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 اإلىداء
أىدي تخرجي إلى العابد الزاىد الذي سخر كل قواه عونًا لي كي أصل إلى ما انا     

عميو والدي حفظو ا إلى الطاىرة الساجدة العابدة  التي صنعت مني رجاًل قادرًا عمى 

مواجية الحياة وأن أكون شيء في الحياة أمي رحميا ا إلى أخي الذي ميد الطريق 

المنشود إلى األصدقاء األوفياء الذين عّبدو طريقًا كنت لم أبمغو أمامي كي أحقق ىدفي 

إال بعون من ا ثم بمواقفيم النبيمة المشرفة إلى أستاذي بن عجمية''  اىديك نجاحي 

لى كل عائمتي.  وتخرجي وا 

 موسى عزالدين
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 اإلىداء

أىدي تخرجي إلى العابد الزاىد الذي سخر كل قواه عونًا لي كي أصل إلى ما انا     

عميو والدي حفظو ا إلى الطاىرة الساجدة العابدة  التي صنعت مني رجاًل قادرًا عمى 

مواجية الحياة وأن أكون شيء في الحياة أمي حفظيا ا إلى األصدقاء األوفياء الذين 

ت لم أبمغو إال بعون من ا ثم بمواقفيم النبيمة المشرفة إلى أستاذي بن عّبدو طريقًا كن

لى كل عائمتي.  عجمية''  اىديك نجاحي وتخرجي وا 

 بطاىر عبد الكريم
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 شكر وعرفان
 .راجيانأنيتقبميمناقبوالحسنا˛أوال أشكر وأحمد ا عز وجل الذي وفقنا إلنجاز ىذا العمل

 الفاضل عمى مساعدتو وحسن اشرافو.الشكر والتقدير لألستاذ 

 عبد اهللبو مية ايبن عج األستاذ:

 الشكر موصول أيضا ألعضاء لجنة المناقشة عمى قبوليم مناقشة ىذا العمل

 وكل عبارات الشكر والتقدير لجميع أساتذة قسم عموم اإلعالم واإلتصال بجامعة

 مستغانم. -عبد الحميد ابن باديس 

 شكرا لكم

 / بطاىر عبد الكريم موسى عز الدين
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 ية:ببالعر  ممخص الدراسة

عمى التمقيح ضد كوفيد تناولت ىذه الدراسة موضوع دور الفيسبوك في تحفيز الطمبة الجامعيين 

اشكالية الدراسة حول:ىل الفيسبوك لو قوة ضاربة في تمثمت التي تندرج ضمن البحوث المسحية و  19

بالنسبة لمطمبة الجامعيين لكي يدفعيم لمتمقيح ضد  لو مكانةالوسط الجامعي أو ىل الفيسبوك 

عبد الحميد اعتمدنا عمى المنيج المسحي في ىذه الدراسة التي اجريت عمى عينة طمبة جامعة و كورونا؟

 100حيث تم توزيع بن باديس مستغانم وكما استعنا في دراسة ىذا الموضوع عمى استمارة استبيان 

 وقد توصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج اىميا:، ت اموالمعمو استمارة لجمع البيانات 

 19فترة التمقيح ضد كوفيد ن اغمب أفراد العينة يستخدمون الفيسبوك خالل أ 

 في استخدام الفيسبوك.ن اغمب أفراد العينة يقضون اكثر من ثالث ساعات أ 

 الفيسبوك مفيدة ليم.عمى  19يرون أن منشورات التمقيح ضد كوفيدن اغمب أفراد العينة أ 

 الوقائية واتخذو اإلجراءات  19اىتماميم التمقيح ضد كوفيدن اغمب أفراد العينة تزايد أ

 الالزمة.

 المنيج -الجامعيين مطمبةلا -19 كوفيد ضد التمقيح -الفيسبوك دور الكممات المفتاحية :

 التمقيح منشورات - المسحي

 

 



 
 

 

 ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية :

This studydealtwith the topic of the role of Facebook in motivatinguniversitystudents 
to getvaccinatedagainstCovid 19, whichis part of the surveyresearch. The problem of the 
study was about: 

Does Facebook have a striking force in the university community, or does Facebook 
have a position for university students to push them to get vaccinated against Corona? 

And we relied on the survey method in this study, which was conducted on a 
sample of students of the University of Abdelhamid Ben BadisMostaganem, and we also 
used in the study of this topic a questionnaire form where 100 formwere distributed to 
collect data and information،This study reached a set of results, the most important of 
which are: 

• Most of the sample members use Facebook during the vaccination period against 
COVID-19 

• Most of the sample members said that Facebook has a very effective role in 
vaccinating against Covid 19. 

• Most of the respondents trust the health posts of the Corona virus on Facebook. 

• Most of the sample members have increased their interest in being vaccinated 
against Covid 19 and have taken the necessary preventive measures. 

Keywords: the role of Facebook - vaccination against Covid 19 - 

university students - the survey method - vaccination publications 
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 المقدمة:

ان عممية االتصال ما ىي إال عممية متكاممة يتم فييا االتصال بين األفراد في األفكار والمعاني 

واألحاسيس وتبادل اآلراء بطرق مختمفة سواء كانت ىذه الطرق لغوية او غير لغوية ويكون ذلك عن 

الحديثة فيي شيء من االشياء الضرورية واليامة في حياتنا اليومية حيث يكثر طريق وسائل االتصال 

الجماعات اذ ال يمكننا االستغناء عنيا في دل المعمومات فيما بين االفراد و االعتماد عمييا في مجال تبا

ذ وقتنا الحالي نتيجة إلى أىمية الدور الذي باتت تؤديو في مختمف الميادين خاصة منيا الصحية، إ

أصبح لشبكات التواصل االجتماعي خاصة الفيسبوك دور كبير في نشر الوعي الصحي فيو يساىم 

بنشر كافة المعمومات واألخبار والبيانات المتعمقة بالصحة كما ييدف الى غرس السموكيات الصحية 

خيرة ( في اآلونة األ19 -السيما نشر الوعي الصحي خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا )كوفيد 

التي أصبحت تستمزم نشر الوعي الصحي لدى األفراد باإلجراءات االحترازية لموقاية من فيروس كورونا 

متخصصة  لنشر الوعي الصحي في الفيسبوك باعتباره وسيمة فعالة و من ىذه الفكرة  يأتي اىتمامنا بو 

الفيسبوك في تحفيز الطمبة الجامعيين عمى وليذا قمنا باختيار موضوع دور (19كوفيد)التمقيح ضد 

 محاور:ثالث وقمنا بدراستو من خالل  ،(19كوفيد)ضد التمقيح 

التي يتم ضبطيا خطوة من خطوات البحث يتضمن كل من إشكالية البحث  االيطار المنيجي:- أ

 اىدافووأىمية الموضوع و أسباب اختيار الموضوع و ثم تطرقنا إلى تساؤالت الدراسة العممي 

 المقاربة النظرية.و الدراسات السابقة وتحديد مفاىيم الدراسة و 

ثالث فصول كل فصل يتخممو تطرقنا فيو إلى خطة بحث تمثمت في  :االيطار النظري- ب

 خمسة مطالب ىي كالتالي:
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 موقع التواصل االجتماعي فيسبوك. :الفصل األول بعنوان

 سمبياتو وأىم االنتقادات الموجية إليو.ووايجابياتو و ونشأتو ومميزاتو تم التطرق فيو إلى تعريف الفيسبوك و 

 (.19ماىو فيروس كورونا )كوفيد  الفصل الثاني بعنوان:

 كيفية الوقاية منو. وأسباب ظيوره واعراضو و كيفية انتشاره رق فيو إلى تعريف فيروس كورونا و تم التط

 .19التمقيح ضد كوفيد الفصل الثالث بعنوان:

ا سر مو  كيفية تطورىاتعريف التمقيح وماىو لقاح فيروس كورونا وأنواع المقاحات و فيو إلى تم التطرق 

 الحماية التي توفرىا.نجاح المقاحات وفعاليتيا و 

 االيطار التطبيقي: -ج

مناقشة النتائج في ظل ، النتائج العامة لمدراسة، تحميل بيانات االستمارةتم التطرق فيو إلى عرض و 

 المراجع.خاتمة وقائمة المصادر و خيرا أو  التساؤالت،

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلطارالمنهجً
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 إشكالية الدراسة:  _1

تحتّل وسائل اإلتصال اليوم موقعًا ميمًا في حياتنا اليومية نتيجة لتصاعد استخدام معظم  

المجتمعات لمتقنية الحديثة، إذ أن االنتشار العالمي لوسائل االتصال يعد ظاىرة مذىمة، لذا يعد الفيسبوك  

في الوقت الحاضر من بين ابرز مكونات العالم المعاصر االتصال كونو اكثر شمولية  و أىم انواع 

 القادرة عمى التأثير في المتمقي. نتيجة   لطرحو مجموعة من القضايا  المتنوعة

و عوائق، فالتطور حيث صار بإمكان اإلنسان التواصل مع األخر بصورة مباشرة دون أي حواجز أ

رة، يكب الفيسبوك ( وتوسعت خدماتيا بسرعة إلى ظيور شبكات التواصل االجتماعي ) دىألكتروني اإل

ومنحت متصفحييا ومستخدمييا إمكانيات واسعة في تبادل المعمومات في مختمف  المجاالت عمى غرار 

 نانية التي تمس العالم بأكممو بما يسمى فيروي كورو نظرا لألزمة اآلرىا و يافة والتعميم الصحة وغالثق

(Cofid 19 ف )ن أات ىذا المرض حيث تأثيرا بالغا في مستجد قد كان لمواقع التواصل االجتماعي

لدى ر في دعم وتعزيز التوعية الصحية في التمقيح ضد كورونا شبكت الفيسبوك  ساىمت بشكل كبي

الشباب الجامعي وىذا األخير لعب دورا فعاال في نشر طرق الوقاية لمحد من ىذا الفيروس في وسط 

التوصيات التي بعض النصائح و يد بن باديس( بفضل الشباب الجامعي )طمبة جامعة مستغانم عبد الحم

غيرت تفكير طمبة جامعة مستغانم يطرحيا األطباء المختصين في ىذا المجال عبر صفحاتيم التي 

 :طرح اإلشكال التاليمن ىنا نصل إلى و  "بالتمقييح تستمر الحياة"شعار دفعتيم إلى التمقيح تحت و 

بوك لو مكانة بالنسبة لمطمبة  ىل الفيس بوك لو قوة ضاربة في الوسط الجامعي أو ىل الفيس

 الجامعيين لكي يدفعيم إلى التمقيح ضد كورونا؟



6 
 

 :ساؤالت الدراسةت_2

 لموقع فيس بوك ؟ طمبة لجامعيين* ما حجم استخدام ال

ماىي الحمول التي يقدميا يس بوك في تناولو لوباء كورونا و لموقع ف ينالجامعيطمبة* ما تقييم ال

 من أجل التمقيح؟

ضروري في واعتباره واجب و  19يزرع فكرة التمقيح ضد كوفيد * كيف يمكن لمفيس بوك أن 

 الوسط الجامعي؟

تعزيز التوعية الصحية في فيس بوك ساىم بشكل كبير في دعم و * ىل موقع التواصل االجتماعي 

 ؟ينلجامعيطمبة لدى ال  19التمقيح ضد كوفيد 

 أسباب إختيار الموضوع:_3

أن لكل باحث في مختمف العموم ىناك أسباب تخفزه عمى دراسة موضوع ما وقد يمكن القول  -

تكون أسباب ذاتية كرغبة الباحث في تجسيد فكرة ما أو اسباب يفرضيا الواقع االجتماعي )التمقيح ضد 

(  بمثابة دوافع محفزة عمى اختيار المواضيع الجدييدة فانيا تختفي وراء اختيارتنا ليذا 19كوفيد 

 وع عدة أسباب اىميا:الموض
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 :أسباب ذاتية -أ

 *الرغبة في تقديم موقع فيس بوك باعتباره من أشير مواقع التواصل االجتماعي. 

 التعمق فيو.ى معرفة الكثير عن ىذا الموضوع و *الفضول و الميل إل

بموقع التواصل االجتماعي )فيس  ينالجامعي الطمبة*الرغبة في التعرف عمى سر كثرة اىتمام 

 بوك( 

 :أسباب موضوعية -ب

 *حداثة الموضوع إذ يرتبط بالواقع الحالي.

 *قمة الدراسة العممية المتخصصة في ىذا الموضوع.

 .*إضافة شيئ جديد بالمكتبة الجامعية

 أىمية الدراسة: _4

تحديد آراء  فيس بوك في خاصة موقعتؤديو مواقع التواصل االجتماعي و تبيان أىمية الدور الذي 

اتجاه مرض كورونا واالزمات التي تمر بيا البالد  ينالجامعيطمبةعمى رأسيم الواتجاىات الجميور و 

من  19كوفيد عمى التمقيح ضد  ينالجامعي الطمبةتشجييع وقع فيس بوك عمى تنشيط وتحفيز و قدرة مو 

 أجل التخمص منيا. 
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معرفة تكنولوجيا االتصال الغد ال بد من دراسة ىذه الفئة و مسؤولي ىم قادة و  ينالجامعي طمبةفال

اتجاىاتيم نحو ىذا المرض )كورونا( الذي حاصر العالم مونيا ودورىا في تشكيل آرائيم و التي يستخد

 بأكممو.

 أىداف الموضوع:_5

 .ينالجامعيطمبةمعرفة الدور الكبير الذي يقدمو الفيس بوك لم*

كيفية تحفيزىم في التمقيح و  ينالجامعي لطمبةي يقدميا الفيس بوك * التعرف عمى أىم الخدمات الت

 .19ضد كوفيد 

 لمفيس بوك .ين الجامعي الطمبة*معرفة دوافع استخدام 

من أجل التمقيح ضد كوفيد  لمطمبة الجامعيين* إبراز أىمية اإلشباعات التي يمبييا الفيس بوك 

19. 

عمى موقع التواصل االجتماعي فيس بوك كمصدر رئيسي  ينالجامعيطمبة* معرفة ىل يعتمد ال

 لممعمومة أو كمصدر بديل يمجأ إليو في حالة غياب المصادر االخرى.
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 :تحديد المفاىيم_6

 2004فيفري24يس بوك:من أشير مواقع التواصل االجتماعي تم إنشاؤه من قبل مارك في ا* ف

قرابة نصف مميار مشترك ليصبح مستقبال  أكثر  2013حيث يتوقع أن يصل عدد مستخدميو في سنة

 1تجمع الكتروني بشري عمى الوجع .

يتيح امكانية التواصل مع اآلخرين ىو موقع من مواقع التواصل اإلجتماعي  التعريف اإلجرائي:* 

 بين مختمف االفراد . من أجل تبادل االفكار و المعمومات الصحية

ىو أيضا عممية تنشيط واقع و  والتحرك نحو تحقيق ىدف معين*التحفييز:ىو الرغبة في التصرف 

 :األفراد بطرق ايجابية بيدف زيادة معدالت االنتاج و تحسين االداء

مجموعة من الفيروسات التي يمكنيا أن تسبب أمراًضا مثل الزكام وااللتياب التنفسي  :19كوفيد* 

الحاد الوخيم )السارز( ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية )ميرز(. تم اكتشاف نوع جديد من فيروسات 

 2019.2كورونا بعد أن تم التعرف عميو كمسبب النتشار أحد األمراض التي بدأت في الصين في 

تصيب الجياز النفسي من الفيروسات المنتشرة  ىو وباء من الساللة الجديدة لتعريف اإلجرائي:ا* 

 .2019الصينية سنة ظير ألول مرة في مدينة لوىان 

 

 
                                                           

1
212،ص2102،القاهرة،االعالم الجدٌد، طبعة اولى، مؤسسة طبٌةصالحمحمدعبدالحمٌد:

2
.01،ص12،العدد12واالقتصاد،مجلد،مجلةالبحوثاالدارةفعالٌة استخدام التطبٌقات فً مواجهة فٌروس كوروناابوبكرخوالد،خٌرالدٌنبوزرب:
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 الطمبة الجامعيين:* 

 مخرجات العممية التعميمية الجامعية.مدخالت و  الطمبة ىم:

تشغل وضعا  الشباب فئة عمريةبأنيم الشباب و  عمي سعيد الطالب الجامعيكما عرف اسماعيل 

ثقافي و  أنيا تكون ذات طابع نفسيالنشاط كما و قدرة عمى العمل حيوية و في بناء المجتمع ذات  متميزا

و تحقيق أىداف المجتمع بطاقة كبيرة تعمل عمى المشاركة و  االندماجعمى التكيف والتوافق و  يساعدىا

 1تطمعاتو.

مواد تثير االستجابة المناعية )المقاح( لتحفيز مناعة الشخص لتكوين  ىو استخدام لتمقيح:* ا

مناعة متخصصة تجاه ُممِرض ما، مثال فيروس. وتعد المقاحات ىي أكثر الطرق فعالية لمنع 

 .2األمراض المعدية، حيث تمنع أو تقمل نسبة انتشار األمراض المعدية

التعريف و تيدف إلى نشر الوعي الصحي تمع ىو رسالة موجية ألفراد المجلتعريف اإلجرائي: ا* 

 .19مثل وباء كوفيد التي تحمي الفرد من انشار االمراض بالوسائل الوقائية 

 إجراءات المنيجية:_7

منيج المسح التي تسعى إلى  *نوع الدراسة: تنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية تعتمد عمى

الجامعي)عينة الدراسة( عمى مواقع التواصل االجتماعي فيس توصيف طبيعة اعتماد الشباب رصد و 

 بوك  في الحصول عمى معمومات تحفزىم عمى التمقييح ضد كورونا.

                                                           
1

071،دارالمعرفةالجامعٌة،اإلسكندرٌة،صالشباب والتنمٌة فً المجتمع السعودياسماعٌلعلًسعٌد:
2

صفحة منظمة الصحة العالمٌة
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عينة الدراسة: يتمثل مجتمع الدراسة في الشباب الجامعي لجامعة مستغانم عبد الحميد *مجتمع و 

من الشباب الجامعي المستخدم لموقع تمثمت عينة الدراسة (عام و 24-18تتراوح أعمارىم بين) بن باديس

 فيس بوك. 

