خالل  وأضحت
عالقة  إقامةعلى  األفرادذلك يسعى  وآلجل األىدافوالقرارات وربقيق  اآلراءوطلبتو ورلموعاتو ومنظماتو,يف ازباذ 

   21.ىي فهم ادلثل والتوجيو والتسلية أىدافلتحقيق ثالث  اإلعالماعتماد على وسائل 

االتصال الذي نشأ وتبلور  مواقع التواصل االجتماعي نوع جديد من أنواعاجلديد وبتحديد  وسائل اإلعالم شكلت
اليوتيوب الذي يعد من أكثر ادلواقع استخداما بفضل ميزتو يف نشر الفيديوىات من بينها موقع ,االنًتنتيف بيئة 

 ادلعلومات وذلك عن طريق ربصيل ييف نشر الوعي الصح تنوعة يف سلتلف اجملاالت من بينها قنوات ادلخصصةادل
مساعلة موقع وىذا ما سنلتمسو يف دراستنا اليت سنحاول الكشف فيها عن مدى واكتساهبا وتنمية ثقافة الفرد.

                                                                                                                   يوتيوب يف تنمية الوعي الصحي للمرأة.ال

 

 

 

 خالصة:

                                                           

,جامعة  معة ,مذكرة لنٌل شهادة ماستر ,ناٌلً سماح,دور الدراما التلفزٌونٌة فً تنمٌة الوعً الصحً لدى طلبة الجا-

3102تبسة سنة –العربً تبسً  21
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علومات التوعوية ا يقدمو من ادلأصبح موقع اليوتيوب لو أعلية كبَتة يف نشر الوعي الصحي للمرأة,من خالل م
 صحية على قنواتو.وتنمية ثقافة ادلرأة واكتساهبا دلعلومات يف رلال الصحي.
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  :الجانب التطبيقي

 تمهيد:

الدراسة وىي  أداة لإلشكالية من خالل إتباعرئيسي  اإلجابة على سؤالإىل  نب سوف نتطرق يف ىذا اجلا
 النتائج. إىلالتعليق عليها وصوال اجلداول وتفسريىا و مارة استبيان من خالل  حتليلها يف است

 عرض الجداول مع التعليق عليها:-

 :تحليل نتائج السيمات العامة-1

 :توزيع العينة حسب السن:1الجدول رقم 

 النسبة تكرار السن 
 42% 52 03إلى 21من 
 40% 50 03إلى   01من 

 18% 11 23إلى  01من
 100% 60 المجموع 

 تعليق:ال 

للنساء اللوايت أعمارىم مابني 40%يبني اجلدول أعاله توزيع ادلبحوثات حسب السن,حيث بلغت نسبة 
متقاربة نوعاما,وأما نسبة  42%ب14اىل 13سنة,بينما قدرت نسبة النساء اللوايت أعمارىم ما بني 04اىل13

ابقة,وىذا راجع إىل أن أي منخفضة مقارنة ب النسب الس 18%قدرب 04اىل 03نساء اللوايت أعمارىم مابني 
 . النساء ادلتابعات دلواقع اليوتيوب شابات ويتعاملن مع االنرتنت ويتابعن كل ما ىو جديد على مواقع اليوتيوب

 :توزيع العينة حسب المستوى التعليمي:35الجدول رقم 

 النسبة  التكرار المستوى التعليمي
 7% 4 ابتدائي  
 25% 15 متوسط
 35% 21 ثانوي 
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 33% 20 جامعي
 100% 60 المجموع

 التعليق: 

يف حني 35%حسب اجلدول أعاله يتضح لنا أن صاحبات النسبة الكربى ىن ذوي ادلستوى الثانوي قدرت ب 
لصاحبات ادلستوى ادلتوسط,أما النسبة 25% وتلتها نسبة 33%بلغت نسبة نساء ذوى مستوى اجلامعي ب 

وىي نسبة ضعيفة مقارنة مع النسب 7%األخرية فكانت لصاحبات ادلستوى االبتدائي حيث قدرت ب 
 .األخرى.ومن خالل ىذا يتضح لنا أن أغلبية النساء متعلمات ومثقفات

 :توزيع العينة حسب الحالة المدنية:30الجدول رقم 

 النسبة التكرار الحالة المدنية 
 30% 18 عزباء

 52% 31 متزوجة
 11% 7 مطلقة
 7% 4 أرملة

 100% 60 المجموع
 التعليق: 

