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 ملخص: 

هتدؼ ىذه الدراسة إذل الكشف عن دور شبكات التواصل االجتماعي و ربديدا شبكة الفايسبوؾ 
اعبزائر(، و لقد مت اختيار اؼبنهج الوصفي  -من خبلؿ صفحة )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا



انة مت االعتماد على أدايت اؼببلحظة باؼبشاركة ، و االستبالتحليلي يف دراستنا االستكشافية، حيث 
عبمع البيانات من اؼببحوثُت، حيث مت تقسيم االستمارة إذل طبس ؿباور: احملور األوؿ: خصائص 
عينة الدراسة و الثاشل إقباؿ مستخدمي شبكة الفايسبوؾ على الصفحة الفايسبوكية  ) التوعية ضد 

على الصفحة  احملور الثالث دوافع اقباؿ مستخدمي شبكة الفايسبوؾاعبزائر( ، يليو  –فَتوس كورنا 
اعبزائر(، يف حُت احملور  بعنواف االشباعات احملققة  -الفايسبوكية )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا

اعبزائر( أما احملور اػبامس يشمل األثر الناتج  -من خبلؿ صفحة )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا
اعبزائر( يف نشر  – كوروناعن الفيسبوؾ من خبلؿ من خبلؿ صفحة )التوعية الصحية ضد فَتوس  

، حيث وزعت االستمارة إلكًتونيا و نشرت 19-الصحي حوؿ مرض فَتوس كورونا كوفيدالوعي 
 مفردة بطريقة قصدية، و قد وصلت إذل ؾبموعة من النتائج أنبها:  110يف صفحة الدراسة على 

مي نسبة اؼبشاركة أف شبكات التواصل االجتماعي و خصوصا الفايسبوؾ الذي استطاع بدوره أف ين
 اعبزائر( يتزايد بشكل مستمر. -و التفاعلية بُت أفراد العينة حوؿ موضوع فَتوس كورونا كوفيد

اعبزائر( ىو  -أما بالنسبة لؤلسباب اليت تدفعهم ؼبتابعة صفحة )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا
العينة حقق إشباع يف التزود دافع التوعية الصحية و خطورة اؼبرض و انتشاره و نتوصل بأف أفراد 

 بالثقافة و التوعية الصحيتُت و منو األثر اإلهبايب على أفراد العينة.

 

 

 

Résumé :  
Cette étude vise à révéler le rôle des réseaux sociaux, en particulier le réseau  Facebook en 

sensibilisation à la santé sur la maladie coronavirus covid-19  par la page (sensibilisation à la 

santé contre Coronavirus - Algérie). Il a été choisi le mode descriptive d’analyse dans notre 



étude ou il comptait sur les deux outils d'observation par participation et le questionnaire pour 

recueillir les données de répondants a été divisé en cinq thèmes : premier thème concerne les 

caractéristiques de l'échantillon d'étude, et le deuxième, l’utilisations des utilisateurs de 

Facebook sur la page Facebook (sensibilisation au virus corna - Algérie), suivi du troisième 

axe les motivations de l'intérêt des utilisateurs de Facebook pour la page Facebook 

(sensibilisation à la santé contre Virus Corona - Algérie), tandis que l'axe s'intitule 

gratifications obtenues à travers la page (sensibilisation à la santé contre le virus Corona - 

Algérie), tandis que le cinquième axe inclut l'impact de Facebook à travers la page 

(sensibilisation à la santé contre le virus Corona - Algérie) dans la diffusion de la 

sensibilisation à la santé Sur la maladie à coronavirus Covid-19, où le formulaire a été 

distribué électroniquement et publié sur la page de l'étude sur 110 personnes de manière 

intentionnelle, et il a atteint un ensemble de résultats, dont les plus importants sont: 

Les réseaux sociaux, en particulier Facebook, qui à leur tour ont pu augmenter le taux de 

participation et l'interaction entre les membres de l'échantillon sur le sujet du Coronavirus 

(Covid-Algérie) est en constante augmentation. 

Quant aux raisons qui les amènent à suivre la page (sensibilisation à la santé contre 

Coronavirus - Algérie), qui est le motif de la prise de conscience sanitaire et de la gravité de la 

maladie et de sa propagation. 

 

 



 

 



 مقدمة 
 

 أ
 

 مقدمة

خلق لنا نوعا جديدا من التواصل إف الثورة اليت أحدثتها التكنولوجيا يف ؾباؿ اإلتصاؿ 
اإلجتماعي اإللكًتوشل والذي يعتمد أساسا على الوسائط اعبديدة واؼبواقع اليت انتشرت ، ىذه اؼبواقع 
اليت أصبحت ترتبط باغبياة اليومية لؤلفراد و ذالك لسهولة وصوؽبم إليها وسهولة اإلطبلع عليها 

 . ةوالتعامل معها بفضل ميزات التكنولوجيا اغبديث

لك صدقاء والتواصل معهم بل يتعدى ذإضافة إذل أف ىذه اؼبواقع ال تستخدـ للتعرؼ على األ
ميوالتو فنجد من يهتم  إذل نقل األفكار واألخبار وتبادؽبا مع اآلخرين وكل حسب إىتماماتو و

ت حوؿ بالسياسة أو الرياضة ،الطبخ والفن وكل يقبل على الصفحة أو اجملموعة اليت توفر لو معلوما
 . ماوبتاج وتتيح لو إبداء رأيو يف اؼبوضوع ومشاركتو والتعامل معو

 يعتربومن بُت ىذه اؼبواقع موقع فايسبوؾ الشهَت بُت اؼبواقع اؼبتاحة على األنًتنت والذي 
يسبوكية تفاعلية حوؿ زايا إذ تتيح فرصة إنشاء صفحات فوسيلة مهمة متعددة اإلستخدامات واؼب

ف من من خبلؿ اإلدالء واؼبشاركة دبا يريدو   من األفراد العاديُت كيانا عامامواضيع عدة وذبعل 
لك أف اؽبدؼ من ىذا االخًتاع ىو جعل العادل مكانا أكثر وعيا معلومات عرب تلك الصفحات وذ

 . وانفتاحا

ومنو فإننا قمنا هبذه الدراسة لرصد دور موقع فايسبوؾ يف التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا  
من خبلؿ الصفحة االلكًتونية )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا _اعبزائر( ؿباولُت  19د_كوفي

ىو دور الفايسبوؾ يف نشر التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا   اإلجابة على اإلشكالية : ما
: اإلطار اؼبنهجي واإلطار النظري واإلطار  أطر.وقد اعتمدنا يف حبثنا ىذا على ثبلثة  19كوفيد_

بناءا على  والتطبيقية للدراسة وطبيقي ونتائج وخاسبة من أجل تغطية اعبوانب اؼبنهجية والنظرية الت
  : لك جاء اإلطار العاـ ؽبيكلة الدراسة على النحو التارلذ



 مقدمة 
 

 ب
 

 اإلطار المنهجي للدراسة :

جوانب عرضنا فيو الصياغة النظرية لئلشكالية تليها التساؤالت اؼبراد اإلجابة عنها مث تطرقنا لل 
اؼبنهجية من أسباب ذاتية وموضوعية اليت دفعتنا الختيار اؼبوضوع مث األىداؼ واألنبية مث استعرضنا 

 . مفاىيم الدراسة واؼبنهج اؼبستخدـ واػبلفية النظرية

اإلطار النظري للدراسة: الذي تضمن فصلُت معنونُت على التوارل دبا يلي : مواقع التواصل 
الصحية ،حيث شرحنا بالتفصيل اؼبفاىيم اؼبتعلقة بكل من مواقع التواصل اإلجتماعي ،التوعية 

 . اإلجتماعي والتوعية الصحية يف ظل جائحة كورونا وعبلقتها بالفايسبوؾ

اإلطار التطبيقي : خصصنا ىذا القسم لتفريغ وربليل النتائج بتحليل البيانات يف جداوؿ بسيطة 
ظرييت الدراسة ووضع التوصيات واإلقًتاحات و أخَتا اػباسبة اليت يف ظل ن  وصوال لتعداد النتائج العامة

 . حاولنا اإلجابة فيها على التساؤؿ الرئيسي للدراسة
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 أهمية الدراسة: 

تربز أنبية دراسة موضوع التوعية من خبلؿ شبكات التواصل االجتماعي و ربديدا شبكة الفيسبوؾ 
ومدى دورىا يف إببلغ الرسالة الصحية و توعية مستخدميها، خصوصا مع اإلنتشار الواسع الكبَت 
لؤلمراض اػبطَتة من جهة و بإعتبار الصحة مطلب إنساشل و اجتماعي تسعى لتحقيقو من جهة 

 ى. أخر 

و نظرا ألنبية الصحة البالغة، رباوؿ دراستنا إبراز الدور احملوري يف نشر الوعي الصحي من خبلؿ 
اعبزائر( و تعبئة متتبعيها و توعيتهم حوؿ  -الصفحة الفيسبوكية )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا

ات الصحية حوؽبو فَتوس كورونا الذي يهدد الصحة البشرية، إضافة إذل توجيههم الكتساب اؼبعلوم
 تعزيز قدراهتم على كشب سلوؾ صحي و ثقافة صحية.

 أسباب اختيار الموضوع: 

من أشق الصعاب اليت تواجو الباحث ىو إختيار موضوع يصلح للدراسة العلمية و العملية و يساىم 
 يف إثراء اؼبعرفة اإلنسانية، و من األسباب اليت دفعتنا للبحث يف ىذا اؼبوضوع ما يلي: 

 سباب الموضوعية: األ - أ

 حداثة اؼبوضوع إذ يشكل طرحا جديدا استحق الدراسة و التعمق أكثر.  -

ؿباولة التعرؼ على مدى فعالية و أنبية شبكات التواصل االجتماعي و ربديدا الفايسبوؾ يف نشر  -
 الوعي الصحي حوؿ فَتوس كورونا بالنسبة ؼبستخدميو. 

 اعبزائر( -مع صفحة )التوعية الصحية ضد فَتوس كرونامعرفة مدى تفاعل مستخدمي الفيسبوؾ  -
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 األسباب الذاتية:  - ب

 الرغبة العلمية يف البحث عن موضوع يستلـز جهدا أكاديبيا يكوف يف مستوى الشهادة احملضرة. -

 إىتمامنا دبوضوع فَتوس كرونا الذي أصبح يهدد البشرية و كيفية الوقاية منو.  -

 الدراسات السابقة: 

حسب أنبية موضوع الدراسة بناء على اؼبتغَتات البحثية تورد الدراسات التالية حسب اؼبتغَت األوؿ 
 شبكات التواصل االجتماعي "الفيس بوؾ" فاؼبتغَت الثاشل التوعية الصحية. 

 * دراسات حوؿ شبكات التواصل االجتماعي "الفيسبوؾ" 

داـ موقع الفيس بوؾ على " أثر استخAren Karbenskyكاربنسكي "* دراسة أرين  

 1ـ 2010التحصيل الدراسي لدى طلبة اعبامعات، 

عينة بطريقة عمدية، حيث أظهرت النتائج أف الدرجات اليت وبصل  219و قد طبقت الدراسة 
عليها الطبلب اعبامعيُت اؼبدمنوف على تصفح موقع "الفيس بوؾ" أكثر الشبكات االجتماعية على 

تلك اليت وبصل عليها نظائرىم الذين ال يتخدموف ىذا اؼبوقع كما أظهرت األنًتنت أدسل بكثَت من 
النتائج أنو كلما إزداد الوقت الذي يقضيو الطالب اعبامعي يف تفحص ىذا اؼبوقع كلما تدنت درجاتو 

 يف االمتحانات.

كما بينت النتائج أف األشخاص الذين يقضوف وقتا أطوؿ  على األنًتنت ىبصصوف وقت أقصر   
راسة مشَتا إذل أف لكل جيل إىتماما ذبذبو أو أّف اؼبوقع يتبع للمستخدـ "الدردشة"، و إبداء رأيو للد

                                           
" أثر استخداـ موقع الفيس بوؾ على التحصيل الدراسي لدى طلبة Aren karbenskiدراسة أرين كاربنسكي " - 1

 .2010اعبامعات، 
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 ( من الطبلب اعبامعيُت٪ 79، وبينت النتائج أف )ء جددثَت من اؼبواضيع و البحث عن أصدقايف ك
 الذين مشلتهم الدراسة إعًتفوا بأف إدماهنم على موقع الفيس بوؾ أثر سلبا على ربصيلهم الدراسي. 

بالرغم من استخداـ ىذه الدراسة لنفس الوسيلة االتصالية اليت انطلقت منها دراستنا أال و ىي 
جها اليت الفيس بوؾ و اليت وجهت حبثنا كبو مفاىيم تتعلق أساسا دبوضوعنا و استنادا على نتائ

على التحصيل الدراسي ، حيث إعتمدت دراستنا على أبرزت أف الفيس بوؾ موقع لو آثار سلبية 
 ىذا اؼبنطلق و لكن دبحاولة إبراز الدور اإلهبايب للفيس بوؾ يف جانب التوعية الصحية. 

ماعية، * مرصل ناريباف نومار، استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية و تأثَته على العبلقات االجت
)دراسة عينة من مستخدمي موقع الفيس بوؾ يف اعبزائر(، مذكرة مكملة لنيل شهادة اؼباجيستَت يف 
علـو اإلعبلـ و االتصاؿ زبصص االعبلـ و تكنولوجيا االتصاؿ اغبديثة، جامعة اغباج ػبضر باتنة، 

   1ـ.2011-2012

ت من تساؤؽبا الرئيسي و اؼبتمثل تندرج ىذه الدراسة ضمن طائفة الدراسات الوصفية، و لقد انطلق
 يف: ما أثر استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية على العبلقات االجتماعية؟ 

و يف إطار منهج اؼبسح استخدمت الباحثة أداة اؼببلحظة و االستبياف، و ىدفت ىذه الدراسة إذل 
خبلؿ دراسة عينة الكشف عن استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية يف العبلقات االجتماعية من 

من مستخدمي موقع الفيس بوؾ يف اعبزائر و لقد مت االعتماد على أداة االستبياف عبمع البيانات من 
 اؼببحوثُت، و اعتمدت الباحثة من الوصوؿ إذل ؾبموعة من النتائج أنبها: 

ل تقصي النسبة األكرب من اؼببحوثُت أكثر من ثبلث ساعات يف استخداـ الفايس بوؾ، و يفض -
 التواصل مع األىل و األصدقاء إذل جانب التثقيف.

                                           
مرصل ناريباف نومار، استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية و تأثَته يف  العبلقات االجتماعية، درجة ماجستَت يف علـو اإلعبلـ  - 1

 . 2012و االتصاؿ، جامعة اغباج ػبضر، باتنة، 
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بينت النتائج أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إستخداـ الذكور و اإلناث و تبُت أيضا أف  -
 اؼببحوثُت األكرب سنا يتعاملوف بنوع من الوعي عند استخدامهم ؼبوقع الفايس بوؾ. 

يف االتصاؿ الشخصي وجها لوجو و يف تفاعل  أسفرت الدراسة أف استخداـ ىذا اؼبوقع يؤثر -
اؼبستخدمُت مع أسرىم و أقربائهم و أصدقائهم كما يؤدي إذل االنسحاب اؼبلحوظ للفرد من التفاعل 

 االجتماعي.

مبلحظة تصرفات و تفاعبلت األفراد يف اجملتمع االفًتاضي الذي يتيحو موقع الفيس بوؾ من  -
 ا على صفحاهتم. متابعة اؼبشاركات اليت يضعوهنخبلؿ 

استطاعت دراستنا أف تستند إذل اإلطار النظري و نتائج الدراسة اؼبقدمة من أجل اإلنطبلؽ يف 
و منها الفيس بوؾ، كأىم ميزة اتسمت هبا ىذه  البحث عن أىم شبكات التواصل االجتماعي

الفيس بوؾ  الدراسة و حاولت دراستنا أف ذبعل ؽبا إمتدادا علميا من خلل استطبلع واقع شبكة
 التفاعلية. 

* حناف بن شعشوع الشهري، أثر استخداـ شبكات التواصل االلكًتونية على العبلقات االجتماعية 
الفيس بوؾ و تويًت أمبوذجا ، )دراسة ميدانية على عينة من طالبات جامعة اؼبلك عبد العزيز، مذكرة 

ية جامعة اؼبلك عبد العزيز، جدة، لنيل شهادة اؼباجستَت يف علـو االجتماع و اػبدمة االجتماع
2012-2013.1  

انطلقت دراسة  الباحثة من التساؤؿ الرئيسي التارل: ما األسباب اليت تدفع إذل االشًتاؾ يف موقعي 
 الفيس بوؾ و تويًت؟

                                           
س بوؾ و تويًت حناف بن شعشوع الشهري، أثر استخداـ شبكات التواصل االلكًتونية على العبلقات االجتماعية الفي - 1

 .2013أمبوذجا،  اؼباجستَت يف علـو االجتماع و اػبدمة االجتماعية جامعة اؼبلك عبد العزيز، جدة،. 
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ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على األسباب اليت تدفع إذل االشًتاؾ يف موقعي الفيس بوؾ وتويًت 
طبيعة العبلقات االجتماعية غَت ىذه اؼبواقع، و الكشف عن اآلثار االهبابية و السلبية  والتعرؼ على

الناذبة عن استخداـ تلك اؼبواقع، و من أجل ربقيق ىذه األىداؼ، اعتمدت الدراسة على منهج 
اؼبسح االجتماعي و استخداـ أداة االستبياف عبمع البيانات حيث مث تطبيق البحث يف جامعة اؼبلك 

 طالبة مت اختيارىا بطريقة قصدية.  150بد العزيز على عينة مكونة من ع

 و قد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

أف من أقوى األسباب اليت تدفع الطالبات الستخداـ الفيس بوؾ و تويًت ىي سهولة التعبَت عن  -
 راحة يف اجملتمع. اىتهن الفكرية اليت ال يستطعن التعبَت عنها صو إذبأرائهن 

أشارت النتائج كذلك أف الطالبات استفدف من ىذين اؼبوقعُت يف تعزيز صاقتهمن القديبة و  -
 البحث عن صداقات جديدة و التواصل مع أقارهبن البعيدين مكانيا.

تبُت أيضا أف الستخداـ الفيس بوؾ و تويًت العديد من االهبابيات أنبها: االنفتاح و التبادؿ  -
 الثقايف فيما جاء قلة التفاعل األسري ألحد أىم اآلثار السلبية. 

تشَت النتائج أيضا إذل وجود عبلقة ارتباطية عكسية بُت متغَتي العمر و اؼبستوى الدراسي و بُت  -
و طبيعة العبلقات االجتماعية و االهبابيات و السلبيات كما توجد عبلقات أسباب استخداـ 

ارتباطية، موجبة بُت متغَت عدد الساعات و بُت أسباب االستخداـ و معظم أبعاد طبيعة العبلقات 
االجتماعية و االهبابيات يف حُت أثبتت النتائج وجود عبلقة ارتباط طردية بُت متغَت طريقة 

 أسبابو و طبيعة العبلقات االجتماعية و االهبابيات و السلبيات.  االستخداـ و بُت

إنطبلقا من نتائج الدراسة و استنادا على توصياهتا اؼبتمثلة يف تنظيم دورات لتوعية الفتيات على 
حسن استخداـ شبكات التواصل االجتماعي، و كذلك العمل على توظيفها يف عملية التعليم 
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أف ذبعل ؽبا إمتدادا علميا فيما ىبص التوظيف االهبايب لشبكة الفيس  األكاديبي، حاولت دراستنا
 بوؾ يف إحدى جوانب التوعية و ىي التوعية الصحية.

* تركي عبد العزيز السديري، توظيف شبكات التواصل االجتماعي يف التوعية األمنية ضد خطر 
  بقطاعات وزارة الداخلية(. الشائعات، )دراسة مسحية على العاملُت يف إدارات العبلقات العامة

ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت يف الدراسات األمنية، الرياض،  استكماالرسالة مقدمة 
 . 1ـ 2014

لفد اكبصرت مشكلة الدراسة يف اإلجابة على التساؤؿ الرئيسي التارل: ما مدى توظيف شبكات 
 ت؟ التواصل االجتماعي يف التوعية األمنية ضد خطر الشائعا

تندرج ىذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، حيث استخدـ الباحث االستبانة كأداة عبمع البيانات  
كما اختار عينتو بطريقة قصدية من العاؼبُت يف إدارة العبلقات العامة ببعض قطاعات وزارة الداخلية 

كات التواصل مفردة كما تسعى ىذه الدراسة إذل التعرؼ على توظيف شب 129و عددىم االصبارل 
 االجتماعي يف التوعية األمنية ضد خطر الشائعات، و من أىم النتائج اليت توصل إليها ما يلي: 

أف الوقائع اليت تشَت إذل توظيف شبكات التواصل االجتماعي يف التوعية األمنية ضد خطر  -
يط هبم من ـباطر الشائعات بدرجة مرتفعة جدا ىي: رفع مستويات فهم أفراد اجملتمع السعودي دبا وب

و هتديدات داخلية و خارجية، و الرد على الشائعات اليت تصف السعوديُت باإلرىاب و التطرؼ، و 
 إغبلؽ اؼبواقع االلكًتونية اؼبشبوىة اليت تبث الشائعات. 

                                           
تركي عبد العزيز السديري، توظيف شبكات التواصل االجتماعي يف التوعية األمنية ضد خطر الشائعات،  درجة اؼباجستَت  - 1

 ـ2014يف الدراسات األمنية، الرياض، 
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أف االهبابيات اؼبهمة جدا لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي يف التوعية األمنية ضد خطر  -
لوقوؼ حبـز ضد كل تيارات الفساد الديٍت و االجتماعي و الفكري اليت يتعرض ؽبا ىي االشائعات 

أفراد اجملتمع السعودي، و احملافظة على عقيدة اجملتمع السعودي و تنمية اغبس األمٍت البلـز للرد على 
 الشائعات و دحضها قبل استعجاؽبا. 

عي يف التوعية األمنية من خطر أف اؼبعوقات اليت ربد من توظيف شبكات التواصل االجتما -
الشائعات بدرجة مرتفعة جدا ىي: ؽبفة مستخدـ شبكات التواصل االجتماعي يف معرفة أي خرب 
مثَت، و سهولة تأثر بعض مستخدمي الشبكات دبا ينشر من شائعات، و ضعف األنظمة و اللوائح 

 ضد مروجي الشائعات. العقابية و اؼبطبقة 

ئل اليت تسهم يف التغلب على معوقات توظيف شبكات التواصل االجتماعي يف التوعية أف الوسا -
األمنية ضد خطر الشائعات بدرجة مرتفعة جدا ىي: تطوير اؼبقررات الدراسية و تضمينها ربذيرات 

 من ـباطر الشائعات، و استخداـ الوسائل التقنية يف رصد و تتبع مصادر ترويج الشائعات. 

استطاعت ىذه الرسالة توجيو حبثنا كبو بناء تساؤالت دراستنا، إضافة إذل االستفادة منها يف بناء 
خطة اعبانب النظري و صياغة تساؤالت استبياف حبثنا، و فضبل عن تقدصل اقًتاحات علمية منها ما 

ًتحا يقضي بضرورة دراسة توظيف شبكات التواصل االجتماعي يف جانب التوعية الذي يعترب مق
 تنطلق منو دراستنا. 
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  :دراسات حول التوعية الصحية 

* شعباشل مالك، دور اإلذاعة احمللية يف نشر الوعي الصحي لدى الطالب اعبامعي، )دراسة ميدانية 
جبامعيت قسنطينة و بسكرة(، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علم اجتماع التنمية، جامعة 

 .1ـ2005منتوري، قسنطينة، 

اؽبدؼ الذي يوضح ىذه الدراسة ىو تقييم و ربليل دور و فعالية وسائل اإلعبلـ ال سيما اإلذاعة 
و مدى قدرهتا على توعية اعبماىَت دبخاطر األمراض  احمللية يف إببلغ رسالتها الصحية على اػبصوص

الدراسة و تغيَت بعض سلوكياهتم السلبية، و قد حدد إطاره اؼبنهجي الذي تضمن ربديد ؾباالت 
يف ىذه الدراسة، و الثبلثة ، حيث حدد اجملاؿ اؼبكاشل يف جامعيت قسنطينة و بسكرة، و اجملاؿ الزمٍت 

اجملاؿ البشري اؼبتمثل يف ؾبتمع البحث الذي إختار منو العينة فبثلة لو، كما اختار منهج اؼبسح بالعينة 
ا الفعلي باإلضافة إذل اؼبنهج لوصف و ربليل و تفسَتا لظاىرة موضوع الدراسة و تشخيص واقعه

اإلحصائي اؼبقارف، كما مت إستخداـ أداتُت منهجيتُت و ىي اؼبقابلة اؼبفتوحة و اإلستمارة من أجل 
 صبع البيانات، و منو مت التوصل إذل النتائج اآلتية. 

( و ىم راضوف على ـبتلف  FMأف نسبة كبَتة من أفراد العينة يستمعوف لئلذاعة احمللية سَتتا ) -

الربامج اليت تقدمها نظرا ألهنا مفيدة و متنوعة، و سبؤل فضوؽبم، و أكرب نسبة استماع ؽبا من أفراد 
 العينة تتم يف األحياء اعبامعية. 