 *ادوات جمع البيانات: استمارة استبيان لمشباب الجامعي تضمنت:

 .حجم اىتمام الشباب الجامعي بالتمقييح ضد كورونا من خالل موقع فيس بوك 

 درجة ثقتيم فيو.موقع و تقسيم الشباب لم 

 مجاالت الدراسة:_8

لكي  النيا من الخطوات المنيحية الضروريةت الدراسة عمى اي باحث أن يحدد و يوضح مجاال

 .يسيل التعرف عمى المكان و الزمان الذي اجريت فييو الدراسة

 .بمستغانماجريت الدراسة بجامعة عبد الحميد بن باديس المجال المكاني:  - أ

ستغانم مرتبط بشكل وثيق ، متاريخ جامعة عبد الحميد بن باديسإن : التعريف بالجامعة- ب

، كونت ولمدة ، مؤسسة التعميم العالي ىذه1978الظيرة. تأسست الجامعة كمركز جامعي عاممع منطقة 

 ، والتي ال يزال تأثيرىا كبيرا.مة النخبة الفكرية لمجية الغربيةزمنية طوي

جتماعية. ، لم تتوقف الجامعة عن مواجية التحديات العممية واالىامنذ أربعين سنة من وجود

معسكر. ترقت من يم، فيي تتمركز بين واليات وىران، غميزان، الشمف و فممجامعة موقع استراتيجي جد م

-98وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1998في عام امعي الى مصف الجامعات الجزائريةمركز ج
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، مع إنشاء 1969ام العالي تأسس في مستغانم ع. أما سابقا، فان التعميم 1998يوليو  7المؤرخ  220

في مستغانم( والذي كان يقوم بتدريب الميندسين في مجال اليندسة  ،ITAمعيد التكنولوجي لمزراعية )

، الذي فتح أبوابو مع اجل 1978لمركز الجامعي لمستغانم عام الزراعية التطبيقية ، وبعده تم إنشاء ا

 1998لعموم التمريض والكيمياء. ومنذ عام  تدريس التعميم العالي في عموم البيولوجيا، ولجذع المشترك

، شيدت جامعة مستغانم نمًوا سريًعا في بنيتيا التحتية وقدراتيا ،موظفييا وطالبيا. ولقد جعمت الجيود 

طاراتيا و المبذ أساتذتيا لجامعة مستغانم بان تجعميا قطب امتياز عن جدارة ولة من طرف مسؤولييا وا 

م . تحمل جامعة مستغانم اسع في جميع أنحاء المنطقة الغربيةحقيقًيا يشيواستحقاق لتكون مركًزا أكاديم

ىو شخصية رمزية لجمعية العمماء المسممين في الجزائر. حيث كان العالمة عبد الحميد بن باديس و 

. وىناك مناسبة ى انو كان صحفًيا، وقمًما ثورًيا، باإلضافة إلةمدرًسا وفيمسوًفا ومنظرا ذو رؤيًة اسالمي

 .ىي يوم العممبمناسبة وفاتو و افريل  16يوم  في بيا الجزائرتحت

 معيد واحد ىي كالتالي:كميات و  09بن باديس مستغانم من  تتكون حاليا جامعة عبد الحميد

 .كمية الطب 

  اإلعالم اآللي.كمية العموم الدقيقة و 

  الحياة. العموم الطبيعية و كمية 

 .كمية العموم التكنولوجية 

  الفنون.العربي و كمية اآلداب 

  المغات األجنبية كمية 

 العموم السياسية. الحقوق و  كمية 
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  عموم التسيير.والتجارية و كمية العموم اإلقتصادية 

  االنسانية. كمية العموم اإلجتماعية و 

 معيد التربية البدنية والرياضيةIEPS).) 

الى اواخر  2020جانفيليذه الدراسة من بداية شير المجال الزماني امتد لمجال الزماني: ا

 .2020شير جوان

 االدوات البحثية لمدراسة:-9

المعمومات لجمع البيانات و  االداة المناسبة لدراسة موضوعويجب عمى الباحث أن يعتمد عمى 

 ف نحن استعنا باستمارة استبيان.لالجابة عن أسئمتو 

I. :االمر الفعل استبان  بأنو كممة مشتقة منيعرف االستبيان  تعريف استمارة االستبيان

 التوضيح لألمور.ىو التعريف و بمعنى اوضحو 

يحتوي عمى مجموعة من المتعمقة بموضوع البحث المعمومات ىو أيضا اداة لجمع البيانات و و 

 1توزيعيا عمى افراد معينيين لإلجابة عنيا.و األسئمة مرتبطة بموضوع الدراسة 

 100)مقسمة عمى ثالث محاور رئيسية سؤال موجو ألفراد العينة  14وتناولت استمارة دراستنا في 

 .طالب جامعي(

 

                                                           
1
22،ص2112،عمان،2روالتوزٌع،ط،أسسالنظرٌةوالتطبٌقالعلمً،دارصفاءللنشاسالٌب البحث العلمًربحًمصطفىعلٌان،عثمانمحمدغنٌم:
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 الدراسات السابقة:_9

تساعد الباحث في في أي بحث عممي أساسية خطوة مبدئية و يعد الرجوع إلى الدراسات السابقة 

بعض ىذه قد حاولنا االعتماد عمى و نظرية حولو  بناء خمفياتو لموضوعو  إعداد اإلطار النظري العام

بعض  كونيا تشترك فيننطمق منيا اتخاذىا كخمفيات و  كدراسات مشابية ليذه الدراسة الدراسات

 عربية.ىي كاآلتي:قد تم االعتماد عمى دراسات و  أدوات جمع البياناتالمستخدم و  العناصر كمنيج

في تحقيق المعرفة عمى وسائل اإلعالم  السعوديبعنوان مدى اعتماد الشباب الدراسة األولى:

اإلعالم كمية قسم  ،"وفاء سعود عوام"من إعداد الطالبة  ،الماجيستير،رسالة مقدمة لنيل شيادة الصحية

 1.م2008الموافق  ـى 1430عام  بن سعيد االسالمية جامعة اإلمام محمد ،الدعوة واالعالم

عمى وسائل  من مدى اعتماد الشباب السعوديحول التحقق وكانت اإلشكالية التالية تتمحور 

 :لإلجابة عمى التساؤالت التالية  وتسعى ىذه االشكالية. في تحقيق المعرفة الصحيةاإلعالم 

  ؟في تحقيق المعرفة الصحيةعمى وسائل اإلعالم اعتماد الشباب السعودي ما مدى 

  في الحصول عمى المعمومات التي يعتمد عمييا الشباب السعودي ما المصادر اإلعالمية

 ؟الصحية

  في الحصول  التي يعتمد عمييا الشباب السعودياالتصالية الغير اإلعالمية ما المصادر

 عمى المعمومات الصحية؟

                                                           
1

ـه0341،جامعةاإلماممحمدبنسعٌداالسالمٌةعاماالعالمقسم اإلعالم كلٌة الدعوة و:رسالةمقدمةلنٌلشهادةالماجٌستٌر،منإعدادالطالبة"وفاءسعودعوام"

 .م8112الموافق
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  في وسائل التي يحرص عمى متابعتيا الشباب السعودي  الموضوعات الصحيةما القضايا و

 اإلعالم؟

  تحقيق المعرفة الصحية؟و عمى وسائل اإلعالم الشباب السعودي اعتماد  بينما العالقة 

في تحقيق المعرفة ما يمي اعتماد الشباب السعودي عمى وسائل اإلعالم تيدف الدراسة إلى و 

عمييا الشباب السعودي في تحقيق المعرفة  تمديعوالتعرف عمى الوسائل اإلعالمية التي الصحية 

الموضوعات الصحية التي يحرص ووالقضايا و ة وعمى المصادر االعالمية و غير اإلعالميالصحية 

 .وسائل اإلعالمعمى متابعتيا الشباب السعودي في 

كأداة  استخدمت الباحثة االستبانةوفي ايطار ىذا المنيج  واستخدمت الباحثة المنيج المسحي:

توصمت إلى و وطالبة  طالب 400وطبقت ىذه الدراسة عمى عينة  لمحصول عمى المعموماتضرورية 

 التي نوجزىا في اآلتي:النتائج 

بشكل عام إلى أن التمفزيون  يتابعون الوسائل اإلعالمية الدراسة  عينةافراد إلى توصمت الباحثة 

 يعتمدون عمى وكما توصمت الباحثة إلى أن أفراد عينة األكثر استخدامايأتي في مقدمة وسائل اإلعالم 

األكثر استخداما في  انا االنترنت ىي الوسيمةو وسائل اإلعالم في الحصول عمى المعمومات الصحية 

 الحصول عمى المعرفة الصحية. 

في تحقيق لدراسة مدى اعتماد الشباب السعودي عمى وسائل اإلعالم  من خالل تناولنا التعقيب:

ا وسائل البحث كما اوضحت لنو التعرف عمى الجانب الصحي في فقد ساعدتنا كثيرا المعرفة الصحية 

فمن ناحية والمنيج  في اختيار العينة اختمفت ىذه الدراسة مع دراستنا و  التي نستخدميا في دراساتنا
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فقد تشابيت دراستنا مع دراسة المستخدمة اما المنيج عمى نوع العينة من الحصول  العينة لم تتمكن

المتمثمة في و  المعموماتلبيانات و لجمع افقد إرشدتنا الي اختيار األداة المناسبة من حيث األداة  الباحثة

 استمارة استبيان. 

"دراسة في برنامج" صحتك في في التثقيف الصحي االردني  بعنوان دور التمفزيون الدراسة الثانية:

 مصعب عبد السالم، من إعداد الطالب دمة لمحصول عمى شيادة الماجيستيرمقىي رسالة " الدنيا 

 2014.1- 2013، جامعة البتراء تخصص الصحافة واإلعالم والعمومالمعايطة، كمية االداب 

الذي يبث عمى التمفزيون االردني )صحتك في الدنيا(  حول دور البرنامج تمحورت إشكالية الدراسة

 في التثقيف الصحي. 

 أسئمة فرعية ىي كاآلتي:تتفرع عن ىذا سؤال و 

 متابعة الجميور االردني لمبرنامج صحتك في الدنيا؟ما مدى 

مستوى الوعي الصحي لدى الجميور و تأثير في التثقيف الصحي ىل لبرنامج صحتك في الدنيا 

 االردني؟

 التي تطرح في البرنامج حسب رأي الجميور؟المعمومات الصحية مستوى مصداقية و ما درجة الثقة 

 تيدف الدراسة إلى ما يمي: و 

                                                           
1

،جامعةالبتراءاإلعالمكلٌة االداب والعلوم تخصص الصحافة و:لبمصعبعبدالسالمالمعاٌطةهًرسالةمقدمةللحصولعلىشهادةالماجٌستٌر،منإعدادالطا

2100_2100 
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مدى تأثير معرفة و الصحي لبرنامج صحتك بالدنيا وغايات التثقيف التعرف عمى متابعة الجميور 

قياس و مستوى الوعي الصحي لدى الجميور االردني و في التثقيف الصحي البرنامج صحتك في الدنيا 

 لممعمومات الصحية التي تطرح لمجميور.درجة الثقة والمصداقية 

في التثقيف االردني  التمفزيون وصف دورالتحميمي الذي حاول استخدم الباحث المنيج الوصفي و 

 يقيمان يوضح ويفسر و يسعى الباحث من خالل المنيج و  )دراسة في برنامج صحتك في الدنيا(الصحي 

حيث رئيسية في الدراسة من خالل االستبانة كأداة إلى جمع البيانات األولية لجأ الباحث و  نتائج الدراسة

 .عمى عينة الدراسة استبانة  463فقد تم توزيعالختيار أفراد العينة قام الباحث باستخدام العينة العشوائية 

 ىي كاآلتي:ومن بين أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث 

لغايات التثقيف برنامج صحتك في الدنيا % من الجميور االردني يتابع 64.72اتضح أن 

 .قضايا المجتمع األردني وألن البرنامج يناقشالصحي 

في التثقيف صحتك بالدنيا % من عينة الدراسة يرون ان ىناك أثر في برنامج 73.93تبين ان

 .الوعي الصحي لدى الجميور االردني مستوى و 

تي الصحية المصداقية المعمومات في مستوى من عينة الدراسة يتقون % 73.38كما اتضح أن 

 .يطرحيا برنامج صحتك في الدنيا

أفادتنا االردني في التثقيف الصحي إلى دراسة دور التمفزيون  دراستوتناول الباحث في :التعقيب

ا والوسائل المعتمدة في جمع ر المنيج المعتمد في دراستنطريقة اختيامن حيث اليدف و ىذه الدراسة 
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 حيث لم نحصل عمى نوع العينة  في اختيار نوع العينة  واختمفت ىذه الدراسة مع دراستنا  المعمومات

في نشر حيث نشترك مع دراسة الباحث في عدة نقاط  وقد تشابيت دراستناالمستخدمة في ىذه الدراسة 

 .الوعي الصحي

االعالمية الصادرة عن تمثمت ىذه الدراسة في مقال منشور في مجمة الدراسات  الدراسة الثالثة:

 2018.1المركز الديمقراطي العربي برلين في العدد الرابع  الصادر في أوت 

في مجال  لشبكات التواصل االجتماعي المتحققة من استخدام المرأة العراقية بعنوان اإلشباعات 

في  االجتماعيالتواصل عراقيات يستخدمن شبكات  أنموذجا دراسة لعين التوعية الصحية )فيسبوك(

قسم ،مساعدة بكمية اإلعالم بشرى داود السنجري اساتذة من إعداد الباحثة مجال التوعية الصحية.

 جامعة بغداد. االذاعية،و الصحافة التمفزيونية 

لممرأة العراقية  التعرف عمى االشباعات المستخدمة حول:كانت المشكمة األساسية تتمحور و 

 .لشبكات التواصل االجتماعي

 منيا:المتصمة بيذا المجال و تسعى لإلجابة عمى مجموعة من األسئمة و 

 لشبكات التواصل االجتماعي؟مدى متابعة عينة البحث ما 

 التواصل االجتماعي في مجال التثقيف الصحي؟ما دوافع استخدام المرأة العراقية لشبكات 

 في رفع مستوى الثقافة الصحية لدى عينة البحث؟ شبكات التواصل االجتماعيما مدى مساىمة 

                                                           
1
2100:برلٌنالعددالرابعالصادرفًأوتل منشور فً مجلة الدراسات اإلعالمٌة الصادرة عن المركز الدٌمقراطً العربًقاتمثلت هذه الدراسة فً م 
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 :تيدف الدراسة إلى ما يميو 

 في مجال التثقيف الصحيلشبكات التواصل االجتماعي المرأة العراقية التعرف عمى مدى متابعة 

العراقية  معرفة مقترحات المرأةو لشبكات التواصل االجتماعي استخدام المرأة العراقية  التعرف عمى دوافعو 

 .في مجال التثقيف الصحي

ثم اختيارىا  باالعتماد عمى عينة غير احتماليةالمسحي استخدمت الباحثة المنيج الوصفي و 

من خالل توزيعيا عن طريق البريد لجمع البيانات االعتماد عمى االستبانة كوسيمة و  )كرة الثمج(بطريقة 

تمكنت الباحثة  ( استمارة200التي بمغ عددىا )بعد توزيع االستمارات و  التمغراموالماسنجر و اإللكتروني 

 مفردة. 180اصبحت عينة البحث بذلك و استمارة  180من استردااد 

 توصمت الباحثة إلى أىم النتائج اىميا:

 لمموقع ثالث ساعات فأكثر.يستغرقن في تصفحيم ن غالبية افراد العينة أ

في ما ييم كل ما ينشر  معرفة تفاصيل لحرصين عمىيفضمن خدمة التعميقات المبحوثات  نأ

 الصحة.

جتماعية و  حقق من اشباعات معرفية أن استخدامين لموقع فيس بوك ن اغمب المبحوثات ترى أ ا 

االخبار الصحية و عمى مختمف المعمومات االطالع ء لمتعرف و فضاحيث صار الموقع  بالمرتبة األولى

المختمفة و المتباعدة في األماكن  العائالتاالصدقاء و اجتماعي بين إلى جانب ما يوفره من تواصل 

 جغرافيا.
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من استخدام االشباعات المحققة عمى عام لمتعرف  ىذه الدراسة عمى تحميلمدت اعت التعقيب:

عمى موضوع حاولت ىذه الدراسة التركيز و في مجال التوعية  بكات التواصل االجتماعيالمرأة العراقية لش

لعينة من طمبة  -19-إزاء فيروس كوفيد في تنمية الوعي الصحي دور شبكات التواصل االجتماعي 

اختمفت و من حيث اليدف  وافادتنا ىذه الدراسة في الطرق المنيجية االجتماعية،و كمية العموم اإلنسانية 

بطريقة كرة الثمج  فقد اعتمدت عمى عينة غير احتماليةفي اختيار نوع العينة  ىذه الدراسة مع دراستنا

 .الوعي الصحيو  وقد تشابيت مع دراستنا في متغير واحد شبكات التواصل االجتماعي

في التوعية الصحية حول مرض شبكات التواصل االجتماعي  دور الدراسة الرابعة:

االتصال في عموم االعالم و مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر  )الصفحات الفيسبوكية انموذجا(ايبوال.

كمية قسم العموم اإلنسانية  "كاميميا سمطاني"و "لبني قاسمي"تخصص سمعي البصري من إعداد طالبتين 

 2015.1-2014،أم البواقي االنسانية جامعة العربي بن مييديالعموم اإلجتماعية و 

في فيسبوك دور شبكات التواصل االجتماعي ماىو "وانطمقت الباحثتين من اإلشكالية التالية 

 .(Ebola 2105)ةمن خالل صفحالتوعية الصحية حول مرض ايبوال 

 مجموعة من التساؤالت أىميا:وقد انبثق عن ىذه االشكالية 

بالتوعية الصحية حول مرض عمى الصفحة الفيسبوكية الفسسبوك شبكة ما مدى إقبال مستخدمي *

 ؟ايبوال

                                                           
1

قسم العلوم اإلنسانٌة كلٌة كملةلنٌلشهادةالماسترفًعلوماالعالمواالتصالتخصصسمعًالبصريمنإعدادطالبتٌنلبنًقاسمً،كامٌلٌاسلطانً:ممذكرة

2015_2014،أمالبواقً،العلوم اإلجتماعٌة و االنسانٌة جامعة العربً بن مهٌدي
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الخاصة بالتوعية الصحية وراء اقبال عمى الصفحة الفيسبوكية ما الدوافع و الحاجات التي تكمن *

 حول مرض ايبوال؟

 ( عمى شبكة الفيس بوك؟2015)ايبوال ما االشباعات المحققة من خالل صفحة *

من خالل في التوعية الصحية حول مرض ايبوال شبكة الفيس بوك دور *ما األثر الناتج عن 

 . (EboLa2015)صفحة 

 وتيدف الدراسة إلى ما يمي:

 عمى الصفحة الفيسبوكية الخاصة بالتوعية.معرفة مدى اقبال مستخدمي شبكة الفيس بوك -

و كيفية التفاعل  (2015عمى صفحة )ايبوال معرفة دوافع اقبال مستخدمي شبكة الفيس بوك -

 معيا.

 .2015الصفحة الفيسبوكية ايبوال تحديد مستويات االشباع التي حققتو -

من خالل في التوعية الصحية حول مرض ايبوال شبكة الفيس بوك دور كشف االمر الناتج عن -

 .2015صفحة ايبوال 

تم االعتماد عمى اداتي المالحظة التحميمي كما حيث استخدمت الباحثتين المنيج الوصفي 

نشرت عمى صفحة الدراسة و وزعت االستمارة الكترونيا  االستبانة لجمع البيانات لممبحوثينو بالمشاركة

 بطريقة العينة المقصدية.  مفردة 170
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 اىميا:قد توصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج و 

ينمي نسبة المشاركة الذي استطاع ب دوره أن ن شبكات التواصل االجتماعي خاصة الفيس بوك أ

ي تزايد ف Ebola 2015متابعي صفحة في حين أن بين أفراد العينة حول مرض ايبوال  التفاعلو 

مستوى نتوصل الى ان أفراد العينة حققوا و  انتشارهوخطورة المرض و ىو دافع التوعية الصحية  مستمر

 العينة.لمصفحة عمى افراد منو األثر االيجابي و  والتوعية الصحيةفي التزود بالثقافة  اشباع 

في التوعية الصحية من خالل تناولنا لدراسة دور شبكات التواصل االجتماعي فيس بوك التعقيب:

فقد ساعدتنا ىذه الدراسة عمى معرفة الدور التي تمعبو الصفحات الفيسبوكية انموذجا حول مرض ايبوال 

وأوضحت لنا الطرق المنيجية المناسبة في تحقيق التوعية الصحية شبكات التواصل االجتماعي 

اختمفت و في تحميل البيانات االدوات المستعممة و افادتنا ايضا في اختيار المنيج و الستخداميا في دراستنا 

حيث نشترك تشابينا في االستمارة و المنيج المستخدم و اختيار نوع العينة ىذه الدراسة مع دراستنا في 

مما ساعدتنا في تأسيس اإلطار والتوعية الصحية شبكات التواصل االجتماعي دراستنا في متغير 

 .مالئم لموضوع الدراسة النظري

 

 :المقاربة النظرية -10

تعد نظرية االستخدامات واالشباعات واحد من النظريات التي تم نظرية االستخدامات واالشباعات:

إدراجيا ضمن نظريات التأثير المحدود لوسائل اإلعالم التي ظيرت في القرن الماضي في نياية فترة 

الستينات، وكانت تنصب عمى دراسة العالقة بين رغبات واحتياجات الجميور واستخدام وسائل اإلعالم. 
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[ إن األشخاص المؤيدين ليذه النظرية تتمخص رؤيتيم في أن توافد الجميور رضعمحتويات المقال ]

عمى استخدام وسائل اإلعالم من الممكن أن يتم توضيحو عمى ضوء وحجم استخداماتيم، باإلضافة إلى 

 حجم العائد أو االشباعات التي يحصمون عمييا من ىذا االستخدام.