للنساء %30,يف حني  ترتاوح نسبة 52%من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أن نسبة ادلتزوجات قدرت ب 
 . %4قدرت نسبتهم منخفضة ب  وأرامل.%7مطلقات تراوحت نسبتهم ب  أما,العازبات

 :توزيع العينة حسب ما بعد الحالة المدنية:30رقم  الجدول

 النسبة التكرار ما بعد الحالة المدنية
 48% 29 ماكثة بالبيت 

 52% 31 عاملة
 100% 60 المجموع

 التعليق: 
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مقارنة بالنساء ادلاكثات %52أعاله أن نسبة العامالت مرتفعة حيث قدرت ب  لنا من خالل اجلدول تبني
 .48%قدرت نسبتهم ببالبيت واليت 

 :توزيع العينة حسب مكان اإلقامة:32الجدول رقم 

 النسبة التكرار مكان اإلقامة 
 59% 35 حضري

 28% 17 شبو حضري
 13% 8 ريف

 100% 60 المجموع
 

 التعليق: 

وتاليها نسيبة 59%اكرب نسبة من النساء يقمن يف حضري قدرت بنسبة  إنمن خالل اجلدول أعالىا 
ادلدينة مكان حضاري  باعتبارللتواين يقمن يف الريف,13%تبقى نسبة  األخرييقمن يف شبو احلضري ويف %28

 حيتوي على مجيع ادلرافق الضرورية والغري ضرورية للحياة .

 _تحليل نتائج المحور األول :اىتمامات المرأة بموقع اليوتيوب:5

 من طرف المرأة: استخدام اليوتيوب:أقدمية 30الجدول رقم 

 النسبة تكرار استخدام اليوتيوب
 21% 13 منذ سنة

 20% 12 منذ سنتين 
 59% 35 ثالث سنوات فأكثر

 100% 60 المجموع
 التعليق:
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من خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن النساء يستخدمن اليوتيوب ألكثر من ثالث سنوات قدرت النسبة ب 
فقد 21%للنساء اللوايت بدأنا استخدامو منذ سنتني,أما يف ما خيص نسبة 20%,يف حني قدرت نسبة %59

وحسب تقدرينا نفسر ان استخدام اليوتيوب كان بنسبة كبرية   وايت بدأنا استخدامو منذ سنة.خصصت للنساء الل
وب مل يكن وليد ,ومنو نستنتج ان اليوتيبوىذا راجع لشهرة ادلوقع وخدماتو ادلتنوعة وسهولة الدخول اليو والعمل بو

بالوعي  كما جاء يف عناصر نظرية االستخدمات واالشباعات أن ادلرأةالساعة بل ىو متدوال منذ فرتة طويلة.
 1وادراك وسيلة االتصال اليت ترغب يف التعرض ذلا.

 سهولة في التعامل مع موقع اليوتيوب: :يبين مدى إعتقاد المبحوثات30الجدول رقم 

إيجاد سهولة في التعامل مع 
 مواقع  اليوتيوب

 النسبة التكرار

 94% 56 نعم
 6% 4 ال

 100% 60 المجموع
                                        التعليق:                                                                                                                     

ت من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أن النساء اللوايت وجدن سهولة يف التعامل مع مواقع اليوتيوب قدر 
موقع  أنومن ىذا يتضح لنا حسب تقدرينا 4%يف حني اللوايت وجدن صعوبة يف التعامل معو قدرت ب56%ب

 اليوتيوب لو سهولة يف استخدامو وتعامل معو من قبل النساء .

 ::يبين االدمان على موقع اليوتيوب من قبل المبحوثات من عدمو30الجدول 

 النسبة  التكرار متابعة لموقع اليوتيوب
 45% 27 دائما
 43% 50 أحيانا
 12% 0 نادرا

 100% 60 المجموع
                                                           

بارش أشرف الدين,لعور صابر,استخدام الطلبة لليوتيوب واالشباعات المحققة منه,مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم االعالم -

.13,ص1432-1430واالتصال,
1
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 التعليق:

يتجلى من خالل ادلعطيات ادلبينة يف اجلدول أن إجابات ادلبحوثات مبتابعة مواقع اليوتيوب بصفة دائما قدرت ب 
,أما اللوايت نادرا ما 43%وىي أعلى نسبة ,يف حني قدرت نسبة ادلتابعات دلواقع اليوتيوب أحيانا ب %45

. وىذا راجع اىل سهولة التعامل مع موقع اليوتيوب واستخدامو 12%يتابعن مواقع اليوتيوب قدرت نسبتهم ب 
 ما أدى اىل متابعة من طرف النساء لو .