أف الذين يستمعوف لئلذاعة مع زمبلئهم، و يناقشوف الربامج معهم سبثل أكرب نسبة، ىذا دليل على  -
تم من خبللو تبادؿ األفكار و اآلراء يف شىت اجملاالت، و ىذا ما هبعل درجة الوعي أف ىناؾ حوار ي

 العاـ تزداد شيئا فشيئا.
                                           

شعباشل مالك، دور اإلذاعة احمللية يف نشر الوعي الصحي لدى الطالب اعبامعي، درجة دكتوراه يف علم اجتماع التنمية،  - 1
 ـ2005جامعة منتوري، قسنطينة، 
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أف نسبة كبَتة من اؼببحوثُت يستمعوف للربامج الصحية، و يرجعوف ذلك إذل اتساع ؾباؿ االستفادة  -
و  اضيع الصحية عامية )دارجة(من خبلؿ االستماع ؽبذه الربامج، كما أف اللغة اؼبستخدمة، لطرح اؼبو 

 ىي مفهومة بنسبة كبَتة، و ىذا سبب آخر من أسباب االستماع ؽبذه الربامج. 

أف وجود طبس حصص صحية كاؼ، ووقت بث براؾبها مناسب و حبذا يـو األربعاء مساءا،  -
لكن اغبجم الساعي  اؼبخصص لكل حصة غَت كاؼ، أما مستوى أداء  طاقهما اإلذاعي، و حجم 

 علوماهتا الصحية اؼبقدمة متوسط و يغلب عليو الطابع الوقائي. م

أف أعلى نسبة من أفراد العينة تقًتح لتحسُت مستوى اغبصص الصحية اإلذاعية و االستعانة  -
باألخصائيُت و ذوي اػبربة و التجربة و فتح اجملاؿ الكامل ؽبم للحديث دوف مقاطعتهم. و قد 

من خبلؿ التعرؼ على دور اإلذاعة احمللية  كيد أنبية دراسة الباحث استفدنا من ىذه الدراسة يف تأ
كوسيلة أعبلمية يف التثقيف الصحي و ىذه األخَتة تعترب جزءا ىاما من التوعية الصحية الذي ىو 
موضوعنا و ىذا أفادنا يف إنطبلقنا ؼبعرفة دور وسيلة اتصالية و ىي الفيس بوؾ يف التوعية الصحية و 

 عرفة اؼبنافسة بُت وسائل اإلعبلـ و االتصاؿ يف نشر الوعي الصحي. ىنا إبراز و م

ىدى، دور خبليا االعبلـ و االتصاؿ يف نشر الثقافة الصحية للمرأة اغبامل، )دراسة  * ضبدوش
ل درجة اؼباجستَت يف علم االجتماع ي دبدينة باتنة(، رسالة مكملة لنيميدانية باؼبستشفى اعبامع

 . 1ـ2003، 2002العائلي، 

حيث انطلقت دراستها من تساؤؿ رئيسي مفاده: ىل ػببليا االعبلـ و االتصاؿ الصحي دور يف 
 توعية و نشر الثقافة الصحية للمرأة اغبامل؟

                                           
ضبدوش ىدى، دور خبليا االعبلـ و االتصاؿ يف نشر الثقافة الصحية للمرأة اغبامل، درجة اؼباجستَت يف علم االجتماع  - 1

 . 2003جامعة باتنة،  العائلي
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و اعتمدت على اؼبنهج الوصفي التحليلي باختباره ألداة االستبياف، اؼبقابلة و اؼببلحظة باعتماده 
باؼبستشفى اعبامعي بباتنة منها إداريات، طبيبات و  أيضا على العينة القصدية و ىي اغبمبلت

عاملة باؼبستشفى، حيث ركز على ىدؼ أساسي يتمثل يف معرفة برامج خبليا  40فبرضات قوامها 
 االعبلـ و االتصاؿ يف نشر الثقافة و التوعية الصحييُت، حيث توصل إذل صبلة من النتائج أنبها: 

 فة و ىامة تساعد يف توعية الثقافة الصحية للمرأة اغبامل. برامج اإلعبلـ و االتصاؿ الصحفي ىاد

األسباب اليت تؤدي إذل كثرة الوفيات بُت األمهات الواضعات ىي عائدة إذل والدة التقليدية و عدـ  
 كفاءة القاببلت.

تعمل خبليا االعبلـ و االتصاؿ يف إثراء و ترقية اؼبرأة اغبامل باإلرشادات اػباصة بالتكفل الصحي  -
 باألطفاؿ اؼبصابُت باإلعاقة اغبركية. 

استطاعت دراستنا أف تستند إذل نتائج ىذه الدراسة اليت قبحت يف إببلغ رسالتها الصحية، و من 
ثقيف الصحيُت الذي أفادنا يف تكوين فكرة عامة عن منطلق ىدفها اؼبتمثل يف نشر الوعي و الت

 سبلمة و قباح الوعي الصحي. 

دور وسائل اإلعبلـ يف التثقيف الصحي للمرأة السعودية، قدمت ىذه الدراسة * أضبد رياف بارياف، 
استكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت يف قسم االعبلـ و االتصاؿ بكلية اآلداب، جامعة 

 .1ـ 2004ك سعود، الرياض، اؼبل

و قد اختار الباحث أحياء مدينة الرياض حسب تقسيمها اعبغرايف اؼبعتمد من أمانة مدينة الرياض  
كمكاف لتطبيق الدراسة اؼبيدانية من أجل التطرؼ على الوسائل االعبلمية كمصادر للتثقيف الصحي 

خداـ و مستوى الوعي الصحي لديها و و مدى متابعتها و االستفادة منها و العبلقة بُت مدى االست
                                           

أضبد رياف بارياف، دور وسائل اإلعبلـ يف التثقيف الصحي للمرأة السعودية، درجة اؼباجستَت يف قسم االعبلـ و االتصاؿ  - 1
 ـ.2004بكلية اآلداب، جامعة اؼبلك سعود، الرياض، 
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اذباىاهتا ؽبذا الدور يف عملية التثقيف الصحي و العبلقة بُت اؼبتغَتات الديبغرافية مع الثقافة الصحية 
 و االستخداـ ؽبذه الوسائل. 

الدراسات الوصفية اليت اعتمدت فيها على استخداـ منهج و اعتمدت دراسة بارياف رياف إذل ؾباؿ  
ينة على ؾبتمع السعوديات يف مدينة الرياض، و كانت العينة اؼبختارة من أحياء مدينة اؼبسح بالع

جراء الدراسة اؼبيدانية إالرياض، )أحياء راقية ، أحياء متوسطة، أحياء شعبية(، و قد قاـ الباحث ب
امرأة سعودية من األحياء  45من كل إمرأة أو منو  150على عينة عشوائية من كل حي قوامها 

 ثبلثة و توصل إذل ىذه النتائج. ال

عند ترتيب مصادر التثقيف الصحي حوؿ ما تراه اؼبرأة السعودية جاءت ؾببلت طبية يف اؼبرتبة  -
    األوذل، و يف اؼبرتبة الثانية التلفزيوف بأنواعو، و يف اؼبرتبة الثالثة الصحافة، مث اإلذاعة، مث األنًتنت.

فيما يتعلق دبتابعة اؼبرأة السعودية لوسائل األعبلـ جاءت متابعة الصحف يف اؼبرتبة األوذل مث  -
التلفزيوف مث اجملبلت الصحية، و من حيث مستوى متابعة مواد التثقيف الصحي بُت اؼبواد االعبلمية 

نية األخبار الفنية و يف األخرى جاءت اؼبوضة و الطبخ أكثر اؼبواد اإلعبلمية متابعة، و يف اؼبرتبة الثا
 و يف اؼبرتبة الرابعة الربامج اؼبتنوعة، و يف اؼبرتبة اػبامسة األخبار الصحية.  ،اإلعبلناتاؼبرتبة الثالثة 

من حيث ؾباؿ اإلشباع اؼبتحقق من متابعة وسائل األعبلـ يف ؾباؿ التثقيف الصحي جاء التنبو  -
 فهم االسعافات األولية يف اؼبرتبة الثالثة وقد حققت صبيعها ػبطورة أمراض األطفاؿ يف اؼبرتبة الثانية مث

 نسبة عالية جدا من االشباع.

فيما يتعلق برأي و اذباىات اؼبرأة السعودية لدور وسائل اإلعبلـ يف التثقيف الصحي جاءت  -
لفزيونية، و يف اؼبرتبة اجملبلت الطبية يف اؼبرتبة الثانية التلفزيوف السعودي، و يف اؼبرتبة الثالثة الصحافة الت

 الرابعة الفيديو الرابعة الفيديو، ويف اؼبرتبة اػبامسة إلذاعة السعودية. 
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أف ىناؾ توجها و رغبة مقبولة من قبل من اؼبرأة السعودية قد ؼبس الباحث  و بشكل عاـ -
 لبلستفادة من وسائل االعبلـ يف ؾباؿ التثقيف الصحي.

ة و إنطبلقا من مراجعتنا لنتائجها و اليت أفادتنا يف بناء خطة إستنادا ألنبية موضوع ىذه الدراس
اعبانب النظري اػباص بالتوعية الصحية، و يف التعرؼ أكثر على مصادر اؼبعلومات الصحية و بالتارل 

اؼبنافسة بُت وسائل اإلعبلـ اػباصة هبذه الدراسة ووسائل االتصاؿ اػباصة بدراستنا و اؼبتمثلة  معرفة
 لتواصل االجتماعي "الفيس بوؾ" يف نشر الوعي و التثقيف الصحيُت.يف شبكات ا

 اإلشكالية: 

تشهد الشبكة العنكبوتية  "األنًتنت" مع هناية القرف العشرين و بداية القرف اغبادي و العشرين انتشارا 
واسعا إذل أف أصبحت من أىم وسائل االتصاؿ شيوعا، حيث أدت التطورات اؼبتزايدة لؤلنًتنت، و 

ما أفرزتو من تقنيات الويب و انتقاؽبا من اعبيل الثاشل إذل اعبيل الثالث األثر البالغ يف ربقيق ثورة  
تكنولوجية إذ عملت أكثر من أي وسيلة أخرى على أحداث تغَتات و تطورات جذرية مست كل 

 منا يف اغبياة االنسانية.

ن اؼبفاىيم و األدوار حيث جاءت تساىم ىذه التطورات و غَتىا بشكل كبَت يف تغيَت الكثَت م
بتطبيق  جديد يصنع اغبدث بُت أوساط اؼبستخدمُت يف ظل إنتشاره الواسع و كثرة اإلقباؿ عليو، و 
ما نقصده ىن ىو شبكات التواصل االجتماعي كالفيس بوؾ و أنستغراـ و تويًت، إذل غَت ذلك و 

استخداما و ذلك من  ع االلكًتونيةاليت استطاعت يف وقت قصَت أف تًتبع على عرش أكثر اؼبواق
 خبلؿ تطوير خدمة التفاعلية و بناء و انتاج اؼبعلومة.

، حيث استحوذت على اىتماـ  كما ربظى شبكات التواصل االجتماعي، بأنبية متزايدة يوما بعد يـو
ازدياد الكثَت من الناس من ـبتلف األجناس و األعمار، إذ تزايد و مازاؿ مؤشر عدد اؼبستخدمُت يف 

دائم و مستمر، و يرجع السبب يف ذلك أهنا سبثل أحد مظاىر التفاعلية يف إطار ثورة التكنولوجيات 
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اغبديثة أو ما يسمى باإلعبلـ اعبديد، كما أهنا كانت و الزالت تعمل على غرس الكثَت من األعمار 
ر اليت تقـو هبا ومن أبرز و السلوكيات حوؿ عدة مواضيع و إثارة التفاعل إضافة إذل العديد من األدوا

 ىذه الشبكات، شبكة الفيس بوؾ.

، على يد 2004يعترب الفيس بوؾ من أىم و أشهر مواقع التواصل االجتماعي، أنشأ ىذا اؼبوقع عاـ 
مارؾ زوكربيغ الذي كاف طالبا يف جامعة ىارفرد حينها، و تسمى الفيس بوؾ هبذا االسم على غرار 

يت كانت تطبع و توزع على الطبلب هبدؼ إتاحة الفرصة ؽبم للتعارؼ ما كاف يسمى يكتب الوجوه ال
و التواصل مع بعضهم البعض، خاصة بعد االنتهاء من الدراسة و التخرج حيث يتفرؽ الطبلب يف 
شىت األكباء فكاف اؽبدؼ تأسيس موقع إلكًتوشل ليقـو بعمل "كتب الوجوه" بطريقة أسهل و أوسع 

  1انتشارا و أكثر فعالية.

يسعى الفيس بوؾ كغَته من شبكات التواصل االجتماعي، إذل ربقيق أىداؼ متنوعة هتم الفرد و 
اجملتمع كالتوعية، التثقيف، الًتفيو و غَتىا من اجملاالت األخرى، و دور الفيس بوؾ يف نشر الوعي 

العبلج،  الصحي، لو من األنبية الشيء الكثَت، و ذلك إنطبلقا من اؼببدأ القائل الوقاية خَت من
فالتوعية الصحية تشكل حاجزا قويا و متينا لدى الناس، و من خبلؿ التعرؼ على العديد من 
األمراض و طرؽ الوقاية منها، و ىذا بدوره يؤدي إذل مساعدهتم يف التصدي إذل األمراض اؼبختلفة 

 اليت قد يصابوف هبا، و الذي يعود عليهم بالتمتع بالصحة اعبيدة عقليا و جسميا. 

يعترب االكتشاؼ ؼبختلف األدوية و اللقحات و األجهزة و اؼبعدات الطبية و طرؽ العبلج و تأكيدا 
من األمراض اليت يقف العلم  على عدـ عجز االنساف أماـ اؼبرض و رغم ذلك فبل تزاؿ ىناؾ العديد

الصحيُت حائرا عندىا و عاجزا عن اكتشاؼ عبلجها، و تبقى يف أغلب األحياف التوعية و الوقاية 
 نبا السبيبلف للحد منها و منع إنتشارىا أو التسلح ؼبواجهتها. 

                                           
 . 64، ص2014ة للنشر و التوزيع، علي خليل شقرة، اإلعبلـ اعبديد: شبكات التواصل االجتماعي، عماف، دار أسام - 1
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، وأنبها الفيس بوؾ الذي يضطلع بدورىم تربز يف العصر اغبارل، أنبية شبكات التواصل االجتماعي
جدا يف ىذا الصدد، من خبلؿ التوعية الصحية اؼبقنعة، معتمدا على ما يقدمو من معلومات و 

، و دبا يتميز بو من قدرة على مصاح ارشادات و مباذج، بة مستخدميو ساعات طويلة من اليـو
 يستطيع أف يلح بطريقة غَت منفرة بإضافة معلومات جديدة حوؿ التوعية و التثقيف الصحيُت.

فبا سبق يتضح جليا أنبية الوعي الصحي ىذا من جهة أو من جهة أخرى أثر شبكة الفيس بوؾ 
على اعبانب الصحي، و خصوصا التوعية الصحية، اليت ؽبا أنبية كبَتة يف حياة الفرد و اجملتمع على 

الصحية حد سواء، و تزداد ىذه األنبية حبكم إنتشار األمراض اػبطَتة لذلك يتعُت أف تلعب التوعية 
دورا كبَتا يف سبيل اغبد أو تقليل اإلصابة باألمراض، ال سيما اػبطَت منها و الذي أصبح يهدد 

، إذ يعمل الفيس بوؾ على إببلغ رسالتو التوعية 19الصحة البشرية أال و ىو فَتوس كورونا كوفيد 
َتوس  الصحية من خبلؿ فتح صفحات فايسبوكية اخًتنا منها صفحة )التوعية الصحية ضد ف

اعبزائر( كوهنا ملمة جبميع اؼبعلومات، تسعى إذل تكوين قاعدة معرفية واضحة لدى  -كورونا
، خاصة عند مستخدميو و بناء سلوؾ صحي و ثقافة و توعية صحيُت حوؿ مرض فَتوس كورونا 

 مدينة العلم أف فَتوس كورونا اؼبرتبط باؼبتبلزمة التنفسية اغبادة، و الذي مت التعرؼ عليو أوؿ مرة يف
 .2019ووىاف الصينية يف أوائل شهر ديسمرب 

يناير أف تفشي الفَتوس يشكل حالة طوارئ صحية  30و أعلنت منظمة الصحة العاؼبية رظبيا يف 
 .2020مارس  11عامة تبعث على القلق الدورل و أربدث حوؿ الفاشية إذل جائحة يـو 

ائعة اغبمى و السعاؿ و اإلعياء و ضيق التنفس غالبا ما يكوف ىذا اؼبرض فبيتا حيث تبدأ أعراضو الش
 اغباد و فقداف حاسيت الشم و التذوؽ. 

و فضبل إذل التعرؼ على أعراض و أخطار ىذا اؼبرض من خبلؿ وسيلة الفيس بوؾ فبا دفعنا إذل 
 طرح تساؤالت الدراسة، مفادىا: 
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 السؤال الرئيسي: 

لتوعية الصحية حول مرض فيروس كورونا  ما دور شبكات التواصل االجتماعي الفيس بوك، في ا
 الجزائر(؟  –صفحة التوعية الصحية ضد فيروس كورونا من خالل  09كوفيد

 التساؤالت الفرعية: 

ما مدى إقباؿ مستخدمي شبكة الفايسبوؾ على الصفحة الفايسبوكية اػباصة بالتوعية الصحية  -
 اعبزائر(؟  -رونا)التوعية الصحية ضد فَتوس كو  19حوؿ فَتوس كورونا كوفيد

ما الدوافع و اغباجات اليت سبكن وراء االقباؿ على الصفحة الفيسبوكية اػباصة بالتوعية الصحية  -
اعبزائر( من خبلؿ شبكة  -)التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا 19حوؿ مرض فَتوس كورونا كوفيد

 الفيس بوؾ؟ 

لصحية حوؿ مرض فَتوس كورونا كوفيد ما األثر الناتج عن دور شبكة الفيس بوؾ يف التوعية ا -
 اعبزائر(  -من خبلؿ صفحة،  )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا 19

 أهداف الدراسة: 

يسعى كل حبث علمي إذل ربقيق ىدؼ معُت يزيل الغموض حوؿ الظاىرة اؼبدروسة من خبلؿ 
تفسَتىا و ربليلها و االجابة عن االشكالية و التساؤالت اليت تنشأىا، حىت نصل إذل نتائج معينة و 

 كبن من خبلؿ ىذه الدراسة نسعى إذل األىداؼ التالية: 

إبراز دور شبكات التواصل االجتماعي و منها الفيس بوؾ يف التوعية الصحية حوؿ مرض فَتوس   -
 اعبزائر( . -عية الصحية ضد فَتوس كورونامن خبلؿ )التو  19كورونا كوفيد
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معرفة مدى إقباؿ مستخدمي شبكة الفيس بوؾ على الصفحة الفايسبوكية اػباصة بالتوعية  -
 اعبزائر( . –ضد فَتوس كورنا )التوعية الصحية  19الصحية حوؿ مرض فَتوس كورونا كوفيد

وعية الصحية ضد فَتوس  معرفة دوافع اقباؿ مستخدمي شبكة الفايس بوؾ على صفحة )الت -
 اعبزائر( و كيفية التعامل معها. -كورونا

 -ربديد مستويات االشباع الذي ربققو الصفحة الفايسبوكية )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا -
 اعبزائر(.

كشف األثر الناتج عن دور شبكة الفايس بوؾ يف التوعية الصحية حوؿ مرض فَتوس كورونا    -
 فحة )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا اعبزائر (من خبلؿ ص 19كوفيد 

 منهج الدراسة

عّرؼ موريس أقبرس اؼبنهج على أنو: ؾبموعة العمليات و اػبطوات اليت يتبعها الباحث بغية ربقيق 
  1حبثو.

وقد ذكر اصطبلح اؼبنهج يف عصر النهضة األوروبية و أصبح يعرؼ بأنو: ؾبموعة من القواعد العامة  
  2اؼبوضوعية من أجل الوصوؿ إذل اغبقيقة يف العلم.

ويقـو اؼبنهج الوصفي على : "وصف ظاىرة معينة ماثلة يف اؼبوقف الراىن، فيقـو بتحليل خصائص 
 . 3ها"تلك الظاىرة و العوامل اؼبؤثرة في

                                           
1 - Mouric angers, initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines 
(ed : casbah- Akger /cec québec, 1996, p58.  

 .2372، ص 2003ؿبمد منَت حجاب، اؼبوسوعة االعبلمية القاىرة، دار الفجر للنشر و التوزيع، اجمللد السادس،  - 2
 .2003أضبد بن مرسلي، مناىج البحث العلمي يف علـو اإلعبلـ و االتصاؿ ، اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، د.ط،  - 3
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بشكل عاـ يبكن تعريف اؼبنهج الوصفي بأنو أسلوب من أساليب التحليل اؼبرتكز على معلومات  
كافية و دقيقة عن ظاىرة أو موضوع ؿبدد من خبلؿ فًتة أو فًتات زمنية معلومة و ذلك من أجل 

 1للظاىرة.اغبصوؿ على نتائج علمية مت تفسَتىا بطريقة موضوعية و دبا ينسجم مع اؼبعطيات الفعلية 

اخًتنا اؼبنهج الوصفي كمنهج يتناسب و أىداؼ الدراسة من أجل صبع اؼبعلومات األولية من 
مستخدمي شبكة الفايس بوؾ ؼبعرفة الدور اغبقيقي لو يف التوعية الصحية حوؿ مرض فَتوس كورونا 

يلها و تفسَتىا و من مث تصنيفها من خبلؿ دراسة العناصر و العبلقات اؼبكونة للدراسة، و أخَتا ربل
 ومنو صياغة نتائج ترتبط و متغَتات الدراسة. 

 مجتمع البحث وعينة الدراسة: 

 مجتمع البحث:  - أ

عندما نتحدث عن اجملتمع فإننا نتحدث عن عدة أمباط صفي من اجملتمعات، يطل على أحدىا 
أو األشياء اليت مصطلح اجملتمع اؼبستهدؼ، وىو يشَت إذل اجملموعات الكلية من األفراد أو الظواىر 

 2نأمل أف تعمم نتائج حبثنا عليها.

و يعد ؾبتمع البحث: "اػبطوة اؼبهمة من خطوات البحث حيث يتطلب من الباحث أف وبدد اجملتمع 
 3الذي يود إجراء الدراسة عليو و ىذا لو عبلقة يف التحديد اؼبكاشل و الزماشل للبحث.

 الجتماعي و ربديدا مستخدمي الفايس بوؾ.يشمل ؾبتمع دراستنا مستخدمي شبكات التواصل ا

                                           
ؿبمد عبيدات و آخروف، منهجة البحث العلمي: القواعد و اؼبراحل و التطبيقات، عماف،دار وائل للطباعة و النشر،  - 1

 .47،ص1999
د كامل أبو زينة، مناىج البحث العلمي، تصميم البحث و التحليل اإلحصائي، عماف، دار اؼبسَتة ؿبمد وليد البطش، فري - 2

 .97، ص2007للنشر و التوزيع و الطباعة، 
 .260، ص2006نبيل أضبد عبد اؽبادي، منهجية البحث يف العلـو االنسانية، عماف، األىلية للنشر و التوزيع،  - 3
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 عينة الدراسة و نوعها:  - ب

العينة ىي عبارة عن ؾبموعة جزئية من ؾبتمع الدراسة يتم اختيارىا بطريقة معينة و إجراء الدراسة 
 1عليها و من مث استخداـ تلك النتائج و تعميمها على كامل ؾبتمع الدراسة االصلي.

ن اجملتمع و لكنها اختيار واعي تراعي فيو قواعد و إعتبارات علمية إلذف فالعينة ليست ؾبرد جزء م
  2لكي تكوف نتائجها قابلة للتعميم على اجملتمع األصلي.

نظرا لصعوبة القياـ بدراسة شاملة عبميع مفردات ؾبتمع البحث، قمنا باختيار أسلوب العينة و نظرا 
د مت اختبار العينة القصدية أو العمدية القتصار عينتنا على مستخدمي الفاي بوؾ دوف غَتىم فق

 اعبزائر(. –اؼبتمثلة يف متتبعي الصفحة الفايسبوكية )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا 

ال ؾباؿ فيها و منو فالعينة القصدية ىي اليت يقـو فيها الباحث باختيار مفرداهتا بطريقة ربكمية  
للصدفة، بل يقـو ىو شخصي باقتناء اؼبفردات اؼبمثلة أكثر من غَتىا ؼبا يبحث عنو من معلومات و 
بيانات و ىذا إلدراكو اؼبسبق و معرفتو اعبيدة جملتمع البحث و لعناصره اؽبامة اليت سبثلو سبثيبل صحيحا 

  3و بالتارل ال هبد صعوبة يف سحب مفرداهتا بطريقة مباشرة.

ػبالد حامد فإف العينات اؼبقصودة أو اؽبدفية ىي اليت يتم إنتقاء  أفرادىا بشكل مقصود من بالنسبة 
  4قبل الباحث نظرا لتوفر بعض اػبصائص يف أولئك االفراد دوف غيَتىم.