 :االشباعاتمفيوم نظرية االستخدامات و 

مفيوم نظرية االستخدامات واالشباعات إن نظرية االستخدامات واالشباعات تم اصطالحيا 

إعالميا عمى أنيا رغبة الناس في التعرض لوسائل إعالمية حتى يشبع ذلك رغباتيم واحتياجاتيم، أيًضا 

 1استجابة لدوافع االحتياجات الفردية.

 2جذور نظرية االستخدامات واالشباعات:

بعينيات من القرن العشرين الميالدي، ظيرت معرفة عن مشكالت االختالفات الفردية. في فترة األر 

باإلضافة إلى التباين االجتماعي، ومعرفة السموكيات التي ترتبط بوسائل اإلعالم. وأدى ذلك األمر إلى 

الجميور ظيور بداية جديدة لمفيوم العالقة التي تربط بين الجميور ووسائل اإلعالم واالتصال. فأصبح 

يمثل عنصر فعااًل بعد أن كان مأخوذ عنو أنو عنصر سمبي. فترى ىذه النظرية أن الجميور أصبح 

يقوم بانتقاء واختيار الرسائل واألشياء التي يرغب بيا ويفضميا من وسائل اإلعالم واالتصال، فأصبحت 

ويرنر "بالحديث عن ىي من تستجيب لرغبات ودوافع الجميور. قام كل من حسن مكاوي وليمى السيد 

وقالوا في حديثيم أن ىذين االثنين. قد أظيرا أن البحث في أنواع الرغبات واالحتياجات التي  "وتانكرد

يحققيا استخدام وسائل اإلعالم. كانت بدايتو في فترة الثالثينيات من القرن الماضي الميالدي، حيث 
                                                           

1
011،ص2110،مصر،0،دارالفجرللنشروالتوزٌع،طراسة فً االستخدامات واالشباعاتاالعالنات الصحفٌة، دمرزوقعبدالكرٌمالعالً:

2
202_200،ص2102،عمان،0،دارالحامدللنشروالتوزٌع،طالرأي العام و نظرٌات االتصالمصطفىٌوسفكافً،
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االتجاه. وذلك لمتعرف عمى األسباب التي دفعت كانت قد أجريت الكثير من الدراسات من منطمق ىذا 

 الجميور الستخدام وسيمة بعينيا.

 :دراسة ىيرتا وىيرزج

. التي قامت عمى "ىيرتا وىرج"ميالدية، في دراسة كل من  1944وبدأت أبحاث النظرية من عام 

شباع مستمتع، ومثال عمى المسمسالت اليومية. وقال  كل من استيداف الكشف والبحث عن رغبة وا 

إن ىذه الدراسة قد توصمت إلى أنيا تيتم بإشباع الرغبات واالحتياجات العاطفية. دراسة  "ىيرتا وىيرزج"

ميالدي. قام بيرلسون بعمل دراسة  1954بيرلسون ولم تتوقف األبحاث عند ذلك الحد، بل في عام 

إلى أسبوعين. صحف، لفترة وصمت  8ايًضا حول الصحف التي قد توقف عن الصدور وكان عددىا 

وكان سبب توقف تمك الصحف عن الصدور عائد إلى إضراب العاممين بشركة التوزيع التي توجد في 

مدينة نيويورك. فكان سؤال بيرلسون حول ما افتقده الجميور خالل فترة التوقف تمك. وكان بيرلسون قد 

ر ىي الرابط ما بين توصل إلى أن الصحف تمعب أدوار عديد في حياة الجميور، وأن تمك األدوا

الصحف والجميور، حيث يرى الجميور في تمك الصحف. أن الصحف تمثل مصدر لنقل األخبار 

 من مصاعب حياتو اليومية.والمعمومات، باإلضافة إلى أنيا تمثل أيًضا عالم آخر ييرب إليو الجميور 

 :اليو كاتز وبمماردراسة 

”. إليو كاتز وبممار“كانت البداية لتواجد نظرية االستخدامات واالشباعات بشكل كامل، عندما قام 

 1974بتأليف وكتابة كتاب يسمى استخدام وسائل االتصال الجماىيري. وتم تأليف ذلك الكتاب في عام 

لدوافع التي تدفع ميالدًيا، حيث كان يدور حول تخيل األعمال التي تفعميا وسائل اإلعالم من جية، وا
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الفرد إلى االستخدام من جية أخرى. وتعتبر ىذه النظرية بمثابة تحول فكري في المجال الذي يقوم 

بدراسة التأثيرات المختمفة لوسائل اإلعالم واالتصال، حيث يعتقد المؤيدون ليذه النظرية. أن الجميور 

ر أي من وسائل اإلعالم واالتصال يمتمك إرادة قوية يستطيع من خالليا أن يقوم بتحديد واختيا

 .والموضوعات التي يرغب بيا

 1االشباعات:فروض نظرية االستخدامات و 

ولذلك فقد ،بعد أن بدأت المداخل األساسية ليذه النظرية بالوضوح بدرجة كبيرة بالنسبة لمباحثين

وضع الفروض قرروا القيام ببعض المحاوالت التي تتمثل في وضع األسس العممية. باإلضافة إلي 

وكانت ىذه األسس والفروض والعناصر ىي من حددت المداخل ة والعناصر التي تبدأ منيا ىذه النظري

 العممية لمنظرية. 

ومن المعروف أن نظرية االستخدامات واالشباعات كانت قائمة عمى فرض الجميور الفعال 

 اإليجابيوكان ذلك عمى النقيض من فرض نظريات التأثير السابقة.

فرض نظريات التأثير السابقة كان قائم عمى أن قوة التأثير تمتمكياوسائل اإلعالم عمى الجميور ف 

 ومن النظريات الداعمة ليذا الفرض نظرية الرصاصة.

فقد أضافت نظرية االستخدامات واالشباعات صفات الفاعمية اإليجابية عمى الجميور حيث من  

متمقى سمبي فقط بل يتم النظر إليو عمى أنو يتمتع بدرجات خالل ىذه النظرية لم يصبح الجميور مجرد 

                                                           
1

202-202،صمرجع سبق ذكرهمصطفىٌوسفكافً:
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عالية من الوعي في القيامباختيار وانتقاء ما يرغب في أن يتعرض لو من وسائل اإلعالم واالتصال، 

 التي تعمل عمى تمبية رغباتو واحتياجاتو النفسية واالجتماعية.

فروض وىي كما  5ىذا االتجاه قائم عمى ولذلك كان يرى إلييو كاتز وزمالؤه المؤديين لرؤيتو أن  

 يمي:

الجميور أصبح بمثابة األشخاص الذين يشاركون بفاعمية في عممية االتصال الجماىيري. ويقوم  

 باستخدام الوسيمة التي يرغب بيا حيث يرى أنيا تحقق لو احتياجاتو. 

ر أن يقوم بتحقيقيا. وىناك استخدام أنواع الوسائل المختمفة يعبر عن االحتياجات التي يريد الجميو 

 .عدة أمور من شأنيا أن تتحكم في ذلك، ومنيا بالطبع التفاعل االجتماعي باإلضافة إلى الفروق الفردية

الجميور أصبح يمثل الحمقة األساسية في ىذه النظرية، حيث أنو ىو من يقوم باختيار وانتقاء  

 الوسيمة والموضوعات التي تشبع رغباتو واحتياجاتو. 

يكون بمقدور الجميور أن يقوم بتحديد احتياجاتو والدوافع إلييا، ومن ثم يقوم بالمجوء إلى الوسيمة 

 أو الموضوع الذي يحقق لو إشباعيا.

من الممكن أن يتم التعرف عمى المفاىيم الثقافية التي تسود وتنتشر في المجتمع عن طريق  

 قط عن طريق الرسائل اإلعالمية.استخدام الجميور لوسائل اإلعالم واالتصال، وليس ف

وكان محمد البشر قد ذكر أن ليتل جون قد قام بالتأكيد عمى معنى نظرية  :فروض ليتل جون

 فروض رئيسية تبدأ منيا ىذه النظرية وىي كما يمي: 3االستخدامات واالشباعات، وقال إنو توجد 
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قيق إشباعو. من خالل أشياء إن الجميور الخاص بوسائل اإلعالم دائما ما يوجو سعيو إلى تح 

 معينة ىي التي تحدد الرسائل التي يقوم بالتعرض لو بواسطة الوسيمة اإلعالمية. 

إن الجميور الخاص بوسائل اإلعالم أصبح ىو المسئول عن اختيار ما يالئمو، ويحقق لو 

خدام الوسائل احتياجاتو ورغباتو. فيو يعرف ما يحتاجو ويرغب بو فيحاول أن يحقق ذلك عن طريق است

 اإلعالمية المختمفة والمتعددة.

أن ىناك منافسة وصراع بين وسائل اإلعالم ومجموعة من الجيات األخرى، حيث يسعى كل  

منيم إلى إشباع رغبات واحتياجات الجميور. ومن خالل الفروض التي قام كل من إليو كارتز وليتل 

 .مون بالبحث حول البدايات األساسيةجون بوضعيا يتضح أنو يوجد تقارب في رؤي الذين يقو 

 االشباعات:أبعاد نظرية االستخدامات و 

لكي يتم تحديد أبعاد نظرية االستخدامات واالشباعات، سيقوم الباحث بعرض عناصر النظرية، 

 ومن أىم تمك العناصر ما يمي:

الدوافع واالحتياجات التي تحث الجميور عمى أن يتعرض  فرض الجميور اإليجابي والنشط *

 لوسائل اإلعالم. 

 العوامل االجتماعية باإلضافة إلى العوامل النفسية لمجميور الستخدام وسائل اإلعالم. *

 سقف التوقعات من وسائل اإلعالم. *

 اإلشباعات التي تكون وسائل اإلعالم قادرة عمى تحقيقيا. *
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 :ليذه النظريةاالنتقادات الموجية 

 ىي كاآلتي:و لنظرية االستخدامات و االشباعات قدمت بعض االنتقادات عمى ضوء ما سبق 

الوظيفة  اليدف، ،مثل الدوافع واالشباع تتسم بالشيى من المرونة*ان ىذه النظرية تتبنى مفاىيم 

التي تحصل عمييا من فمن الممكن أن تختمف النتائج بالتالي ليس ليا تعريفات محددة و  ىذه المفاىيمو 

 تبعا الختالف التعريفات.تطبيق النظرية 

تختمف اىميتيا من و اجتماعية متعددة ما بين فيسيولوجية ونفسية و *ان الحاجات الخاصة بالفرد 

 .اختيار المحتوىو وسائل اإلعالم التعرضمتتعدد انماط تمك الحاجات  آلخر لتحقيقفرد 

الواقع يختمف و ىادف متعمد ومقصود و وسائل اإلعالم الفرد لاستخدام تقوم النظرية عمى افتراض *

 عن ذلك وىناك استخدامات غير ىادفة.في احيان كثيرة 

من إلى وظائف وسائل االتصال االشباعات ي تستند إلى نظرية االستخدامات و تنظر البحوث الت*

قد تحقق وظائف لبعض األفراد في حين أن الرسالة االتصالية يستخدم الرسائل االتصالي منظور فردي 

 1و تحقق احتالال وظيفيا لبعض اآلخر.

 اسقاط النظرية عمى موضوع الدراسة:

يسعى إلى تحقيق اشبعاتو االشباعات نرى انا الجميور ل دراستنا لنظرية االستخدامات و من خال

.لذلك قمنا بيذه الدراسة يختار االداة المناسبة التي تمبي احتياجاتو و رغباتو عن طريق وسائل اإلعالم و 

                                                           
1

202،صمرجع سبق ذكرهمصطفىٌوسفكافً:
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 ألنيا تناسب ىذه النظرية  "_19التمقيح ضد كوفيد _ ىدور الفيسبوك في تحفيز الطمبة الجامعيين عم"

التي تحقق  في الحصول عمى المعمومات الصحية إلشباع رغباتيم من خالل تمبية حاجيات االفراد 

 الوعي الصحي ليم.



طار النظري للدراسةاإل  
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 ةلمدراسطار النظري اإل

 موقع التواصل االجتماعي فيس بوكالفصل األول: 
 االول: تعريف الفايسبوك المبحث
 الثاني: نشأة الفايسبوك المبحث
 الثالث: مميزات الفايسبوك المبحث
 الرابع: ايجابيات وسمبيات الفايسبوك المبحث
 الخامس: االنتقادات الموجية لمفايسبوك  المبحث

 الفصل الثاني: ما ىو فيروس كورونا
 االول: تعريف فيروس كورونا  المبحث
 الثاني: كيف ينتشر فيروس كورونا  المبحث
 الثالث: أسباب ظيور فيروس كورونا  المبحث
 كوروناعراض فيروس أالرابع:  المبحث
 الخامس: كيفية الوقاية من فيروس كورونا  المبحث

 الفصل الثالث : التمقيح ضد فيروس كورونا 
 االول: تعريف التمقيح المبحث
 الثاني: لقاح فيروس كورونا المبحث
 الثالث: أنواع لقاحات فيروس كورونا المبحث
 الرابع: تطور المقاحات المبحث
 .فعاليتيا و الحماية التي توفرىاالخامس: نجاعة المقاحات و  المبحث



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:

 موقع التواصل االجتماعً فٌس بوك
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 موقع التواصل االجتماعي فيس بوك الفصل األول: 

 تمييد:

من الذي أصبح يعتمد عميو الفرد في حياتو اليومية يعد الفيسبوك من مواقع التواصل اإلجتماعي 

كنموذج في دراستنا ىذه سنركز عمى الفيسبوك و بطريقة جد بسيطة المعمومات أجل تبادل االفكار و 

االنساني التواصل فيما بينيم أن يؤمن لي أفراد المجتمع بإمكان ىذا الموقع أن نشرح كيف  نحاولو 

 المجتمع.مناقشة مختمف قضايا وتحميل و 
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 يسبوكااألول: تعريف الف بحثالم

ر من الناس خصوصًا من الشباب في ية استأثرت بقبول وتجاوب كبيىو شبكة اجتماع: يسبوكاالف

 2004ة نشأتيا في شباط عام ية في بدايوىي ال تتعدى حدود مدونة شخص ،ع أنحاء العالميجم

دعى )مارك يمن قبل طالب متعثر في الدراسة  ،ةيكيات المتحدة األمر يفيجامعة )ىارفارد( في الوال

تيا في نطاق الجامعة وبحدود أصدقاء يس بوك( محصورة في بدايوكانت مدونتو )الف ،رج(يزوكرب

ن لو إن ىذه المدونة يقيخطر ببالو ىو وصديولم  ،وتريالطالب الميووس في برمجة الكمب ،رج(ي)زوكرب

فتخطت شيرتيا حدود الجامعة وانتشرت في مدارس  ،رة جداً يقصة يستجتاح العالم االفتراضي بفترة زمن

ادة يوظمت مقتصرة عمى أعداد من الزوار ولو أنيا كانت في ز  ،ة المختمفةيكيات المتحدة األمر يالوال

 ،س بوك العاميتكمم عن الفيرج(: "لقد أضحى كل منا يمستمرة. والتي قال عنيا مؤسسيا )مارك زوكرب

ن من أجل يستغرق األمر من الجامعة سنتيأظن أنو من السخف أن  ،ي إنشائوالذي تفكر الجامعة ف

و خصائص يسبوك لمستخدميقدم في ذه أفضل منيم وفي أسبوع واحديذ ذلك. وجدت أن بإمكاني تنفيتنف

ق يدة ومتنوعة ومتجددة، تمكنيم من سيولة استخدامو، وسيولة التواصل بمن حوليم؛ عن طر يعد

رة تتسم بالسيولة والتطور، إضافة إلى يرىا منخصائص كثيو وغيدية، أو الفيالصوتة أو يالرسائل النص

ن ياة اآلخر يتعرف عمى حيعبر عن نفسو بشتى الطرق وان يح لمفرد أن يقات التي تتيد من التطبيالعد

مكنو من االشتراك يمكن من وضع الصور الخاصة بالمستخدم و ية المتعمقة بيم كذلك يانات الشخصيوالب

 1جتمع أفرادىا عمى فكرة أو ىدف يد من المجموعات والتي يالعد في

                                                           
1
،صفحةالتفاحاألخضرعلىالفٌسبوكنموذجا،مجلةاآلدابوالعلوممواقع التواصل االجتماعً أوعٌة جدٌدة لنشر الوعً الصحًنورالدٌنمبنً،كنزةحمدي:

220،ص07،الجزائر،مجلد12االجتماعٌة،جامعةمحمدثمٌندباغٌنسطٌف
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 نشأة الفايسبوك  الثاني:بحث الم

 Zuckerberg Markترجـع فكـرة نشـأة موقـع الفـيس بـوك إلى صـاحبو مـارك زوكيربـرج " :النشأة 

زمـالؤه في الجامعـة )جامعـة حيـث أخـذ عمـى عاتقـو تصـميم موقـع جديـد عمـى شـبكة اإلنترنـت ليجمـع  "

ن يكـون ىارفـارد  األمريكية( ويمّكنيم من تبادل أخبارىم وصورىم وآرائيم ولم يعتمد في تصميمو إلى أ

 Zuckerbergم أطمـق "2004يجتـذب اإلعالنـات أو موقـع ييـتم بنشـر األخبـار، وفي عـام موقـع تجـاري 

في جامعة ىارفـارد حيث الفيسـبوك  وكان في البداية عبارة عن شبكة تواصل اجتماعي بين األصدقاء "

مى توسيع قاعـدة مـن يحـق ليم " ع" Zuckerbergجع ة واسعة بينيم، األمر الذي شعبياكتسب ش

ة االحي رف عمىعون إلى التعالموقع لتشمل طمبة جامعات أخرى أو طمبة مدارس ثانوية يسدخول إلى ال

تمر موقع فيسبوك قاصرا عمى طمبة الجامعات والمدارس الثانوية لمدة سنتين ثم الجامعية، واس

اب موقعو أمام كل من يرغب في و خطوة أخرى لألمام، وىي أن يفتح أبو أن يخط" Zuckerbergقرر"

ر دم في شيمميون مستخ ٢١ة طفـرة في عدد مستخدمي الموقع، إذ ارتفع من استخدامو، وكانت النتيج

مية م اما  تس2007مميون مستخدم في بداية عام  40من ر إلى أكث 2006ديسمبر من عام 

Facebook  فمرجعيا ينسب إلى اسم الدليل الذي ُتسمِّمو بعض الجامعات األمريكية لطالبيا المستجدين

باالغتراب، لقدامى  ومعمومات مختصرة عنيم حتى ال يشعر المستجّدون م اوفيو أسماء وصور زمالئي

ات يساعدىم عمى تبادل المعمومدقاء و والفيسبوك ىو موقع تواصل اجتماعي يعمل عمى تكوين األص

مكانياطع الفلممفات والصور الشخصية ومقوا ة، ثة أو الدردشة الفورية المحاديديو والتعميق عمييا وا 

دقاء القدامى والجدد وتبادل ترة  قصيرة، وكذلك إمكانية التقاء األصويسيل إمكانية تكوين عالقات في ف

أن الفيس بوك يقدم مجموعة من الخدمات المعمومات وآخر األنباء والتطورات معيم، وباالستطاعة القول 
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ة األولى في الرسائل وىي خاصية يتيحيا الفيس بوك بشكل مبسط وسيل األساسية لزواره، تتمثل بالدرج

عمى الفيس بوك أن يثبت فحة شخصـية صلكل األصدقاء، كذلك بإمكان أي شخص لديو  لمغاية

 1ب بحضور أو مشاركة األصدقاء معو فييا.امة التي تخصو وعائمتو، ويرغبات اليالمناس

 مميزات الفيس بوك:الثالث:  المبحث

لفيس بوك عمى غيره بعدة  مختمفة ومع ذلك وفقط نميز امواقع التواصل اإلجتماعي عديدة و رغم أن 

 مميزات من بينيا:خصائص و 

ىذه الخاصية تسمح لمستخدمي الفيس بوك بإضافة الصور والعالمات التي يمكن التعميقات: (1

تطبيقيا بحيث يمكن أن تكتب أي تعميق في مساحة التعميقات أو إضافة تعميق مع إمكانية 

 إضافة رابط أو صورة.