 لمشاىدة اليوتيوب: ستعملها المبحوثات:يبين نوع الوسيلة االلكترونية التي ت30الجدول

اىدة الوسيلة المستعملة لمش
 اليوتيوب

 النسبة التكرار

 73% 44 الهاتف
 10% 0 اللوح االلكتروني

 17% 13 الحاسوب
 100% 60 المجموع
 التعليق:

من خالل اجلدول مبني أعاله تبني لنا أن الوسيلة اكثر استعماال ىي اذلاتف حيث فدرت نسبتو ب 
أخر نسبة كانت للوح االلكرتوين حيث قدرت نسبتو ب  ,اما17%,ويليها احلاسوب ب نسبة %73
,ومن خالل ىذا يتضح لنا أن اذلاتف أخذ نسبة األكربكونو الوسيلة األكثر إتاحة للنساء وسهولة %10

استخدامو ومحلو وتوفركل اخلدمات فيو بيما فيو اجليل الثاين والثالث والرابع,اما استخدام احلاسوب فمازال لو 
ة رغم تطور وسائل التكنولوجية.أما اللوح االلكرتوين يبقى من بني أىم الوسائل متداولة يف مشاىدة القيمة الفعالي

ومن خالل نظرية اشباعات واستخدامات فان ىاتف يشبع حاجة من حاجتها من خالل مواقع اليوتيوب .
بو الفرضية الثانية  وىذا ما جاءت وتوفره بأسعار معقولة أي ديكن اقتناءه, حجمو وسهولة محلة واستخدامو

حاجياتو من وسائل االعالم  إشباعللنظرية حيث تقول ان مجهور وسائل اإلعالم ىو الذي يقوم بدور الرئيسي يف 
 1ه للوسائل اليت تشبع ىذه احلاجات.حيث يربط بني اشباع حاجاتو واختيار 

                                                           
.13نفس المرجع السابق,ص -

1
  



الجانب                                                                                                     

 التطبيقي
 

 
39 

 ::نسبة تبين مكان تصفح مواقع اليوتيوب13الجدول رقم 

 النسبة التكرار اليوتيوبمكان تصفح موقع 
 62% 37 ادلنزل

 2% 1 مقهى األنرتنت
 36% 22 اينما توفرت األنرتنت

 100% 60 اجملموع
 التعليق:

خيص مكان تصفح مواقع اليوتيوب تبني لنا أن ادلنزل حيتل صدارة بنسبة  من خالل اجلدول ادلوضح أعاله يف ما
توفرت االنرتنت,اما يف ماخيص مقهى االنرتنت كانت النسبة شبو منعدمة  كانت ألينما36%,اما نسبة %62

.وىنا يتضح لنا حسب تقديرنا ان أكثر االمكان الذي تستخدمو ادلرأة لتصفح مواقع اليوتيوب ىو 2%قدرت ب 
هى مق أمايف ىي تساعدىا على تصفح اليوتيوب بسهولة, االنرتنتادلنزل كونو مكان راحتها,اما حيث ما وجدت 

وعليو حيتل ادلنزل نسبة أكرب كونو ملجأ لراحتها وىو ادلكان الذي .االنرتنتاألنرتنت ال تلجأ اليو ادلرأة لتفصح 
 أو تشويش, إزعاجقع اليوتيوب دون تلقى فيو السكينة وتشاىد مو 

 :مشاىدة اليوتيوب تستغلها المبحوثات فياليومية التي  فتراتالين :يب11الجدول رقم

 النسبة  التكرار فترات مشاىدة اليوتيوب
 7% 4 الفترة الصباحية 
 13% 8 الفترة المسائية 

 28% 17 الفترة الليلية
 52% 31 ليس لدي وقت محدد

 100% 60 المجموع
 

 التعليق:
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العامالت وادلاكثات  من خالل نتائج  ادلبينة أعاله حسب اجلدول صلد أن النساء ادلشاىدات دلواقع اليوتيوب
وىذا راجع اىل 52%دلشاىدة اليوتيوب,حيث قدرت النسبة ب  ةعلى حد سواء ليس لديهم فرتة زلددبالبيت 