                                           
 . 84ع سابق، صؿبمد عبيدات و آخروف، مرج - 1
 .31، ص2000، 3ؿبمد منَت حجاب، األسس العلمية لكتابة الرسائل اعبامعية، القاىرة، دار الفجر للنشر و التوزيع، ط - 2
 . 198 -197أضبد بن مرسلي، مرجع سابق، ص - 3
 .125، ص2008التوزيع، خالد حامد، منهجية البحث يف العلـو االجتماعية و االنسانية، اعبزائر، جسور للنشر و  - 4
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 –التوعية الصحية ضد فَتوس  كورونا مفردة من صفحة  110و عليو فقد اخًتنا عينة تتكوف من 
ق الوقت و الظروؼ اليت تسمح لبعض متتبعي الصفحة من االجابة على االستبانة يف اعبزائر، و لضي

 . 110من أصل  94الفًتة احملددة عندىا سبكنا من صبع 

 أدوات جمع البيانات: 

إف الشائع حوؿ أدوات البيانات يف البحث العلمي ىو أهنا تلك الوسائل اؼبختلفة اليت يستخدمها 
و اؼبعلومات اؼبختلفة يف البحث، ضمن استخدامو ؼبنهج معُت أو أكثر، و الباحث يف صبع البيانات 

بالرغم من اتفاؽ جل الباحثُت حوؿ التعريف الواحد ألدوات البحث العلمي إال أهنم دل يتفقوا على 
  1قائمة ىذه األدوات.

آداتُت عبمع و انطبلقا من إشكالية الدراسة و تساؤالهتا و األىداؼ اؼبسطرة ؽبا، عبانا الستخداـ 
 البيانات يف إطار اؼبنهج الوصفي اؼبسحي نبا: االستبانة االلكًتونية و أداة اؼببلحظة باؼبشاركة: 

 المالحظة:  - أ

تعترب اؼببلحظة من أقدـ و أكثر وسائل صبع اؼبعلومات شيوعا، حيث استخدمها األنساف األوؿ يف 
ـ االجتماعية و علـو بشكل عاـ و إذل العلو إذل الالتعرؼ على الظواىر الطبيعية مث انتقل استخدامها 

 2االنسانية بشكل خاص.

و حسب صبلح الدين شروخ فإف اؼببلحظة ىي مشاىدة الواقع على ما ىو عليو يف الواقع، أو يف 
                                         3الطبيعة هبدؼ إنشاء الواقعة العلمية.

                                           
 . 202أضبد بن مرسي، مرجع سابق، ص - 1
حونت عزت عطاوي، أساليب احبث العلمي، مفاىيمو، أدواتو، طرقو االحصائية، عماف، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  - 2

 . 120،ص2007
 . 28، ص2003صبلح الدين شروخ، منهجية البحث العلمي للجامعيُت، دار العلـو للنشر و التوزيع، د.ط ،  - 3
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تكوف سرية، ففي اغبالة األوذل يصرح الباحث بأنو يقـو إما أف يكوف مصرحا بذلك و إما أف 
 1باؼببلحظة بفرض البحث العلمي.

و ىذا ما ينطبق على دراستنا اليت اعتدنا فيها على اؼببلحظة باؼبشاركة من خبلؿ مبلحظة تصرفات و 
اركات تفاعبلت األفراد يف اجملتمع االفًتاضي الذي تتيحو شبكة الفاي بوؾ من خبلؿ متابعتنا للمش

و التعليقات اليت يضعوهنا يف الصفحة اػباصة بالدراسة إضافة إذل طبيعة التفاعل الذي يتجسد أيضا 
   يف اؼبشاركات و التعليقات اليت يضعوهنا يف صفحاهتم و صفحات أصدقائهم. 

 االستبيان: 

دبوضوع الدراسة وىو  يعد االستبياف من األدوات اؼبنهجية اؼبهمة يف صبع البيانات و اؼبعلومات اؼبتعلقة
عبارة عن ؾبموعة من األسئلة اؼبرتبة حوؿ موضوع معُت يتم وضعها يف استمارة ترسل لؤلشخاص 
اؼبعنيُت بالربيد اإللكًتوشل أو هبري تسليمها باليد سبهيدا للحصوؿ على أجوبة األسئلة الواردة فيها 

  2ت متعارؼ عليها.وبواسطتها يبكن التوصل إذل حقائق جديدة أو التأكد من معلوما

و االستبياف يف تصميمو أقرب إذل الدليل اؼبرشد اؼبتضمن لسلسلة أسئلة و اليت تعد من البحوث وفق 
تصور معُت و ؿبدد اؼبوضوعات قصد اغبصوؿ على ما ىو بصدد البحث عنو و يف شكل معلومات 

 .  3لكيفية تعرب عن مواقف و آراء اؼببحوثُت من قضية معينة

اد على أداة االستبياف يف دراسة: دور مواقع التواصل االجتماعي يف التوعية ضد فَتوس  و مت االعتم
 كورونا لؤلسباب التالية: 

                                           
 خالد حامد، مرجع سابق. - 1
عمار بوحوش، ؿبمد ؿبمود، مناىج البحث العلمي و طرؽ إعادة البحث العلمي، اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، ط  - 2
 .66، ص1999، 2
 . 122 -121ن مرسي، مرجع سابق، ص، ص، أضبد ب - 3
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اعبمهور اؼبستهدؼ يتميز بضخامة العدد ما وبد من إمكانية استخداـ أساليب أخرى كاؼبقابلة  -
اجملتمع االفًتاضي فايس بوؾ  ؽبذا العدد الكبَت يف حُت يستطيع اإلستبياف تغطية عدد كبَت من أفراد

حسب العينة اؼبختارة و يف أماكن جغرافية متباعدة، و لذا وجب االعتماد على ىذه التقنية اليت 
وزعت الكًتونيا على عينة قصدية من متتبعي الصفحة الفايسبوكية "دور التوعية الصحية ضد فَتوس 

ا و استخداما حسب ما أفادت بو العديد من اعبزائر" أمبوذجا باعتباره أكثر اؼبواقع شيوع –كورونا 
 االحصائيات.

 و ىي اؼبعلومات اليت يبكن الوصوؿ إليها من خبلؿ االستبانة اختصارا للوقت و اعبهد.

و مرت االستمارة دبراحل عدة أوؽبا النظر يف الًتاث النظري للدراسة و معاينة الدراسات السابقة 
اؼبتشاهبة لبحثنا لبلستفادة منها مث صياغة أسئلة االستمارة و عرضها على األساتذة اؼبعلمُت و نظرا 

على تعليماهتم العلمية  ؼببلحظاهتم اؼبنهجية و توجيهاهتم اليت كانت متقاربة مث إعادة صياغتها بناءا
مفردة من عينة الدراسة ليتم  20لنضع االستمارة األولية على احملك االختبار و مث توزيعها على 

 صياغتها يف شكلها النهائي و تقسيمها إذل طبسة ؿباور ىي كاآليت: 

 احملور األوؿ: السمات العامة -

احملور الثاشل: إقباؿ مستخدمي شبكة الفايسبوؾ على الصفحة الفايسبوكية : ]التوعية الصحية ضد  -
 . 19فَتوس كورونا اعبزائر[ اػباصة بالتوعية الصحية حوؿ فَتوس كورونا كوفيد 

احملور الثالث: دوافع إقباؿ مستخدمي شبكة الفايسبوؾ على الصفحة الفايسبوكية ]التوعية الصحية  -
 . 19اعبزائر[ اػباصة بالتوعية الصحية حوؿ فَتوس كورونا كوفيد  -فَتوس كورونا ضد

 –احملور الرابع: اإلشباعات احملققة من خبلؿ متابعتك لصفحة ] التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا 
 . 19اعبزائر[ اػباصة بالتوعية الصحية حوؿ فَتوس كورونا كوفيد 
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 . 19التوعية الصحية حوؿ فَتوس كورونا كوفيد  احملور اػبامس: شبكة الفايسبوؾ و

 حدود الدراسة: 

يعترب ؾباؿ الدراسة خطوة أساسية يف البناء اؼبنهجي ألي حبث علمي و دبا أف دراستنا تقتصر على 
 العادل االفًتاضي فحدود دراستنا كما يلي: 

 -ية ضد فَتوس كورونااغبدود اؼبكانية: اجملتمع االفًتاضي: "الفيسبوؾ" صفحة "التوعية الصح -
 اعبزائر". 

اغبدود البشرية: مستخدمي شبكة فايسبوؾ و بالتحديد متتبعي صفحة "التوعية الصحية ضد  -
 اعبزائر" . -فَتوس كورونا

 .2020جويلية  30إذل غاية  2020ة جويلي 16اغبدود الزمانية:  -

 يم الدراسة: مفاه

يت وبتاجها الباحث يف دراستو هبدؼ االتفاؽ على يعترب ربديد اؼبفاىيم إحدى اػبطوات اؽبامة ال
 احملددات اػباصة لكل مفهـو و يف ىذه الدراسة إذل اؼبفاىيم التالية: 

 الشبكة:  -0

 .1: تعٍت الشبك، اػبلط و التداخل و اشتبك الظبلـ اختلط:لغة -أ

جاء تعريف الشبكة على أهنا وسيلة اتصالية تسمح لؤلفراد او اعبماعات لتبادؿ  إصطالحا: -ب
 اؼبعلومات و اػبدمات.

                                           
 .166، ص2004الرازي، ؿبمد بن أيب بكر عبد القادر، ـبتار اؼبسحاح، بَتوت، درا الكتاب للنشر/ د ط،  - 1
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و ىي أيضا منظومة من الشبكات و اؼبواقع االلكًتونية اليت تسمح للمشًتؾ فيها بإنشاء موقع خاص 
تمامات و بو و من مث ربطو من خبلؿ نظاـ اجتماعي إلكًتوشل مع أعضاء آخرين لديهم نفس اى

اؼبيوؿ و اؽبوايات او دمعو مع أصدقائو، و من مث تتيح للفرد إنشاء وسائل إلكًتونية و نشرىا بُت 
 .1أعضاء اؼبوقع و اؼبواقع اؼبشًتكة على الشبكات حبرية تامة

 شبكات التواصل االجتماعي:  -9

لى شبكة يصرؼ سعود صاحل كاتب الشبكات االجتماعية بأهنا مصطلح يشَت إذل تلك اؼبواقع ع

( حيث تتيح التواصل مع web2األنًتنت و اليت ظهرت مع ما يعرؼ باعبيل الثاشل للواب )

شركة ...(  -بلد -مستخدميها يف يب بيئة ؾبتمع افًتاضي هبمعهم وفقا الىتمامها ما هتم )جامعة
لشخصية حبيث يتم ذلك عن طريق خدمات التواصل اؼبباشر إلرساؿ الرسالة أو اؼبشاركة يف اؼبلفات ا

آلخرين و التصرؼ على أخبارىم و معلوماهتم اليت يتيحوهنا للفرص، و تتنوع أشكاؿ و أىداؼ تلك 
الشبكات االجتماعية فبعضها عاـ يهدؼ إذل التواصل العاـ و تكوين الصداقات حوؿ العادل و 
مثل بعضها اآلخر يتمحور حوؿ تكوين شبكات اجتماعية يف نطاؽ ؿبدود و منحصر يف ؾباؿ معُت 

 . 2شبكات احملًتفُت و شبكات اؼبصورين و شبكات اؼبصورين و شبكات اإلعبلميُت

                                           
تركي بن عبد العزيز السديري، توظيف شبكات التواصل االجتماعي يف التوعية األمنية، رسالة ماجستَت يف الدراسات األمنية،  - 1

  15.16، ص، ص 2014ض، الرايا
سعود صاحل كاتب، اإلعبلـ اعبديد و قضايا اجملتمع، قضايا اجملتمع و الفرص، جدة، جامعة اؼبلك عبد العزيز، اؼبؤسبر  - 2

 . 10، ص2011ديسمرب  15 -13اإلعبلمي  الثاشل لئلعبلـ األسبلمي، 
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يطلق عليها باؼبواقع االلكًتونية اليت يتوفر فيها تطبيقات االنًتنت خدمات ؼبستخدميها تتيح ؽبم 
إنشاء صفحة شخصية معروضة للعامة ضمن موقع أو نظاـ معُت، و توفر وسيلة سهلة التصاؿ مع 

 1صفحة أو مع غَته من مستخدمي ذلك اؼبوقع أو النظاـ عرب األنًتنت.منشئ ال

 التعريف اإلجرائي: 

ىي عبارة عن مواقع إلكًتونية اجتماعية تنتجها الشبكة العاؼبية، األنًتنت ؽبا عدة استخدامات حيث 
ية و تبادؿ سبنح فرصة التواصل بُت اؼبشًتكُت الذي ؽبم نفس االىتمامات و التعبَت عن اآلراء بكل حر 

 اؼبعلومات يف مواضيع عدة كاليت هتتم بالتوعية الصحية و األنشطة التفاعلية التحسيسية.

 الفيس بوك. -3

موقع ويب للتواصل االجتماعي سبكن الدخوؿ إليو ؾبانا و تديره   facebook يعد الفايسبوؾ

شركة دفيس بوؾ، ؿبدودة اؼبسؤولية كملكية خاصة ؽبا، فاؼبستخدموف بإمكاهنم االنضماـ إذل 
الشبكات اليت تنظمها اؼبدينة أو جهة العمل أو اؼبدرسة أو اإلقليم و ذلك من أجل االتصاؿ 

يبكن للمستخدمُت إضافة أصدقاء إذل قائمة أصدقائهم و إرساؿ باآلخرين و التفاعل معهما كذلك 
الرسائل إليهم و أيضا ربديث ملفاهتم الشخصية و تعريف األصدقاء بانفسهم و قد قاـ زوكربَتغ 

 .2بتأسيس الفايس بوؾ باالشًتاؾ مع كل من داسنت موسكو فيًت و كريس ىيوز يف جامعة ىارفرد

                                           
اقع التواصل االجتماعي و أبعادىا، عماف، دار النقاش خالد غساف يوسف اؼبقدادي، ثورة الشبكات االجتماعية، ماىية مو  - 1

 . 24، ص2013للنشر و التوزيع، 
، ص ص، 2010فتحي حسُت عامر، وسائل االتصاؿ اغبديثة، من اعبريدة إذل الفيس بوؾ، القاىرة، العريب للنشر و التوزيع  - 2

203 – 204 . 
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ت بقبوؿ و ذباوب كبَت من الناس خصوصا من الشباب يف صبيع و ىو أيضا شبكة اجتماعية استأثر 
 .  1أكباء العادل

أو "كتاب الوجوه" باللغة العربية ىو موقع من مواقع الشبكات   facebookو الفايس بوؾ 

االجتماعية أي أنو يتيح عربه األشخاص العاديُت أو االعتباريُت )الشركات( أي يربز نفسو و أف يعزز 
دوات اؼبواقع للتواصل مع أشخاص آخرين ضمن نطاؽ ذلك أو عرب التواصل مع مواقع مكانتو عرب أ

 .2تواصل و إنشاء روابط تواصل مع اآلخرين

 التعريف االجرائي: 

يعد الفايسبوؾ من أشهر مواقع التواصل االجتماعي نسبة إذل زيادة عدد مشًتكيو باستماررية و مع 
وبتصر الفيس بوؾ على االتصاؿ االجتماعي بُت مستخدميو  ظهور الثورات التكنولوجية و تطورىا دل

و حسب بل تعدى ذلك إذل تفاعلية و تشاركية مستخدميو يف عدة ؾباالت منها التعليمية السياسية 
 و قيادة اغبمبلت التوعوية الصحية و غَتىا. 

 التوعية:  -4

لشيء، وعي الشيء و الوعي ىو الفهم و سبلمة اإلدراؾ، من وعي و الوعي حفظ القلب  لغة: -أ
أحفظو و أفهم و يف حديث أيب  و فبلف اغبديث يعيو وعيا و أوعاه: حفظو و فهمو و قبلو، فهو واع

 3أمامو: "ال يعذب اهلل قلبا وعى القرآف" 

                                           
النظرية و خصائصو العامة، البوابة العربية لعلـو االعبلـ و عباس مصطفى صادؽ، اإلعبلـ اعبديد، دراسة يف مداخلة  - 1

 . 9، ص2001االتصاؿ، 
 . 34خالد غساف يوسف اؼبغدادي، مرجع سابق، ص - 2
 2696ؿبمد منَت حجاب، اؼبوسوعة االعبلمية، مرجع سابق، اجمللد السابع، ص  - 3
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ىو إدراؾ الفرد و البيئة احمليطة فهو حصاد إدراؾ الناس و تصوراهتم للعادل احمليط  اصطالحا: -ب
هبم دبا اشتمل عليو من عبلقات بالطبيعة و باإلنساف و باألفكار، و ىو إدراؾ تصور يتحدد دبحالة 

 .1بنائية تارىبية جملتمع معُت يبضي أف للوعي طابعو التارىبي البنائي

 الصحة:  -5

ريف الصحة من زماف آلخر حسب الظروؼ و اؼبعطيات احمليطة بالعملية الصحية أو اختلفت تعا
 الطبية فالدراسات أشارت إذل أبرز تعاريف الصحة جاءت على النحو التارل: 

فقد عرفها نيوتن بأهنا حالة التوازف النسيب لوظائف اعبسم مع الضارة اليت يتعرض ؽبا و إف تكيف 
 2هبا قوى اعبسم للمحافظة على توازنو اعبسم عملية إهبابية تقـو 

 الوعي الصحي: 

مفهـو يقصد بو إؼباـ اؼبواطنُت باؼبعلومات و اغبقائق الصحية، و أيضا إحساسهم باؼبسؤولية كبو 
صحتهم و صحة غَتىم، و يف ىذا اإلطار يعترب الوعي الصحي ىو اؼبمارسة الصحية إذل عادات 

لوعي الصحي ىو اؽبدؼ الذي هبب أف تسعى إليو و تتوصل سبارس ببل شعور أو تفكَت دبعٌت آخر ا
 .3إليو ال أف تبقى اؼبعلومات الصحية كثافة صحية فقط

 

 

 

                                           
 . 2697، 2696اؼبرجع السابق، ص ص   - 1
 . 37، ص2012شاقبة، اإلعبلـ الصحي، عماف، أسامة للنشر، بساـ عبد الرضباف اؼب - 2
 . 23، ص2007هباء الدين ابراىيم سبلمة، الصحة و الًتبية الصحية، القاىرة، دار الفكر العريب للطباعة و النشر، دط،  - 3
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 التعريف اإلجرائي: 

إف التوعية الصحية ىي إؼباـ مستخدمي شبكة فايسبوؾ باؼبعلومات األساسية عن فَتوس كورونا من 
م كبو معرفة اإلجراءات البلزمة ؼبكافحة  ىذا ـباطر و أعراض و إحساسهم دبعاناة اؼبرضى و إرشادى

 الفَتوس و ربفيزىم على اؼبشاركة يف األنشطة للتوعية الصحية.

 فيروس كورونا: 

الفَتوس: تعد الفَتوسات من أصغر الكائنات اغبية اليت ال يبكن رؤيتها بالعُت اجملردة إال باستخداـ 
 صيب اإلنساف و اغبيواف و قد تؤدي إذل الوفاة.جهاز اؼبيكروسكوب، و تعترب مصدرا لؤلمراض اليت ت

و فَتوس كورونا ىي سبللة واسعة من الفَتوسات اليت تسبب اؼبرض للحيواف و اإلنساف، و من 
 اؼبعروؼ أف عددا من فَتوسات كورونا تسبب لدى البشر أمراضا تنفسية زبتلف حرقها و شدهتا.

 :  09-كوفيد 

ىو مرض معد بسببو آخر فَتوس مت اكتشافو من سبللة فَتوسات كورونا، و دل  19-مرض كوفيد 
يكن ىناؾ أي علم بوجود ىذا الفَتوس اعبديد و مرضو قبل بدء تفشيو  يف مدينة ووىاف الصينية يف 

 1ـ و قد ربوؿ إذل جائحة تؤثر على العديد من بلداف العادل.2019ديسمرب 

 التعريف اإلجرائي: 

، و ىو عبارة 2019، فَتوس، انتشر يف العادل يف ديسمرب 19-فَتوس كورونا أو ما يعرؼ بكوفيد 
عن فَتوسات هتاجم اعبهاز التنفسي لئلنساف و قد تؤدي إذل الوفاة و من أعراضو اغبمى اؼبرتفعة و 

 ضيق شديد يف التنفس و ىو مرض معد إجتاح العادل و لذلك لقب جبائحة كورونا.
                                           

، 2020جانفي  30عمر آيت علي سليماف، بروفيسور خاص باألمراض اؼبعدية، حصة إرشادات طبية، فَتوس كورونا،  - 1
 . 19:00التلفزيوف اعبزائري 
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 لدراسة: صعوبات ا

فبا ال شك فيو أف الباحث يتعرض أثناء إجرائو لدراسة علمية إذل العديد من الصعوبات و العراقيل و 
قد واجهتنا عدة صعوبات و العراقيل و قد واجهتنا عدة صعوبات أثناء إجرائنا ؽبذه الدراسة و ىي 

 التارل: 

 ل نقص التغطية بشبكة األنًتنت.صعوبة التعامل و التحكم يف اجملتمع االفًتاضي خصوصا يف ظ -1

 صعوبة اغبصوؿ على اؼبراجع بسبب اغبجر الصحي. -2

 عدـ اؼبعرفة بفَتوس كورونا و كيفية التعامل معو. -3

 الخلفية النظرية: 

 نظرية االستخدامات و االشباعات

تعترب نظرية االستخدامات و االشباعات من اىم نظريات االتصاؿ اغبديثة اليت تفسر الدور الذي 
يلعبو اعبمهور يف عملية االتصاؿ مع وسائل االعبلـ حيث تعترب اغباجات و الدوافع من العوامل 

بيها  لو احملركة لئلتصاؿ. و بصفة خاصة تلك اغباجات و الدوافع اليت يتوقع الفرد أف يشبعها و يل
اآلخر لتحقيق التكيف مع البيئة و يعترب إتباع اغباجات و تلبية الدوافع ضرورة لدى الفرد حىت 

يتحقق لو االتزاف النفسي الذي يساعد على استمرار التواصل مع الغَت و نظرا الىتماـ العلماء بدرجة 
ت عديدة يف علم النفس تأثَت اغباجة و حركة الدوافع و عبلقتها بالسلوؾ االنساشل ظهرت اذباىا

لتصنيف اغباجات  و الدوافع ، و تعترب أشهر اؼبساىامات مسانبة " أبراىاـ ماسلو " يف نظريتو  
للدوافع اليت صنف هبا اغباجات يف نظامُت أساسيُت نبا  اغباجات األساسية و ما بعد األساسية، و 

أدوار أو وظائف تليب اغباجات من مث تطورت البحوث يف الكشف عما تقـو بو وسائل اإلعبلـ من 
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الفردية و دوافعهم و الكشف عن العبلقة االرتباطية بُت تلبية وسائل اإلعبلـ ؽبذه اغباجات و 
  1استخداـ األفراد ؽبذه الوسائل و التعرض ؽبا كما سنرى الحقا

اؼبنظروف و تعد ىذه النظرية دبثابة نقلة فكرية يف ؾباؿ دراسات تأثَت وسائل االتصاؿ  حيث يزعم  
ؽبذه النظرية أف للجمهور إرادة من خبلؽبا وبدد أي الوسائل و اؼبضامُت ىبتار، و قد ركزت ىذه 

النظرية على األسباب اػباصة باستخداـ وسائل اإلعبلـ و التعرض إليها من ـبتلف الفئات يف ؿباولة 
 2تو أو كثافتو.للربط بُت األسباب و االستخداـ مع تصنيف االستخداـ يف فئات تشَت إذل شد

حيث سبت صياغة ىذه األسباب يف عدة إطارات، كاف أنبها إطار الدوافع النفسية اليت ربرؾ الفرد 
لتلبية حاجات معينة يف وقت معُت فأصبحت رغبة الفرد لتلبية حاجات معينة يف وقت معُت 

العاـ للعبلقات  فأصبحت رغبة الفرد يف إشباع حاجات معينة من التعرض لوسائل اإلعبلـ يف اإلطار
بُت تعرض الفرد لوسائل االعبلـ و ؿبتواىا و مدى ما وبققو ىذا التعرض من إشباع للحاجات 

 اؼبتعددة و تلبيتها و أطلق عليها االستخدامات و االشباعات. 

 و من جهة نظر " كاتزوبلومر" : فإف مدخل االستخداـ و االشباعات يعٍت دبا يلي:

 ولوجية.األصوؿ االجتماعية و السيك -
 االحتياجات اليت يتولد عنها. -
 توقعات . -

 و على ىذه النظرية تستند على االفًتاضات التالية: 

إف أعضاء اعبمهور فاعلوف يف عملية االتصاؿ و استخدامهم لوسائل االعبلـ وبقق ؽبم أىدافا 
 مقصودة تليب توقعاهتم. 

                                           
 . 195، ص 2003حسن عماد مكاوي، االتصاؿ و نظرياتو اؼبعاصرة، القاىرة،   - 1
 .203، ص2012مناؿ اؼبزاىرة، نظريات االتصاؿ، دار اؼبسَتة،  - 2
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بلـ ؿبددة يرجع إذل اعبمهور نفسو و الربط بُت الرغبة يف إشباع حاجات معينة و اختيار وسيلة إع
 ربدده الفروؽ الفردية.

التأكد من أف اعبمهور ىو الذي ىبتار الوسائل و اؼبضموف وسائل االتصاؿ و ليست وسائل 
 االتصاؿ ىي اليت تستخدـ األفراد. 