ألحد يمكن الفيس بوك مستخدميو القيام بعمل معجب ألي نص أو صورة أو فيديو  اإلعجاب: (2

 األصدقاء و ىي عممية متاحة بين األصدقاء.

ىي عبارة عن إشيار يخبر المستخدم بأن أحد األصدقاءيقون  بالترحيب بو و  خاصية نكزه: (3

ىذا في صورة خدمة الرسائل و الخدمات التي يقدميا الفيسبوك و  كما ال يمكننا أن نغفل عن

رسال اليدايا اإلفتراضية وىذا األكثر شيوعالدرد ستخداميا من طرف المستخدمين شة وا  ا وا 

 من مميزات الفيس بوك:و 

                                                           
1

210_210،ص2100،دارالعربً،القاهرة،مصر،الجرٌدة إلى الفٌسبوكوسائل االتصال الحدٌثة من فتحًحسٌنعامر: 
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 :المكانية، حيث الجغرافية و  إستطاع الفيس بوك بحركتو إلغاء العديد من الحواجزالعالمية

نسمع بمصطمحات كالسيولة ليذا واصل مع أفراد في الغرب ببساطة وسيولة و ألفراد في الشرق تيمكن 

 المسموع والمرئي.لتعميقات سمح بالتواصل المقروء و إضافية من اىو حينما وفر مجموعة وغيرىا و 

 :داث يتفاعل مع األحو في الفيس بوك يكتب يرسل يستقبل ويقرأ إن الفرد  التفاعمية

التي غيرت محوى  ة، ويعتبر الفيس بوك من التقنياتالتعميقات فيو في عممية أخذ و رد مستمر و 

منيا الفيس ممتقي أحدثت الوسائل التفاعمية و اإلتصاالت فبعدما كانت اإلتصاالت خطية مباشرة مرسل 

بوك ثورة غيرت اإلتصاالت إن ىذه التفاعمية تعطي لمفرد الفرصة بشكل أكبر عمى أن يشارك ويسيم 

 بشخصو في الموضوع تحميال و نقدا أو تعميقا.

 أتاحت التحديثات العديدة التي قام بيا موقع الفيس بوك تخدام:التنوع و سيولة اإلس

الفيس بوك أحد البرامج اإلفتراضية السيمة المشتركين فيو الكثير من الفرص واألنشطة و الفرصة أمام 

الصور التي تيسر لممستخدم التفاعل، ىذا ىو الفرق مغة الرموز و التي تستخدم الحروف ببساطة ال

السيولة وىي رأس المال الحقيقي في لفريق اإلداري المسيرلفيس بوك البساطة و ساسي الذي فيمو ااأل

في ىذا العالم إال و يتم خمق فييا فكرة إبداعية جديدة  لمد التقني الكبير، فكل لحظة تمرمواجية ا

يرىا، غأم تعد المعايير قائمة عمى ذلك الزخم الكبير المتعمق بالحجم أو األلوان أو ى أوجيا و المنافسة عم

 أصبحت الوظائف الجديدة الذكية السيمة المتنوعة ىي المعيار ببساطة ىي لغة التكنولوجيا. بل

 :التسجيل أتاحت لمفرد البسيط إمكانية امتالك إن مجانية اإلشتراك و  التوفير واإلقتصادية

فرد.يرغب في لم يعد.ذلك حكر عمى أصحاب األموال فأي ى فيس بوك و بات يشعر بإنتمائو و فضاء عم

ستثمارية تخصصت في المجال فتح صفحة عمى فيس بوك فمو ذلك غير أن فيس بوك ىو المؤسسة اإل
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صورىم م و فإنو يحصل سنويا عشرات الماليير من األرباح الناتجة عن تداول األفراد ألنشطتي الرقمي

رص عمى زياد وتفاعالتيم اليومية  فالحرص عمى بقاء فيس بوك كما ىو مجاني ىو في األساس ح

 1مؤشرات األرباح.

 الرابع:إيجابيات وسمبيات الفايسبوك بحث الم

لمواقع التواصل من الناحية االجتماعية فوائد كثيرة جدا تمكن من استمرار التواصل بين مستخدمي 

وذلك من شأنو أن يزيد من الترابط ومن قوة العالقات بين المجتمع  ىذه المواقع مع بعضيم البعض،

 المواقع ايجابيات عديدة:،فمتمك 

فضال التعرف عمى ثقافات الشعوب األخرى و  منيا تبادل األراء بين المستخدمين بعضيم البعض،

عن أنيا وسيمة عابرة لمحدود لمتواصل بين األشخاص فتتيح لمفرد تكوين صداقات من دول أخرى كما 

وتسيل عممية  ،ى التقارب بين األفراداإلجتماعية التي تيدف إلسيمة لممارسة األنشطة الثقافية و أنيا و 

وقد تم استخداميا مؤخرا في التجييز لمثروات الشعبية التي تيدف إلسقاط أنظمة  ،التواصل مع األخرين

الطاغية والمستبدة وتحظى برفض شعبي يجعل الشباب يفكرون في اإلطاحة بيا عن طريق الحشد من 

 2.والتظاىر بيا خالل إرسال دعوات النزول إلى الميادين العامة

ولكن ليا سمبيات كثيرة أيضا،ويمكن أن تطغى سمبياتيا عمى إيجابياتيا من الناحية التربوية 

 والمسؤولية اإلجتماعية،فمن ضمن ىذه السمبيات: 

                                                           
1
72،ص22،العدد01،جامعةمحمدخٌضربسكرة،الجزائر،مجلدمواقع التواصل االجتماعً"فٌسبوك"، مجلة العلوم اإلنسانٌةدهٌمًزٌنب:
2

21،ص2101مؤسسةكنوز،الجزائر،،تكنولوجٌا االعالم الحدٌثة، الستخدام و التأثٌرمحمدالفاتححمديآخرون:



33 
 

أو نشر  األخبار المغموطة،نظرا لعدم اشتراك التأكد من المعمومة قبل نشرىا،كثرة تداول اإلشاعات و 

 ،ما يكتب وما ينشر في تمك المواقعالمواقع ،إضافة إلى غياب الرقابة عمى  مصدر الخبر عمى تمك

وىناك ضرر كبير جدا  ،ليست ليا أي أىمية،بل إنيا ضارة فيناك الكثير من الشباب يقومون بنشر مواد

ربية التي ىي مزيج بين العربية واالنجميزية ويطمق وىو ظيور بعض األلفاظ والمغات الغ ،ليذه المواقع

ومثل ىذه المغات من شأنيا أن تضعف مستوى المغة العربية لدى األجيال القادمة وتؤدي  ،عمييا الفرانكو

 1إلندثار لغتنا األصمية.

 الخامس: االنتقادات الموجية لمفايسبوك  المبحث

يتعرض موقع الفايسبوك لمكثير من االنتقادات من مدار السنوات القميمة الماضية،ففي اكتوبر من 

دخول الموقعين أجيزة الكمبيوتر والشبكات الخاصة قامت جامعة نيوميكسيكو بحظر ال 2005عام 

قد أشارت الجامعة إلى أن السبب وراء ذلك فيما يتعمق بإساءة استخدام الموارد المتاحة بالحرم الجامعي و 

في أنشطة التي  عمى االنترنيت عالوة عمى أن الموقع يفرض استخدام وثائق التفويض الخاصة بالجامعة

في وقت الحق قامت الجامعة بإلغاء الحظر الذي فرضتو من قبل عمى استخدام الموقع تتعمق بالجامعة و 

و ذالك بعد أن تمكن القائمون عمى إدارة الموقع من معالجة الموقف من خالل عرض أخطار عمى 

ا عالقة بوثائق التفويض صفحة الدخول تنص عمى أن مواقع التفويض التي تستخدم عمى الموقع ليس لي

 المستخدمة في الحسابات الخاصة بالكمية. 

                                                           
1

27،ص0،2100،داراسامة،االردن،طاإلعالم الجدٌد شبكات التواصل االجتماعًعلًخلٌلشقرة:
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حيث ذكرت أن  2007قامت حكومة أونتاريو بحظر دخول الموظفين إلى الموقع في ماي سنة 

 .2008الموقع يمت بمكان العمل بصمة مباشرة في يناير سنة 

اة التي قتمت ل تمك الفتقامت إحدى المجموعات عمى الفاسيبوك بإفصاح عن ىوية ستيفاني رينجي

التي لم تكن اسرتيا قد اعطت تصريحا لشرطة تورنتو بعد نشر اسميا او اسماء في والية تورونتو و 

ذالك عمى الرغم من أنو يحظر نشر اسماء القصر المذين تتم ن في القضية إلى وسائل اإلعالم و المتيمي

حداث وعمى الرغم من محاوالت الشرطة و إدانتيم في إحدى قضايا بموجب قانون العدالة الجنائية أل

كذلك القائمين عمى الموقع لاللتزام بقواعد الخصوصية عن طريق حذف اسم الفتاة فانيم قد الحظوا 

نظرا لطبيعة الفايسبوك التي خرى كمما تما حذفيا و صعوبة القيام بذلك حيث تتم إعادة نشر البيانات مرة ا

يران  من الدولتتيح دخول أي فرد اليو، فإن العديد  قامت بحظر الدخول الى المواقع ومن بينيا سوريا وا 

ار الحظر جاء استنادا إلى قيام البعض بالتحريض عمى شن ىجمات وقد ذكرت الحكومة السورية أن قر 

ضد السمطات من خالل الموقع، إضافة إلى ذلك فإن الحكومة السورية تخشى التسمل لمشبكات 

و تم استخدام الفايسبوك من قبل بعض المواطنين السوريين لتوجيو اإلجتماعية في سوريا كما ان

يعاقب عمييا القانون االنتقادات إلى الحكومة حيث ان توجيو االنتقاد إلى الحكومة السورية يعد جريمة 

تم القاء القبض عمى مواطن مغربي يدعى فؤاد مرتضى بتيمة إنشاء  2007فيفري سنة  05في يوم و 

 1ايسبوك.ممف زائف عمى الف

 

                                                           
1
.220_222،مؤسسةطبٌةللنشروالتوزٌع،القاهرة،ص0،طاإلعالم الجدٌدصالحمحمدعبدالحمٌد:



35 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثانً: 

(91ماهو فيروس كورونا )كوفيد   
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 (19)كوفيد : ماىو فيروس كورونا الفصل الثاني

 تمييد:

تمثل و امراض اكثر و بين الزكام  تنوع التياباتمن الفيروسات التي تسبب تعد فيروسات كورونا 

حيوانية تعد فيروسات كورونا من قبل و لدى البشر من الفيروسات التي يصعب تحديدىا ساللة جديدة 

إلى أن فيروس كورونا توصمت االستقصاءات و يعني ذلك أنيا تنتقل من الحيوان الى البشر المصدر 

المعروفة بالحيوانات لم تصيب البشر كورونا كما انتشرت فيروسات المسبب لمتالزمة االلتياب الرئوي 

 بعد.

 .كيفية الوقاية منوواعراضو و  بداية انتقالوو  19سنحاول في ىذا الفصل شرح مفيوم كورونا كوفيد 
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 االول: تعريف فيروس كورونا المبحث 

-2SARS) تبين أن فيروًسا جديًدا يسمى فيروس المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا

CoV-2 ويسمى المرض الناتج عنو: 2019الصين عام و السبب في تفشي مرض ظير في ( ى .

 (.19)كوفيد  2019مرض فيروسكورونا 

أصبح جائحة عالمية.  19كوفيد  ، أعمنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس2020في مارس 

وتعمل مجموعات الصحة العامة، ومن بينيا مركز مكافحة األمراض والوقاية منيا في الواليات المتحدة 

العالمية عمى متابعة ىذه الجائحة ونشر آخر المستجدات عمى مواقعيا عبر اإلنترنت. ومنظمة الصحة 

 19.1كوفيد  وتصدر ىذه المجموعات توصيات لموقاية من انتشار ىذا الفيروس المسبب لمرض

 نشأة فيروس كورونا الثاني: المبحث

عبر المخالطة ينتقل بشكل أساسي من شخص إلى آخر  19كوفيد  أظيرت البيانات أن فيروس

أقدام أو مترين تقريًبا(. وينتشر الفيروس عن طريق الرذاذ التنفسي الذي يخرج من  6المصيقة )في نطاق 

وربما يستنشق شخص  يعطس أو يتنفس أو يغني أو يتحدث الشخص المصاب بالفيروس حين يسعل أو

 قريب منو ىذا الرذاذ أو يدخل إلى فمو أو أنفو أو عينيو.

عندما يتعرض الشخص لقطرات  19كوفيد  الت، من الممكن أن ينتشر فيروسوفي بعض الحا

 صغيرة أو بقايا رذاذ تظل عالقة في اليواء لعدة دقائق أو ساعات، وىذا يسمى االنتقال عبر اليواء.

                                                           
1
 http//www.who.int/ar/emergencies /desease/novel-courona virus_19, le 23avriL2022,14h.30 
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ويمكن لمفيروس أن ينتشر أيًضا إذا لمست سطًحا يغطيو الفيروس ثم لمست فمك أو أنفك أو 

 الخطر في ىذه الحالة يكون منخفًضا.عينيك. ولكن احتمال 

من شخص مصاب ال تظير عميو أعراض. وىذا يسمى االنتقال  19كوفيد  يمكن أن ينتقل فيروس

أيًضا من شخص مصاب ولم تظير عميو األعراض  19كوفيد  دون أعراض. ويمكن أن ينتقل فيروس

 بعد. وىذا يسمى االنتقال السابق لألعراض.

 1مرتين أو أكثر، لكن ىذا غير شائع. 19كوفيد  روسمن الممكن أن تصاب بفي

 الثالث: أسباب ظيور فيروس كورونا بحث الم

في منطقة  2019في ديسمبر  19-ظير الوباء القاتل والذي عرف باسم کورونا، ثم باسم کوفيد

بالصين، وقد ذكر أن مصدر الوباء يعود إلى السوق العمومي لألسماك، حيث تناولت  Wuhanووىان 

سيدة في التاسعة واألربعين من عمرىا حساء الوطواط، فأصيبت بأعراض مرض فتاك لمتعرف حقيقتو 

سنة(استطاع في الثالث  Wenliang 33في أول األمر، إال أن أحد األطباء الشباب، دكتور )ونميانق، 

، أن يتعرف عمى الفيروس القاتل، فقام عمى الفور بنشر تحذير صارم 2019رين من ديسمبر والعش

لزمالئو األطباء عمى صفحتو الخاصة، ولكن سرعان ما تم استدعائو إلى مكتب األمن العام ووجو لو 

اتيام بنشر معمومات كاذبة تضر بالنظام االجتماعي، وطمب منو سحب اإلعالن، وبعد أيام قميمة 

صيب الدكتور )لي( نفسو بأعراض المرض فأخذ إلى المستشفى حيث قام لممرة الثانية بنشر صورتو أ

وىو عمى سرير الموت، يتنفس من خالل األجيزة الصناعية، وكان ذلك ىو المشيد الذي أرعب العالم 
                                                           

1
،10،العدد12،المجلد12،مجلةالوقاٌةواالرغنومٌا،جامعةالجزائرالفٌسبوك والتوعٌة بالخدمات الصحٌة اتجاه جائحة كورونالبصٌرفطٌمة،لبٌضلٌندة:

22ص
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الغضب  كمو، أما إعالن وفاتو فقد أحدث رنة حزن عميقة في طول البالد وعرضيا، كما أثار موجة من

العارم في الوسائط االجتماعية في الصين، مطالبة الحكومة المحمية باالعتذار، ومطالبة الحكومة 

( وحسب Jinping)لي( كارثة سياسية لمرئيس )شيجنبنث الدكتور المركزية بحرية الكالم، ولم تصبح وفاة

نما غدت كارثة عالمية  .وا 

أنو "جائحة" إذ يستطيع الفيروس االنتشار عمى  2020مارس  11ووصفتو الصحة العالمية في 

مباشرة مما سرع في انتشاره، وفي منتصف يناير أبمغت عدة دول في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية عن 

وصول الفيروس إلى أراضييا واعتبر األوروبيين ىذا الوباء مثمو مثل أي وباء معروف، ولن يصل إلى 

ت العكس إذ بدأت تتصاعد اإلصابات بشكل كبير، حتى اعتبرتو أوروبا إال أن األحداث األخيرة أثبت

 .صحة العالمية أوروبا بؤرة لموباءمنظمة ال

 وحسب ما تم تداولو فيناك أسباب أخرى أدت إلى ظيور الوباء من بينيا:

في توجيو االتيام من طرف الصين إلى الواليات المتحدة األمريكية التي تسببت في ظيوره  يةالبدا

عمماء ىذه األخيرة إضافة إلى اعتبار ىذا الوباء من األسمحة البيولوجية الصنع لم يكن من  من قبل

ده العدم حيث أن العديد من الكتب األمريكية تنبأت بيذا الفيروس وكان ليا نظرة استشرافية بل تم تجسي

 .بجميع التفاصيل في فيمم أمريكي

لصينية وخصوصا أن الصين وضعت تعتيما وىناك من يرى أن سبب الوباء ىو مختبرات ووىان ا

إعالميا عن انتشار ىذا الوباء، مما جعل أمريكا تتيم الصين بانتشاره عمى المستوى العالمي نظرا لمتكتم 

عميو لمدة تجاوزت الشيرين، وكذا تعمدىا ترك مجاليا الجوي مفتوح لفترة طويمة مما ساىم في انتشار 



40 
 

ومحمة ينتشر العالمية استبعدت كون الفيروس تم انتاجو مخبريا ولم الوباء، لن منظمة الصحة العالمية 

 يتم التالعب بو عن قصد.