وقت فراغهم.يف حني صلد نساء اخريات يشاىدن اليوتيوب يف الفرتة الليلية عند تفرغهم من األعمال اليومية 
يف الفرتة 7%للنساء مشاىدات يف الفرتة ادلسائية ونسبة 13%,يف حني بلغت نسبة 28%وقدرت نسبتهم ب 

اىدة مواقع اليوتيوب بالنسبة ذلم,وحسب تقديرنا الصباحية وىذا راجع اىل أن فرتة الصباح وادلساء أفضل فرتة دلش
فان النساء يستعملن اليوتيوب بشكل كبري حيث ان ليس لديهم وقت زلدد وىذا راجع اىل ارتباطهم مبوقع 

ب وىذا يتجسد من خالل عناصر النظرية وىي الدرجة اليت يدرك فيها فرد من اجلمهور وجود رابطة او صلة اليوتيو 
 1الفرد سيكولوجيا مع وسيلة اعالمية او زلتواىا.بينو وبني زلتوى وسائل االعالم,وكذلك الدرجة اليت يتفاعل 

 يوتيوب:تحليل نتائج المحور الثاني:مواضيع التوعية الصحية من خالل ال-30

 من اليوتيوب حول الصحة: نوعية المواضيع التي تتابعهاين : يب15الجدول

مواضيع التي تتلقاىا من اليوتيوب 
 حول الصحة

 النسبة التكرار

 27% 16 الجسدية
 18% 11 العقلية
 25% 15 النفسية

 30% 18 الجمالية
 100% 60 المجموع
 التعليق:

من خالل اجلدول ادلبني أعاله يتضح لنا أن النساء ادلتابعات دلواقع اليوتيوب تتلقى ادلواضيع اجلمالية بنسبة أكرب 
,أما ادلواضيع النفسية قدرت نسبتها ب 27%تلتها ادلواضيع اجلسدية بنسبة قدرت ب30%حيث قدرت ب 

.وشلا سبق يتضح لنا حسب تقديرنا أن 18%.والنسبة األخرية كانت للمواضيع العقلية قدرت نسبتها ب %25
وقد  نالت نسبة ادلواضيع اجلمالية . ادلرأة هتتم جبماذلا بالدرجة األوىل وتليها اىتمامات اجلسدية والنفسية والعقلية
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أكرب نسبة ألن ادلرأة هتتم جبمال وجهها وبشرهتا ومظهرىا وتربز انوثتها أمام اجملتمع باعتبار ادلرأة مصدر اجلمال 
الفرضية الرابعة أن مجهور وسائل االعالم قادر على حتديد أىدافو وحاجاتو وكذلك  ز ىذا يف نظرية من خاللوبر 

 1دوافع تعرضو لوسائل االعالم ومن مث فهو قادر على حتديد اختيار ادلضمون الذي يليب حاجاتو.

 من اليوتيوب في حالة المرض : المبحوثات استفادة مدى بين: ي10الجدول 

 النسبة التكرار العنوان
 65% 00 نعم

وصفات جمالية للعناية بالبشرة - كيف ذلك
 والجسم والوجو.

وصفات  األعشاب طبيعية -
 لمعالجة  األمراض .

مشاىدة حصص خاصة -
 بالجانب النفسي.

 النسبة التكرار
25 
10 
04 

%41 
%17 
%7 

 35% 51 ال
عند المرض من المستحسن - كيف ذلك

 زيارة طبيب.
لم أجد وصفة تفدني في حالة -

 مرضي.

10 
11 

%17 
%18 

 100% 03 المجموع

 أن نسبة النساء ادلستفيدات من قنوات اليوتيوب يف حالة ادلرض من خالل اجلدول ادلوضح أعال يتبني لنا :التعليق
تعرضهم اىل ادلرض واالستفادة من اليوتيوب حسب ما صرحت بو  وىذا من خالل,65% قدرت ب
مشاىدة حصص خاصة باجلانب النفسي وكذا وصفات مجالية للعناية باجلسم والبشرة والوجو ,ادلبحوثات

ماخيص نسبة اللوايت ال يستفدن من اليوتيوب يف حالة ادلرض قدرت ب  أما يف.ووصفات األعشاب الطبية
وصفة تناسب حالتهم ادلرضية ىذا ماصرحن  وىذا راجع اىل زيارهتم لطبيب عند ادلرض أو عدم اجياد%35

ومن خالل ىذا يتضح لنا أن النساء تستقبل مضامني اليوتيوب ولكن كل واحدة منهن ذلا طريقة يف تلقى بو.
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احملتوى,وىذا مايفسره التباين يف النسب,ىذا ماجاءت بو فرضية خامسة لنظرية استخدامات واالشباعات أن 
ستخدامو لوسيلة او زلتوى معني جيب أن حيددىا اجلمهور نفسو ألن الناس قد العالقة بني حاجات اجلمهور وا

 1تستخدم نفس احملتوى بطرق سلتلقة باالضافة اىل أن زلتوى ديكن أن تكون لو نتائج سلتلفة.