من االستدالؿ على اؼبعايَت الثقافية السائدة من خبلؿ استخدامات اعبمهور لوسائل االتصاؿ و ليس 
 1. خبلؿ ؿبتوى الرسائل اليت تقدمها وسائل االتصاؿ

دل يبلور الباحثوف االجتماعيوف نظرية خاصة بالتواصل عرب األنًتنت فالغالبية العظمى من احملاوالت 
اليت سبت هبذا الشأف كانت قد عاعبت التأثَتات ضمن الفهم الذي قدمتو نظريات وسائل االتصاؿ 

صاؿ صباىَتي اعبماىَتي ؽبذه اؼبسألة فقد تعاملت ىذه احملاوالت مع األنًتنت باعتباره وسيلة ات
ينطبق عليها ما ينطبق على وسائل االتصاؿ اعبماىري األخرى و عليو فقد عوجل موضوع دراستنا يف 
ضوء كل من نظرية إنتشار اؼببتكرات و نظرية االستخدامات و االشباعات  و سوؼ يتم تناوؿ كل 

 من النظريُت وفقا ؼبدى تقارهبما و ارتباطهما دبوضوع البحث. 

 ار المبتكرات: نظرية انتش -أ

ظهرت ىذه النظرية خبلؿ السنوات األخَتة من اػبمسينيات و الستينيات متأثرة بنظرية تدفق 
اؼبعلومات على مرحلتُت، و تعود أصوؿ نظرية إنتشار اؼببتكرات إذل دراسات متفرقة قاـ هبا الباحثوف 

ؼبعرفة كيفية تبٍت اؼبزارعُت لؤلفكار  االجتماعيوف يف عدة ميادين مثل: األنًتوبولوجيا و الًتبية و الزراعة
اعبديدة اؼبتعلقة بأساليب الزراعة اغبديثة، كما اىتم هبا الباحثوف أيضا يف ؾباؿ الًتبية من خبلؿ 

 ؿباولة نشر طرؽ التعليم اغبديثة اؼبختلفة ؼبعرفة آثارىا يف النظاـ االجتماعي القائم. 

                                           
 . 215، ص 2015، دار اغبامد للنشر و التوزيع، عماف 1مصطفى يوسف كايف، الرأي العاـ و نظريات االتصاؿ، ط - 1
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أو أسلوب أو مبط جديد يتم استخدامو يف اغبياة  و االبتكار يف ىذه النظرية ىو أي فكرة جديدة 
كفكرة تنظيم األسرة أو إدخاؿ أساليب جديدة يف الزراعة أو استحداث وسيلة اتصالية أو غَت ذلك 

  1يعترب ابتكارا

 مبوذج روجرز و شوميكر النتشار اؼببتكرات.

ت باالقتباس من مبوذج وصف روجرز و زميلو عناصر عملية تدفق اؼبعلومات اػباصة بانتشار اؼببتكرا
 "ديفيد بَتلو" كما يلي: 

 َت االجتماعي و قادة الرأي. : اؼبخًتعوف، العلماء، عوامل التغاؼبصدر -

 الرسالة: االبتكار اعبديد. -

 الوسيلة : قنوات وسائل االعبلـ و قنوات االتصاؿ الشخصي. -

 اؼبستقبل: أعضاء اعبمهور يف النظاـ االجتماعي. 

 2يف األفكار و االذباه و السلوؾ.األثر: تغَت 

و قد عرؼ روجرز  عملية تبٍت األفكار اعبديدة و اؼبستحدثة بوجو عاـ أهنا  العملية العقلية اليت يبر  
خبلؽبا الفرد من وقت ظباعو بالفكرة أو االبتكار  حىت ينتهي بو األمر إذل أف يتبناىا و ذلك دبروره 

 دبراحل: 

 مرحلة الوعي بالفكرة. -
 ة االىتماـ. مرحل -
 مرحلة التقييم. -

                                           
 .259، ص 2003حسن عماد مكاوي،  االتصاؿ و نظرياتو اؼبعصرة، القاىرة،  - 1
 . 187، ص 1998ؿبمدعبد اغبميد، االتصاؿ و اذباىات التأثر، القاىرة، دار  عادل الكتب للنشر و التوزيع،  - 2
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 مرحلة التجريب. -
 1مرحلة التبٍت. -

                                           
 .190نفس اؼبرجع، ص  - 1
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 تمهيد:

تعترب مواقع التواصل اإلجتماعي ثورة حقيقية يف تاريخ التطور التكنولوجي، ذلك أهنا أحدثت 
تطوراً  كبَتاً  يف حياة األفراد و على صبيع األصعدة، و منذ ظهورىا حُت كانت دليبًل للرفاىية يبتلكها 
فقط النخبة و من ؽبم القدرة اؼبالية أصبحت ضرورة ال بد منها يف اغبياة اليومية عبميع أطياؼ اجملتمع 

 من أىم عضو يف اجملتمع إذل غاية اؼبواطن البسيط.

التطبيقات التفاصيل اغبياتية اليومية لؤلفراد من أساسيات يومهم اليت ال  وقد إكتسحت ىذه 
يستغنوف عنها و ذلك ألهنا أصبحت يف متناوؿ اعبميع و يبكن ألي فرد اغبصوؿ عليها و الوصوؿ 

 إليها  و بسهولة إستخدامها و اإلشًتاؾ فيها.

وتلك الشعبية و اعبماىَت و كما كاف للتلفزيوف عند ظهوره ألوؿ مرة ذلك التأثَت الكبَت 
العالية حيث كاف الناس يعتمدوف عليو كوسيلة أساسية يف إستقاء اؼبعلومة و إكتشاؼ العادل. 
أصبحت  مواقع التواصل اإلجتماعي اآلف  ربل ؿبل التلفاز يف تلك الفًتة، غَت أهنا أضافت عدة 

ة يف نشر األخبار و األحداث و فبيزات دل يتمكن التلفاز من توفَتىا. فباإلضافة لآلنية و السرع
األفكار و اؼبعلومات أضافت ىذه اؼبواقع االجتماعية  خاصية  فبيزة جدًا لعلها ىي اليت أكسبتها 
خاصية  اإلنتشار  الواسع و اإلقباؿ الكبَت. ىذه  خاصية  التفاؤؿ و اليت تتيح  ؼبتلقي  الرسالة أف 

 لصدى.يبدي ردة فعلو ذباه اػبرب أو كما يسمى برجع ا

ىذه اػبصائص اليت جاءت هبا ىذه اؼبواقع اإلجتماعية سهلت من عملية توغلها وسط حياة  
األفراد  و كامل  جوانبها . كذلك أصبحت   جزءًا  ال يتجزء من روتينهم  و حياهتم  فهي تليب 

 ادي.الرغبات اؼبختلفة لكل الفئات فيحتاجها الطالب و األستاذ و الطبيب و االـ و اؼبواطن الع
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 .المبحث األول:  مفهوم مواقع التواصل االجتماعي

مواقع التواصل االجتماعي ىي منظومة من الشبكات  اإللكًتونية اليت تسمح للمشًتؾ  فيها بإنشاء   
حساب خاص بو و من  مث ربطو من خبلؿ  نظاـ اجتماعي  إلكًتوشل مع أعضاء  آخرين لديهم 

 نفس اإلىتمامات  و اؽبويات.

و ىو مصطلح يبثل تلك  اؼبواقع  على شبكة اإلنًتنت  و اليت ظهرت  مع  ما يعرؼ باعبيل الثاشل  
حيث تتيح  التواصل بُت   مستخدميها يف بيئة  ؾبتمع  افًتاضي هبمعهم وفقا    (Web)للواب 

 إلىتماماهتم أو  إنتماءاهتم.

رسائل  أو اؼبشاركة يف  اؼبلفات حبيث  يتم ذلك عن  طريق خدمات التواصل اؼبباشر كإرساؿ ال 
الشخصية لآلخرين و التعرؼ على أخبارىم  و معلوماهتم  اليت يتيحوهنا للعرض و تنوع  أشكاؿ  
وأىداؼ تلك  الشبكات اإلجتماعية فبعضها  عاـ   يهدؼ إذل التواصل معهم و تكوين الصدقات 

يف نطاؽ ؿبدود و منحصر يف  حوؿ العادل و بعضها اآلخر يتمحور حوؿ تكوين شبكات إجتماعية
  1ؾباؿ  معُت مثاؿ: شبكات احملًتفُت و شبكات اؼبصورين  و شبكات اإلعبلميُت

يعرؼ بعض األكادمُت مواقع الشبكات اإلجتماعية  باإلشارة إذل أهنا تلك اؼبواقع اؼبوجودة على 
ما يعرفها البعض شبكة  األنًتنت مع تقديبها كمجموعة من اػبدمات اإلفًتاضية  للمستخدمُت، ك

بأهنا  عملية بناء شخصية اؼبستخدـ  على اؼبوقع وفقا لنظاـ ربدده  إدارة اؼبوقع و يشًتط بعض  
 األكادمُت وجود  الئحة  من اؼبستخدمُت الذين يعملوف على اإلتصاؿ فيما بينهم.

ت يف حيث  نستخدـ  مصطلح  الشبكة اإلجتماعية  لوصف ىذه الظاىرة  ألف مصطلح الشبكا 
لو دالالت واضحة فهو يدؿ على بدئ  العبلقة بُت اؼبستخدمُت غَت اؼبنسجمُت ثقافيا و سياسيا و 

                                           
 .170 -169. ص: 2013علي  عبد الفتاح، اإلعبلـ و اجملتمع، دار البازوري للنشر و التوزيع، عماف،  - 1
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دينيا أما عملية التواصل  فإهنا فبكنة لكنها من حيث  اؼبمارسة ال تطبق على اعبميع خاصة إذا علمنا 
 1األحياف. أف الكثَت من اؼبنتمُت إذل شبكات التواصل اإلجتماعي ال يستخدموهنا  يف غالب

وردت  يف تعريف أخر مواقع التواصل االجتماعي بأهنا:  مواقع إلكًتونية تقدـ خدمات اجتماعية   
ؼبشًتكيها ألغراض التواصل اإلنساشل و االجتماعي تؤسسها شركات كربى عبمع  اؼبستخدمُت و 

شركات، و صور األصدقاء و تربؾبها ػبدمة تكوين الصداقات او البحث عن اؽبويات و إىتمامات ال
 2و أفبلـ و أنشطة لدى األشخاص   اآلخرين يتبادلوهنا  فيما بينهم .

و الشبكات اإلجتماعية بشكل  ميسر  ىي ؾبموعة من اؼبواقع يتم من خبلؽبا التشارؾ بُت عدد من 
اؼبستخدمُت يكوف كل فرد  منهم  ؾبتمعو اإلفًتاضي اػباص بو  الذي يقـو من خبللو دبشاركة 

و أنشطتو و كذلك تبادؿ األخبار و اؼبعلومات و اؼبلفات النصية أو اؼبصورة و كذلك  إىتمامتو
 3الوسائط ) مسموعة او مرئية( يف كثَت من األحياف.

بدأت ؾبموعة من الشبكات  اإلجتماعية يف الظهور يف أواخر التسعينات و وفرت للمستخدمُت 
 وموقع فايسبوؾ   my spaceنها موقع  خدمة إساؿ الرسائل اػباصة دبجموعة أصدقاء و نذكر م

Facebook ىذه الشبكات اإلجتماعية أصبحت  ؿبل  الدراسة للكثَت  من الباحثُت يف عديد .
اؼبواضيع مثل شبكات اؼبصورين و مصممي اعبرافكس و تقـو الفكرة الرئيسية للشبكات  اإلجتماعية 

ىذه البيانات حىت يتجمع  األعضاء  ذو  على صبع بيانات   األعضاء اؼبشًتكُت يف شبكة و يتم نشر
 اؼبصلح اؼبشًتكة و الذين يبحثوف على  اؼبلفات او الصور عن اؼبوضوع.

 
                                           

. ص: 2013، اعبزائر  4و3إلعبلمية و اإلتصالية،  الصورة و اإلتصاؿ  العدديُت ؾبلة عملية ؿبكمة مهتمة بالدراسات ا - 1
352. 

 .14، ص 2014، دار الكنوز، األردف 1حلمي خضر ساري، التواصل اإلجتماعي اؼببادئ و اؼبهارات.ط   - 2
 .636. ص 2014. دار أسامة للنشر و التوزيع، عماف 1بشرى حسن اغبمداشل، القرصنة اإللكًتونية، ط  - 3
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 المبحث الثاني: مفهوم موقع فايسبوك.

موقع  ويب للتواصل اإلجتماعي يبكن الدخوؿ إليو ؾبانا و تديره   (Facebook)فيس بوؾ  
شركة )فيس بوؾ( ؿبدودة اؼبسؤولية كملكية خاصة ؽبا.  فاؼبستخدموف  بإمكاهنم اإلنضماـ إذل 
الشبكات اليت تنظمها اؼبدينة أو جهة العمل أو اؼبدرسة أو اإلقليم، و ذلك من أجل اإلتصاؿ 

ذلك يبكن للمستخدمُت إضافة  أصدقاء إذل  قائمة أصدقائهم  وإرساؿ باآلخرين و التفاعل معهم ك
الرسائل إليهم و أيضا ربديث ملفاهتم الشخصية و تعريف األصدقاء بأنفسهم و يشَت اسم اؼبوقع إذل 
دليل الصور الذي تقدمو الكليات و اؼبدارس و الذي يتضمن  وصفا لؤلعضاء كوسيلة للتعرؼ 

 عليهم.

. حُت كاف  طالبا   يف جامعة 2004ىو مارؾ  زولربَتغ، وقد أطلق سنة  مؤسس ىطا اؼبوقع 
ىارفلد  و كاف اؼبوقع يف البداية  ـبصصا فقط للطلبة يف اعبامعة  ليتم  تطويره الحقا ليسمح لطلبة 
اعبامعات  بشكل عاـ باإلشًتاؾ يف اؼبوقع و من مث السماح لطلبة اؼبدارس  الثانوية و أي شخص 

 1سنة. 13يتعدى عمره 

و يسمى الفايسبوؾ هبذا اإلسم على  غرار ما كاف يسمى  و" كتب الوجوه" اليت كانت  تطبع  و  
توزع  على الطبلب  هبدؼ إتاحة الفرصة ؽبم للتعارؼ و التواصل  مع بعضهم البعض خاصة يف 
اإلنتهاء من الدراسة و التخرج حيث يتعرؼ الطبلب كل  إذل وجهتو اػباصة، حيث يتصفح 

 2ؼبنتسبوف يف اعبامعة ؼبعرفة  اؼبزيد عن الطلبة اؼبتواجدين يف نفس الكلية.ا

و يبكن  تعريفو بانو موقع يسمح للمستخدمُت باإلنضماـ إذل الشبكات  اليت تنظمها اعبهة اليت  
تشًتؾ فيها مثل جهة العمل، الدراسة،  اعبامعة األصدقاء و ذلك  من أجل التواصل  معهم و 

                                           
 .350، 2013علي ابراىيم القدعبي ،  اإلعبلـ و األنًتنت،  - 1
 .64، ص 2014، دار أسامة، األردف  1علي خليل، اإلعبلـ اعبديد ) شبكات التواصل   اإلجتماعي( ط - 2
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كذلك من أجل  إضافة األصدقاء و إرساؿ الرسائل ؽبم و ربديث ملفاهتم يعترب   اإلتصاؿ هبم و
الفايسبوؾ من أكرب  و أشهر اؼبواقع العاؼبية اؼبتخصصة يف العبلقات اإلجتماعية و التعارؼ و بناء 

الصداقات على اإلطبلؽ فاؼبوقع ليس حكرا على احد  فالتسجيل فيو ؾبانا و سهل ويستطيع أي  
ستخدمو، و اف يسجل من بريد حبسابو الشخصي  أو حساب  ؼبؤسسة ويتم  ذلك شخص  أف ي

عرب خطوات  بسيطة تسجيل الربيد اإللكًتوشل و اسم اؼبستخدـ و كلمة السر اؼبراد الدخوؿ هبا 
 1للموقع. 

يتكوف اؼبوقع من ؾبموعة من الشبكات تتألف من أعضاء و تصنف اجملموعات  على أساس اإلقليم  
العمل و اعبامعة و اؼبدرسة أو اإلىتماـ و بإمكاف اؼبشًتؾ  اعبديد أف ىبتار أحد تلك و مكاف  

التصنيفات مث يبدأ بالتصفح و إختيار  ؾبموعة  اإلشًتاؾ داخل  اجملموعات ىناؾ مساحة للتحاور و 
شًتكوف يف التعليقات إضافة إذل  وجود  نتيجة الشهر اليت تدوف  فيها أىم األخبار  اليت يهتم هبا  اؼب

اجملموعة  بدءا  من  األحداث القومية  أو احمللية حىت أعياد ميبلد األعضاء، كما توجد مساحة 
لئلعبلنات البيع، الشراء و لكل عضو مساحة يضيف فيها صوره الشخصية إذل جانب و جود  

 2مرتبط باؼبوقع .   (Blogs )مدونات 

ت  كاإلستبيانات  و اؼبسابقات من السهولة تنفيذىا يتيح موقع فايس بوؾ إمكانية   إنشاء  التطبيقا
و ىناؾ ألعاب  ـبتلفة تتبع لكربى الشركات اؼبعروفة، حاليا ىناؾ عدد كبَت جدا من التطبيقات 
بعضها منشئ من قبل  الشركات  و بعضها من منشئ من قبل اؼبستخدمُت العاديُت.  عند 

نفيذ ىذا التطبيق يتطلب الدخوؿ على بياناتك استخدامك ؼبعظم التطبيقات يتم  تنبيهك  بأف  ت
الشخصية و اليبكن إكماؿ إجراء التطبيق يتطلب الدخوؿ على   بياناتك  الشخصية و ال يبكن 

إكماؿ  إجراء التطبيق من دوف ىذه اػبطوة و ال يعرؼ ما مستوى الشخصية اليت يتطلبها اؼبشاركة   
                                           

 .334ص  -333ص  2014، القاىرة ، 2ماجدة عبد  الفتاح، اإلعبلـ اإللكًتوشل و دوره يف اإلعبلـ الدوؿ، ط  - 1
 . 200، ص 2015، دار  اإلعصار ، 2مروى عصاـ صبلح ، اإلعبلـ اإللكًتوشل،  األسس و اآلفات، ط - 2
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تك و أي معلومة أخرى عنك و لديك جدار ) يف التطبيق. انت كمشًتؾ لديك ملف يتضمن صور 
صفحة(  تكتب فيو ما تشاء و لديك  ألبـو صور و ملفات و لديك قائمة باألصدقاء الذين 

تضييفهم أو يضيفونك و بالتارل يستطيعوف مشاىدة ملفك  و كل ما تعرضو يف مساحتك  حبسب  
عملية توزيع الصبلحيات  ما تسمح ؽبم اػبصوصية اؼبتاحة عرب صاحب الصفحة نفسها و يسهل

للمشاىدة و التعليق و اؼبشاركة.  كذلك خاصية إنشاء  صفحة أؾبموعة   إذ يبكنك إنشاء ؾبموعة 
او صفحة و تسميتها  و كتابة تعريف عن الفكرة  اليت تقـو عليها الصفحة أو اجملموعة و اليت ذبمع 

 1بُت اؼبشًتكُت. 

 المبحث الثالث: أهمية موقع فايسبوك.

ح موقع فايس بوؾ اؼبرجعية اليت يعتمد عليها  األفراد و اؼبؤسسات يف كثَت من األعماؿ واؼبواضيع أصب
 بغض النظر  عن اجملاالت إف كانت سياسية ا إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية .

 أوال: أهمية الفايسبوك من الناحية  اإلجتماعية. 

تنظيمي للمجتمعات   اغبديثة تأثَتا عميقا  و لقد أثرت  األنًتنت على  الفكر  اإلداري  و ال 
عديدة و جديدة  حوؿ أسس التنظيمات من حيث البنية و القيادة  و السيطرة و  مفاىيمأنتجت 
من مواىب اعبميع، و غَتت ىذه اؼبعطيات  اعبديدة من أساس  االستفاضةو التكيف و  االتصاؿ

بصفة عامة و الفايسبوؾ  بصفة خاصة ػبلق   عيةاالجتماالفكرة اليت تبٌت عليها و تستعمل  الشبكة 
و توطيدىا. و اإلبقاء عليها دائما و كذا يستعمل الفايسبوؾ  من أجل تغيَت  االجتماعيةالعبلقات 

فيمكن إعتبار الفايسبوؾ كوكالة أنباء شخصية   الشبكاتالسلوؾ اإلجتماعي ؼبستخدمي ىذه  ىذه 
ك أوال بأوؿ. و ىذا النوع من اإلتصاؿ الدائم الذي تقـو بتزويدؾ دبستجدات أصدقائك و معارف

                                           
 .336ماجدة عبد الفتاح، اإلعبلـ و اإللكًتوشل، مرجع سابق. ص  - 1
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يبكن من الزيادة يف صبلحية العبلقات اإلجتماعية و كذلك خلق أوضاع جديدة من العبلقات 
 1اإلنسانية اؼبتأثرة هبذا الوسط.

 ثانيا: أهمية الفايسبوك من الناحية السياسية.

الدائمة الصيت    االجتماعيةتفطن رجاؿ السياسة و اإلعبلـ السياسي إذل أنبية و فاعلية الشبكات  
بالفئات العمرية و الذىنية اؼبختلفة اؼبكونة للمجتمع  االتصاؿكالفايسبوؾ يف اغبياة السياسية و كذا 

  واالتصاؿر السياسية و الفرد الناخب. خاصة من فئة الشباب و اعبامعيُت و التكلم  معهم  يف األمو 
م  يف عادل يصفو  العديد بأنو عادل الشباب. و مع تنامي حجم العضوية على و التحاور معه

لتمويل  االذباىاتـبتلف  شحذىذا اؼبناخ و  باستغبلؿفقد قاـ السياسيوف  االجتماعيةالشبكات 
 2أو كسب األصوات  و الدعم اؼبتواصل. االنتخابيةضببلهتم 

سبوؾ تسجيل سرعة اإلستجابة لؤلحداث السياسية و الرد السريع للتحديثات يف سرعة  و يبكن للفاي 
قياسية. فلم يعد األمر وبتاج إذل سيارات ربمل أبواقا و ذبوؿ يف  اؼبدف لدعوة الناس  إذل مسَتة أو 

 مبلغ طائل للًتويج غبدث سياسي يف وسائل اإلعبلـ التجارية  بل أصبح األمر ؾبرد ربرير اتفاؽ
و إرساؽبا إذل العناوين اإللكًتونية ليلطع عليها اآلالؼ. فيستجيبوف للنداء و ؼبا    ارساستنفرسالة 

أتاحتو  ىذه الوسائط من أدوات للتعبَت و كشف للمشكبلت الدينية و الثقافية و القانونية داخل  
َتىا على طبيعة و مبط  اجملتمعات و كذا كوهنا أدوات للتفاعل  بُت الفرد و اجملتمع و الدولة و تأث

العبلقات بُت مدخبلت النمط  السياسي.  و يضاؼ إذل ذلك مفهـو التظاىر و اإلحتجاج بعد 

                                           
. ص 2011التوزيع القاىرة، العريب للنشر و  1فتحي حسن عامر، وسائل اإلتصاؿ اغبديثة من اعبريدة إذل الفايسبوؾ. ط - 1

203- 204. 
ؿبمد أمُت عوب، تداوؿ اؼبعلومات داخل اجملتمعات اإلفًتاضية على شبكة اإلنًتنت ) شبكات  التواصل اإلجتماعي  - 2

، كلية  03مبوذجا(. دراسة  استكشافية وضعية ربليلية على عينة من مستخدمي الفايسبوؾ، رسالة  ماجستَت، جامعة اعبزائر 
 .165. ص 2012ية و اإلعبلـ. العلـو السياس
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وجود األنًتنت فلم يعد بالضرورة حشد البشر اؼبادي اؼبثَت للصخب و اؼبؤدي للتخريب  و الشغب  
اليت ترد عرب اإلنًتنت تعوض و ردبا القتل و إمبا  أصبحت أمواج الرسائل اإلحتجاجية أو التأنيبية 

 1اإلحتشاد اؼبادي يف مكاف واحد

 ثالثا: أهمية موقع فايسبوك من الناحية الثقافية.

ظهرت األنبية  الثقافية للفايسبوؾ دبجرد ظهور التفاعل داخل  ىذا النوع  من اجملتمعات و ذلك  
اليت ينتمي إليها أو ينشئها كمكاف بالسماح بالتعارؼ و التعريف بالثقافات اؼبوجودة يف  اؼبواقع و 

 2الشبكة اإلجتماعية و ذلك بتبادؿ  اؼبعلومات و النصوص و الصور و مقاطع صوتية و بصرية.

و كذلك  بسبب إمتداد ىذه اعبماعات على كل ثقافات اؼبعمورة  بكل  أشكاؽبا  التقليدية و  
ء اإلفًتاضي عامة و اجملتمعات  احمللية  اغبديثة و اؼبستحدثة كما أف التفاعل اغباصل داخل ىذا الفضا

اإلفًتاضية قامت خبلق ثقافة جديدة فبيزة بأعراؼ  و عادات جديدة تتماشى  مع الطبيعة يف ىذا 
الفضاء حيث يتم  التعرؼ  على ىذه القواعد  و األعراؼ  بطريقة إعتباطية فهي وليدة  التفاعل 

اضية و يف بعض  األحياف  تكوف ىذه الثقافة متناولة اليومي و اؼبستمر بُت أفراد اجملتمعات اإلفًت 
 3للثقافة احمللية التقليدية للمستخدـ و خاصة اؼبستخدـ الشرقي

 رابعا : اهمية موقع فايسبوك من الناحية اإلقتصادية.