وىناك من يرى بأن الفيروس ظير في سوق لمحيوانات الحية في مدينة ووىان قد نشأ في 

الخفافيش، فيما خمص باحثون في بكين أن الثعابين ىي أكثر األنواع الحاممة ليذا الفيروس، وىناك من 

مص أن ىذا الفيروس تطور عمى حالتو المرضية من خالل االنتقال الطبيعي في مضيق غير بشري خ

 1ثم قفز إلى البشر مما تبين بأنو نتاج تطر طبيعي .

 الرابع: اعراض فيروس كورونا  المبحث

بين الخفيفة لمغاية إلى الحادة. وبعض األشخاص ال تظير  19كوفيد  تتراوح حدة أعراض مرض

أعراض. أما المؤشرات واألعراض األكثر شيوًعا فيي الحمى والسعال والتعب وفقدان حاستي عمييم 

 التذوق والشم.

وقد تشمل المؤشرات واألعراض األخرى: ضيق النفس وآالم العضالت والقشعريرة والتياب الحمق 

إذ ُسجمت  ،ىذه القائمة ال تشمل كل األعراضو  الصدر واإلسيال والقيء والغثيانوالصداع وآالم 

يوًما من التعرض  14أعراض أخرى أقل شيوًعا. تظير األعراض بعد مدة تتراوح بين يومين و

 2لمفيروس.

 

                                                           
1

07،ص0،المغرب،طحاث والدراساتجائحة كورونا وآثارها االجتماعٌة والتربوٌة و النفسٌة، مركز تكامل لالب
2
،تماالستٌرادمنالمكتباالقلٌمًلشرقاالوسط:المدٌر اإلقلٌمً لمنظمة الصحة العالمٌةاحمدبنسالمالمنظري:

http//www.emro.who.int/ar/health-topics/ corona vurous/about-covid19,htmL Le 24 AvriL 2022,19.30h 
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 كيفية الوقاية من فيروس كورونا الخامس:بحث الم

داخل الواليات  19كوفيد  صرحت إدارة الغذاء والدواء األمريكية باالستخدام الطارئ لبعض لقاحات

بيونتك المضاد لفيروس كوفيد -استخدام لقاح فايزر إدارة الغذاء والدواء األمريكية فقد اعتمدت ،المتحدة

أكثر من  عاًما أو 16، الذي أصبح ُيعرف باسم كوميرناتي، لوقاية األشخاص الذين تبمغ أعمارىم 19

ك من أو تحمي 19كوفيد  ويمكن أن تقيك المقاحات من اإلصابة بمرض 19اإلصابة بمرض كوفيد 

 .19التعرض لممضاعفات الخطيرة عند اإلصابة بمرضكوفيد 

 ما الذي يمكنني فعمو لتجنب اإلصابة؟

، فيناك بعض الطرق التي يمكنك من خالليا تقميل 19كوفيد  إذا لم تتمق المقاح المضاد لفيروس

افحة مركز مك ويوصي كل من ،الحد من خطر انتقالو إلى اآلخرينو  19كوفيد  خطر اإلصابة بمرض

 باتباع التدابير االحترازية اآلتية: ومنظمة الصحة العالمية األمراض والوقاية منيا

أقدام )مترين( عمى األقل بينك وبين األشخاص اآلخرين من  6احرص عمى إبقاء مسافة  -

 غير أفراد أسرتك.

 تجنب التجمعات المزدحمة واألماكن المغمقة ضعيفة التيوية. -

ذا لم تتمكن من ثا 20والصابون باستمرار لمدة ال تقل عن اغسل يديك بالماء  - نية. وا 

 % من الكحول عمى األقل.60فيمكن استخدام معقم يدين كحولي يحتوي عمى نسبة غسل يديك، 

 ارتِد كمامة في األماكن العامة، خاصًة عندما يصعب عميك االلتزام بالتباعد االجتماعي. -
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وتخمص من المناديل  ،السعال أو العطس ك أو بمنديل عندغّط فمك وأنفك بمرفق -

 المستعممة. ثم اغسل يديك عمى الفور.

 ال تممس عينيك أو أنفك أو فمك. -

 احرص عمى تنظيف األسطح التي تالمسيا عادًة وعقميا يومًيا. -

لذا  ،صبح أكثر عرضة لإلصابة بمرض شديدإذا كنت مصاًبا بحالة طبية مزمنة، فقد ت -

 الطرق األخرى لحماية نفسك. عميك استشارة الطبيب بشأن

ومنظمة الصحة  مركز مكافحة األمراض والوقاية منيا يوصي ارتداء الكمامة؟ ىل يجب      

األشخاص الذين لم يتمقوا المقاح بأن يرتدوا كمامة من القماش في األماكن العامة عندما يصعب  لعالميةا

الذين لم يتمقوا المقاح في ارتداء كمامات  االلتزام بالتباعد االجتماعي. وينبغي أن يستمر األشخاص

، 19كوفيد  الوجو في األماكن العامة المغمقة واألماكن المفتوحة التي يزيد فييا احتمال انتقال فيروس

وجاءت ىذه التوصية استناًدا إلى أدلة تفيد  ،ات المزدحمة أو التجمعات الكبيرةكما ىو الحال في الفعالي

 قد ينقمون العدوى قبل أن يكتشفوا أنيم مصابون بو. 19كوفيد  يروسبأن األشخاص المصابين بف

قد يساعد ارتداء الكمامة في األماكن العامة عمى الحد من انتشار المرض عن طريق األشخاص 

المصابين الذين ال تظير عمييم أعراض. ويوصى بارتداء الكمامات القماشية غير الطبية بالنسبة إلى 

لكن في بعض األماكن، قد يكون  ،تخدام الكمامات الجراحية إذا كانت متوفرةعامة الناس. ويمكن اس

 ، لذا يجب ادخارىا لمفرق الطبية.N95ىناك نقص في الكمامات الجراحية وكمامات 
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لمركز مكافحة األمراض والوقاية منيا، يمكن عدم ارتداء الكمامة بعد تمقي جرعات المقاح  وفًقا

ولكن إذا كنت في منطقة شيدت الكثير من  ،ًبا بموجب القواعد أو القوانينمو كاممة إال إذا كان ذلك مط

مركز مكافحة األمراض والوقاية  في آخر أسبوع، فإن 19كوفيد  حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس

يوصي بارتداء الكمامة داخل األماكن العامة المغمقة أو األماكن المفتوحة المزدحمة أو عند  منيا

 ص الذين لم يتمقوا المقاح مخالطة لصيقة.مخالطة األشخا

ذا كنت قد تمقيت جرعات المقاح كاممة لكنك مصاب بحالة طبية أو تتناول أدوية ُتضعف الجياز  وا 

ولن تكون محصًنا بالكامل إال بعد مرور ، مرار في ارتداء الكمامةالمناعي، فقد يتعين عميك االست

المضادة  الحمض النووي الريبوزي المرسال اتأسبوعين من تمقي الجرعة الثانية ألحد لقاح

، أو بعد مرور أسبوعين من تمقي جرعة واحدة من لقاح جانسن/جونسون آند جونسون 19كوفيد  لفيروس

 .19كوفيد  المضاد لفيروس

في الواليات المتحدة، يتعين عمى الجميع ارتداء الكمامات عمى متن الطائرات والحافالت 

 ائل النقل العامة.والقطارات وغيرىا من وس

إذا كنت تخطط لمسفر، فتحقق من التدابير الالزمة لمسفر، واتبع االحتياطات ىل أستطيع السفر؟

الخاصة بالتردد عمى األماكن العامة. وقد ترغب أيًضا في استشارة الطبيب إذا كانت لديك مشكالت 

 ومضاعفاتو.صحية تجعمك أكثر عرضة لإلصابة بالتيابات الجياز التنفسي 

أو كنت أشك في  19ما اإلجراءات التي ينبغي اتخاذىا إذا اكتشفت أنني مصاب بفيروس كوفيد 

 إصابتي بو؟
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أو تعرضت لمفيروس المسبب لو، فاتصل بالطبيب لمحصول  19كوفيد  إذا ظيرت عميك أعراض

ذا ظيرت 19 كوفيد عمى المشورة الطبية. ومن المرجح أن يوصيك الطبيب بإجراء اختبار لفيروس . وا 

ذا  19كوفيد  عميك مؤشرات طارئة لفيروس مثل صعوبة التنفس، فاطمب الرعاية الطبية عمى الفور. وا 

تطمب األمر الذىاب إلى المستشفى، فاتصل بو سابًقا حتى يمكن لمطبيب اتخاذ االحتياطات الالزمة 

 لضمان عدم تعرض اآلخرين لمفيروس.

 :19كوفيد  شر الفيروس المسبب لمرضاتبع االحتياطات التالية لتجنب ن

الزم المنزل وال تذىب إلى العمل والمدرسة واألماكن العامة، وال تغادره إال لمحصول عمى  -

 رعاية طبية.

 تجنب ركوب وسائل النقل العامة وسيارات األجرة واستخدام خدمات تأجير السيارات. -

 يوانات أليفة.ارتِد كمامة قماشية أثناء وجودك برفقة أشخاص آخرين أو ح -

 ثانية. 20اغسل يديك بالماء والصابون باستمرار ولمدة ال تقل عن  -

 اعزل نفسك قدر اإلمكان عن اآلخرين أو الحيوانات األليفة أثناء وجودك في المنزل. -

 استخدم غرفة وحماًما منفصمين إن أمكن. -

 ى.تجنب مشاركة األطباق واألكواب ومفارش األسّرة واألدوات المنزلية األخر  -

 1احرص عمى تنظيف األسطح التي تالمسيا عادًة وعقميا يومًيا. -

 

                                                           
1
:مٌةمنظمة الصحة العال

http//www.moh.gov.sa.le 24 AvriL2022,19.35h 
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 الثالث: التمقيح ضد فيروس كوروناالفصل 

 :تمييد

سموكات و يرتبط ىذا ب بين مختمف دول العالم في العصر الحالي المنتشرة تنوعت االمراض 

لتحقيق ف ال بد من توعية نفسو الصحة عند االنسان ىي كل شيئ و في حياتو اليومية الخاطئة  االنسان

فالغاية من المقاح تحسين صحة وايضا الى الوقاية وبالتالي تم المجوء إلى المقاح سالم التكامل والعيش ب

 .االمراضومحاولة خفض االنسان 

أنواع ف ايضا ماىو لقاح فيروس كورونا و نعر مفيوم المقاح و سنحاول في ىذا الفصل أن نتناول و 

 وفعالياتو.سر نجاحيا طورت ىذه االخيرة و كيف تو المقاحات 
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 االول: تعريف التمقيح المبحث

اإلنسان من أجل التمقيح ىو إجراء وقائي يقوم عمى حقن جسم غريب )الذي ىو المقاح( في جسم 

 حمايتو والوقاية من بعض األمراض.

 ما ىو تعريف المقاح ؟

المقاح ىو عمى شكل بكتيريا أو فيروس تعرض لعدة عوامل فيزيائية أو كيميائية سريعة االنفعال 

 :تاج المرض. وىو يؤخذ إما عن طريقمن أجل إضعاف قدرتيا عمى إن

 الفم 

 الحقن 

الجسم وتشجيعو من أجل إنتاج مضادات األجسام، وبالتالي الوقاية  كما يعمل المقاح عمى تحفيز مناعة

 من األمراض.

 لماذا ينصح بالتمقيح ؟

يعتبر التمقيح إجراء أساسيا ألنو وسيمة وقائية تحمي الجسم من التعرض لمجموعة من األمراض 

 :و مكمفا. وليذا فإن التمقيح يضمنالخطيرة والمميتة والتي يعتبر عالجيا صعبا أ

 الوقاية أو الحماية الفردية: أي الوقاية من المرض الممقح من أجمو.
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الشخص الوقاية أو الحماية الجماعية: وذلك عبر مكافحة انتقال األمراض لموسط الذي يعيش فيو 

 العائمة، المدرسة، األصدقاء...( باإلضافة إلى مكافحة انتشار خطر الوباء.المريض )

 راد المجتمع يضمن لنا الحد من انتقال البكتيريا.إن تمقيح اكبر عدد ممكن من أف

 .لقاح فيروس كورونا : الثانيبحث الم

، ويعد التطعيم أحد أفضل السبل 19-تشكل المقاحات أداة حاسمة األىمية في المعركة ضد كوفيد

 .19-لحماية نفسك واآلخرين من كوفيد

 :أكثر أمانًا من اإلصابة بالعدوى التطعيم

جيازنا المناعي عمى التعّرف عمى الفيروس المستيَدف وتكوين أضداد لمكافحة  ُتدّرب المقاحات

المرض، دون اإلصابة بالمرض ذاتو. وبعد تمّقي التطعيم، يكون الجسم مستعًدا لمكافحة الفيروس إذا 

  تعرض لو الحًقا، ومن ثّم الوقاية من المرض.

استجابة  19-بب لمرض كوفيدوتتكّون لدى معظم األشخاص الذين يصابون بالفيروس المس

مناعية خالل األسابيع القميمة األولى، ولكننا ما زلنا نتعّرف عمى مدى قوة واستدامة تمك االستجابة 

  المناعية، وأوجو اختالفيا من شخص إلى آخر.

أن يحصموا عمى  19-وينبغي لألشخاص الذين ُأصيبوا بالفعل بالفيروس المسبب لمرض كوفيد

تمّقوا تعميمات خالف ذلك من مقّدم الرعاية الصحية. وحتى لو كنت قد ُأصبت بالعدوى التطعيم ما لم ي
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سابقًا، فإن المقاح يعمل كمعّزز لالستجابة المناعية. وىناك حاالت ُأصيب فييا أشخاص بعدوى 

 لممرة الثانية، مما يزيد من أىمية تمّقي التطعيم. 19-الفيروس المسبب لمرض كوفيد

يمكن لممينيين الطبيين أن يقدموا أفضل النصح لألفراد عّما إذا كان :أثناء التطعيمما يمكن توّقعو 

ينبغي أن يتمقوا المقاح أم ال وفي أي وقت ينبغي أن يتمقوه. سيتولى عامل صحي إعطاء المقاح، 

م دقيقة قبل مغادرة موقع التطعي 30إلى  15وسُيطمب من الشخص الذي يتمقاه االنتظار لمدة تتراوح من 

لكي يتسنى لمعاممين الصحيين مراقبتو من أجل الكشف عن أي تفاعالت غير متوقعة ناجمة عن 

  التطعيم.

، عمى غرار أي لقاح آخر، آثاًرا جانبية تتراوح بين الخفيفة 19-ويمكن أن تسبب لقاحات كوفيد

اآلثار الجانبية من والمتوسطة، مثل الحمى الخفيفة، أو ألم أو احمرار في موضع الحقن. وتزول ىذه 

-تمقاء نفسيا في غضون بضعة أيام. يرجى االطالع عمى المقالة التفسيرية بشأن مأمونية لقاحات كوفيد

الصادرة عن المنظمة واألسئمة واألجوبة بشأن المقاحات لتعّمم المزيد عن اآلثار الجانبية الشائعة  19

 بيب قبل تمّقي التطعيم.لمقاحات ومعرفة الفئات التي ينبغي ليا أن تستشير الط

السالمة من العدوى وانتقال العدوى بعد التطعيممقد أظيرت التجارب السريرية المتاحة أن لقاحات 

، 19-مأمونة وفعالة لمغاية في الوقاية من المرض الوخيم. وبالنظر إلى حداثة مرض كوفيد 19-كوفيد

أن يتمتع فييا الشخص الذي يتمّقى التطعيم ال يزال الباحثون يسعون إلى معرفة المدة التي من المرجح 

بالحماية من العدوى، وما إذا كان ال يزال بإمكان األشخاص الذين تمقوا التطعيم أن ينقموا الفيروس إلى 
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اآلخرين. ومع التوّسع في طرح المقاحات، ستواصل المنظمة رصد البيانات إلى جانب السمطات 

 التنظيمية.

والفعالة مساىمة كبيرة في الوقاية من المرض الوخيم والوفاة الناجمين وتساىم المقاحات المأمونة 

. وفي الوقت الذي يجري فيو طرح المقاحات وتكوين المناعة، من الميم االستمرار في 19-عن كوفيد

-تطبيق جميع التدابير الموصى بيا من أجل الحد من انتشار عدوى الفيروس المسبب لمرض كوفيد

ابير التباعد البدني؛ وارتداء الكمامة، السيما في األماكن المكتظة والسيئة التيوية؛ . وتشمل ىذه التد19

وتنظيف يديك بشكل متكرر؛ والعطس والسعال في مرفقك المثني؛ وفتح النوافذ إذ كنت في مكان 

 1مغمق.

 19الثالث:أنواع المقاحات كوفيد  المبحث

قيد التطوير في كانون األول/ ديسمبر  19-لقاح مرشح مضاد لمرض كوفيد 200ىناك أكثر من 

لقاحًا مرشحًا عمى األقل في التجارب عمى البشر. وىناك  52. ومن بين ىذه المقاحات ُيستخدم 2020

المرحمة الثانية وسوف تدخل المرحمة الثالثة في األشير  عدة لقاحات أخرى تمر حاليًا بالمرحمة األولى/

ات عن مراحل التجارب السريرية، انظر الجزء الثالث من سمسمة المقبمة )لمحصول عمى مزيد من المعموم

 مقاالتنا التفسيرية عن المقاحات(.

 ما سبب وجود الكثير من المقاحات قيد التطوير؟

                                                           
1
BBC news:ًفٌروس كورونا ،هل ساهمت وسائل االتصال االجتماعً فً نشر الذعر و الخوف؟عرب

منالموقع:00علىالساعة2122افرٌل22تارٌخاالطالع  

http//www.bbc.com/arabic/interactivity-52084379 
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ستقيَّم عادة عدة لقاحات مرشحة قبل تبيُّن مأمونية أي واحد منيا ونجاعتو عمى حد سواء. فمن 

 100لقاحات كل  7بر ولدى حيوانات المختبر سُتعتبر حوالي بين جميع المقاحات المدروسة في المخت

لقاح أنيا جيدة بما فيو الكفاية الستخداميا في التجارب السريرية عمى البشر عمى سبيل المثال. ومن 

جممة المقاحات التي ُتستخدم في التجارب السريرية يكون لقاح واحد فقط من أصل خمسة لقاحات 

ة ومختمفة من المقاحات قيد التطوير أمر يزيد فرص الحصول عمى لقاح ناجح ناجحًا. ووجود أعداد كثير 

 أو أكثر

 ستثبت مأمونيتو ونجاعتو لدى المجموعات السكانية المستيدفة ذات األولوية.