 ستفادة من موقع اليوتيوب حول التوعية الصحية:اال طبيعة :نسبة تبين10الجدول رقم

ول استفادة من مواقع اليوتيوب ح
 التوعية الصحية

 النسبة التكرار

 40% 24 جيدة 
 55% 33 متوسطة 

 5% 3 ضعيفة
 100% 60 المجموع

 التعليق: 

من خالل اجلدول ادلبني أعاله يتضح لنا أن نسبة االستفادة من مواقع اليوتيوب حول التوعية الصحية كانت 
 تطور يف االستفادة من ادلواضيع اليت يطرحها وحسب تقديرنا ىذا راجع اىل 55%متوسطة حيث قدرت النسبة 

اإلستفادة جيدا من مواقع اليوتيوب حول التوعية الصحية,اما يف ما خيص االستفادة 40%اليوتيوب,تليها نسبة 
,وعليو فان موقع اليوتيوب تستفيد منو وىي نسبة ضئيلة مقارنة مع النسب االخرى 5%الضعيفة تقدر نسبتها ب 

حد بعيد وىذا راجع اىل حتقيق حاجاهتم واشبعاهتم يف سلتلف ادلضامني الصحية وىذا ما نلتمسو يف  النساء اىل
عنصر ادلنفعة يف نظرية االستخدامات واالشباعات ان استخدام اجلمهور للوسائل وادلضامني مرىون مبا يعود عليو 

 من اشباع حلاجاتو ادلختلفة.

 :المواضيع الصحيةمهمة أم العكس من وجهة نظر المبحوثات:نسبة تبين فيما اذ كانت 12 الجدول رقم

مدى أىمية اليوتيوب في عرض 
 مواضيع الصحية:

 النسبة التكرار

 82% 49 مهمة
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 18% 11 ةغيرمهم
 100% 60 المجموع
 التعليق:

ادلبحوثات  حسب اجابة  من خالل اجلدول ادلبني اعاله يتضح لنا مدى امهية اليوتيوب يف عرض مواضيع الصحية
ة وذلك حسب اجابة على اهنا غري مهم18%يف حني قدرت نسبة82%حيث قدرت بنسبة  كانت مهمة

 .ادلبحوثات

 وضوح اللغة المستخدمة في طرح المواضيع الصحية::يبين مدى 10الجدول رقم 

اللغة المستخدمة في طرح 
 المواضيع الصحية واضحة

 النسبة التكرار

 88% 53 نعم
 12% 7 ال

 100% 60 المجموع
                               التعليق:                                                                                                                     

واضيع الصحية واضحة من خالل البيانات اليت يف اجلدول ادلبينة اعاله يتضح لنا ان اللغة ادلستخدمة يف طرح ادل
حسب اجابة ادلبحوثات يف حيث قدرت نسبة اللوايت صرحن بان اللغة ادلستخدمة 88%حيث تقدر نسبتها ب

 .12%يف طرح ادلواضيع الصحية غري واضحة ب

 تحليل نتائج المحور الثالث:موقع اليوتيوب وأثره في نشر الوعي الصحي للمرأة:-0

 :كانت قنوات اليوتيوب لها أثر في تنمية الثقافة الصحية لدى المبحوثات  فيما اذ :يبين10الجدول رقم 

تنمية قنوات اليوتيوب ثقافتك 
 الصحية

 النسبة التكرار

 87% 52 نعم
 13% 8 ال

 100% 60 المجموع
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ثقافتهم  من خالل اجلدول ادلبني اعالن يتضح لنا ان نسبة اللوايت صرحن انو نعم تنمي قنوات اليوتيوبالتعليق:
 .13%يف حني اللوايت صرحن انو ال ينمي ثقافتهم الصحية قدرت ب82%الصحية قدرت بنسبة 