يقـو اؼبطوروف بإستعماؿ اؼبعلومات الشخصية للمستخدمُت لتوجيو اإلشهار  اػباص بالشركات  
ت اػباصة و كذا السلع  اإلستهبلكية  و ىذا  ما هبعل  اإلشهار  أكثر فاعلية  و اؼبنتجة للخدما

                                           
 .34عبد اهلل الزين اغبيدري، اإلعبلـ اعبديد، اجمللة العربية لئلعبلـ و اإلتصاؿ العدد الساس، ص   1
سحر خليفة اغبيوري، اإلعبلـ البديل الواقع و األفاؽ .) دراسة نظرية يف مباذج و أشكاؿ اإلعبلـ البديل( ؾبلة الباحث  - 2

 .50صدر عن كلية اإلعبلـ. اعبامعة العراقية. ص .ت15اإلعبلمي، العدد 
 .167.ص 166ؿبمد امُت عوب، مرجع سابق ص  - 3
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توجيها حسب الرغبة أو حسب ميوالت اؼبتلقي لئلشهار  و يبكن  رصد ىذه اؼبعلومات و البيانات 
اليت يتم نشرىا عرب الفايسبوؾ فظهرت  بذلك  العديد من التطبيقات اليت زبدـ ىذا اجملاؿ كظهور ما 

 ى باؼبتجر اإللكًتوشل.يسم

و ىو أكثر  النماذج إنتشارا يعرؼ   من خبلؽبا  اؼبستخذ عن السلع للمستخدمُت اؼبتأخرين وتلقى  
 طلبات منهم.

و وقفا لتقرير شركة فايسبوؾ فأف التكاليف  اؼبادية للموقع تتخطى ما قيمتو مليار دوالر سنويا  
) 2013بلغت  إيرادات موقع فايسبوؾ سنة يؤمنها الفايسبوؾ من إيرادات اإلعبلنات حيث 

 2012.1مليار دوالر( سنة  1.8٪  مقارنة مع ) 53(  مليار دوالر أي زيادة قدرىا 18،10

 المبحث الرابع: سمات موقع فايسبوك. 

 اتسم موقع فايسبوؾ باػبصائص التالية: 

 العالمية:  -0

استطاع الفايسبوؾ  حبركيتو إلغاء العديد من اؼبواجز اعبغرافية و اؼبكانية. حيث يبكن  لؤلفراد يف  
الشرؽ التواصل مع أفراد يف الغرب ببساطة و سهولة  و بتنا نسمع   دبصطلحات  مثل السيولة و 

 و اؼبرئي. غَتىا و حينها وفر ؾبموعة إضافية من التطبيقات تسمح بالتواصل اؼبقروء و اؼبسموع

 التفاعلية: -9

إف الفرد يف الفايسبوؾ يرسل يكتب يستقبل و يقرأ و يتفاعل مع  األحداث و التعليقات فهو يف  
عملية أخذ و رد مستمرة و يعترب الفايسبوؾ من التقنيات  اليت غَتت ؾبرى اإلتصاالت فبعدما كانت 

                                           
. 2011القاىرة، العريب للنشر و التوزيع،  1فتحي حسُت عامر، وسائل اإلتصاؿ اغبديثة من اعبريدة إذل الفايسبوؾ . ط  - 1

 .205ص 
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التفاعلية و منها موقع فايسبوؾ   اإلتصاالت خطبة )مستقيمة( مباشرة و متلقي  أحدثت الوسائل
أحدثت ثورة غَتت مسار اإلتصاالت، أف ىذه التفاعلية تعود الفرد بشكل أكرب على أف يسارؾ 

 1ويسهم  بشخصو يف اؼبوضوع ربليبل  نقدا و تعليقا.

 التنوع و سهولة اإلستخدام:  -3

مشًتكُت فيو، الكثَت من الفرص  أتاحت التحديثات اعبديدة اليت قاـ هبا موقع فايسبوؾ  الفرصة أماـ 
و االنشطة و الفايسبوؾ ىو أحد الربامج اإلفًتاضية السهلة اليت تستخدـ اغبروؼ ببساطة، اللغة، 
الرموز و الصور اليت تسَت للمستخدـ التفاعل  ىذا ىو الفرؽ األساسي الذي فهمو الفريق اإلداري 

اغبقيقي يف مواجهة اؼبد الثقايف الكبَت فكل  اؼبسَت للفايسبوؾ . البساطة والسهولة ىي رأس اؼباؿ
غبظة سبر على ىذا العادل إال و يتم فيها  خلق فكرة إبداعية جديدة فاؼبنافسة على أوجها  و ؼبتعد 
اؼبعايَت قائمة على ذلك الًتخم الكبَت اؼبتعلق باألحجاـ  و األوزاف أو غَتىا بل أصبحت الوظائف 

 عة ىي اؼبعيار ببساطة يف لغو التكنولوجيا.اعبديدة الذكية السهلة و اؼبتنو 

 ميزة اإلتصال السريع: -4

من اىم فبيزات الفايسبوؾ نقل األخبار بسرعة فائقة و آنية مع إمكانية التفاعل  مع اػبرب و التعليق  
عليو و تبادؿ الرسائل و األفكار و نقل الصور و الفيديوىات، فأي حدث  وبصل  يف الشارع  ال 

لبعض دقائق   ليصبح  ؿبورا نقاشيا مدعما بالصور والفيديوىات والتعليقات و اإلقًتاحات  وبتاج إال 

                                           
ؽبوية الثقافية عند الطلبة اعبامعيُت ) الفايسبوؾ وطلبة جامعة بسكرة بدر الدين بلعباس، شبكات التواصل اإلجتماعي و ا  - 1

 .55. ص 2014أمبوذجا(، مذكرة ماجستَت، بسكرة، كلية العلـو اإلنسانية و اإلجتماعية، جامعة خيضر، 
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كما أف ىذه اؼبيزة  التواصلية ألغت اؼبواجز اعبغرافية  و الزمانية و جعلت الفضاء اإللكًتوشل مشًتكا 
 1للحوار.

 التنوع و تعدد اإلستعمال: -5

مو و تعليم الناس و الكاتب للتواصل مع القراء و فيستخدمها الطالب للتعليم و العادل لبث عل 
 ىكذا كل حسب زبصصو.

 التوفير و اإلقتصادية:  -6

إقتصادية  يف اعبهد و الوقت و اؼباؿ يف ظل ؾبانية اإلشًتاؾ و التسجيل، فالفرد البسيط يستطيع  
حكرا إمتبلؾ حيز على شبكة التواصل اإلجتماعي. و ليس ذلك حكرا على أصحاب األحواؿ أو 

 2على صباعة دوف أخرى.

 

 

 

 

 

 

                                           
جامعة بسكرة أمبوذجا(  بدر الدين بلعباس، التواصل اإلجتماعي و اؽبوية الثقافية عند الطلبة اعبامعيُت ) الفايسبوؾ و طلبة  - 1

 .58مذكرة ماسًت، مرجع سابق. ص 
 .147. ص 2015صاحل  العلي مهارات التواصل اإلجتماعي، دار اؼبدد للنشر و التوزيع، عماف  - 2
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 خالصة الفصل:

يبكن القوؿ  يف هناية ىذا الفصل يبكن   أف نسجل كإستخبلص   أف مواقع التواصل اإلجتماعية  
تتميز بأهنا  شاملة   و عاؼبية إكتسحت جوانب اغبياة األفراد و أصبحت جزءا مهما من حياهتم. 
ومن بُت ىذه اؼبواقع قبد الفايس بوؾ كأبرز موقع من حيث الشعبية و اإلنتشار و سهولة 

ستخداـ، و يستثمرونو يف عدة مناحي من حياهتم سواء تعلق األمر بالعمل أو الًتفيو أو تكوين اإل
 العبلقات أو التعلم.
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 المبحث األول:  تعريف التوعية الصحية.

ؾبموع اػبدمات و اإلجراءات  الوقائية اليت تقدمها الرعاية الصحية  مفهوم التوعية الصحية: -أ 
األساسية و اؼبؤسسات التابعة ؽبا عبميع أفراد اجملتمع عامة هبدؼ رفع اؼبستوى الصحي للمجتمع  

  1واغبيلولة دوف وقوع األمراض و إنتشارىا.

التوعية الصحية ىي إستعماؿ وسائل تعليمية لتوعية األفراد  على سلوكهم و   و في تعريف آخر:
 2ربذيرىم من اؼبخاطر احمليطة هبم من اجل تربية اجملتمع  على القيم الصحية.

و تعرؼ بأهنا  العملية اليت تستهدؼ تعليم الناس عادات صحية و سلمية، و سلوؾ صحي جديد،  
نبذ األفكار و اإلذباىات  الصحية  اػباطئة و إستبداؽبا بسلوؾ صحي سليم   و مساعدهتم على

 3بإزباذ وسائل اإلتصاؿ اعبماىَتية. 

" التوعية الصحية: ىي ؾبموعة األنشطة التواصلية و اإلعبلمية و الًتبوية  ووردت  في تعريف آخر: 
ىم من مظاىر االوبئة و اؽبادفة إذل خلق وعي صحي بإطبلع  الناي على واقع الصحة و ربذير 

االمراض احملرقة  باإلنساف من أجل تربية فئات اجملتمع من القيم الصحية و الوقاية اؼبنبثقة من عقيدة 
 4اجملتمع و من ثقافتو. 

                                           
 .67، ص 2001، 1أضبد مزاىر و آخروف: علم إجتماع الصحة، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، األردف، ط - 1
 .54، ص 2009طاشل: دور اغبمبلت اإلعبلمية يف التوعية الصحية، رسالة ماجستَت، جامعة باتنة اعبزائر، حليمة وس  - 2
 .225.ص 224، ص 2005، اليازوري، عماف األردف، 3عبد الرزاؽ الدليمي، اإلعبلـ اؼبتخصص، ط - 3
 .16، ص 15 ، ص2012، دار اؼبسَتة، عماف،  4أضبد ؿبمد بدح و آخروف، الثقافة الصحية، ط - 4
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يقصد بو إؽباـ أفراد اجملتمع باؼبعلومات و اغبقائق الصحية و إحساسهم  الوعي الصحي:  -ب
باؼبسؤولية كبو اجملتمع و صحة غَتىم من خبلؿ اؼبمارسات الصحية عن قصد لتحويل تلك 

 1اؼبمارسات إذل عادات سبارس ال شعوريا أو ببل تفكَت.

من خبلؿ تزويد الفرد : ىو عملية يتحقق عن طريقها رفع الوعي الصحي التثقيف الصحي -جـ
باؼبعلومات و اػبربات  يقصد التأثَت يف معرفتو و ميولو و سلوكو للحفاظ على صحتو و صحة اجملتمع 

 الذي يعيش فيو.

إذا  فهو عملية متصلة و مستمرة و تراكمية، ليست سهلة و بسيطة إذا أخذنا يف اإلعتبار أنو ال 
 السلوؾ، و يبكن تشبيو التثقيف الصحي دبثلث القيم يهدؼ إذل إيصالو اؼبعرفة فقط و لكن إذل تغيَت

 2اؼبرتبطة بتلك اؼبعلومة  ) اإلذباه(  و الضلع األخَت لتطبيق تلك اؼبعلومات) السلوؾ(.

أما بالنسبة لبساـ عبد الرضباف   اؼبشاقبة  فالتثقيف الصحي ىو: " عملية تعليم اجملتمع على كيفية 
 3حية".ضبايتو من االمراض و اؼبشاكل الص

و ىو أيضا علم و فن التأثَت على رغبات و سلوؾ األفراد يف اجملتمع ، و ىو اداة لكسب ثقتهم  و  
إستقطاهبم كبو األجهزة الصحية  و تعاوهنم مع اؼبسؤولُت يف ؾباؿ التثقيف فب سبيل وقاية اجملتمع  

ىذا  من شأنو أف من ـبتلف العلل و األمراض و رصدىا  و مقاومتها يف حاؿ تعرضهم ؽبا،  و 
 4يؤدي إذل رفع اؼبستوى الصحي و اإلجتماعي معا و تنمية الكفاءات و ربقيق  اغبياة السعيدة.

 
                                           

 .203، ص 2010، مؤسسة طبية، القاىرة، 1أضبد شاىُت و آخروف، اإلعبلـ و التنمية، ط - 1
سامر عبد  الستار امُت و آخروف، دليل التثقيف الصحي للعاملُت يف ؾباؿ الرقابة الصحية:) وزارة الصحة، دائرة الصحة،   - 2

 .(.2012قسم الرقابة الصحية، 
 .44(. ص 2012اؼبشاقبة، اإلعبلـ الصحي، )عماف: دار أسامة للنشر و التوزيع بساـ عبد الرضباف  - 3
 اؼبرجع السابق، نفس الصفحة.  - 4
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 مستويات التثقيف لألفراد:  0-جـ

 يبكن تقسيم التثقيف الصحي  على  اربع مستويات ىي:

تغذية، طبيعة و التثقيف الصحي لؤلفراد: وىنا يتم تثقيف الفرد على األمور اليت هتمو مثل ال  -
 مسببات اؼبرض و الوقاية منو، النظافة الشخصية و اإلصحاح البيئي...إخل.

التثقيف األسري: الكثَت من السلوؾ الصحي يغرس يف النفوس من خبلؿ األسرة لذا فإف التثقيف   -
 أسره.يف ىذا اؼبستوى مطلب ؼبا لو من تأثَت إهبايب مستقبلي على أفراد األسرة و من مث اجملتمع ب

التثقيف الصحي للمجموعات:  تشمل اجملموعة أفرادا ذوي خصائص متشاهبة و اؼبعرضُت أو   -
اؼبصابُت ببعض اؼبشاكل الصحية الشائعة اؼببنية على اغبسب العمر او الوظيفة/ و يبكن أف يشمل 

و هبب  اجملتمع ؾبموعات ـبتلفة مثل: أطفاؿ اؼبدارس، ربات البيوت، ؾبموعة اؼبدخنُت و غَتىم،
إختيار اؼبوضوع الذي يهم اجملموعة كلها مثبل: تعليم اغبواؿ عن الوالدة و كيفية رعاية الطفل  و 
تعليم أطفاؿ  اؼبدارس عن النظافة  الشخصية، و من األنبية يف تثقيف اجملموعات ىم اؼبشاركة 

 ف أكثر فعالية.اإلهبابية اغبية بُت اؼبتلقُت و هبب  إختيار الوسائل فبيزات  اجملموعة لتكو 

التثقيف الصحي اجملتمعي: و يتم ذلك عن طريق وسائل اإللعاـ حبيث يصل إذل عدد كبَت من  -
 1اؼبواطنُت على إختبلؼ  شرائحهم و مستوياهتم.

 :عناصر التثقيف الصحي  9-جـ

التثقيف  الصحي يف حقيقتو  ىو عملية إتصاؿ حيث يتم فيو نقل الرسالة ) اؼبعلومات و اؼبعارؼ  
الصحية( من اؼبرسل ) اؼبثقف الصحي( إذل اؼبستقبل ) اؼبستهدؼ بالتثقيف الصحي( عن طريق قناة 

 إتصاؿ ) وسيلة للتثقيف الصحي(،   و من ىنا فإف عناصره ىي:

                                           
 التثقيف الصحي، أنبيتو أساليبو، تاريخ اإلتاحة. - 1
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ؼبعلومات الصحيحة و اليت هبب أف تكوف واضحة  و مفهومة و يف الرسالة  الصحية: وىي ا  -
 مستوى اؼبتلقي.

اؼبثقف الصحي: تكوف لديو اؼبعرفة ) اؼبعلومة(  مع القدرة و يكوف مقتنعا، و مؤمنا بالرسالة اليت  -
 ينوي إيصاؽبا و لديو مهارة غتصاؿ.

و هبب ربديد درجة فهمو و  اؼبستهدؼ بالتثقيف الصحي: و ىو  اؼبستهدؼ بالتوعية الصحية -
 1ثقافتو و اف تتوفر فيو الرغبة يف التغيَت مع الًتكيز على حاجتو الصحية.

وسيلة التثقيف الصحي: تتنوع وسائل التثقيف  الصحي اؼبستخدمة يف نشر  اؼبعلومات الصحية  -
اعلية و من وسائل تقليدية مبطية إذل   تقنيات عصرية حديثة و كلما كانت وسيلة اإلتصاؿ تف

 2زباطب أكثر من  حاسة كل ما كاف تأثَتىا أكرب.

 أهداف التثقيف الصحي: 3 -جـ

إف  اؽبدؼ العاـ األعلى لعملية التثقيف الصحي ىو ربقيق السعادة للمجتمع عن طريق ربريك الناس 
 3للعمل على ربسُت أحواؽبم  من صبيع النواحي،  و بالتارل الصحة النفسية و التوافق مع اجملتمع

 أما األىداؼ األخرى فتتمثل يف: 

 إضافة معلومات جديدة و صحيحة. -

 تغيَت و حذؼ اؼبعلومات و اؼبمارسات اػباطئة اليت تؤثر  سلبا على الصحة . -

                                           
لئلرباد  23نادبة مصطفى العيدوس أضبد، فاعلية وسائل التثقيف الصحي يف بث و نشر اؼبعلومات الصحية، ) اؼبؤسبر الػ  - 1

 .167نوفمرب(، ص  20 -18قطر،  -العريب للمكتبات و اؼبعلومات الدوحة
 .168اؼبرجع السابق، ص  - 2
 .182( ص 2000مصطفى القمش و آخروف ، مبادئ الصحة العامة.) عماف: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع،  - 3
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 تغيَت اؼبمارسات اليومية  لتصب يف تعزيز الصحة و احملافظة عليها. -

 الصحية.التقليل من الزيارات و اؼبراجعات للمستشفيات و اؼبراكز  -

 تقليل تكلفة اػبدمة الطبية على الفرد  و اؼبنشأة الطبية. -

 تزيد من التمسك و تطبيق نصائح الطبيب و ما يصفو من عبلج. -

 تعمق الصلة بُت اإلنساف و صحتو و ذبعلو أكثر مسؤولية و إىتماما هبا. -

 نشر اؼبفاىيم و اؼبعارؼ الصحية السلمية يف اجملتمع. -

على اؼبستوى الفردي  واجملتمع من حيث: حفظ حدوث األمراض و خفض ربسُت الصحة  -
 1اإلعاقات و الوفيات، ربسُت نوعية اغبياة للفرد و اجملتمع.

 أهمية التثقيف الصحي: 4-جـ

يعد اؽبدؼ األساسي من التثقيف الصحي ىو إدخاؿ تعاليم و سلوكيات سليمة و أمباط حياة  
تماشى مع اجملتمعات دبا  فيها  من خصوصيات و تقاليد و عادات تتوافر فيها الصحة السبلمة اليت ت

خاصة هبا، و ذلك هبدؼ تعزيز اػبدمات الصحية وزيادة اإلستفادة منها من قبل اؼبستفيدين من ىذه 
 اػبدمات و يتضمن ذلك اآليت:

 

 

 

                                           
 /http:// enayh.com/ article/nabdh. 2009نوفمرب  19بدر نازي بن ضبد، نبض عناية، نشر بتاريخ  - 1

152. Education. htm/ 
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 نشر المعلومات الصحية:

السليمة عن الصحة ىو أىم عنصر هبب أخذه باإلعتبار  عند وضع برامج    إف نشر اؼبعلومات 
التثقيف الصحي، ألف خلق قاعدة  واسعة من اؼبفاىيم الصحية السليمة ىو سر قباح آلية برامج 

 التثقيف الصحي لفئات ؿبدودة.

 غرس السلوكيات الصحية: -

و تتعلق ىذه السلوكيات بالفرد  من اؼبسلم أف ىناؾ سلوكيات صحية هبب أت تدرب الناس عليها 
بصورة خاصة. و تقصد بذلك كيفية تعاملو باألسلوب السليم اؼببٍت على القوعد الصحية السليمة،  
كأف يتعود اإلنساف على أمباط صحبة تساعده على التمتع حبياتو ،كأنو تعلمو إختبار  اؼبأكل و 

" و كلوا من طيبات ما رزقناكم " و نبتعد عن   اؼبشرب النظيف وفقا ؼبا أمرنا بو ربنا سبحانو و تعاذل:
كل ما هنانا عنو من ؿبرمات و خاصة ما يؤثر  على الصحة كشرب  اؼبشروبات  الكحولية و 
التدخُت مثبل، و أف تزاوؿ يف حياتنا اليومية التعاليم اليت  امرنا اهلل تعاذل هبا كالعبادات  و اإلبتعاد 

مية يف فبارستنا اعبنسية و اليت يأمرنا اهلل تعاذل هبا كالزواج و  عن احملرمات و إتباع األمباط السل
اإلبتعاد عن الفاحشة و العفة و اإلبتعاد عن كل ما يسبب لنا اإلصابة باألمراض اعبنسية و ما 

 يعرضنا ؽبا من ـباطر بسبب إستعماؿ اؼبخدرات و غَتىا من احملرمات.
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 تغيير السلوكيات غير الصحية: -

 بعض اجملتمعات  سلوكيات غَت صحية  كالتدخُت أو تعاطي اؼبخدرات أو غَتىا، األمر تنتشر يف
الذي قد يعرض اجملتمع إذل  أمراض خطَتة و اليت بدورىا ربـر اجملتمع من عطاء  ىذه الفئات اؼبصابة 

  1و تكلف الدولة مبالغ باىضة.

 خلق قيادات للتثقيف الصحي:  -

يف الصحي ىو العنصر البشري و ىذا العنصر لو دور فعاؿ لتحقيق غن اىم عنصر يف عمليات التثق
الغايات و األىداؼ اؼبنشودة من اػبطاب الصحي و من اؼبؤسف جدا أف ىذه الفئة من اؼبتخصصُت 
ليست متوفرة بالشكل اؼبطلوب، و ىذا  األمر يتطلب جهدا من قبل مراكز التعليم بصورة خاصة 

 القيادات اؼبتخصصة يف اؼبهنة و بُت القيادات القائمة على تعليم حىت نتمكن من ربقيق التواصل بُت
األجياؿ اؼبختلفة و كذا األطباء و اؼبختصُت يف القطاع الصحي فمن دوف ذلك لن يتحقق اؽبدؼ 

 األساسي من التوعية الصحية بصورة  علمية.

 المبحث الثاني: أهمية التوعية الصحية.

عات يف ربديد و  تطور و تعقد ظهور حقائق جديدة عامة، دعا نتيجة ؼبا تتصف بو طبيعة اجملتم 
ىذا بالضرورة مشاركة أفراد اجملتمع يف الثقافة و جعل للتوعية أنبية كربى لنقل و توصيل ىذه اغبقائق 

 اعبديدة إذل أفراد اجملتمع بكل فئاتو و تربز أنبية التوعية يف:

 و اذباىاهتم و عاداهتم.تساىم عملية التوعية يف تغيَت سلوؾ األفراد   -

                                           
عبد اهلل العوضي: التثقيف الصحي أداة تعزيز الصحة ) ؾبلة تعريب الطب، اؼبركز العريب للوثائق و اؼبطبوعات الصحية(.  - 1 

 .72، ص 1997العدد الثالث، الكويت، 
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تتعرض اجملتمعات لعملية تغيَت مستمرة و تظهر حقائق جديدة تلغى أخرى كانت قائمة، لذلك  -
 تربز أنبية التوعية يف نقل ىذه اغبقائق اعبديدة حىت يعلم األفراد ىذه التغيَتات .

بُت الًتبية و التوعية ىو اف  تعترب التوعية عملية مكملة لعملية الًتبية و نقل الثقافة، غَت أف الفرؽ -
 الًتبية شاملة للجميع النواحي، فيما تًتكز التوعية على جانب واحد للسلوؾ.

سبكن الفرد من التمتع بنظرة علمية صحيحة تساعده يف تغيَت الظاىرة و ذبعلو وبقق عن اسباب  -
 اؼبرض  و كيفية معاعبتو و الوقاية منو.

اإلنساف من خبلؿ توظيفو ؽبا وقت اغباجة يف إزباذ القرارات أهنا رصيد معريف  يستفيد منو   -
   1الصحية اؼبناسبة ؽبا خبلؿ  ما يتعرض لو من مشكبلت صحية

إف  التوعية الصحية سبكن األفراد من التمتع بفطرة صحية تساعدىم يف تفسَت الظواىر الصحية 
 نبها و الوقاية منها.وذبعلهم قادرين على البحث عن أسباب األمراض دبا يبكنهم من ذب

كما أف  التوعية الصحية دبثابة رصيد معريف  يستفيد منو أفراد اجملتمع من خبلؿ توظيفهم ؽبا يف وقت 
كما  زبلق  التوعية  اغباجة يف إزباذ قرارات صحية صائبة إزاء ما يعًتضهم من مشكبلت صحية

وسائل اػبَت و بعلماء اؼبتخصصُت يف الصحية روح اإلعتزاز  و  التقدير و الثقة بالعلم كوسيلة من 
 الصحة .