ىناك ثالثة ُنيج رئيسية لتصميم لقاح. وتكمن أوجو اختالف الُنيج فيما إذا  :أنواع المقاحات المختمفة

من الجرثومة تحفز استجابة الجياز  أجزاء أو مجرد بالكامل الُنيج فيروسًا أو جرثومةاستخدمت ىذه 

  التي توفر التعميمات لتكوين بروتينات محددة ال الفيروس بأكممو. المادة الوراثية المناعي أو مجرد

 المقاح بالفيروس المعطل المفعول:نيج الميكروب بالكامل - أ

الفيروس الحامل لممرض أو الجرثومة الحاممة لممرض أو نوع  الطريقة األولى لصنع لقاح ىي أخذ

مشابو جدًا وتعطيمو أو قتمو باستخدام مواد كيميائية أو الحرارة أو اإلشعاع. ويستخدم ىذا النيج 

تكنولوجيا ثبتت فعاليتيا لدى اإلنسان. فيذه ىي الطريقة المستخدمة لصنع لقاحات األنفمونزا وشمل 

ع المقاحات عمى نطاق معقول. ومع ذلك، يتطمب ىذا النيج مرافق مختبرية األطفال. ويمكن تصني

خاصة لزراعة الفيروس أو الجرثومة بأمان ويمكن أن تستغرق عممية إنتاج المقاح وقتًا طوياًل نسبيًا ومن 

  المحتمل أن يقتضي األمر إعطاء جرعتين أو ثالث جرعات من المقاح.
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 :المقاح بالفيروس الحي الموىن - ب

يستخدم المقاح بالفيروس الحي الموىن شكاًل حيًا موىنًا لمفيروس أو شكاًل مشابيًا جدًا. والمقاح 

المضاد لمحصبة والنكاف والحصبة األلمانية والمقاح المضاد لمحماق واليربس النطاقي ىما مثاالن عمى 

المقاح بالفيروس المعطل ىذا النوع من المقاح. ويستخدم ىذا النيج تكنولوجيا مماثمة لتكنولوجيا صنع 

المفعول ويمكن تصنيع ىذا المقاح عمى نطاق واسع. ومع ذلك، قد ال تكون المقاحات من ىذا القبيل 

  مالئمة لألشخاص المعانين من ضعف الجياز المناعي.

 :المقاح بالنواقل الفيروسية - أ

ن الجرثومة موضع يستخدم ىذا النوع من المقاحات فيروسًا مأمونًا لنقل أجزاء فرعية محددة م

االىتمام تسمى بروتينات حتى تتمكن من حفز االستجابة المناعية دون أن تسبب المرض. وتحقيقًا 

لذلك، ُتدرج التعميمات لتكوين أجزاء معينة من العامل الُممرض موضع االىتمام في فيروس مأمون. ثم 

م. ويحفز البروتين االستجابة ُيستخدم الفيروس المأمون كمنصة أو وسيمة لنقل البروتين إلى الجس

المناعية. والمقاح المضاد لإليبوال ىو لقاح بالنواقل الفيروسية ويمكن تطوير ىذا النوع من المقاحات 

  بسرعة.

 :نيج الوحدات الفرعية-ب

المقاح بالوحدات الفرعية ىو لقاح ال يستخدم إال أجزاء محددة جدًا )وحدات فرعية( من فيروس أو 

عمى الجياز المناعي التعّرف عمييا. وال يحتوي المقاح عمى الميكروب بالكامل وال جرثومة يتعين 

يستخدم فيروسًا مأمونًا كناقل. وقد تكون الوحدات الفرعية بروتينات أو سكريات. ومعظم المقاحات 



52 
 

المدرجة في برنامج تطعيم األطفال ىي لقاحات بالوحدات الفرعية تحمي األشخاص من أمراض مثل 

  ل الديكي والتيتانوس والدفتيريا والتياب السحايا بالمكورات السحائية.السعا

 )المقاح بالحمض النووي( :نيج المادة الوراثية - ب

عمى عكس النيجين المقاحيين المعتمدين عمى استخدام ميكروب موىن أو ميت بالكامل أو أجزاء 

الوراثية يوفر التعميمات لتكوين بروتينات منو، ال يستخدم المقاح بالحمض النووي إال قسمًا من المادة 

محددة ال الميكروب بأكممو. والحمض النووي الريبي المنزوع األكسجين )حمض الدنا( والحمض النووي 

الريبي )حمض الرنا( ىما التعميمات التي تستخدميا خاليا جسم اإلنسان لتكوين البروتينات. وفي خاليا 

ل في المقام األول حمض الدنا إلى حمض الرنا المرسال الذي ُيستخدم بعد ذلك باعتباره  الجسم يحوَّ

 المخطط األولي لتكوين بروتينات محددة.

ينقل لقاح بالحمض النووي مجموعة معينة من التعميمات إلى خاليا جسم اإلنسان إما في شكل 

ما في شكل حمض الرنا المرسال كي تكّون الخاليا البروتين المحدد الذي ُيراد أن يتعّرف  حمض الدنا وا 

  عميو جياز الجسم المناعي ويستجيب لو.

، لم يكن 19-ونيج الحمض النووي ىو طريقة جديدة لتطوير المقاحات. وقبل ظيور جائحة كوفيد

أي لقاح قد خضع بعد لكامل إجراءات االعتماد الستخدامو لدى اإلنسان عمى الرغم من استخدام بعض 

سيما المقاحات المستخدمة لمكافحة أنواع معينة  عمى اإلنسان، وال المقاحات بحمض الدنا في التجارب

من السرطان. وبسبب الجائحة أحرزت البحوث في ىذا المجال تقدمًا سريعًا جدًا وتحصل بعض 
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عمى التصريح باستخداميا في حاالت  19-المقاحات بحمض الرنا المرسال المضادة لمرض كوفيد

 1ن استخداميا لتطعيم الناس خارج نطاق التجارب السريرية فقط.الطوارئ، مما يعني أنو يمكن اآل

 تطور المقاحات الرابع: المبحث

تحتوي المقاحات عمى شدف صغيرة جدًا من الكائن الحي المسبب لممرض أو عمى المخطط 

األولي لتكوين شدف صغيرة جدًا. وتحتوي أيضًا عمى مكّونات أخرى لمحفاظ عمى مأمونية المقاحات 

ونجاعتيا. وُتدرج ىذه المكّونات األخيرة في معظم المقاحات وُتستخدم منذ عقود في مميارات الجرعات 

 المقاحية.

ولكل مكّون من المكّونات المقاحية غرض محدد وىو يخضع لالختبار في عممية التصنيع. وُتختبر 

 المكّونات بأجمعيا لمتأكد من مأمونيتيا.

ى مكّون نشط )المستضد( يوّلد استجابة مناعية أو عمى تحتوي كل المقاحات عم:المستضد

المخطط األولي لتكوين المكّون النشط. وقد يكون المستضد جزءًا صغيرًا من الكائن الحي المسبب 

 لممرض مثل البروتين أو السكر، أو قد يكون الكائن الحي بأكممو في شكمو الموّىن أو المعطل.

فظة دون تموث المقاح بعد فتح القارورة التي تحويو في حال تحول المواد الحا :المواد الحافظة

استخدامو لتطعيم أكثر من شخص واحد. وال يحتوي بعض المقاحات عمى مواد حافظة نظرًا إلى حفظ 

ىذه المقاحات في قوارير ذات جرعة واحدة والتخمص منيا بعد إعطاء الجرعة الوحيدة. ومادة ثنائي 

مواد الحافظة شيوعًا وقد اسُتخدمت لسنوات عديدة في عدد من المقاحات فينوكسي إيثانول ىي أكثر ال
                                                           

1
 http//bbc.com le 25avril2020,11h 
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وُتستعمل في طائفة من منتجات رعاية الطفل وتعتبر مادة مأمونة الستخداميا في المقاحات ألنيا قميمة 

 السمية لدى اإلنسان.

التصاق  تمنع المثبتات من حدوث تفاعالت كيميائية داخل المقاح وتحول دون :المواد المثّبتة

  مكّونات المقاح بقارورة المقاح.

ويمكن أن تكون المثبتات من السكريات )الالكتوز والسكروز(، واألحماض األمينية )الغميسين(، 

 واليالم، والبروتينات )األلبومين البشري المأشوب المشتق من الخميرة(.

الجيد لجميع مكّونات المقاح. تحافظ المواد الفاعمة بالسطح عمى االمتزاج  :المواد الفاعمة بالسط

وتحول دون ترّسب العناصر الموجودة في الشكل السائل لمقاح وتكتميا. وغالبًا ما ُتستخدم أيضًا في 

 األغذية مثل البوظة )اآليس كريم(.

البقايا ىي كميات قميمة جدًا من مختمف المستحضرات المستخدمة أثناء تصنيع  :المواد المتبقية

جيا وال تشكل مكّونات نشطة في المقاح المكتمل إعداده. وتختمف ىذه المستحضرات المقاحات أو إنتا

حسب عممية التصنيع المستخدمة وقد تشمل بروتينات البيض أو الخميرة أو المضادات الحيوية. 

والكميات المتبقية من ىذه المستحضرات التي قد توجد في لقاح ما ىي قميمة جدًا لدرجة أنيا تُقاس 

  لمميار.افي المميون أو أجزاء في كأجزاء 

المادة المخففة ىي سائل ُيستخدم لتخفيف لقاح كي يبمغ مستوى التركيز الصحيح  :المواد المخففة

 ُقبيل استخدامو. والمادة المخففة األكثر استخدامًا ىي الماء المعقم.
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المادة المساعدة يحتوي بعض المقاحات أيضًا عمى مواد مساعدة. وتحسن  :المواد المساعدة

االستجابة المناعية لمقاح، أحيانًا من خالل االحتفاظ بالمقاح في موضع الحقن لفترة أطول قمياًل أو من 

  خالل تحفيز الخاليا المناعية الموضعية.

وقد تكون المادة المساعدة كمية قميمة جدًا من أمالح األلومنيوم )مثل فوسفات األلومنيوم أو 

يوم أو كبريتات البوتاسيوم واأللومنيوم(. وثبت أن األلومنيوم ال يسبب أي مشاكل ىيدروكسيد األلومن

 صحية في األمد الطويل ويبتمع اإلنسان األلومنيوم بانتظام عن طريق األكل والشرب.

ر المقاحات؟ ُيستخدم معظم المقاحات منذ عقود ويطعَّم بيا ماليين األشخاص سنويًا  كيف تطوَّ

جميع األدوية، يجب أن يخضع كل لقاح الختبارات مكثفة وصارمة لضمان مأمونيتو بأمان. وعمى غرار 

 قبل إمكانية بدء استخدامو في برنامج تطعيمي خاص ببمد ما.

ويجب أن يخضع كل لقاح قيد التطوير في المقام األول لعمميات فحص وتقييم ترمي إلى تحديد 

لمناعية. وتنفَّذ ىذه المرحمة قبل السريرية دون اختبار المستضد الذي ينبغي استخدامو لتوليد االستجابة ا

عمى اإلنسان. وُيختبر المقاح التجريبي أواًل عمى الحيوانات لتقييم مأمونيتو وقدرتو عمى الوقاية من 

 المرض.

ذا وّلد المقاح االستجابة المناعية المنشودة، فإنو ُيختبر بعد ذلك في إطار تجارب سريرية بشرية  وا 

 مراحل. عمى ثالث
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ُيعطى المقاح لعدد صغير من المتطوعين لتقييم مأمونيتو وتأكيد توليده لالستجابة  :1المرحمة 

المناعية وتحديد الجرعة المناسبة. وعمومًا، ُتختبر المقاحات في ىذه المرحمة لدى متطوعين من الشباب 

 البالغين والمتمتعين بصحة جيدة.

لعدة مئات من المتطوعين لمواصمة تقييم مأمونيتو وقدرتو عمى ُيعطى المقاح بعد ذلك  :2المرحمة 

توليد االستجابة المناعية. ويتمتع المشاركون في ىذه المرحمة من االختبار بخصائص مماثمة )مثل السن 

والجنس( لخصائص األشخاص الذين يستيدفيم المقاح. وُتجرى عادة تجارب متعددة في ىذه المرحمة 

العمرية ومختمف تركيبات المقاح. وُتدرج عادة مجموعة من األشخاص غير  لتقييم مختمف الفئات

المطعمين بالمقاح في ىذه المرحمة كمجموعة لممقارنة من أجل تحديد ما إذا كانت التغييرات الطارئة في 

 مجموعة األشخاص المطعمين تعزى إلى المقاح أو ما إذا حدثت بالصدفة.

المرحمة آلالف المتطوعين، وُيقارن بمجموعة مماثمة من ُيعطى المقاح في ىذه  :3المرحمة 

األشخاص الذين لم يطعَّموا بالمقاح لكنيم تمقوا منتجًا مستخدمًا كأساس لممقارنة، لتحديد مدى نجاعة 

المقاح ضد المرض الذي يستيدف الوقاية منو ولدراسة مأمونيتو لدى مجموعة أكبر بكثير من 

ل المرحمة الثالثة في معظم األحيان عمى نطاق عدة بمدان وعدة األشخاص. وُتجرى التجارب في ظ

 مواقع داخل بمد معين لضمان انطباق نتائج أداء المقاح عمى عدة فئات سكانية مختمفة.

وأثناء التجارب التي ُتجرى في المرحمتين الثانية والثالثة، ُتخفى عمى المتطوعين والعمماء الذين 

أي المتطوعين تمقى المقاح قيد االختبار أو المنتج المستخدم كأساس يجرون الدراسة المعمومات عن 

لممقارنة. وُيسمى ىذا التدبير "التعمية" وىو تدبير ضروري لضمان عدم تأثر المتطوعين والعمماء في 
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تقييميم لممأمونية أو النجاعة بمعرفة من تمقى أي منتج. وبعد انتياء التجربة والحصول عمى جميع 

كشف لممتطوعين والعمماء الذين أجروا التجربة المعمومات عن ىوية من تمقى المقاح ومن تمقى النتائج، تُ 

 المنتج المستخدم كأساس لممقارنة.

وعندما تتوافر نتائج جميع ىذه التجارب السريرية، يمزم اتخاذ سمسمة من الخطوات، بما في ذلك 

ول عمى الموافقة التنظيمية وموافقة إجراء عمميات الستعراض النجاعة والمأمونية من أجل الحص

سياسات الصحة العامة. ويستعرض المسؤولون في كل بمد عن كثب بيانات الدراسة ويقررون التصريح 

أو عدم التصريح باستخدام المقاح. ويجب أن تثبت مأمونية المقاح ونجاعتو لدى شريحة واسعة من 

رنامج وطني لمتمنيع. ويحدَّد مستوى عال لمغاية السكان قبل الموافقة عميو وبدء استخدامو في إطار ب

لمعياري مأمونية المقاحات ونجاعتيا عممًا بأن المقاحات ُتعطى ألشخاص متمتعين بخالف ذلك بصحة 

 جيدة وغير مصابين بالمرض المعني تحديدًا.

ميع وُتجرى عمميات رصد إضافية باستمرار بعد بدء استخدام المقاح. وتوجد نظم لرصد مأمونية ج

المقاحات ونجاعتيا. ويمّكن ذلك العمماء من تتبع تأثير المقاحات ومأمونيتيا حتى عند استخداميا لدى 

عدد كبير من األشخاص، عمى مدى فترة زمنية طويمة. وُتستخدم ىذه البيانات لتعديل السياسات 

ع المقاح بأمان طوال الخاصة باستخدام المقاحات بيدف تحسين تأثيرىا عمى وجو أمثل وتسمح أيضًا بتتب

  فترة استخدامو.

 .وعندما ُيستخدم المقاح، يجب رصده باستمرار لمتأكد من أنو ال يزال مأموناً 
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 .نجاعة المقاحات وفعالياتيا والحماية التي توفرىا الخامس:بحث الم

المقاحات، مأمونة وفعالة ومنقذة لألرواح. وعمى غرار جميع  19-ثبت أن المقاحات المضادة لكوفيد

ال توفر ىذه المقاحات حماية كاممة لكل من ُيطعم بيا، وال نعرف حتى اآلن إلى مدى قدرتيا عمى وقاية 

األفراد من نقل الفيروس إلى اآلخرين. ولذلك عمينا، باإلضافة إلى الحصول عمى التطعيم، أن نواصل 

 لمكافحة الجائحة. تدابير أخرى اتخاذ

إدراجيا  منظمة الصحة العالمية عمى وافقت ، التي19-المضادة لكوفيدُأخضعت جميع المقاحات 

في قائمة االستخدامات الطارئة، لتجارب سريرية معّشاة الختبار جودتيا وسالمتيا ونجاعتيا. ولكي 

%. 50تحصل المقاحات عمى الموافقة، يجب أن تحقق معدال مرتفعا من النجاعة ال يقل عن نسبة 

احات، بعد الموافقة عمييا، من أجل التحقق من استمرار أمانيا وفعاليتيا. ولكن المق رصد ويواظب عمى

 ما ىو الفرق بين النجاعة والفعالية؟

تقاس نجاعة المقاح في تجربة سريرية خاضعة لمرقابة وتستند إلى عدد األشخاص الحاصمين عمى 

ارنة بعدد األشخاص الذين التطعيم الذين ظيرت عمييم "حصيمة مثيرة لالىتمام" )عادة المرض( مق

حصموا عمى لقاح وىمي وظيرت عمييم نفس الحصيمة. وفور إنجاز الدراسة، يقارن بين أعداد المرضى 

في كل مجموعة، من أجل حساب االحتمال النسبي لإلصابة بالمرض اعتمادا عمى ما إذا كان 

وىي مقياس  –نتج نجاعة المقاح األشخاص موضوع الدراسة قد تمقوا المقاح أم ال. وبناء عمى ذلك، ُتست

ذا كانت لمقاح نجاعة عالية، فإن عدد  لمدى قدرة المقاح عمى التقميل من احتمال اإلصابة بالمرض. وا 
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األشخاص في المجموعة التي حصمت عمى المقاح الذين يمرضون يكون أقل بكثير من عدد األشخاص 

 من نفس المجموعة ممن تمقوا المقاح الوىمي.