 المعلومات  الصحية المكتسبة: :يبين نوعية10الجدول رقم 

 النسبة التكرار المعلومات الصحية المكتسبة
 73% 44 عامة 

 27% 16 خاصة 
 100% 60 المجموع

                             التعليق:                                                                                                                     
حسب 73%ضح لنا ان نسبة اللوايت يكتسنب معلومات عامة تقدر نسبتها بمن خالل اجلدول ادلبني اعاله يت

وحسب تقدرينا ىذا راجع  27%بو ادلبحوثات اما اللوايت يكتسنب ادلعلومات اخلاصة تقدر نسبتها ب أدلنيما 
وما يوضحو عنصر .وما يشبع حاجاهتم يف ادلواضيع الصحية اىل اىتماماهتم وميوالهتم مبختلف ادلواضيع الصحية

 1للنظرية حبيث يوجو اجلمهور ادلضمون الذي ينتقيو خلدمة حاجاتو ودوافعو ادلختلفة . العمدية

 اكتسابك للمعلومات الصحية : :يبين نوعية االستفادة من10الجدول رقم 

األمور التي تلبيها بعد اكتسابك 
 لمعلومات الصحية

 النسبة التكرار

 33% 20 تزويد رصيدك الثقافي 
 13% 8 تغيير سلوك

 7% 4 حمية غذائية
 47% 28 معرفة أمور جديدة

 100% 60 المجموع
بعد اكتساهبا للمعلومات الصحية ىي  ادلرأةاليت تلبيها  األموريتبني لنا  أعالهمن خالل اجلدول ادلبني التعليق:

تغيري سلوك  اما33%وتليها تزويد رصيد الثقايف بنسبة تقدر ب 47%معرفة امور جديدة حيث تقدر نسبتها ب
 .7%بنسبة تقدر ب الغذائيةواخر نسبة كانت للحمية 13%فكان بنسبة تقدر ب
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 المعلومات المكتسبة في الحياة اليومية: تطبيق :يبين 53الجدول رقم 

المعلومات المكتسبة في حياة 
 اليومية 

 النسبة  التكرار 

 67% 40 نعم
 33% 20 ال

 100% 60 المجموع
يف احلياة اليومية  يطبقن ادلعلومات ادلكتسبة من خالل اجلدول ادلبني أعاله يتبني لنا نسبة النساء اللوايت التعليق:

.وىذا حسب تقديرنا يتضح لنا بأن ادلرأة تكتسب 33%قدرب  ,اما نسبة اللوايت اليطبقن67%قدرت ب 
 معلومات يف حياهتا اليومية من خالل قنوات اليوتيوب الصحية ادلعروضة.

 انطباعات واقتراحات حول موقع اليوتيوب في نشر الوعي الصحي للمرأة: :يبين51رقم  جدول

 النسبة التكرار العنوان 
تنوع في الحصص التي تتعلق -

 .النفسي بالجانب
13 %17 

قنوات جزائرية باللهجة  إنشاء-
 جزائرية.

10 %30 

 8% 2 استشارة الطبيب.-
تدعيم قنوات باألطباء -

 المختصين.
52 %42 

  مراقبة صحة المعلومات-
 اليوتيوب. المعروضة في

5 %3 

 100% 03 المجموع

  التعليق:

من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا نسبة انطباعات واقرتاحات حول موقع اليوتيوب يف نشر الوعي الصحي 
مخس رلموعات,أكرب نسبة كانت جملموعة اللوايت اقرتحن تدعيم قنوات باألطباء سلتصني  يف رلال  إىلتفرعت 
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قنوات اجلزائرية باللهجة اجلزائرية  إلقرتاح انشاء30%,يف حني كانت نسبة 42%الصحة حيث قدرت ب 
أما اللوايت ,17%ب  قدرت نسبة اليت تتعلق باجلانب النفسي لالستفادة أكثر,أما اللوايت قالو تنوع يف حصص

.واخر نسبة كانت لإلقرتاح مراقبة صحة 8%من ادلستحسن استشارة الطبيب عند ادلرض قدرت ب  اقالو 
 .3%ادلعلومات ادلعروضة يف اليوتيوب قدرت ب 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج العامة:

يف اكتساب الوعي الصحي للمرأة من خالل قنواتو ادلخصص يف  استهدف ىذه الدراسة معرفة دور اليوتيوب
 عدد من النتائج أمهها: إىلالتوعية الصحية,وتوصلت الدراسة 