إضافة  إذل ذلك تولد التوعية الصحية لدى أفراد اجملتمع الرغبة يف اإلستطبلع و تغرس فيهم حب  -
 2إكتشاؼ  اؼبزيد منها كوهنا نشاط غَت جامد يتسم بالتطور اؼبتسارع.

ة الناس بشكل عاـ و  للتوعي الصحي أنبية كبَتة حيث أهنا هتدؼ بشكل عاـ لتحسُت صح  -
كذلك  توجيههم  إلتباع العادات الصحية السليمة و غرس القيم  الصحية السليمة و مساعدهتم يف 

                                           
 .134، ص 2008، 1ر و التوزيع ، مصر، طظبَت ؿبمود: األعبلـ العلمي، دار الفجر للنش  - 1
 .  225عبد الرزاؽ الديليمي، اؼبرجع السابق، ص - 2
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التخلص من العادات الصحية  الضارة  باإلضافة إذل ذلك فإنو يساىم بشكل كبَت يف خفض معدؿ 
 1ن األمراض.اإلصابة باألمراض و ربسن معيشة اإلفراد حيث أهنم يعيشوف حياة خالية م

 المبحث  الثالث:  ماهية جائحة كرونا.

 تعريف جائحة كرونا : 

، ىي جائحة عاؼبية مستمرة حاليا فَتوس كورونا 19 -جائحة فَتوس كورونا أو جائحة كوفيد
(تفشي 2كوؼ.  -اؼبرتبط باؼبتبلزمة التنفسية اغبادة الشديدة )سارس 2، سبها فَتوس كورونا 2019

،  و أعلنت منظمة 2019يف مدينة ووىاف الصينية يف أوائل شهر ديسمرب  اؼبرض  للمرة األوذل
يناير أف تفشي الفَتوس بشكل حالة طوارئ صحية عامة تبعث على  30الصحة العاؼبية رظبيا يف 

مليوف  23.4مارس حيث أكثر من  11القلق الدورل و أكدت ربوؿ الفاشية إذل جائحة يـو 
، تتضمن 2020أغسطس  24دولة و منطقة  حىت تاريخ  188يف أكثر من   19إصابة بكوفيد 

مليوف مصاب،  و تعترب  15.1حالة  وفاة، باإلضافة إذل تعايف أكثر من  808.00أكثر من 
الواليات اؼبتحدة أكثر الدوؿ تضررا من اعبائحة ،  حيث سجلت أكثر من ربع ؾبموع عدد 

 2اإلصابات اؼبؤكدة.

 كيفية إنتقال الفيروس:

لفَتوس بالدرجة األوذل عند اؼبخالطة اللصيقة بُت األفراد ، و  غالبا عرب الرذاذ و القطَتات ينتقل ا 
التنفسية الناذبة عن السعاؿ أو العطاس أو  التحدث، تسقط القطَتات عادة على األرض أو على 

نتيجة األسطح دوف  أف تنتقل  عرب اؽبواء ؼبسافات طويلة يف سياؽ أوؿ  شيوعا، قد يصاب األفراد 

                                           
أعد رياف با رياف، دور وسائل اإلعبلـ يف التثقيف الصحي للمرأة السعودية، مذكرة ماجستَت، السعودية، قسم اإلعبلـ و  - 1

 .45ص 2004اإلتصاؿ، كلية اآلداب جامعة اؼبلك سعود، 
2 - 
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ؼبس العينُت أو الفم أو االنف بعد ؼبس سطح ملوث بالفَتوس. تبلغ قابلية العدوى ذروهتا خبلؿ 
األياـ الثبلثة األوذل بعد ظهور األعراض. مع إمكانية إنتقاؿ اؼبرض قبل ظهورىا عرب اؼبرضى غَت 

 .1العرضيُت.

 أعراض اإلصابة بفيروس كرونا: 

مى و السعاؿ  و اإلعياء و ضيق التنفس و فقداف حاسيت تتضمن األعراض الشائعة للمرض اغب 
الشم و التذوؽ. قد تشمل قائمة اؼبضاعفات  كبل من  ذات  الرئة و متبلزمة الضائقة التنفسية 

يوما  14اغبادة، تًتاوح  اؼبدة الزمنية  الفاصلة بُت التعرض للفَتوس و بداية األعراض  من يومُت إذل 
اـ، ال يوجد  حىت اآلف لقاح أو عبلـ فَتوسي فعاؿ ضد فَتوس كورونا دبقدار وسطي يبلغ طبسة أي

 2اؼبستجد، و يقتصر تدبَت اؼبرض على معاعبة األعراض مع تقدصل العبلج الدائم.

 التوصيات  الوقائية ضد فيروس كرونا: 

تشمل التوصيات الوقائية غسل اليدين،  و تغطية الفم عند  السعاؿ، و احملافظة على مسافة كافية   
و ارتداء أقنعة  الوجو الطبية ) الكمامات( يف األماكن العامة ، و مراقبة األشخاص   ; بُت األفراد،

لعادل  إجراءات عديدة اؼبشتبو بإصابتهم مع عزؽبم ذاتيا، تضمنت  إستجابة السلطات يف صبيع أكباء ا
مثل فرض قيود على حركة الطَتاف و تطبيق اإلغبلؽ العاـ و ربديد ضوابط األخطار اؼبهنية ، و 

 3إغبلؽ اؼبرافق، حسنت دوؿ كثَتة أيضا قدرهتا على إجراء اإلختبارات و متابعة ـبالطي اؼبرض.

                                           
، 2020جانفي  30ة إرشادات طبية، فَتوس كورونا، عمر أيت علي سليماف بروفيسور ـبتص يف األمراض اؼبعدية،حص - 1

 .19.00التلفزيوف اعبزائري، 
، 2020جانفي  30حصة إرشادات  طبية، فربوس  كورونا، عمر آيت علي سليماف، بروفيسوره ـبتص يف األمراض اؼبعدية،  - 2

 .19.00التلفزيوف اعبزائري، 
 //:https. 2020-03-06، 24رفيق سحارل، فَتوس كورونا... بعض طرؽ الوقاية، فرانس  - 3

www.france24.com 
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 األضرار التي سببها فيروس كرونا:  

 إقتصادية عاؼبية بالغة: سبب الوباء أضرار إجتماعية و 

 األثار اإلقتصادية: 

تعترب السياحة أكثر القطاعات اإلقتصادية تأثرا باعبائحة  نتيجة خطر السفر و إغبلؽ اؼبرافق  العامة 
و من ضمنها األماكن السياحية إضافة إذل التوجيهات اغبكومية احملذرة من السفر. ألغت الكثَت من 

نقص الطلب، و إهنارت شركة فبلي يب للخطوط اعبوية اإلقليمية  الشركات رحبلهتا اعبوية بسبب
الربيطانية أيضا، كما تعرض ؾباؿ الرحبلت البحرية السياحية  لضرر كبَت و أغلق عدد من ؿبطات 

 القطار و مرافئ العبارات أيضا.

رضت كما تعرض قطاع ذبارة التجزئة ػبسائر كبَتة. إذ نقص عدد ساعات العمل يف اؼبتاجر و تع  
لئلغبلؽ بشكل مؤقت، تراجعت زيارات اؼبتسوقُت إذل متجر التجزئة يف أمريكا الشمالية و الشرؽ 

٪، ادت اعبائحة أيضا  إذل إلبفاض يف اغبركة داخل اؼبتاجر بن 60٪ إذل 50األوسط ترجعا بنسبة 
ة ٪  فرض مدراء مراكز التسوؽ حوؿ العادل إجراءات إضافية، مثل   زياد43٪إذل 33بنسبة 

 إجراءات النظافة و إضافة أجهزة مسح حراري لقياس حرارة اؼبتسوقُت و إلغاء النشاطات العمة.

تبعا لتقديرات  مفوضية األمم اؼبتحدة اإلقتصادية ألمريكا  البلتينية، فإنو قد تؤدي اغبائجة إذل إيقاع 
ائجة، عرقلت مليوف شخص يف حالة الفقر اؼبدقع مقارنة مع  الوضع دوف حدوث اغب 22إذل  14

اغبائجة عملية إنتاج الغذاء و هتدد بإحداث أزمة غذائية كما قاؿ ديفيد بيزرل رئيس برنامج األغذية 
 العاؼبي:" قد تكوف أماـ عدة ؾباعات ىائلة خبلؿ عدة أشهر".

شهدت منظمة الدوؿ  2020أما فيما ىبص النفط و اسواؽ الطاقة األخرى ففي أوائل فرباير عاـ 
للنفط ) أوبيك( حالة من " الفوضى" بعد الًتاجع اغباد يف أسعار النفط بسبب نقص اؼبصدرة 

أفريل، أصبح  سعر النفط لشركة غرب خاـ  20الطلب من الصُت.  ففي يـو االثنُت بتاريخ 
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تكساس الوسيط ) ويست تكساس إنًتميدييت(  إذل ما دوف الصفر مسجبل بذلك رقما قياسيا يف  
دوالر أمريكي للربميل( بسبب تقدصل التجار ودائع ذبنبا لتحمل  37، 63اإللبفاض ) ناقص 

 1مسؤولية التوصيل و تكاليف التخزين.

 أثار كرونا السياسية: 

يقوؿ الكاتب  الربيطاشل دانييل قتكلشتاين، إف عادل السياسة بعد تفشي فَتوس كورونا لن يكوف 
. كاليت كانت قبلها،  2001سبتمرب  11جمات مثلما كاف قبلو، سباما مثلما  دل تكن السياسة بعد ى

و أعرب الكاتب عن إعتقاده بأف اآلثار السياسية لكورونا ستفوؽ كثَتا تأثَتات أنفلونزا  اإلسبانية، 
 قائبل:" إف الصحة العامة و األوبئة ستأخذاف أخَتا اؼبكاف الذي تستحقانو يف اغبوار السياسي." 

سبتمرب، حيث أصبح التاريخ اؼبددفوف و  11مثل ىجمات  و كتب أف فَتوس كورونا سيثبت أنو 
ذبارب القروف فجأة موضوعا غبوار شعيب واسع و صناعة لسياسة ملحة،  و اف تأثَته على الوعي 

 العاـ سيكوف من عوامل تغيَت التاريخ. 

بيل ىذا الفَتوس يقوؿ فنكلشتاين ، سيفتح أعييننا  على ىشاشتنا أماـ األوبئة،   وسيثَت على س
 اؼبثاؿ  حوارا يف كل أكباء العادل بُت اؼبطالبُت بتعاوف دورل بُت من يريدوف اإلنكفاء على  أوطاهنم.

سيقوؿ بعض الناس إف أفض الطرؽ غلق األبواب أماـ ناشري الفَتوس، و الوصوؿ إلكتفاء ذايت يف  
ية اؼبواطنُت و غض الطعاـ و األدوية و ضبط  دخوؿ اؼبسافرين و اؼبهاجرين و اإلصرار على  ضبا

النظر عن حاؿ اآلخرين، لكن  اػبوؼ من األوبئة سيولد ضغطا معا ؼبا على القوى و اؼبؤسسات 
 الدولية و يبضي  الكاتب ليقوؿ إف غلق األبواب سيكوف تأثَته السليب على ميزانيات الصحة. 

 آثار جائحة كرونا على اعبانب التعليمي: 
                                           

 .2020-03-24ىاشل عبد اللطيف، اثار كورونا اإلختصادية:خسائر فادحة و مكابس ضئيلةو مؤقتة. اعبزيرة،  - 1
https:// www. Studies. Aljaréera. net. 
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ليمية  حوؿ العادل ما أدى إذل إغبلؽ  شبو تاـ للمدارس و اترث اعبائحة على  األنظمة التع
مليوف متعلم بسبب إغبلؽ اؼبدارس إستجابة  1.268اعبامعات و الكليات حيث تأثر كبو 

دولة حاليا إغبلقا يف كل أرجاء الدولة. و تطبق  177للحائجة. وفق مراقبة اليونيسف، كما تطبق 
مارس  23٪ من صبهور الطبلب يف العادل. يف 73.5دولة إغبلقا ؿبليا ما يؤثر على كبو  13

، أصدر تقييم كامربدج الدورل للتعليم بياف إلغاء شهادة  كامربدج الدولية للتعليم الثانوي و  2020
و دبلـو كامربيدج و إمتحانات كامربيدج بالنسبة  Aو  ASو كامربيدج 0كامربيدج  مستوى 

جاء العادل، الغت إمتحانات البكالوريا الدولية أيضا يف  كل أر  2020للسبلسل شهري مايو و يونيو 
(  ACT(  و إدارات )SATبئلضافة إذل ذلك،  إف إمتحانات التعيُت اؼبتقدـ و إدارات سات )

 قد أصبحت عرب األنًتنت.

ال يؤثر إغبلؽ اؼبدارس فقط على الطبلب و اؼبعلمُت و العائدات بل يتجاوز ذلك ليكوف لو عواقب 
الضوء على قضايا  19 -إجتماعية،  فقد سلط إغبلؽ اؼبدارس إستجابة لكوفيدإقتصادية و 

إقتصادية و إجتماعية متنوعة دبا فيها الديوف الطبلبية و التعلم الرقمي و إنعداـ االمن الغذائي و 
الرعاية الصحية و اإلسكاف و األنًتنت  إستجابة إلغبلؽ اؼبدارس، أوصت اليونسكو بإستخداـ  

علم عن بعد  و فتح التطبيقات و اؼبنصات التعليمية اؼبفتوحة اليت يبكن للمدارس و اؼبعلمُت برامج  الت
                    1إستخدامها للوصوؿ إذل اؼبتعلمُت عن بعد، و اغبد من إنقطاع التعلم.

 فيروس كورونا في الجزائر: 

، عندما فحص  2020فرباير  25يف اعبزائر إيتداءا من  2020إنتشرت حائجة فَتوس كورونا لعاـ 
 -SARA- CON)اؼبرتبط باؼبتبلزمة التنفسية اغبادة الشديدة  2إهبابيا دبرض فَتوس كورونا 

                                           
 .https:// blogs التعليم يف زمن فَتوس كورونا، التحديثات و الفرص، مدونات البنك الدورل . خايبي سافيدار، - 1

World bank. org 
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و قد بلغ ؾبموع   19 -لعينة من مواطن إيطارل، مث كشف عن  حاالت أخرى مصابة بكوفيد (2
ء فيما  سجلت شفا 28874وفاة و  1424حالة من بينها  41068اغباالت اؼبؤكد يف اعبزائر 

حالة و  4254و إحتلت الصدارة والية اعبزائر بػ  2020أوت  22حالة نشطة حىت  10770
 2857حالة مث رابعا والية سطيف بػ  3076حالة و والية البليدة بػ  3293تليها والية و ىراف بػ 

 .1حالة

 عواقب جائحة كرونا في الجزائر:

 الجانب اإلجتماعي و اإلقتصادي:  -0

يف اعبزائر، إلبفضت عائدات احملروقات  2020٪ يف 5اػبرباء إلبفاضا يف النمو بأكثر من  يتوقع 
مليارات دوالر، و  5مليار دوالر بواحد مليار لتستقر عند  6و اؼبتوقعة عند  2020حىت هناية فرباير 

 يرجع ذلك أساسا إذل تأثَت حائجة فَتوس كرونا على سوؽ النفط العاؼبي، حيث سبثل عائدات
٪ من اآلبار اعبزائرية 80دوالرا للربميل تصبح  30٪ من إيرادات الدولة اعبزائرية، عند 90احملروقات 

غَت مرذبة  و فقا ألحدث التقديرات من أوبك و الوكالة الدولية للطاقة من اؼبرجح أف تنخفض 
مة  ٪ إذا إستمرت األز 85٪ إذل 50مداخيل الدوؿ اؼبصدرة للنفط و الغاز الطبيعي بنسبة 

 .19 -اإلقتصادية يف سياؽ إنتشار حائجة كوفيد

من جهة التجارية و منذ بداية الوباء يف الصُت، تكبدت شركات اإلستَتاد و التصدير و التوزيع  
٪  من إصبارل واردات اعبزائر 25اعبزائرية خسائر فادحة بسبب إعتمادىا على الواردات من الصُت بػ

األكثر تضرر كانت البناء و األشغاؿ العامة، بدورىا أعلنت مليارات دوالر، و القطاعات  8أي 
عن تأجيل صبيع اؼبعارض و الفعاليات اؼبقررة   (Safex)الشركة اعبزائرية للمعارض و اؼبصادرات 

                                           
 26فيصل، كورونا يف اعبزائر، توزيع عدد اإلصابات  اؼبؤكدة بفَتوس كورونا يف اعبزائر عرب الواليات، مقاؿ، النهار  أونبلين ،  - 1

  com.https:// www. Ennahare enligne 2020جواف 
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و ىو معرض البيئة و الطاقة اؼبتجددة الدورل و اؼبعرض الدورل للزيتوف  2020لشهري مارس و أفريل 
 الزيتوف.و زيت الزيتوف و مشتقات 

مارس بعد اإلنتشار السريع لفَتوس كورونا يف  17إرتفاع أسعار اػبضار و الفواكو  بشكل حاد يف  
مارس سجلت احملبلت التجارية و ؿببلت  السوبرماركت عرب الوطن نقصا يف مادة  24الببلد  يف 

 طنُت.السميد ) القمح الصلب( و الدقيق ) القمح اللُت(   بسبب التوافد الكبَت للموا

بعد التوجيهات اليت  تلقتها مصاحل  الدرؾ الوطٍت و الشرطة و فرؽ مراقبة اعبودة و قمع  الغش من  
السلطات  العليا، قامت بتكثيف ضببلهتا ضد اؼبضاربُت و اؼبتحركُت يف كامل الواليات و سبكنت من 

دادات القمح اللُت إذل حجز مآت األطناف من اؼبواد اليت كانت تشهد  ندرة، كما زادت  اعبزائر إم
مليوف قنطار  5.7مليوف قنطار يف فيفري و   5.8مليوف قنطار يف مارس مقارنة بػ  6.3اؼبطاحن إذل 
 1يف جانفي. 

 الجانب الطبي:  -9

ساد الشعور بالقلق  اعبماعي و الذعر بُت اؼبواطنيُت،  19 -مع  زيادة عدد اغببلت اؼبؤكدة لػ كوفيد 
يف الطلب  على األقنعة، القفازات و اؽببلـ الكحورل اؼبائي، فبا ادى لنقص ىذه فبا سبب زيادة كبَتة 

 اؼبنتجات على مستوى الصيدليات.

مارس، منعت اغبكومة الشركات اؼبصنعة احمللية لؤلقنعة الوقائية من تصدير منتجاهتا  01يف  
مارس يف تصريح  21يـو  إلحتماؿ الطلب الوطٍت اؼبرتقب، قاؿ الوزير اؼبنتدب للصناعة الصيدالنية

مليوف وحدة من األقنعة الواقية، مت  45لو على شاشة التلفزيوف العمومي  أف اعبزائر لديها ـبزوف من 
مليوف وحدة  5إسنفاذ جزء منها مع بداية جائحة كورونا  بالببلد، كما صرح أف العدد سيصل إذل 

                                           
، تاريخ اإلطبلع: 2020مارس  20: أثر كورونا على إقتصاد اعبزائر، مقاؿ 21ؿبمد سادل، ؿبللوف يقرؤوف لػ:" عريب  - 1

https://m.arabi21com.  
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وحدة،  يف مواجهة ىذا الوضع، ضاعفت  مليوف 11مليوف وحدة  و اإلنتاجي احمللي لػ  15بإستَتاد 
العديد من الشركات العامة و اػباصة  قدراهتا اإلنتاجية يف اؼبنتجات التطهَت من أجل تلبية طلب 

 اؼبؤسسات الصحية و الصيدليات و اؼبواطنيُت.

قاؿ رئيس قسم الطب النفسي للبالغُت دبستشفى فرانس فانوف بالبليدة و  2020مارس  21يف  
ية  األكثر تضررا من الوباء يف اعبزائر، أف العاملُت الطبيُت اؼبساعدين يف خدمة اإلنعاش يف ىي الوال

ىذا اؼبستشفى قد أضربوا ؼبدة سبع ساعات إحتجاجا على نقص  وسائل اغبماية ) القفازات و 
 الكمامات و اؼبواد الكحولية اؼبطهرة و اؼبآزر وحيدة اإلستعماؿ(.

مليار دوالر لتسريع إستَتاد صبيع األدوية و مستلزمات  100بتخصيص  مارس أمر الرئيس 22ويف  
اغبماية و اإلختبارات  الكافية لؤلطباء و اؼبمرضات و اؼبهنيُت الصحيُت للتعامل مع إنتشار فَتوس  

 1كورونا يف اعبزائر.

 الجانب السياسي: -3

ارا بتأجيل صبيع النشاطات ازبذ رئيس اجمللس الشعيب الوطٍت سليماف شنُت قر  2020مارس  13يف  
العامة للمجلس إذل وقت الحق، كما مت تأجيل  اعبلسة العامة اؼبكرسة إلنتخاب فبثل مكتب ؾبلس 

مارس و الدورة اؼبخصصة لؤلسئلة الشفوية اؼبوجهة ألعضاء  18األمة يف اجمللس الدستوري اؼبقرر يف 
 مارس إذل أجل غَت مسمى. 19اغبكومة اؼبقررة يف 

يف الببلد تأجيل توزيع مشروع وثيقة  الدستور  على الشخصيات الوطنية و  19-ي كوفيدأدى تفش 
قيادات األحزاب السياسية و النقابات و صبعيات و منظمات اجملتمع اؼبدشل ووسائل اإلعبلـ إذل أجل 

أضبد لعرابة رئيس  2020مارس  24غَت ؿبدد،  و ذلك بعد إستقباؿ الرئيس عبد اجمليد تبوف يـو 

                                           
، 2020انفي ح 30حصة إرشادات طبية، فَتوس كورونا، عمر آيت علي سليماف بروفيسور ـبتص يف األمراض اؼبعدية.  - 1

 .19.00التلفزيوف اعبزائري، 
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نة  اػبرباء  اؼبكلفة بصياغة مقًتحات مراجعة الدستور، الذي سلمو اؼبشروع التمهيدي للتعديبلت عب
 1اليت إقًتحتها اللجنة.

 اآلثار السياحية: - 

إثر الوضع ىالصحي الصعب الذي تعرفو اعبزائر من حائجة كورونا و تأثر القطاع  السياحي باألزمة  
يف العديد من اؼبشاكل يقوؿ نقابيو الوكاالت السياحية أهنم  يف  اإلقتصادية، تتخ الوكاالت السياحية

 طور دراسة صبلة من اغبلوؿ مع اغبكومة للخروج من األزمة و ذبنب اإلفبلس.

لطاؼبا كانت الضفة الشمالية للمتوسط الوجهة اؼبفضلة لدى اعبزائريُت و لكن بعد  تفشي اغبائجة و 
العديد من وكاالت األسفار إذل السياحة الداخلية كبديل  إبقاء اغبكومة على اغبدود مغلقة عبأة

 إلنقاص موسم اإلصطياؼ.

أفريل، كشف إلياس سنوسي، األمُت العاـ للنقابة الوطنية للوكاالت السياحية بأف الوضع  24يف  
الذي تعيشو الوكاالت السياحية إزداد خطورة و ذلك بإهنيار رقم أعماؿ الوكاالت السياحية بػ 

 2ألف عامل يف حاؿ إستمرار كورونا. 30٪ و تسريح 100

 زبذهتا اعبزائر للتخفيف من حدة إنتشار الفَتوس.التدابَت الصحية و الوقائية اليت ا

 تأجيل عطل جميع  مستخدمي الصحة بالمستشفيات: -0

أجلت وزارة الصحة العطل عبميع مستخدمي  قطاع الصحة، دبا فيهم الذين يشتغلوف يف  إطار  
ري اؼبراكز عقود اإلدماج اؼبهٍت،   و وجهة وزارة الصحة تعليمة إذل مديري الصحة  الوالئيُت و مدي

 االستشفائية و الراكز الصحية عرب الوطن.
                                           

 2020مارس  27عبد الرزاؽ بن عبد اهلل . اعبزائر ؾ كورونا هبمد أجندة تبوف السياسية، مقاؿ ،  - 1
https://www.aa.com.TR:AR: 

:  24أسامة سنوسي، اعبزائر: تأثَت حائجة كورونا على القطاع السياحي، روبرتاج، فرانس  - 2  .2020 -07 -28الصادر يـو
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 الحد من التجمعات: -9

 غلق جميع المدارس و الجامعات: -
، أمر رئيس اعبمهورية عبد اجمليد تبوف، بتقدصل العطلة الربيعية و إغبلؽ  صبيع 2020مارس  12يف  

مراكز التكوين اؼبهٍت، الزوايا و  اؼبدارس يشمل ) التعليم اإلبتدائي و اؼبتوسط و الثانوي( و اعبامعات،
 اؼبدارس القرآنية، أقساـ األمية.