%. فيذا يعني أن احتمال اإلصابة بالمرض عند من 80ال أن لقاحا أثبت نجاعة بنسبة فمنتخيل مث

% 80يقل بنسبة  –من بين األشخاص الذين شاركوا في التجربة السريرية  –حصموا عمى ىذا المقاح

مقارنة مع المجموعة التي تمقت المقاح الوىمي. ويتم حساب ذلك من خالل مقارنة عدد حاالت المرض 

مجموعة التي حصمت عمى المقاح مقابل المجموعة التي حصمت عمى المقاح الوىمي. وال تعني في ال

 % من المجموعة التي حصمت عمى المقاح ستمرض.20% أن نسبة 80النجاعة بنسبة 

المقاح فيي مقياس لمدى نجاح المقاحات في الواقع. وتشمل التجارب السريرية مجموعة  فعالية أما

طائفة واسعة من الفئات العمرية، من كال الجنسين، ومن مختمف االنتماءات  –واسعة من األفراد 

بيد أنيا قد ال تعبر بدقة عن جميع السكان. وتنطبق  -العرقية وأفرادا يعانون من أمراض معروفة 

الفعالية التي تظير في التجارب السريرية عمى حصائل محددة في تجربة سريرية. وتقاس الفعالية من 

اقبة مدى نجاح المقاحات في حماية المجتمعات ككل. وقد تختمف الفعالية في الواقع عن خالل مر 

الفعالية التي قيست في تجربة سريرية، ألننا ال نستطيع التنبؤ بدقة بمدى فعالية تطعيم السكان بأعداد 

 وفئات أكثر تنوعا ممن يحصمون عمى التطعيم في ظروف حياة أكثر واقعية.  أكبر

 :لتي تتيحيا المقاحات وجدوليا الزمنيالحماية ا

توفر المقاحات حماية قوية، ولكن بناء ىذه الحماية يستغرق وقتا طويال. ويجب عمى األفراد أخذ 

جميع الجرعات المطموبة من المقاح لبناء مناعة كاممة. وفي المقاحات التي تعطى في جرعتين، ال توفر 
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ولى، وتزيد الجرعة الثانية من تمك الحماية. وتستغرق الحماية المقاحات حماية جزئية إال بعد الجرعة األ

بعض الوقت قبل أن تصل إلى مستواىا األقصى بعد بضعة أسابيع من أخذ الجرعة الثانية. وفي 

 19 -المقاحات التي تعطى في جرعة واحدة، يحصل األفراد عمى أقصى قدر من المناعة ضد كوفيد

 التطعيم.بعد أسابيع قميمة من الحصول عمى 

 .الحماية التي تتيحيا المقاحات إزاء اإلصابة بالعدوى

 .19-يمكن أن تقي المقاحات معظم الناس وليس كل الناس من اإلصابة بمرض كوفيد

فحتى بعد أن يحصل شخص عمى جميع الجرعات الموصى بيا وينتظر بضعة أسابيع لكي يبني 

%(، ومن ثم فإن 100توفر المقاحات حماية كاممة )المناعة، يبقى احتمال لمتعرض لإلصابة قائما. وال 

 ستحدث. -حيث يصاب األفراد بالفيروس، عمى الرغم من تطعيميم بالكامل -العدوى االختراقية 

ذا مرض األشخاص الحاصمون عمى التطعيم، فمن المحتمل أن تظير عمييم أعراض أخّف  وا 

 عيم من مرض شديد أو أن يموت.حدة، ومن النادر جدا عموما أن يعاني شخص حصل عمى التط

 الحماية التي تتيحيا المقاحات إزاء انتقال العدوى:

ىي أدوات حاسمة في االستجابة لمجائحة والحماية من المرض الوخيم والوفاة.  19-لقاحات كوفيد

وتوفر المقاحات عمى األقل بعض الحماية من العدوى وانتقال العدوى، ولكن ليس بقدر الحماية التي 

رىا من األمراض الخطيرة والوفاة. وىناك حاجة إلى مزيد من األدلة لموقوف بدقة عمى مدى نجاحيا توف

 في وقف العدوى وانتقاليا.
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وينبغي لألفراد، بعد حصوليم عمى التطعيم، أن يواصموا اتخاذ االحتياطات البسيطة، مثل التباعد 

الحشود وتنظيف اليدين والسعال في ثنية البدني ولبس الكمامة والحفاظ عمى التيوية الجيدة وتجنب 

المرفق أو في منديل ورقي. اخضع الختبار إذا كنت مريضا، حتى لو كنت قد حصمت عمى التطعيم. 

 تحقق من النصائح المحمية في المكان الذي تعيش وتعمل فيو. افعل كل ذلك!

 :الحماية التي تتيحيا المقاحات إزاء المتحورات

متحورات جديدة  صابة وتتسارع وتيرة انتقال العدوى، من المرجح أن تظيرعندما تزداد حاالت اإل

 ويمكن أن تنتشر بسيولة أكبر أو تسبب مرضا أكثر وخامة. خطيرة قادرة عمى االنتقال

واستنادا إلى ما نعرفو حتى اآلن، تثبت المقاحات فعاليتيا ضد المتحورات القائمة، وال سيما في 

واالستشفاء والوفاة. إال أن بعض المتحورات تؤثر تأثيرا طفيفا عمى قدرة الوقاية من المرض الوخيم 

 المقاحات عمى الوقاية من األمراض الخفيفة والعدوى.

ومن المرجح أن تظل المقاحات فعالة ضد المتحورات نظرا لالستجابة المناعية الواسعة التي 

الفيروس أو طفراتو إلى إبطال فعالية تسببيا، مما يعني أنو من غير المرجح أن تؤدي تحورات 

 المقاحات.

المجربة ومن أفضل الطرق لمحماية من المتحورات الجديدة مواصمة تطبيق تدابير الصحة العامة 

التي وافقت منظمة الصحة العالمية  19-وقد أخضعت جميع لقاحات كوفيد ،والمختبرة ونشر المقاحات

ئة الختبارات دقيقة وثبت أنيا توفر درجة عالية من الحماية عمى إدراجيا في قائمة االستخدامات الطار 
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من المرض الخطير والوفاة. وفي ظل ظيور متحورات أقوى لمفيروس، من الميم أن تحصل عمى المقاح 

 عندما يحين دورك.

وتواظب منظمة الصحة العالمية عمى استعراض األدلة باستمرار وستقوم بتحديث إرشاداتيا كمما 

 زيد. اكتشفنا الم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلطار التطبٌقً ) المٌدانً(
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 :طار التطبيقي)الميداني(اإل

االجتماعية حيث في مجال العموم اإلنسانية و من أىم جوانب البحث العممي يعد الجانب التطبيقي 

من خالل النظري حيث نجسد ما تطرقنا اليو في الجانب بالجانب التطبيقي نربط الجانب النظري 

سنتطرق في ىذا و  19التعرف عمى دور الفيسوك في تحفيز الطمبة الجامعيين عمى التمقيح ضد كوفيد 

 .تفسير نتائجياالبحث و تحميل بيانات االستمارة فيعرض و الفصل 
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 توزيع مائة استمارة:(100)

 أوال: عرض و تحميل و تفسير بيانات االستمارة 

   1- البيانات الشخصية :

العينة حسب الجنس: ( يوضح توزيع أفراد1الجدول رقم )  

ـويةالنسبة المئ ـرارالتك  ـاراتالخي   

كرذ 35 35%  

نثىأ 65 65%  

% نسبة االناث 65( ان توزيع أفراد العينة حسب الجنس حيث يوجد 1يبين الجدول رقم) -

ىذا االختالف راجع بة االناث اكثر من نسبة الذكور و % نسبة الذكور حيث يتضح لنا أن نس35 و

ذلك معظم عبد الحميد بن باديس مستغانم  و  إلى أن عدد االناث يفوق عدد الذكور في الجامعة

يم يتوجيون إلى الحياة المينية اما االناث يواصمون دراستكور ينقطعون عن مزاولة الدراسة و الذ

 عند تقسيمنا االستمارة نظرا الى ضيق الوقت رأينا تجاوب أكثر مع االناث. الجامعية و 
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 (  يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن02الجدول رقم ) -

 اراتيـالخ ـرارالتكــ النسبة المئـوية

 20الى  18من  15 15%

 22الى  20من  44 44%

 24الى  22من  41 41%

( الذي يبين توزيع أفراد العينة حسب السن أن فئة السن من 02)من خالل الجدول رقم  -

إحتمت المرتبة  24إلى  22% ، اما فئة السن من 44إحتمت المرتبة األولى ب نسبة  22إلى  20

% من 15االخيرة ب نسبة إحتمت المرتبة الثالثة و  20إلى  18% اما الفئة من 41الثانية ب نسبة 

 مجموع عينة البحث. 

سنة ىم اغمبيم طمبة المستخدمين لموقع  22سنة إلى  20تنتج أن فئة المبحوثين من وعميو نس

 .19الفيسبوك اثناء نشر منشورات بالتمقيح ضد كوفيد 

 سنة ىم األكثر المجيبين عن االستمارة.22سنة إلى  20يرجع ىذا ان فئة من و 
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 الجامعي.( يوضح توزيع أفراد العينة حسب حسب المستوى 03الجدول رقم ) -

 الخيارات أولى ليسانس ثانية ليسانس ثالثة ليسانس اولى ماستر ثانية ماستر

 التكرار 11 13 26 22 28

 النسبة المئوية 11% 13% 26% 22% 28%

الذي يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى الجامعي حيث يتبين لنا  03من خالل الجدول رقم  -

% ثم تمييا طمبة السنة الثالثة 28ماستر تحتوي عمى أكبر نسبة تقدر ب أن نسبة طمبة السنة الثانية 

% ثم تمييا طمبة 22% ثم تمييا طمبة السنة اولى ماستر التي قدرت ب 26ليسانس التي قدرت ب 

كانت النسبة االقل لطمبة السنة اولى ليسانس التي قدرت %، و 13انية ليسانس التي قدرت ب السنة الث

 %.11ب 

ستنتج أن أغمب الطمبة الذين يحتمون عمى أعمى نسبة ىم طمبة السنة الثانية ماستر وطمبة ومن ىنا ن

امعة حسب نظام السنة الثالثة ليسانس وطمبة سنة أولى ماستر وىذا يرجع إلى أن الطمبة متواجدين بالج

 .الدراسة عمى دفعات
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 األول: استخدامات موقع الفيسبوك المحور

 استخدامك لموقع الفيسبوك خالل اليوم الواحد ؟ما ىو معدل ساعات  -

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب معدل ساعات4الجدول رقم )

 استخدام الفيسبوك في اليوم الواحد

( الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب معدل استخدام الفيسبوك 4رقم )من خالل الجدول  -

( 4بعة )في اليوم الواحد يتضح أن أغمب أفراد العينة يستخدمون موقع الفيسبوك ب معدل أكثر من ار 

% من نسبة أفراد العينة ثم يمييا معدل استخدام  43التي قدرت ب نسبة ساعات في اليوم الواحد و 

% من نسبة أفراد العينة ثم يميو معدل 35ة إلى ثالث ساعات الذي قدر ب نسبة الفيسبوك من ساع

 % من نسبة أفراد العينة. 22االخيرة ب نسبة ن ساعة ويحتل المرتبة الثالثة و استخدام الفيسبوك اقل م

وعميو نستنتج أن أغمب أفراد العينة يستخدمون موقع الفيسبوك ب معدل أكثر من اربعة ساعات في 

 فعال بالنسبة لمطمبة الجامعيين. م الواحد ويتبين أيضا أن لمفيسبوك دور جد اليو 

 

 الخيــارات التكــرار النسبة المئـوية

 اقل من ساعة 22 22%

 ساعات 3من ساعة الى  35 35%

 ساعات 4اكثر من  43 43%
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 ما ىو الدافع وراء استخدامك لموقع الفيسبوك ؟ -

 يوضح الدافع وراء استخدام الفيسبوك بالنسبة لمطمبة الجامعيين. 05الجدول رقم 

 

الذي يوضح الدافع وراء استخدام موقع الفيسبوك حيث يتضح لنا أن  05_ من خالل الجدول رقم 

% من نسبة أفراد العينة 42أغمب أفراد العينة يستخدمون موقع الفيسبوك لمتواصل الذي قدرت ب نسبة 

% من نسبة أفراد العينة ثم تمييا متابعة الجديد التي قدرت ب نسبة 33جاء بعدىا التثقيف ب نسبة 

% من نسبة 10االخيرة ىي التسمية والترفيو التي قدرت ب نسبة راد العينة والرابعة و ن نسبة أف% م15

 أفراد العينة. 

عميو نستنتج أن أغمب أفراد العينة يستخدمون موقع الفيسبوك من أجل التواصل و التثقيف و 

 ومتابعة الجديد .

 الخـيــارات التكــرار النسبة المئـوية

 التواصل 42 42%

 التسمية و الترفيو 10 10%

 التثقيف 33 33%

 متابعة الجديد 15 15%
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 ىل تستخدم موقع الفيسبوك ب اسمك الحقيقي أو اسم مستعار ؟ -

 لفيسبوك الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب استخدام ا 06الجدول رقم 

 المستعار.باالسم الحقيقي أو االسم 

 ياراتالخ التكــرار النسبة المئـوية

 اسمك الحقيقي 4%5 45%

 اسم مستعار 55 55%

يتضح لنا ان اغمب أفراد العينة يستخدمون الفيسبوك باالسم المستعار  06من خالل الجدول رقم 

االناث يستخدمون أفراد العينة كان اغمبيم إناث و  % من نسبة أفراد العينة ألن55الذي قدر ب نسبة 

البعض اآلخر من أفراد العينة كميم تستطيع التعريف عن ىويتيا. و  موقع الفيسبوك ب اسم مستعار ال

قدرت النسبة ب يم ذكور تتخمميم فقط عشرة اناث و وقع الفيسبوك باالسم الحقيقي وكان اغمبيستخدمون م

 % من نسبة أفراد العينة.  45

ناث ال يستخدمون موقع الفيسبوك بإسميم الحقيقي نظرا الى الذكور ف من ىنا نستنتج أن اإلو 

 الفايسبوك بإسميم الحقيقي.يستخدمون موقع 
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 عبر الفيسبوك ؟ ىل تثق في المعمومات -

 يوضح لنا توزيع أفراد العينة حسب الوثوق في المعمومات عبر الفيسبوك. 07الجدول رقم 

 الخـــيــارات احيانا نادرا غالبا

 التكـــــــــرار 45 34 21

 النسبة المئـــوية 45% 34% 21%

الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب الوثوق في المعمومات  07من خالل الجدول رقم  -

% من نسبة أفراد العينة  45عبر الفيسبوك يتضح لنا أحيانا التي إحتمت المرتبة األولى ب نسبة 

% من  21% مننسبة أفراد العينة و غالبا و أخيرا التي قدرت ب نسبة 34ثم تمييا نادرا ب نسبة 

 نسبة أفراد العينة. 

 نالحظ أن أغمب أفراد العينة يثقون في المعمومات التي يقدميا الفيسبوك. ومن ىنا

 :نتائج المحور

 .ن افراد العينة يستخدمون الفيسبوك اكثر من اربع ساعاتنرى أ -

لتواصل و التثقيف ومتابعة أن أغمب أفراد العينة يستخدمون موقع الفيسبوك من أجل انرى  -

 .الجديد

يستخدمون إسميم الحقيقي نظرا الى الذكور فموقع الفيسبوك بناث ال يستخدمون أن اإلنرى  -

 الفايسبوك بإسميم الحقيقي.موقع 
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 أن أغمب أفراد العينة يثقون في المعمومات التي يقدميا الفيسبوك.نرى  -

 المحور الثاني: الحمالت التوعوية عبر الفيسبوك 

 ىل تعتبر الفايس مرجع لممعمومة ؟ -

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب اعتبار الفيسبوك مرجعا لممعمومة. 08الجدول رقم 

 يــاراتالخ نعم ال احيانا 

 التكـرار 83 0 17

 النسبة المئـوية 83% 0% 17%

الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب اعتبار الفيسبوك مرجعا  08من خالل الجدول رقم  -

لممعمومة يتضح أن أغمب أفراد العينة يعتبرون الفيسبوك مرجعا لممعمومة حيث بمغت نسبة اإلجابة 

% من نسبة أفراد العينة ثم تمييا أحيانا التي إحتمت المرتبة الثانية من التصويت 83ب نعم ىي 

ال أحد موقع الفيسبوك مرجعا لممعمومة  و أفراد العينة الذين يعتبرون  % من نسبة17عمييا بنسبة 

 % من نسبة أفراد العينة. 0من أفراد العينة صوت عمى ال و تبمغ نسبتيا 

قميل موقع الفيسبوك مرجعا لممعمومة. و من ىنا نستنتج أن تقريبا كل أفراد العينة يعتبرون  -

 مة. منيم يعتبره في بعض االحيان مرجعا لممعمو 
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 ىل تيتم بالمنشورات التوعوية عبر الفيسبوك؟ -

 لمنشوراتالذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب اىتماميم با 09الجدول رقم 

 التوعوية عبر الفيسبوك. 

 الخـيــارات نعم ال احيانا

 التكـرار 100 0 0

 النسبة المئـوية 100% 0% 0%

الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب اىتماميم بالمنشورات  09من خالل الجدول رقم  -

التوعوية عبر الفيسبوك الفيسبوك فنجد كل أفراد العينة ييتمو بالمنشورات التوعوية عبر الفيسبوك 

أحيانا لم يصوتو من نسبة أفراد العينة. حيث ال و  %100كميم صوتو عمى نعم و قدرت النسبة ب 

 عمييا أفراد العينة.

 ومن ىنا نستنتج أن لو دور فعال في التوعية الصحية لدى الطمبة الجامعيين.  -
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 ىل تساىم في نشر و مشاركة المنشورات التوعوية عبر صفحتك الشخصية ؟ -

نشرىم لممنشورات التوعوية زيع أفراد العينة حسب مساىمتيم و يوضح لنا تو  10الجدول رقم 
 عبر صفحاتيم الشخصية عبر الفيسبوك.

الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب مساىمتيم و نشرىم  10من خالل الجدول رقم  -

سبة لممنشورات التوعوية عبر الفيسبوك حيث يتضح لنا اإلجابة عمى نعم إحتمت المرتبة األولى ب ن

% من نسبة أفراد 37اإلجابة عمى ال إحتمت المرتبة الثانية بنسبة العينة و % من نسبة أفراد  41

 % من نسبة أفراد العينة. 22االخيرة بمغت نسبتيا لعينة و تمييا احيانا و ا

 ينشرون المنشورات التوعية عبرأن أغمب أفراد العينة يساىموون و من ىنا نستنتج و  -

من أفراد العينة ال يساىمو وال حتى البعض اآلخر صفحاتيم الشخصية عبر الفيسبوك و 

والبعض اآلخر في بعض األحيان ينشرون و  ،ينشرو المنشورات التوعوية عبر الفيسبوك

 .بر صفحاتيم الشخصية عبر الفيسبوكيساىمون ع

 

 

 

 يــاراتالخ نعم ال احيانا

 التكـرار 41 37 22

 النسبة المئوية 41% 37% 22%
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 ىل تؤثر فيك المنشورات التوعوية عبر الفيسبوك؟ -

 يوضح لنا توزيع أفراد العينة حسب تأثير المنشورات التوعوية  11الجدول رقم 

 عبر الفيسبوك بالنسبة ليم.

 اراتالخيـ نعم كثيرا احيانا ال اطالقا

 التكـرار 62 20 17 1

 ويةالنسبة المئ 62% 20% 17% 1%

الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب تأثير المنشورات  11من خالل الجدول رقم  -

التوعوية عبر الفيسبوك بالنسبة ليم حيث يتضح لنا أغمب أفراد العينة المذين صوتو عمى نعم كثيرا 

% من نسبة أفراد العينة ثم تمييا احيانا التي احتمت 62التي احتمت المرتبة األولى بمغت نسبتيم 

% من نسبة أفراد العينة ثم تمييا ال التي إحتمت المرتبة الثالثة  20تيا المرتبة الثانية  قدرت نسب

% من نسبة 1االخيرة اطالقا بمغت نسبتيا % من نسبة أفراد العينة والرابعة و  17ا ب قدرت نسبتي

 أفراد العينة. 