ىن شابات حيث 42%توصلت نتائج الدراسة اىل أن النساء األكثر متابعة دلوقع اليوتيوب قدرت نسبتهم ب -
 سنة. 14اىل 13ترتاوح أعمارىم من 

 .35%ة أن أغلبية النساء ذوي ادلستوى الثانوي حيث قدرت نسبتهم ب توصلت نتائج الدراس-

مقارنة مع النساء  52%أن أغلبية النساء عامالت حيث قدرت نسبتهم ب  إىلتوصلت نتائج الدراسة -
 ادلاكثات يف البيت.
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ب  ألكثر من ثالث سنوات حيث قدرت نسبتهمأن النساء يستخدمن اليوتيوب  إىلتوصلت نتائج الدراسة -
%59. 

 .56%توصلت نتائج الدراسة أن النساء جيدن سهولة يف التعامل مع اليوتيوب حيث قدرت نسبتهم ب -

 .45%أن النساء يتابعن اليوتيوب بصفة دائمة حيث قدرت نسبتهم ب  إىلتوصلت نتائج الدراسة -

 ىي اذلاتف وقدرت نسبة ب اليوتيوبأن الوسيلة األكثر استخداما يف تصفح موقع  إىلتوصلت نتائج الدراسة -

%73. 

توصلت نتائج الدراسة أن ادلواضيع اليت تتلقاىا ادلرأة من اليوتيوب حول الصحة ىي مواضيع مجالية حيث قدرت -
 .30%نسبتها ب 

أن أغلبية النساء قالوا أهنن يستفدن من اليوتيوب يف حالة ادلرض حيث قدرت نسبة  إىلتوصلت نتائج الدراسة -
 .67%االجابة ب 

ن نسبة االستفادة من موقع اليوتيوب حول التوعية الصحية كانت متوسطة حيث إىل أتوصلت نتائج الدراسة  -
 .55%قدرت نسبتها ب 

مهمة حيث قدرت نسبتها ب أن أمهية اليوتيوب يف عرض ادلواضيع الصحية  إىلتوصلت نتائج الدراسة  -
%82. 

أن ادلعلومات ادلكتسبة من موقع اليوتيوب حول التوعية الصحية ىي معلومات عامة  إىلتوصلت نتائج الدراسة  -
 .73%حيث قدرت نسبتها ب 

أن األمور اليت تلبيها ادلرأة بعد اكتساهبا للمعلومات الصحية ىي معرفة أمور جديدة  إىلتوصلت نتائج الدراسة  -
 .47%حيث قدرت نسبتها ب 

أن أغلبية النساء يطبقن ادلعلومات ادلكتسبة يف حياهتم اليومية حيث قدرت نسبتهم  إىلتوصلت نتائج الدراسة -
 .67%ب 
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يف نشر الوعي الصحي للمرأة إىل تنوع يف انطباعات واقرتاحات حول موقع اليوتيوب توصلت نتائج الدراسة  -
فسي,إنشاء قنوات جزائرية من بينها تدعيم القنوات باألطباء سلتصني,تنوع يف احلصص اليت تتعلق باجلانب الن

  واستشارة الطبيب عن ادلرض.باللهجة اجلزائرية,مراقبة صحة ادلعلومات ادلعروضة يف اليوتيوب 
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 خاتمة

 للمرأة ومن بني ىذهشر التوعية الصحية نمهم يف  لتواصل االجتماعي تعترب مصدرمواقع ا أن إىلويف ختام حبثنا ىذا توصلنا  
وتيوب ت,وىذا ناتج عن فوائد اليمدار الساعة يف عامل االنرتنعلى  املواقع زيارة أكثرمن بني  موقع  املواقع اليوتيوب الذي يعد

املتخصصة يف نشر التوعية  املقدمة من طرف القنوات واإلرشاداتالنصائح من خالل حول التوعية الصحية  الكبرية اليت يقدمها
ختص املرأة كجماهلا وأناقتها اليت صحية,وذلك عن طريق طرح األمراض وطرق الوقاية والعالج منها ,وكذلك طرح مواضيع خمتلفة ال
. 