 فتوى  حول صالة الجماعة و دفن موتى كورونا:  -
، يف تصريح ليوسف بلمهدي، وزير الشؤوف الدينية و األوقاؼ باعبزائر  قررت 2020مارس  17يف 

 أكباء الببلد. عبنة الفتوى تعليق صبلة اعبمعة و اعبماعة، و غلق اؼبساجد يف صبيع 
أكدت عبنة الفتوى، لدى وزارة الشؤوف الدينية يف بياف ؽبا: " دبا أف وزارة الصحة   2020مارس  25

أخذت على عاتقها التكفل بتغسيل اؼبوتى اؼبصابُت بكورونا، و تكفينهم و دفنهم، و وضعت صبلة 
ت و اإللتزاـ  هبا حفاظا  على من اإلجراءات الوقائية الصارمة، فإنو هبب شرعا إحًتاـ ىذه اإلجراءا

االنفس"، و قالت اللجنة ػن صبهور  العلماء  إتفقوا على أف غسل اؼبيت من فروض الكفاية اليت  إذا 
 قاـ البعض سقطت عن الىخرين، ألمر النيب صلى اهلل عليو وسلم بذلك. ودعت عبنة الفتوى إذل:

 وضع اعبثة يف مغلق بإحكاـ قبل أي عملية نقل.  -
 1إثنُت فقط من عائلة اؼبيت غبضور اعبنازة. يُت فرد أوتع -
 عدـ  السماح ألىل اؼبيت برؤيتو إال بعد ذبهيزه مع منع ؼبسو.  -

ضرورة إسًتجاع و ذبميع األغراض اليت قد يكوف  استعملها اؼبيت قبل موتو  كالفراش و االلبسة   -
 و وضعها يف كيس بغرض حرقها.

                                           
وكالة األنباء اعبزائرية، فَتوس كورونا: اعبزائر ازبذت إجراءات وقائية قبل تعليمات اؼبنظمة العاؼبية للصحة، مثاؿ، الصادرة:  - 1

   //:tevhnologie.com -science-. Dz/ ar/ santewww.apshttps. 2020فرباير  3اإلثنُت 

http://www.aps/
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 اليت يشك يف تعرضها للعدوى.تنظيف الغرؼ و ملحقاهتا  -

 حرؽ صبيع األفرشة اليت تلطخت بإفرازات اؼبيت. -

 إرتداء األشخاص اؼبكلفُت بنقل اعبثة لقفازات خاصة. -

 إنزاؿ اعبثة بشكل بطيء داخل القرب. -

 اغبفاظ على مسافة االماف بنحو مًت أثناء القياـ بصبلة اعبنازة على اؼبيت. -

 صابُت بعلة أو مرض حضور مراسم اعبنازة.فبنوع على األشخاص اؼب -

 قيود السفر: -3

 تعليق الرحالت نحو الخارج: 3-0

مارس إتفقت اعبزائر و اؼبغرب بعد التشاور على وقف الرحبلت اعبوية بُت البلدين مؤقتا   12يف  
يف  كإجراء وقائي حسب بياف رئاسة اعبمهورية اعبزائرية، و كإجراء إحًتازي و عن سفارة السعودية

اعبزائر السعوديُت الراغبُت يف العودة إذل السعودية، و الذين يواجهوف صعوبة يف العودة و التواصل مع 
 سفارة اؼبملكة بغية ترتيب عودهتم.

مارس قررت اػبطوط اعبوية اعبزائرية إلغاء الرحبلت من  و إذل فرنسا كبو مدينة سطيف،  13يف  
تلمساف، باتنة، عنابة، جباية، بسكرة، الوادي، و أبقت الرحبلت فقط بشكل ـبفض من مطارات 

ة تعليق الرحبلت اعبوي 2-3اعبزائر، قسنطينة، وىراف مع تعليق دائم للرحبلت من و إذل إسبانيا.
 الداخلية:



 التوعية الصحية في ظل حائجة كورونا.       الفصل الثاني
 

69 
 

، اعلنت شركة اػبطوط اعبوية اعبزائرية بتعليق صبيع الرحبلت الداخلية اعبوية  2020مارس 19يف  
، إذل جانب ذلك أعلنت 2020افريل  4، إذل غاية 2020مارس  22و ذلك خبلؿ الفًتة من 

  2020.1مارس 22شركة طَتاف الطاسيلي تعليق الرحبلت الداخلية بدءا من 

 ع: دور الفيسبوك في التوعية الصحية في ظل حائجة كورونا: المبحث الراب

لعبت و ال تزاؿ مواقع التواصل اإلجتماعي بصفة عامو موقع الفايسبوؾ بصفة خاصة جنبا إذل جنب 
اؼبواقع و القنوات العامة و اؼبتخصصة تأثَتا واسع النطاؽ يف مأساة حائجة كورونا،  حيث  

ل التكنولوجياة سواء بشكل إهبايب أو سليب، حيث بدأ األمر استخدمت كافة التقنيات و الوسائ
بالسخرية و التنكيت و اإلستهزاء و مرورا بإطبلؽ شائعات و نظريات اؼبؤامرة، و اإلنتهاء بالتحذير  
و النصح و اإلرشاد لينقلب االمر مع تزايد  اإلصابات و الوفيات و من مث إطبلؽ دعوات اغبماية و 

و يف ىذا اغبوار مع الدكتور إيهاب  خليفة رئيس وحدة التطورات التكنولوجية الدعم و اؼبساندة، 
 دبركز اؼبستقبل ألحباث و الدراسات اؼبتقدمة.

بداية يؤكد الدكتور إيهاب أف مواقع التواصل اإلجتماعي أصبحت أحد أبرز الفواعل يف أزمة كورونا،  
الدولية لنشر اؼبعلومات و التعليمات  حيث كانت و سيلة أساسية  للجهات اغبكومية و اؼبنظمات

الصحية و أيضا وسيلة لؤلفراد للحصوؿ على  اؼبعلومات حوؿ الفَتوس الذي ال يزاؿ يتسم 
بالغموض حىت اآلف. و قد حاولت كثَت من الصفحات و اؼبؤثرين عرب مواقع التواصل اإلجتماعي 

لغاية يقـو بنشر تفسَت تآمري حوؿ نشر فيديوىات تتعلق بالفَتوس  اعبديد،  بعضهم كاف سلبيا  ل
الفَتوس هبدؼ جذب أكرب عدد من الزوار دوف  النظر ألي إعتبارات  إنسانية و صحية و يطلب 
من األفراد  عدـ تصديق ما يثار حوؿ الفَتوس و عدـ اإللتزاـ  بالتواجد داخل اؼبنازؿ، و بعضها كاف 

زاـ بالتعليمات الصحية و إتباع اإلجراءات يقـو بدور إهبايب حيث وبث األفراد على ضرورة اإللت

                                           
 ق.مرجع ساب - 1
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السلمية للوقاية من اؼبرض، حيث مت نشر العديد من اؼبقاالت و الفيديوىات اليت توضح لؤلفراد 
خطورة الفَتوس، و ماىي الغجراءات الصحية اليت هبب إتباعها للوقاية منو، و كيف يبكن التعامل يف 

التعليمات اليت سانبت بصورة ما يف احتواء عملية حالة إكتشاؼ إحدى اإلصابات، و غَتىا من 
      1إنتشار الفَتوس.

و يف  مبادرة منها قامت شركة  الفايسبوؾ بربط منظمة الصحة العاؼبية و وزارات الصحة حوؿ  العادل 
باؼبطورين الذين يتعاملوف معها حوؿ العادل، هبدؼ تطوير نظاـ رد تلقائي على  اؼباجستَت، يقـو 

معلومات و إجابات  مسبقة للرد التلقائي و الفوري على استفسارات زوار ىذه اعبهات بتوفَت 
 اغبكومية عرب صفحاهتم على الفايسبوؾ.

لقد أصبحت شبكة الفايسبوؾ طريقة سهلة و فعالة  للمؤسسات الصحية من حيث  كلفة توصيل  
الوقائية  للمؤسسة  الصحية  و  اؼبعلومات الصحية مقارنة بفعاليتها و إنتشارىا، فبا يعزز اػبدمات

بناء ؾبتمعاهتا الصحية، كما بدأت شركات التأمُت تقدصل النصائح الصحية و غرساؿ رسائل التسويق 
 عرب شبكة الفايسبوؾ يف ؿباولة للتفاعل مع العمبلء و ربسُت صورة صناعة التأمُت الصحي.

نصات اإللكًتونية لشبكات التواصل  لقد أصبحت  السياسات التوعوية اغبديثة تعتمد على دمج  اؼب 
اإلجتماعي مع بعضها البعض، مثل  اليوتيوب، الفايسبوؾ و الصوت و الفيديو اػباص هبا و كذلك 
التفاعل  مع مستخدمي شبكات التواصل اإلجتماعي و مساعدهتم يف العثور على اؼبعلومات اؼبطلوبة 

ية ىبلق فرصة كبَتة لتسهيل تدفق  اؼبعلومات يف أشكاؿ ـبتلفة، كما اف إستخداـ الشبكات اإلجتماع
الصحية حبكم البيئة الدينامكية و اؼبتطورة للشبكات على ـبتلف منصات شبكات التواصل 
اإلجتماعي فبا يرفع اؼبسانبة يف زيادة  وعي اعبمهور و اػبدمات ذات الصلة من خبلؿ تسريع تبادؿ 

 اؼبعلومات. 
                                           

.، 2020-03-26ؿبمد اغبماصي، كركرونا يف قبضة مواقع التواص اإلجتماعي، صحيفة الشرؽ األوسط، الصادرة يـو  - 1
  //:en ligne.com -last -www.Middlehttpsاؼبوقع على 

http://www.middle-/
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بية و أنبية  لقطاعات الصحة يف الربامج  التوعوية و كما أصبحت شبكة الفايسبوؾ أكثر جاذ
إسًتاتيجيات ؿبو األمية،  فبا يبكن  تكنولوجيا اإلتصاؿ اعبدية من توسيع نطاؽ الفرص التوعوية 
ؼبساعدة الناس على زيادة اؼبعرفة الصحية و تطوير مهارات البحث عن  اؼبعلومات اؼبناسبة  و سد 

اؼبؤسسات الصحية توظيف  اػبصائص التفاعلية للمنصات  الفجوة الصحية، فبا يستدعي من
اإللكًتونية اعبماىَتية ) يوتيوب، تويًت، فايسبوؾ( و تفعيل برامج التوعية الصحية و الوصوؿ إذل عدد 

 1أكرب من اؼبستخدمُت على شبكة االنًتنت و تعزيز الربامج الصحية الوقائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

: استخداـ وسائل التواصل اإلجتماعي يف التوعية  - 1 الصحية ؼبرض كورونا ) دراسة تطبيقية على اؼبدف  الطبية خالد فيصل الفـر
و مستشفياهتا اغبكومية دبدينة الرياض السعودية(، ؾبلة البحوث اإلعبلمية العدد الثاشل و األربعوف، جامعة األزىر، كلية اإلعبلـ، 

 .21، ص 2014القاىرة، 
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 خالصة:

لتوعية الصحية لدى أفراد اجملتمع بإستخداـ الفايسبوؾ من اؼبوضوعات أف اإلسهاـ  يف تنمية ا 
اؼبهمة، فالصحة أحد أىم أولويات الناس إذ تعاشل معظم  دوؿ العادل عامة و اعبزائر خاصة من 
مشكبلت يقابلها ضعف يف التوعية الصحية أو إنعدامها يف بعض اغباالت، و ىذا مؤشر مهم من 

األمراض و األوبئة و رفع الوعي الصحي، حيث تتطلب ىذه اؼبشكبلت  ناحية اإلىتماـ  دبكافحة
الصحية و غَتىا  وعيا معرفيا بأخطارىا و السعي إذل اغبد منها، و ىذا ىو الدور اؼبأموؿ من شبكة 

و تضييق بؤرة األمراض من خبلؿ  19-الفايسبوؾ  بنشر التوعية الصحية ضد وباء كورونا كويف
 صحية. برامج و مواضيع توعوية
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 المبحث األول: عرض و تحليل نتائج الدراسة

 (: يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس.10الجدول رقم )

 النسبة التكرار  االجابة
 %62.76 59 ذكر
 %37.24 34 انثى

 %100 94 المجموع
 

و من ؾبموع أفراد العينة % 62.76يتضح لنا من خبلؿ ىذا اعبدوؿ أف نسبة اؼببحوثُت الذكور سبثل
و نتوصل إذل النتيجة أف اؼبهتمُت   %37.24 ىي نسبة تفوؽ مسبة اؼببحوثُت اإلناث اليت تقدر بػ

 اعبزائر[ ىو ؾبتمع ذكوري . -]التوعية الصحية ضد فَتوس كوروناأكثر بصفة 
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 (: يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير السن.19الجدول رقم )

 النسبة التكرار  االجابة

 %9.57 09 91أقل من

 %61.71 58 96إلى90من

 %8.51 08 39إلى97من

 %20.21 19 اكثر

 %100 94 المجموع

 

 26إذل  21العينة يًتاوح سنهم من  ىي نسبة األغلبية من أفراد %61.71يوضح ىذا اعبدوؿ أف نسبة  
سنة يف حُت بلغت نسبة الذين يًتاوح سنهم  33سنهم أكثر من   %20.21، بينما قبد نسبة سنة

. وتدؿ %8.51سنة بنسبة  32إذل  27و أخَتا الذي يبلغ سنهم من  %9.57سنة  20أقل من 
الدراسة مع التصرؼ على آراء ذوي مستويات عمرية ـبتلفة دبا وبملونو  جة على التنوع يف أعمارالنتي

من أفكار و تساؤالت كبو ربديد دور شبكات التواصل االجتماعي ال سيما الفايسبوؾ يف التوعية 
 . 19الصحية ضد فَتوس كورونا كوفيد
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 متغير المستوى التعليمي.(: يبين توزيع أفراد العينة حسب 13الجدول رقم )

 النسبة التكرار  االجابة

 %2.13 02 متوسط

 %18.09 17 ثانوي

 %69.15 65 جامعي

 %10.63 10 دراسات عليا

 %100 94 المجموع

  

من أفراد العينة و ىي نسبة األغلبية مستواىم  %69.15تبُت لنا بيانات اعبدوؿ أعبله أف نسبة 
ىي اػباصة دبستوى التعليم الثانوي، و يف حُت أف نسبة  %18.09العلمي جامعي، و أف نسبة 

سبثل أفراد مستوى  %2.13ىي اػباصة دبستوى الدراسات العليا. بينما أقل نسبة ىي  10.63%
 اؼبتوسط . 

و تفسر النتيجة السابقة على تنوع اؼبستوى التعليمي من اؼببحوثُت، فبا يعٍت أف ربديديهم ؼبعرفة دور 
 19-يف التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا كوفيد اصل االجتماعي، السيما الفايسبوؾشبكات التو 

التعليمي يف اذباىات  أي أنو لن يكوف تقييما عشوائيا نظرا لتأثَت اؼبستوى يتأثر خبلفيتهم العلمية. 
، و ىو ما سيعطي مصداقية أكرب 19األفراد نح موضوع التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا كوفيد

تائج الدراسة أكثر فبا لو أف العينة ال تتمتع هبذه الدرجة من اؼبستوى التعليمي، و تؤكد النسب بأف لن
 من اؼبستوى اعبامعي.  اعبزائر[ -]التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا ةالفئة الشائعة ؼبتابعة صفح

2% 
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69% 

11% 
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  فيروس كوروناالمحور الثاني: مدى اإلقبال على الصفحة الفايسبوكية ]التوعية الصحية ضد 
 .09الخاصة بالتوعية الصحية حول فيروس كورونا كوفيد الجزائر[ -09-كوفيد

إختيار مستخدمي شبكة الفايسبوك في متابعة الصفحات أو : يبين 14الجدول رقم 
 المجموعات الخاصة بالتوعية الصحية.

 النسبة التكرار  االجابة

 %38.30 36 الصفحات

 %8.51 08 المجموعات

 %53.19 50 كالهما

 %100 94 المجموع

 

( أف أغلبية أفراد العينة ىبتاروف متابعة كل من الصفحات و 04رقم ) تنب بيانات اعبدوؿ  
أما بالنسبة للمبحوثُت الذي كانت اجاباهتم  %53.19اجملموعات اػباصة بالتوعية الصحية بنسبة 

 .%8.51و اجملموعات  %38.30على متابعة الصفحات:   

وتظهر النتيجة اؼبتوصل إليها أف األغلبية من أفراد العينة يفضلوف متابعة كل من الصفحات و 
     اجملموعات الفايسبوكية اػباصة بالتوعية الصحية.
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( يبين الدعوة للمشاركة في صفحة ]التوعية الصحية ضد فيروس كورونا  15الجدول رقم )
 .الجزائر[ 09-كوفيد

 النسبة التكرار  االجابة

 %67.02 63 نعم

 %32.98 31 ال

 %100 94 المجموع

 

دعوة اؼبشاركة يف صفحة  ( يتبُت لنا أف أغلبية أفراد العينة وصلتهم05بفحص نتائج اعبدوؿ رقم ) -
يف حُت أف اللذين  %67.02. بنسبة اعبزائر[ 19-]التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا كوفيد 

 . %32.98وافقوا على تلقي دعوة اؼبشاركة فيها بنسبة 

دوف دعوة للمشاركة فيها دليل  اػباصة باؼبشًتكُت يف صفحة   %32.98و يبكن تربير نسبة  -
اعبزائر[  -19على اقبذاهبم للموضوع دبجرد رؤية صفحة]التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا كوفيد

 اػباص. هبم أو بأصدقائهم أو دبجرد وجودىا يف ؾبموعة ما.على حائط الفايسبوؾ 

 

 

 

 

67% 

33% 

 الدعوة للمشاركة في الصفحة

نعم

ال



 اإلطار التطبيقي
 

79 
 

(: يبين عدد مرات االطالع على صفحة ]التوعية الصحية ضد فيروس  16الجدول رقم )
  .الجزائر[ -09كوفيد  كورونا

 النسبة التكرار  االجابة

 %17.02 16 مرة واحدة

 %4.25 4 مرتين

 %4.25 4 اكثر من مرتين 

 %74.48 70 حسب الظروف

 %100 94 المجموع

 

توضح نتائج اعبدوؿ أعبله أف أغلبية أفراد العينة يطلعوف على صفحة خبلؿ فتح الفايسبوؾ  -
مرة واحدة و أما  %17.02يف حُت يطلع عليها نسبة  %74.48حسب الظروؼ بنسبة 

 . %4.25اؼببحوثُت الذين يطلعوف عليها مرتُت و أكثر من مرتُت جاءة بنسب متساوية بلغت 

و تأيت ىذه النتائج لتبُت أف العديد من أفراد العينة يطلعوف على صفحة ]التوعية الصحية ضد  -
 االت اؼببحوثُت. اعبزائر[ حسب الظروؼ و ىذا راجع الىتمامات و انشغ -19فَتوس كورونا كوفيد
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المحور الثالث: دوافع إقبال مستخدمي شبكة الفايسبوك على الصفحة الفايسبوكية ]التوعية 
الجزائر[ الخاصة بالتوعية حول فيروس كورونا كوفيد  -09الصحية ضد فيروس كورونا كوفيد

09 . 

(: يبين دوافع اإلقبال على صفحة التوعية الصحية ضد فيروس كورونا كوفيد 17الجدول رقم )
 الجزائر:  09

 النسبة التكرار  االجابة

 %53.19 50 الحصول على معلومات حول المرض

 %14.84 14 خطورة الفيروس وإنتشاره

 %8.51 08 يخدم مجالي الطبي

 %12.76 12 المرضى معاناة على لإلطالع

 %10.64 10 الفضول

 %100 94 المجموع

]التوعية الصحية ضد ( أف أغلبية أفراد العينة يقبلوف على الصفحة 07يتضح من خبلؿ نتائج اعبدوؿ رقم ) -
 %53.19اعبزائر[ بدافع اغبصوؿ على معلومات حوؿ اؼبرض بنسبة  -19فَتوس كورونا كوفيد

، مث تليها لئلطبلع على معاناة اؼبرضى بنسبة %14.84تليها خطورة الفَتوس و انتشاره بنسبة 
، يف حُت النسبة األخَتة بدافع أنو ىبدـ %10.64أما فيما ىبص دافع الفضوؿ فبنسبة  12.76%

 .%8.51ؾبارل الطيب بلغت 

تؤكد نتائج اعبدوؿ أعبله أف أفراد العينة يقبلوف على صفحة ]التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا   -
بدافع اغبصوؿ على معلومات حوؿ اؼبرض و ربيلنا ىذه النتائج على أف ىذه  ر[اعبزائ -19كوفيد

53% 

8% 

15% 

13% 

11% 

دوافع اإلقبال على صفحة التوعية الصحية ضد فيروس كورونا كوفيد 
 الجزائر 09

 الحصول على معلومات حول المرض

 خطورة الفيروس و انتشاره

 يخدم مجالي الطبي

 لالطالع على معاناة المرضى

 الفضول
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السمة اليت ركزت عليها صفحة التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا اعبزائر و منو إدراؾ اؼببحوثُت 
 بقيمة و أنبية خطر ىذا الفَتوس على الصحة البشرية. 

(: يبين الحاجات المصرفية التي تلبي رغبة أفراد العينة من خالل صفحة 18الجدول رقم )
 الجزائر[:  -09]التوعية الصحية ضد فيروس كورونا كوفيد

 

 

 

 

 

 

للمبحوثُت اللذين ىم حباجة ؼبعرفة كيفية  32.97% (: أف نسبة 08تعرب نتائج اعبدوؿ رقم ) -
. من أفراد العينة اللذين حباجة ؼبعرفة االحصائيات و عدد الوفيات 26.90% إنتقاؿ اؼبرض و نسبة 

يف حُت نسبة  13.83% مث نشأة اؼبرض بنسبة 18.08% و يليو أعراض اؼبرض بنسبة 
 تدؿ على الراغبُت يف معرفة االجراءات البلزمة للوقاية من اؼبرض.   %08.52

 

 

 

 

 النسبة التكرار  االجابة

 13.83%  13 نشأة المرض

 32.97%  31 ىكيفية إنتقال المرض

 18.08%  17 أعراض المرض

 26.90%  25 الوفياتاالحصائيات وعدد 

  08.52% 08 اإلجراءات الالزمة للوقاية من المرض

 %100 94 المجموع

0% 1% 4% 

95% 

  الحاجات المصرفية التي تلبي رغبة أفراد العينة من خالل الصفحة

 نشأة اؼبرض

 كيفية انتقاؿ اؼبرض

 أعراض اؼبرض

 االحصائيات و عدد الوفيات

االجراءات البلزمة للوقاية من 
 اؼبرض
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]التوعية الصحية ضد فيروس كورونا  (: يبين التفاعل مع مضامين صفحة  19الجدول رقم )
 الجزائر[ . -09كوفيد

 النسبة التكرار  االجابة
 %11.70 11 دائما

 %50 47 احيانا

 %38.30 36 نادرا

 %100 94 المجموع

 

أي ما يعادؿ باإلجابة من عينة الدراسة  %50( إذل تأكيد نسبة 09تشَت نتائج اعبدوؿ رقم ) -
ىي  %11.70على اؼببحوثُت الذين يتفاعلوف معها نادرا. أما  %38.30أحيانا بينما تؤكد نسبة 

  النسبة الضئيلة للمبحوثُت الذين أجابوا دائما.

حيث تتوصل إذل نتائج اعبدوؿ أعبله، أف نسب عينة الدراسة متقاربة فيما ىبص التفاعل مع  -
  الصفحة نادرا و أحيانا. 

 

 

 

 

 

6% 

25% 

69% 

 التفاعل مع مضامين الصفحة 

دائما

أحٌانا

نادرا
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(: يبين كيفية التفاعل مع مضامين صفحة ]التوعية الصحية ضد فيروس  01الجدول رقم )
  الجزائر[  -09كورونا كوفيد

 النسبة التكرار االجابة
 %68.09 64 باإلعجاب

 %1.06 1 بالتعليق
 %00 0 المجموعات في الصفحة رابط بنشر

 %2.12 2 األصدقاء مشاركة
 %3.19 3 عامة مشاركة
 % 25.54 24 بها أشارك وال منها أستفيد

 % 100 94 المجموع

 

( أف اؼببحوثُت يتفاعلوف مع صفحة ]التوعية الصحية ضد فَتوس  10تشَت بيانات اعبدوؿ رقم ) -
بأستفيد منها وال  % 25.54باإلعجاب تليها نسبة   %68.09اعبزائر[ بنسبة  -19كورونا كوفيد

دبشاركة األصدقاء و نسبة   %2.12باؼبشاركة العامة و نسبة  %3.19أشارؾ هبا، مث نسبة 
 بشَت رابط الصفحة يف اجملموعات. %0بالتطبيق و نسبو  1.06%

 

 

 

 

 

 

68% 

1% 

0% 

2% 

3% 

26% 

 كيفية التفاعل مع مضامين صفحة 
 باالعجاب

 بالتعليق

بنشر رابط الصفحة يف 
  اجملموعة

 مشاركة األصدقاء

 مشاركة عامة
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]التوعية الصحية ضد  (: يبين ان نسبة اإلشباعات المحققة من خالل صفحة00الجدول رقم )
   الجزائر[ -09فيروس كورونا كوفيد

 النسبة التكرار االجابة
 صحيتين وتوعية بثقافة تزودني

 كورونا فيروس حول
59 62.77% 

 على والحصول الفضول إشباع
 المعلومات

19 20.22% 

تعزز قدراتي على النقاش مع 
اآلخرين في مواضيع التوعية 

 الصحية

07 7.45% 

تكوين عالقات مع من لهم نفس 
 اإلهتمام

2 2.12% 

 %7.44 7 تكسبني تربية وسلوك صحيين
 % 100 94 المجموع

 

( أف نسبة اؼببحوثُت الذين أجابوا على تزودشل بثقافة و توعية صحيتُت 11سبثل نتائج اعبدوؿ رقم ) -
يليو  %20.22يليو إشباع الفضوؿ و اغبصوؿ على معلومات بنسبة  %62.77ىم األغلبية بنسبة 

مث يكسبٍت تربية و  %7.45تعزز قدرايت على النقاش مع اآلخرين يف مواضيع التوعية الصحية بنسبة 
أما فيما ىبص إجابة اؼببحوثُت على تكوين عبلقات مع من ؽبم نفس  %7.44سلوؾ صحيُت 
 .%2.12االىتماـ بنسبة 

ى إشباع يف التزود بالثقافة و و تؤكد نتائج ىذا اعبدوؿ أف أغلبية نسبة أفراد العينة حققوا مستو 
التوعية الصحيُت، و وبيلنا ىذا إذل ربقيق ىدؼ الدراسة و اإلجابة على تساؤؿ اإلشكاؿ اػباص 

 باإلشباعات. 