ملا ينشره من معلومات ونصائح  ومهم أصبح ضروريوعية الصحية للمرأة وعليو نقول أن استخدام موقع اليوتيوب يف اكتساب الت
  بكثرة. قيمة يف خيص اجلانب الصحي وإقبال املرأة عليو
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ابراهيم أمحد الدوي,مقال حول شبكة التواصل االجتماعي,نشر على موقع -24
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 االستمارة

 السمات العامة 

 السن:

  جامعً        متوسط           ثانوي         بتدائًاالمستوى التعلٌمً: 

عزباء      متزوجة         مطلقة         أرملة  الحالة المدنٌة:  

مرأة العاملة         ماكثة بالبٌت: الما بعد الحالة المدنٌة  

شبه حضري           الرٌف       : حضريمكان اإلقامة  

 المحور األول:اهتمامات المرأة بموقع الٌوتٌوب.

تستخدمٌن الٌوتٌوب؟ وأنت_منذ متى 1  

 منذ سنة                   سنتٌن                       ثالث سنوات فأكثر

 ؟youtubeسهولة فً التعامل مع  هل وجدت-2

 نعم                             ال 

 ؟ youtubeمن المتابعٌن لموقع  أنتهل -3

 دائما                     أحٌانا                             نادرا

؟_ ما هً الوسٌلة التً تستعملٌنها لمشاهدة الٌوتٌوب 4  

اللوح االلكترونً             الحاسوب           الهاتف  

؟_ما هو المكان الذي تتصفحٌن منه موقع الٌوتٌوب 5  

مقهى االنترنت                  أٌنما توفرت االنترنت             المنزل  

_متى تفضلٌن مشاهدة الٌوتٌوب ؟6  

لٌس لدي وقت محددالفترة الصباحٌة        الفترة المسائٌة            الفترة اللٌلٌة           

  المحور الثانً:مواضٌع التوعٌة الصحٌة من خالل الٌوتٌوب.

 حول الصحة؟ youtube من ما هً المواضٌع التً تحوز على اهتمامك-1

الجمالٌة                النفسٌة  قلٌة                    الع الجسدٌة               

 فً طرٌقة العالج؟ بفً حالة المرض أفادك الٌوتٌو-2



      نعم                     ال 

............................................................................................كٌف ذلك  

 ؟ من موقع الٌوتٌوب حول التوعٌة الصحٌة استفادتك ما مدى-3

                                         طة                              ضعٌفة متوس جٌدة                    

                                    

                               ؟ لمواضٌع  الصحٌة  ٌة الٌوتٌوب فً عرضأهم ما-5

              غٌر مهمة                 مهمة

 المواضٌع الصحٌة واضحة؟هل اللغة المستخدمة فً معالجة -6

                  ال                                       نعم          

 ؟موقع الٌوتٌوب وأثره فً نشر الوعً الصحً للمرأةالمحور الثالث:

 ثقافتك الصحٌة؟youtubeهل تنمً قنوات -1

                          ال                        نعم        

 ؟ ما هً المعلومات  الصحٌة المكتسبة   -2

                      خاصة                عامة         

 ما هً األمور التً تلبٌها بعد اكتسابك للمعلومات الصحٌة ؟-3

 معرفة أمور جدٌدة               ةغذائٌحمٌة          تغٌٌر سلوك  تزوٌد رصٌدك الثقافً         

 هل تطبٌقٌن المعلومات المكتسبة فً حٌاتك الٌومٌة؟-4

                            ال                                 نعم 

 فً نشر مواضٌع الصحٌة للمرأة ؟youtube حول موقع واقتراحاتكهً انطباعاتك  ما-5

.....................................................................................................  

 

 

 

 



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 "مستغانم"جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس

 كلٌة العلوم االجتماعٌة

 قسم العلوم اإلنسانٌة 

 شعبة علوم اإلعالم واالتصال

اتصال وعالقات عامة تخصص  

 

 

إعالم واتصال تخصص اتصال وعالقات عامة بصدد تحضٌر مذكرة تخرج لنٌل 2نحن طلبة ماستر 

شهادة الماستر تحت عنوان:مواقع التواصل االجتماعً واكتساب الوعً الصحً للمرأة "موقع الٌوتٌوب 

 نموذجا"من إشراف األستاذة "صفاح أمال".

بأن هذه المعلومات تنحصر فً إطار إنجاز البحث ألسئلة االستبٌان ونعلمكم نرجوا منكم اإلجابة على ا  

 العلمً.

 (فً خانة المناسبة التً تعبر عن إجابتكم المقترحة.Xمالحظة:إجابة تكون بعالمة)

 

 ولكم منا جزٌل الشكر والتقدٌر على تعاونكم معنا                            

 الطالبتٌن:

 بودٌة زهرة-

 زهٌري غنٌمة     -
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