 

68% 

22% 

8% 

2% 

  نسبة اإلشباعات المحققة من خالل صفحة

تزودشل بثقافة و توعية صحيتُت حوؿ 
 فَتوس كورونا

 اشباع الفضوؿ و اغبصوؿ على اؼبعلومات

تعزز قدرايت على النقاش مع اآلخرين يف 
 مواضيع التوعية

 تكوين عبلقات من ؽبم نفس االىتماـ

 تكسبٍت تربية و سلوؾ صحيُت
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]التوعية الصحية ضد (: يبين رأي أفراد العينة في ما إذا كانت صفحة 09الجدول رقم )
 ة الصحية حول فيروس كورونا .مصدرا كافيا للتوعي الجزائر[ -09فيروس كورونا كوفيد

 النسبة التكرار  االجابة
 %25.53 24 نعم

 %25.53 24 ال

 %48.94 46 إلى حد ما

 %100 94 المجموع

 

]التوعية الصحية ضد توضح بيانات اعبدوؿ أعبله أف أفراد العينة اليت كانت آرائهم حوؿ صفحة  -
أما الذين  %48.94كمصدر توعوي صحي إذل حد ما بنسبة   اعبزائر[ -19فَتوس كورونا كوفيد

 .%25.53أجابوا بنعم و ال كانت متساوية بنسبة 

 اعبزائر[ -19]التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا كوفيدو تؤكد ىذه البيانات مصداقية صفحة  -
س كورونا  إذل حد ما باعتبارىا مصدرا غنيا باؼبعلومات من أجل نشر الوعي الصحي حوؿ مرض فَتو 

 . 19-كوفيد

 

 

 

 

14% 

13% 

73% 

رأي أفراد العينة في ما إذا كانت الصفحة مصدرا كافيا 
 للتوعية الصحية حول فيروس كورونا 

نعم

ال

إلىحدما
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]التوعية الصحية ضد فيروس  (: يبين رأي أفراد العينة فيما إذا كانت صفحة 03الجدول رقم )
مصدرا يغني عن مصدر إتصال آخر فيما يخص التوعية الصحية   الجزائر[ -09كورونا كوفيد

 حول مرض فيروس كورونا. 

 النسبة التكرار  االجابة
 %22.34 21 نعم

 %42.55 40 ال

 %35.11 33 إلى حد ما

 %100 94 المجموع

 

يف حُت نسبة  %42.55يبثل اعبدوؿ أعبله أف نسبة اإلجابة ببل مثلت أعلى نسبة حيث بلغت  -
 للذين أجابوا بنعم.  %22.34للذين أجابوا بػ: إذل حد ما و آخر نسبة بػ:  35.11%

]التوعية الصحية ضد و تدؿ النتائج اؼبشار إليها  إذل إقتناع األغلبية من اؼببحوثُت أف  صفحة  -
مصدرا ال يضٍت عن مصدر إتصاؿ آخر حوؿ التوعية الصحية  اعبزائر[ -19فَتوس كورونا كوفيد
 حوؿ فَتوس كورونا.

 

 

 

 

11% 

21% 

68% 

رأي أفراد العينة فيما إذا كانت الصفحة مصدرا يغني عن مصدر 
 .  إتصال آخر فيما يخص التوعية الصحية حول مرض فيروس كورونا

 

نعم

ال

إلىحدما
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]التوعية الصحية ضد فيروس  ( : يبين رأي أفراد العينة فيما إذا كانت صفحة 04الجدول رقم )
مصدرا يغني عن مصدر إعالمي آخر فيما يخص التوعية الصحية  الجزائر[ -09كورونا كوفيد

 حول مرض فيروس كورونا. 

 النسبة التكرار  االجابة
 %21.28 20 نعم
 %34.04 32 ال

 %44.68 42 إلى حد ما
 %100 94 المجموع

 

يف حُت  %44.68يوضح اعبدوؿ أعبله أف نسبة اإلجابة بػ: إذل حد ما من اؼببحوثُت بلغت  -
ال أما الذين أجابوا بػ: نعم، فبلغت نسبتهم من اؼببحوثُت  الذين أجابوا بػ:  %34.04نسبة 

21.28% . 

]التوعية و تشَت بيانات اعبدوؿ أعبله اف أغلبية أفراد العينة أجابوا إذل حد ما دبعٌت أف صفحة  -
تعترب صفحة توعوية صحية تغٍت إذل حد ما عن  اعبزائر[ -19الصحية ضد فَتوس كورونا كوفيد

 مصدر إعبلمي آخر.

 

 

 

 

21% 

34% 

45% 

رأي أفراد العينة فيما إذا كانت صفحة مصدرا يغني عن 
مصدر إعالمي آخر فيما يخص التوعية الصحية حول مرض 

 . فيروس كورونا
  

نعم

ال

إلىحدما
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 -09ونا كوفيد]التوعية الصحية ضد فيروس كور ( يبين تأثير صفحة 05الجدول رقم )
 على قناعات المبحوثين.  الجزائر[

 النسبة التكرار  االجابة
 %36.17 34 عززت قناعاتي السابقة

 %31.91 30 أقنعتني
 %5.32 5 غيرتها

 %26.60 25 دون تأثير
 %100 94 المجموع

 

و أف نسبة  %36.17تبُت نتائج اعبدوؿ أعبله أف نسبة اإلجابة عززت قناعيت السابقة بلغت  -
من اؼببحوثُت  %5.32بدوف تأثَت و  %26.60من إجابات أفراد العُت بأقنعتٍت و 31.91%

 الذي أجابوا  بغَتهتا.

 اعبزائر[ -19]التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا كوفيدتفسر نتائج اعبدوؿ أعبله أف صفحة  - 
ن اؼببحوثُت ىي أهنا عززت قناعاهتم أثرت على قناعات اؼببحوثُت بنسب متفاوتة أما النسبة اؼبرتفعة م

 السابقة. 

 

 

 

 

19% 

16% 

3% 

62% 

التوعية الصحية ضد فيروس كورونا  ]يبين تأثير صفحة 
 .  على قناعات المبحوثين[ الجزائر -09كوفيد

 

 عززت قناعيت السابقة

 أقنعتٍت

 غَتهتا

 دوف تأثَت
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–( يبين أهمية مناقشة موضوع التوعية الصحية حول مرض فيروس كورونا 06الجدول رقم )
 .فيسبوكخارج العالم االفتراضي  09كوفيد 

 النسبة التكرار  االجابة
 %45.74 43 عالية

 %50 47 متوسطة

 %4.26 4 ضعيفة

 %100 94 المجموع

 

هتمهم من اؼببحوثُت و ىي نسبة األغلبية  %50( أف نسبة 16و طبقا لنتائج اعبدوؿ رقم ) -
مناقشة موضوع فَتوس كورونا بدرجة متوسطة خارج العادل االفًتاضي فيسبوؾ يف حُت اؼببحوثُت 

و بلغت نسبة اؼببحوثُت الذي هتمو اؼبناقشة   %45.74الذي هتمهم اؼبناقشة بدرجة عالية نسبتهم 
 .%4.26بدرجة ضعيفة نسبتهم 

و تفسر نتائج اعبدوؿ أعبله على اىتماـ أفراد و عينة الدراسة خارج العادل االفًتاضي و ىذا  -
 الدراكهم خبطورة اؼبرض الذي يهدد الصحة البشرية. 

 

 

 

 

20% 

21% 59% 

–أهمية مناقشة موضوع التوعية الصحية حول مرض فيروس كورونا 
 .خارج العالم االفتراضي فايسبوك 09كوفيد 
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نت شبكة الفيس بوك حول مرض فيروس  ( يبين رأي المبحوثين فيما إذا كا07الجدول رقم )
 . 09-كورونا كوفيد 

 النسبة التكرار  االجابة
 %56.39 53 نعم

 %05.31 05 ال

 %38.30 36 إلى حد ما

 %100 94 المجموع

 

من اؼببحوثُت و ىي نسبة األغلبية الذين اجابوا  %56.39تبُت نتائج اعبدوؿ أعبله أف نسبة  -

و تفسر النتائج على أف شبكة الفيس بوؾ   %05.31بنعم يف مقابل الذين اجابوا ال بلغت نسبتهم 
التفاعلية حوؿ مرض فَتوس   فعالة و اف اجملتمع الفيسبوكي نشيط فيما ىبص زيادة اؼبشاركُت و

كورونا، و وبيلنا ىذا إذل االجابة على اإلشكاؿ الرئيسي: دور شبكات الفيس بوؾ من خبلؿ 
يف التوعية الصحية حوؿ مرض  اعبزائر[ -19]التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا كوفيدصفحة 

 .19-فَتوس كورونا كوفيد

 

 

 

 

57% 

5% 

38% 

رأي المبحوثين فيما إذا كانت شبكة الفيس بوك حول 
 .  09-مرض فيروس كورونا كوفيد 
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]التوعية الصحية ضد فيروس كورونا  ( يبين درجة الرضا حول محتوى صفحة 08الجدول رقم )
  الجزائر[ -09كوفيد

 النسبة التكرار  االجابة
 %32.98 31 راض جدا

 %63.82 60 نوعا ما

 %3.02 03 غير راضي

 %100 94 المجموع

 

و ىي نسبة األغلبية اليت كانت إجاباهتم بػ: نواعا ما  %63.82سبثل بيانات اعبدوؿ أعبله أف نسبة 
أما نسب اؼببحوثُت الذين كانت إجاباهتم بػ: غَت  %32.98أما إجابة أفراد العينة راضي بلغت 

 . %3.02راضي بلغت 

 

 

 

 

 

 

33% 

64% 

3% 

 درجة الرضا حول محتوى الصفحة 

راضجدا

نوعاما

غٌرراضً
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 مناقشة نتائج و توصيات الدراسة  المبحث الثاني:

على الصفحة الفيس بوؾ ]التوعية * النتائج اؼبتعلق دبدى إقباؿ مستخدمي شبكة الفيس بوؾ 
 اعبزائر[ اػباصة بالتوعية الصحية حوؿ مرض فَتوس كورنا. -الصحية ضد فَتوس كورونا

دلت نتائج الدراسة أف أغلب أفراد العينة إختاروا متابعة الصفحات الفيس بوؾ اػباصة بالتوعية  -
   .%53.19بنسبة  الصحية 

أظهرت نتائج الدراسة أغلبية أفراد العينة وصلتهم دعوة للمشاركة يف صفحة ]التوعية الصحية ضد  -
 . %67.02اعبزائر[ بنسبة  -فَتوس كورونا

بينت النتائج أف النتائج أف الغالبية من أفراد العينة و أف اؼببحوثُت الذكور ىم الذين حرصوا على  -
 . %62.76دائمة بنسبة اؼبتابعة بصفحة 

 . % 37.24أظهرت نتائج أف نسبة اؼبتابعُت اإلناث  -

اعبزائر[  -بلغت نسبة اؼببحوثُت الذين يطلعوف على صفحة ]التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا -
 . %74.48حسب الظروؼ قدرت بػ: 

 اعبزائر[. -ناالنتائج اؼبتعلقة بدوافع اإلقباؿ على صفحة ]التوعية الصحية ضد فَتوس كورو *

أثبتت الدراسة أف أغلب اؼببحوثُت أقبلوا على الصفحة بدافع اغبصوؿ على معلومات حوؿ اؼبرض  -
 .%53.19بنسبة 

 .%10.64أظهرت النتائج أف اؼببحوثُت الذين أقبلوا على الصفحة بدافع اغبصوؿ بنسبة  -

بدافع اإلطبلع على معاناة اؼبرضى بػ أقبلوا على الصفحة بينت النتائج أف نسبة اؼببحوثُت الذين  -
12.76%. 
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 .%14.48و انتشاره كانوا بنسبة  اؼببحوثُت الذين أقبلوا على الصفحة بدافع خطورة الفَتوس  -

 .%68.09إف أغلب أفراد العينة يتفاعلوف مع الصفحة باإلعجاب بنسبة  -

 .%69.15ة بنسبة كشفت الدراسة أف أفراد عينة مستوى جامعي أكثر تفاعبل مع الصفح  -

 * النتائج اؼبتعلقة باالشباعات احملققة من صفحة 

قبد أف اغلبية أفراد العينة حققوا مستوى إشباع التزود بالثقافة و التوعية الصحيُت بنسبة  -
62.77% . 

يف حُت أف   %20.22و بلغت نسبة أفراد العينة إشباع الفضوؿ و اغبصوؿ على معلومات نسبة  -
 . %07.44تكسبٍت تربية و سلوؾ صحيُت نسبة اؼببحوثُت 

  %02.12و مبحوثُت تكوين عبلقات من ؽبم نفس االىتماـ بنسبة 

كانت النتائج أف أغلبية رأي اؼببحوثُت حوؿ صفحة التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا كمصدر    -
بنعم و ال  و جاءت نسبة اؼببحوثُت الذين أجابوا  %48.96كاؼ فكانت اإلجابة نوعا ما بنسبة 

 . %25.53متساوية بلغت 

اظهرت النتائج أف رأي أفراد العينة حوؿ الصفحة كمصدر يغٍت عن أي مصدر إتصارل آخر بنسبة  -
أجابو بػ: إذل حد ما . و آخر نسبة للذين أجابوا   %35.11لئلجابة ببل . تليها نسبة   42.55%

 . %22.34بنعم بنسبة 

ؿ الصفحة كمصدر إعبلمي آخر الذين أجابوا حبد ما بنسبة و بلغت نسبة رأي اؼببحوثُت حو  -
للذين أجابوا بػ ال، أما الذين أجابوا بنعم فبلغت نسبتهم   %34.04تليها نسبة  44.68%
21.28%  . 
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 اعبزائر[. -* النتائج اؼبتعلقة باألثر الناتج عن الصفحة الفيسبوكية ]التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا

 . %36.17أف أغلبية أفراد العينة عززت قناعايت بنسبة أظهرت النتائج  -

 %50أف أفراد العينة الذين هتمهم مناقشة موضوع فَتوس كورونا بنسبة  -

أظهرت النتائج أف أغلبية اؼببحوثُت الذين استطاعت الصفحة تنمية اؼبشاركة و التفاعل فيما ىبص  -
 .%56.39بنسبة  19-التوعية الصحية حوؿ فَتوس كورونا كوفيد

 .%63.82و بلغت نسبة الرضا حوؿ ؿبتوى الصفحة نسبة  -

 * يف ضوء نتائج الدراسة نتقدـ بالتوصيات التالية: 

حث اجملتمع الفايسبوكي بإستمرارية التشاركية و التفاعلية يف بناء و توسيع القاعدة اؼبصرفية جوؿ  -
 الوعي الصحي. 

خبلؿ صفحاهتا الفيسبوكية اليت هتتم بنشر رسالتها  اإلستفادة من شبكات التواصل االجتماعي من -
 التثقيفية الصحية.

دعوة مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي بإثراء ىذه البيئة االفًتاضية دبواضيع هتم البشرية.  -
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 خاتمة: 

تقدـ شبكات التواصل االجتماعي و أصبح ألنواعها اؼبتعددة دورا  تزايد يف العصر اغبديث
واضحا و تأثَتا يف حياة األفراد و اجملتمعات من خبلؿ تنمية مستوى الوعي  و زيادة معلوماهتم و 

بو الفيسبوؾ يف تطلعاهتم من أجل بناء معريف يف اجملاؿ الصحي، و ىذا بالوصوؿ إذل الدور الذي لع
نشر كل ما يتعلق باؼبفاىيم الصحية السليمة يف اجملتمع إذل الدور الذي لعبو الفيسبوؾ يف نشر كل ما 
يتعلق باؼبفاىيم الصحية السليمة يف اجملتمع االفًتاضي، و تعريف الناس بأخطار األمراض السيما 

ح يهدد الصحة البشري، الذي أصاب العادل بأسره و الذي أصب 19مرض فَتوس كرونا كوفيد 
وإرشادىم إذل وسائل الوقاية منو و ىذا ما جاد بو ؿبتوى الصفحة  الفيسبوكية )التوعية الصحية ضد 

اعبزائر( اليت زبص بإؼباـ متتبعيها بالتشاركية و التفاعلية و ىذا ما توصلت إليو دراستنا  -فَتوس كورونا
القت إقباال كبَتا من اؼبشًتكُت فبا شجع أفراد  يف ربقيق اؽبدؼ اؼبرجو من خبلؿ تلك الصفحة اليت

ؾبتمعها على استمرارية ىذه الصفحة بنشرىا و التفاعل معها و ىذا من األىداؼ األساسية اليت قبح 
الدراسة يف تبليغ الرسالة التوعوية و توجيو متتبعيها الكتساب اؼبعلومات الصحية و حثهم على تغيَت 

ع السلوؾ الصحي السليم اؼبرغوب و يبكن أف نقوؿ باختصار أنو مفاىيم صحية و توجيههم التبا 
هبب على مستخدـ شبكات التواصل االجتماعي أف يكوف القوة الفاعلة للحفاظ على الصحة العامة 

من شىت األمراض اػبطَتة كفَتوس كورونا اؼبستجد القاتل و ذلك من خبلؿ التسلح اؼبعريف وضبايتها 
طلب االنساشل ربقق من خبلؿ التفاعل يف النشاط التعوي الصحي، كما  لتحقيق السعادة و ىذا اؼب

اعبزائر(  -كشفت الدراسة أيضا على أف متتبعي صفحة )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا
أكسبتهم اؼبعلومات الصحية للقضاء على حواجز اعبهل و اؼبفاىيم اػباطئة عن الصحة و اؼبرض و 

فية بطريقة يبكن للفرد و اجملتمع استيعاهبا بسهولة و يؤدي ذلك إذل أنو هبب التعرض للمعلومات الكا
ربمل كل فرد مسؤولية فيما ىبص الرعاية الصحية، و ىنا تتحقق نظرية إنتشار اؼببتكرات باعتبار 

 الفيسبوؾ مبتكر برز بدوره االهبايب يف ىذا اؼبوضوع. 
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و التفاعلية اليت هبب أف تستمر ألف الًتبية و تبقى يف اػبتاـ ىذه الدراسة حلقة من حلقات التشاركية 
 الصحية مسؤولية اعبميع. 
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 : االستبيان االلكتروني ( 0الملحق رقم )
فَتوس كورونا  استبياف حوؿ: دور شبكات التواصل االجتماعي يف التوعية الصحية حوؿ مرض 

 يف عبزائر . 19-كوفيد
 اعبزائر( أمبوذجا  -الصفحة الفيسبوكية )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا

 مبلحظة" 
يف إطار إقباز حبث لنيل شهادة ماسًت يف علـو االعبلـ و االتصاؿ زبصص إتصاؿ صباىَتي و 

الستبياف بكل عناية و الوسائط اؼبتجددة نطلب منكم مساعدتنا من خبلؿ االإجابة على ىذا ا
 اىتماـ، و نؤكد لكم أف بياناتكم تستعمل بسرية تامة و ال تستخدـ إال لعرض البحث العلمي. 

 * إجباري
 المحور األول: خصائص عينة الدراسة: 

 الجنس -
 ذكر 
 أنثى

 السن: 
 20أقل من  
 26إذل  21من  
 32إذل  27من  

  33أكثر من 
 المستوى التعليمي: 

 متوسط  
 ثانوي 
 جامعي 
 دراسات عليا 
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)التوعية الصحية ضد إقباؿ مستخدمي شبكة الفيسبوؾ على الصفحة الفيسبوكية  المحور الثاني:
 اعبزائر( اػباصة بالتوعية الصحية حوؿ مرض فَتوس كورونا -فَتوس كورونا

شبكة هل تفضل متابعة الصفحات أو المجموعات الخاصة بالوعية الصحية عبر  -0
 الفيسبوك؟

 الصفحات 
 اجملموعات 
 كبلنبا 

 -هل سبق و أن دعاك صديق للمشاركة في صفحة )التوعية الصحية ضد فيروس كورونا -9
 الجزائر(؟ 

 نعم 
 ال 

 الجزائر(؟  -كم مرة تطلع على صفحة )التوعية الصحية ضد فيروس كورونا  -3
 مرة واحدة 

 مرتُت 
 أكثر من مرتُت 

 الظروؼحسب 
احملور الثالث: دوافع إقباؿ مستخدمي شبكة الغيسبوؾ على الصفحة الفيسبوكية اػباصة بالتوعية 

 . 19-الصحية حوؿ فَتوس كورونا كوفيد
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 اعبزائر(؟  -ما الذي دفعك إذل متابعة صفحة )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا -4
 اغبصوؿ على معلومات حوؿ اؼبرض

 انتشارهخطورة الفَتوس و 
 ىبدـ ؾبارل الطيب

 لئلطبلع على معاناة اؼبرضى
 الفضوؿ

ماىي اغباجات اؼبعرفية اليت تليب رغبتك من خبلؿ متابعتك لصفحة )التوعية الصحية ضد  -5
 اعبزائر( -فَتوس كورونا

 نشأة اؼبرض 
 كيفية انتقاؿ اؼبرض 
 أعراض اؼبرض 

 اإلحصائيات و عدد الوفيات
 البلزمة للوقاية من اؼبرضاإلجراءات  

 اعبزائر(؟  -ىل تتفاعل مع مضامُت صفحة )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا -6
 دائما 
 أحيانا 
 نادرا 

 اعبزائر(؟  -كيف تتفاعل مع مضامُت صفحة )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا  -7
  (Commentaire)بالتعليق  

  (Partager le lien de la page)بنشر رابط الصفحة يف اجملموعات  

 (share, partager)مشاركة األصدقاء      

 (Public)مشاركة عامة  



 

109 
 

 (moi uniquement)أستفيد منها و ال أشارؾ هبا  

  (like , j’aime)باإلعجاب  

الفيسبوكية )التوعية الصحية ضد فَتوس  احملور الرابع: االشباعات احملققة من خبلؿ الصفحة 
 19-اعبزائر( اػباصة بالتوعية الصحية حوؿ فَتوس كورونا كوفيد -كورونا

 -ما ىي االشباعات احملققة من خبلؿ متابعتك لصفحة )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا -8
 اعبزائر(؟ 

 تعزز قدرايت على النقاش مع اآلخرين 

 إشباع الفضوؿ و اغبصوؿ على اؼبعلومات 

 االىتماـتكوين عبلقات مع من ؽبم نفس  

 تكتسي تربية و سلوؾ صحيُت 

اعبزائر( مصدرا كافيا للتوعية الصحية  -ىل ترى أف صفحة )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا -9
 ؟ 19-حوؿ فَتوس كورونا كوفيد 

 نعم  
  ال 
 إذل حد ما 

اعبزائر( مصدرا يغنيك عن مصدر  -ىل ترى أف صفحة )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا -10
 .19 -فَتوس كورونا كوفيدصارل آخر فيما ىبص التوعية الصحية حوؿ إت

 نعم  
  ال 
 إذل حد ما 
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اعبزائر( مصدرا يغنيك عن مصدر  -ىل ترى أف صفحة )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا -11
 ؟ 19-إعبلمي آخر فيما ىبص التوعية الصحية حوؿ فَتوس كورونا كوفيد

 نعم  
  ال 
 إذل حد ما 

 
 .19-الفيسبوؾ و التوعية الصحية حوؿ فَتوس كورونا كوفيد احملور اػبامس: شبكة

 اعبزائر( على قناعاتك؟ -كيف أثر ؿبتوى صفحة )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا  -12
 أقنعتٍت 

 عززت قناعايت السابقة
 غَتهتا  
 دوف تأثَت 

مهم  19-ىل ترى أف صفحة فايسبوكية خاصة بالتوعية الصحية حوؿ فَتوس كورونا كوفيد 13
 بدرجة: 
 عالية 
 متوسطة 
 ضعيقة 

ىل تعتقد بأف شبكة الفيسبوؾ استطاعت أف تنمي مشاركتك و تفاعلك فيما ىبص التوعية  -14
 ؟ 19-الصحية حوؿ فَتوس كورونا كوفيد

 نعم  
  ال 
 إذل حد ما 
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 -ىل أنت راض عما يقدـ من ؿبتوى يف صفحة )التوعية الصحية ضد فَتوس كورونا -15
 اعبزائر(؟
 راض 

 نوعا ما
 غَت راضي

 