منشورات التوعوية عبر الفيسبوك من ىنا نستنتج أن معظم أفراد العينة تؤثر فييم الو  -

منشورات التوعوية عبر اآلخر من أفراد العينة في بعض األحيان تؤثر فييم ال البعضو 

نجد فرد واحد منشورات التوعوية عبر الفيسبوك و البعض اآلخر ال تؤثر فييم الالفيسبوك و 

 من أفراد العينة ال تؤثر فيو المنشورات التوعوية تماما.
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 نتائج المحور الثاني:

 الفيسبوك مرجعا لممعمومة.نرى ان افراد العينة يعتبرون  -

 نرى ان افراد العينة ييتمون بالمنشورات التوعوية عبرالفيسبوك. -

ينشرون المنشورات التوعية عبر صفحاتيم الشخصية أن أغمب أفراد العينة يساىموون و  -

 .عبر الفيسبوك

 .أن معظم أفراد العينة تؤثر فييم المنشورات التوعوية عبر الفيسبوكنرى  -

 عبر موقع الفيسبوك  19حممة التمقيح ضد كوفيد المحور الثالث: 

 ؟ 19ىل كنت تستخدم موقع الفيسبوك خالل فترة ظيور التمقيح ضد كوفيد  -

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب استخدام موقع الفيسبوك  12الجدول رقم 

 .19خالل فترة ظيور التمقيح ضد كوفيد 

 الخيــارات كثيرانعم  احيانا نادرا ال اطالقا

 التكــرار 53 20 27 0 0

 المئـويةالنسبة 53% 20% 27% 0% 0%

الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب استخداميم لموقع  12من خالل الجدول رقم  -

حيث يتضح لنا أغمب أفراد العينة يستخدمون  19الفيسبوك خالل فترة ظيور التمقيح ضد كوفيد 

المذين صوتو عمى نعم كثيرا واحتمت المرتبة  19موقع الفيسبوك خالل فترة ظيور التمقيح ضد كوفيد 



73 
 

% من  27العينة ثم تمييا نادرا إحتمت المرتبة الثانية بنسبة % من نسبة أفراد 53األولى ب نسبة 

نسبة أفراد العينة ثم % من 20نسبة أفراد العينة ثم تمييا احيانا التي احتمت المرتبة الثالثة ب نسبة 

% من نسبة أفراد 0اطالقا وال أحد من أفراد العينة صوتو عمييم و بالتالي بمغت نسبتيم تمييا ال و 

 العينة. 

فترة ظيور التمقيح ن ىنا نستنتج أن أغمب أفراد العينة يستخدمون موقع الفيسبوك خالل مو  -

فترة ظيور التمقيح ضد كوفيد البعض اآلخر لم يكن يستخدم موقع الفيسبوك خالل و  19ضد كوفيد 

 يبقى البعض اآلخر من أفراد العينة كانو يستخدمون موقع الفيسبوك في بعض األحيان.و  19

 ؟ 19موقع الفايسبوك ساىم في التمقيح ضد كوفيد ىل ترى ان  -

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب ىل يرون أن موقع الفيسبوك  13الجدول رقم  -

 . 19ساىم في التمقيح ضد كوفيد 

 الخيــارات نعم كثيرا احيانا ال

 التكـــرار 87 10 3

 النسبة المئـوية 87% 10% 3%

الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب ىل يرون موقع الفيسبوك  13من خالل الجدول رقم  -

؟ حيث يتضح لنا أغمب أفراد العينة العينة يرون أن الفيسبوك  19ساىم في التمقيح ضد كوفيد 

حيث صوتو عمى نعم كثيرا التي احتمت المرتبة األولى بنسبة  19ساىم في التمقيح ضد كوفيد 

% من نسبة أفراد 10ا أحيانا التي إحتمت المرتبة الثانية بنسبة % من نسبة أفراد العينة ثم تميي87
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% 3العينة ثم تمييا ال التي إحتمت المرتبة الثالثة و االخيرة التي بمغت نسبتيا و ضئيمة جدا ىي 

 من نسبة أفراد العينة.

 19كوفيد  ك ساىم في التمقيح ضدمن ىنا نستنتج أن تقريبا جميع أفراد العينة يرون أن موقع الفيسبو و 

البعض اآلخر من أفراد العينة يرون انو في بعض األحيان يساىم موقع الفيسبوك في التمقيح ضد كوفيد و 

 .19و ثالثة أفراد من أفراد العينة يرون أن موقع الفيسبوك لم يساىم في التمقيح ضد كوفيد  19

 ؟ 19كيف تقيم دور الفايسبوك في التوعية ضد مخاطر كوفيد  -

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب تقييميم لموقع الفيسبوك  14الجدول رقم 

 .19في التمقيح ضد كوفيد 

 الخيــارات ممتاز جدا جيد متوسط ضعيف

 التكــرار 40 31 19 10

 ويةالنسبة المئ 40% 31% 19% 10%

الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب تقييميم لموقع الفيسبوك  14من خالل الجدول رقم  -

% من نسبة 40حيث يتضح ان ممتاز جدا إحتمت المرتبة األولى بنسبة  19في التمقيح ضد كوفيد 

% ثم تمييا متوسط حيث إحتمت المرتبة 31أفراد العينة ثم تمييا جيد إحتمت المرتبة الثانية بنسبة 

% من نسبة أفراد 10أخيرا قدرت نسبتيا ب ة أفراد العينة ثم ضعيف و من نسب %19الرابعة بنسبة 

 العينة. 
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ن ىنا نستنتج أن أغمب أفراد العينة يقيمون موقع الفيسبوك بأنو لو دور فعال في التمقيح ضد كوفيد مو 

 19من ناحية التمقيح ضد كوفيد  البعض اآلخر يراه متوسطحيث قام ب إرشادىم وتوعيتيم و  19

 . 19آلخر يراه ضعيف يعني أن الفيسبوك لم يساىم تماما في حممة التمقيح ضد كوفيدالبعض او 

 ؟ 19ىل كنت تتفاعل مع منشورات التمقيح ضد  كوفيد  -

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب تفاعميم  15الجدول رقم 

 .19مع منشورات التمقيح ضد كوفيد 

 اراتيـالخ نعم   ال   احيانا

 التكـرار 100 0 0

 النسبة المئـوية 100% 0% 0%

الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب تفاعميم مع منشورات  15من خالل الجدول رقم  -

ا ب حيث يتضح لنا جميع أفراد العينة صوتو عمى نعم التي قدرت نسبتي 19التمقيح ضد كوفيد 

 %.0غت نسبتيا أحيانا لم يصوتو عمييا أفراد العينة التي بم% من نسبة أفراد العينة وال و 100

 .19من ىنا نستنتج أن جميع أفراد العينة كانو يتفاعمون مع منشورات التمقيح ضد كوفيد و  -
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واالجابة عن  19بوك لبث عدد المصابين بكوفيد ىل استفدت من الخاصية الجديدة لمفايس -

 ؟مختمف االسئمة حولو

الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب استفادتيم من الخاصية الجديدة لمفايسبوك  16الجدول رقم 
 و اإلجابة عن مختمف االسئمة حولو. 19لبث عدد المصابين ب كوفيد 

 

 

 

 

 

الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب استفادتيم من الخاصية الجديدة  16من خالل الجدول رقم 

و اإلجابة عن مختمف االسئمة حولو حيث يتضح أن  19لمفايسبوك لبث عدد المصابين ب كوفيد 

% من نسبة أفراد العينة ثم  85أغمب أفراد العينة صوتو ب نعم التي إحتمت المرتبة األولى بنسبة 

 .% من نسبة أفراد العينة15بتيا ب االخيرة التي تقدر نسلمرتبة الثانية و ال التي إحتمت اتمييا 

صابين ومن ىنا نستنتج انا تقريبا جميع أفراد العينة استفادو من الخاصية الجديدة لمفايسبوك لبث عدد الم

دوا اإلجابة عن مختمف االسئمة بغض النظر إلى المعظم اآلخر من أفراد العينة لم يستفيو  19ب كوفيد  

 اإلجابة عن مختمف االسئمة حولو. و  19ك لبث عدد المصابين ب كوفيد من الخاصية الجديدة لمفايسبو 

 

 الخـــيــارات نعم ال

 التكـــــــــرار 85 15

 النسبة المئـــوية 85% 15%
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 ىل تتبع النصائح المقدمة لصحتك في صفحة الفايسبوك ؟ -

 الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب اتباعم بالنصائح المقدمة  17الجدول رقم 

 في صفحة الفيسبوك.

 

الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب اتباعيم بالنصائح المقدمة  17من خالل الجدول رقم  -

ا ب في صفحة الفيسبوك حيث يتضح لنا جميع أفراد العينة اجابو ب نعم التي قدرت نسبتي

بالتالي جميعيم يتبعو النصائح المقدمة في صفحة % من نسبة أفراد العينة و 100

 الفيسبوك. 

يستعينون بالنصائح عينة البحث يثقون في الفيسبوك و  ومن ىنا نستنتج ان أفراد -

 وواالرشادات المقدمة. 

 : نتائج المحور الثالث

 .19نرى ان افراد العينة يستخدمون موقع الفيسبوك خالل فترة التمقيح ضد كوفيد  -

 .87%بنسبة  19ضد كوفيد  افراد العينة يرون ان الفيسبوك ساىم في التمقيحنرى ان  -

 ـيــاراتالخ نعم ال

 التكـــرار 100 0

 النسبة المئـــوية 100% 0%
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بدرجة ممتاز  19نرى ان افراد العينة ان تقييميم لموقع الفيسبوك في التمقيح ضد كوفيد  -

 جدا.

 .19مع منشورات التمقيح ضد كوفيد  نرى ان جميع افراد العينة يتفاعمون -

 الخاصية الجديدة لمفايسبوك. نرى ان اغمب افراد العينة استفادو من -

 نرى ان جميع افراد العينة يتبعو النصائح المقدمة ليم في صفحة الفيسبوك. -
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 النتائج العامة لمدراسة الميدانية:

تفسير بيانات االستمارة التي قمنا بيا حول دور الفيسبوك في تحفيز من خالل عرض وتحميل و 

 يمكننا أن نستخمص ما يمي: 19كوفيد الطمبة الجامعيين عمى التمقيح ضد 

 % من أفراد العينة كان اغمبيم إناث. 65بينت الدراسة أن  -

 سنة. 22و 20% من أفراد العينة يتراوح اعمارىم بين 44بينت الدراسة أن  -

 .%28بينت الدراسة أن جميع أفراد العينة يدرسون سنة ثانية ماستر ب نسبة -

 المحور األول: 

يع أفراد العينة يستخدمون موقع الفيسبوك ب معدل أكثر من اربعة بينت الدراسة أن جم -

 %.43ساعات في اليوم الواحد قدرت بنسبة 

بينت الدراسة أن أغمب أفراد العينة يستخدمون موقع الفيسبوك من أجل التواصل ب نسبة   -

 %.33% و التثقيف 42قدرت ب 

 ب اسم مستعار. % كميم إناث يستخدمون موقع الفيسبوك55بينت الدراسة أن  -

 % يثقون في المعمومات عبر الفيسبوك. 45بينت الدراسة أن  -

 المحور الثاني:  

 لممعمومة.% من أفراد العينة يعتبرون الفيسبوك مرجعا 83بينت الدراسة أن  -
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% يعني جميع أفراد العينة ييتمون بالمنشورات التوعوية عبر  100بينت الدراسة أن  -

 الفيسبوك. 

نشر و مشاركة المنشورات % من نسبة أفراد العينة يساىمون في  41بينت الدراسة أن  -

 عبر الفيسبوك.  التوعوية

 % من أفراد العينة تؤثر فييم المنشورات التوعوية عبر الفيسبوك. 62بينت الدراسة أن  -

 المحور الثالث:

وك خالل فترة ظيور % من أفراد العينة كانو يستخدمون موقع الفيسب53بينت الدراسة أن  -

 .19التمقيح ضد كوفيد 

%من أفراد العينة يرون أن موقع الفيسبوك ساىم في التمقيح ضد 87بينت الدراسة أن  -

 .19كوفيد 

% من أفراد العينة يقيمون موقع الفيسبوك ممتاز جدا في التمقيح ضد 40بينت الدراسة أن  -

 19كوفيد

ة كانو يتفاعمون مع منشورات التمقيح ضد % يعني جميع أفراد العين100بينت الدراسة أن  -

 .19كوفيد 

% من أفراد العينة استفادو من الخاصية الجديدة لمفايسبوك لبث عدد 85بينت الدراسة أن  -

 و اإلجابة عن مختمف االسئمة حولو.  19المصابين ب كوفيد 

موقع % يعني جميع أفراد العينة اتبعو النصائح المقدمة من طرف 100بينت الدراسة أن  -

 الفيسبوك. 
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 مناقشة النتائج في ظل التساؤالت:

 :ما حجم استخدام الطمبة الجامعيين لموقع الفيسبوك؟ السؤال األول 

فقد تبين لنا أن استخدام الفيسبوك من طرف الطمبة الجامعيين أكثر من اربعة ساعات في اليوم 

 (.4ىذا ما تبين في الجدولرقم )

 :ما تقييم الطمبة الجامعيين لموقع الفيسبوك؟ السؤال الثاني 

حيث تبين لنا أن الطمبة الجامعيين يقيمون الفيسبوك انو ممتاز جدا من خالل التوعية الصحية 

 (.13التي يقدميا ليم و ىذا ما تبين في الجدول رقم)

 :في الوسط  19كيف يمكن لمفيسبوك أن يزرع فكرة التمقيح ضد كوفيد  السؤال الثالث

 امعي؟الج

ىذا و  19ك ساىم في التمقيح ضد كوفيد حيث تبين لنا أن الطمبة الجامعيين يرون أن موقع الفيسبو 

 (.12ما تبين في الجدول رقم )

 :ىل موقع الفيسبوك ساىم بشكل كبير في دعم و تعزيز التوعية الصحية؟ السؤال الرابع 

يساىم بالتالي وعوية عبر الفيسبوك و منشورات التحيث تبين لنا أن الطمبة الجامعيين اثرت فييم ال

 (.11( )09ىذا ما تبين في الجدول رقم )في تعزيز التوعية الصحية و 
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 مناقشة النتائج في ظل نظرية االستخدامات و االشباعات:

 كما يمي:االشباعات ما تفترضو نظرية االستخدامات و  نتائج دراستنا معاتفقت 

 ن أفراد العينة يستخدمون موقع الفيسبوك. أ -

ن أفراد العينة يستخدمون موقع الفيسبوك ب معدل أكثر من اربعة ساعات في اليوم أ -

 الواحد. 

 الموضوعات الصحية.يتابعون ن أفراد العينة أ -

 أفراد العينة يستخدمون موقع الفيسبوك لمحصول عمى االخبار.  أن -

 .عمى موقع الفيسبوك 19حول تمقيح ضد كوفيد المنشورات الصحية يتابعون ن أفراد العينةأ -
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 واالرشادات:التوصيات 

 عدم التياون.مرض فيروس كورونا أىمية كبيرة و  إعطاء -

عمى  19التمقيح ضد كوفيد تشجيع الطمبة الجامعيين عمى متابعة األخبار الصحية التي تخص  -

 موقع الفيسبوك. 

 .المواضيع اإليجابية يجب استغالل موقع الفيسبوك في  -

عبر لموقاية من فيروس كورونا التوعوية عمى متابعة األخبار الصحية و حث الطمبة الجامعيين   -

 الفيسبوك .

في نقل األخبار الصحية حول الصرامة بالموضوعية والدقة و عمى موقع الفيسبوك ان يتحمى  -

 .19التمقيح ضد كوفيد 

والتعريف المعمومات الطمبة الجامعيين االعتماد عمى موقع الفيسبوك كوسيمة لرصد يجب عمى  -

 التوعية بمخاطر فيروس كورونا.و 

 .الكاذبة حول فيروس كورونا ينشر األخبار المزيفة و يجب اتخاذ إجراءات قانونية حول من  -
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 :خاتمة

الحالي و ىذا ما يقدمو من يمعب موقع التواصل االجتماعي )فيسبوك( دور جد فعال في عصرنا 

خدمات مختمفة بين االفراد و المجتمعات )التواصل ، التثقيف، تبادل االفكار....الخ( مما أصبح يساىم 

أىم الفيديوىات و في ىذه الدراسة حولنا أن حية من خالل المنشورات و الصور و في نشر التوعية الص

عمى العموم اصبح 19التمقيح ضد كوفيد  نعرف دور الفيسبوك في تحفيز الطمبة الجامعيين عمى

إستخدام الفيسبوك في التوعية الصحية أصبح ليا تأثير ودورا ىاما عمى الطمبة الجامعيين من خالل 

فمن خالل النتائج المتوصل إلييا ،الصفحات والمنشورات التي تنشر عمى مواقع التواصل االجتماعي

أساسيا من الحياة اليومية خاصة الصحة وفعال تبين أن شبكات التواصل االجتماعي أصبحت جزء 

توصمنا إلى أن شبكات التواصل االجتماعي ليا دور كبير في تنمية الوعي الصحي لدى الطمبة 

حيث أن المبحوثين يستعممون شبكات التواصل االجتماعي - 19الجامعيين إزاء التمقيح ضد كوفيد 

عمى وعييم وسموكيم الصحي إتجاه فيروس كورونا بصورة مستمرة خالل فترة الحجر الصحي مما أثر 

التمقيح كان لو تأثير إيجابي عمى سموكيم لمستمر لمضامين التوعية الصحية و كما أن تعرضيم ا

الصحي، وىو ما يؤكد أن تصفحيم لشبكات التواصل االجتماعييساىم في زيادة معارفيم الوقائية حول 

 . فيروس كورونا

التواصل االجتماعي ساىمت إلى حد ما في توعية وتحسيس الطمبة كما توصمنا إلى أن شبكات 

لمتمقيح من خالل استخدام شبكات التواصل االجتماعي كأداة توعية في ظل وباء فبروس كورونا حيث 

يمكناالستفادة منيا لخدمة أغراض التوعية الصحية اتجاه فيروس كورونا، وىذا ما يتوافق مع دور 

 .19 –في تنمية التوعية الصحيةلمتمقيح إزاء كوفيد  شبكات التواصل االجتماعي
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ىي بداية نأمل أن تكون ىذه الدراسة و في االخير نتمنى أن تكون ىذه الدراسة في متناول الجميع و 

 .ن تستفيد منيا األجيال القادمةأو لعرض وجيات نظر جديدة 
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توزيع افراد العينة حسب استخدام موقع الفيسبوك خالل فترة ظيور تمقيح ضد يوضح  72

 19كوفيد 
12 

يوضح توزيع افراد العينة حسب ىل يرون ان موقع فيسبوك ساىم في التمقيح ضد  73
 19كوفيد 

13 

 14 19يوضح توزيع افراد العينة حسب تقييميم لموقع الفيسبوك ضد كوفيد  74
 15 19تفاعميم مع منشورات التمقيح ضد كوفيد يوضح توزيع افراد العينة حسب  75
 16 استفادتيم من الخاصية الجديدة لمفيسبوكيوضح توزيع افراد العينة حسب  75
 17 اتباعيم بالنصائح المقدمة في صفحة الفيسبوك يوضح توزيع افراد العينة حسب 76
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 -مستغانم –جامعة عبد الحميد ابن باديس 

 كمية العموم اإلجتماعية

 قسم العموم اإلنسانية

 شعبة عموم اإلعالم واالتصال

 

 استمارة استبيان

 أخي الطالب / أختي الطالبة :                                                                            

في إطار إعداد مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر أكاديمي نرجو منكم ملء إستمارة االستبيان األتية 

( أمام االجابة التي توافق وجية نظركم أو تمثمكم، عمما أن جميع المعمومات التي ✓بوضع إشارة )

تتمثل ا. و الشكر والتقدير لتعاونكم معنستدلون بيا مخصصة فقط لغرض البحث العممي ولكم جزيل 

 .    19 دراستنا في دور الفيسبوك في تحفيز الطمبة الجامعيين عمى التمقيح ضد كوفيد

 :إعداد الطمبة:                                                تحت إشراف األستاذ

 بو عبد ا بن عجايمية -                                 موسى عز الدين      

 بطاىر عبد الكريم             

 2022/ 2021: السنة الجامعية

 



91 
 

 البيانات الشخصية:

 أنثى            الجنس : ذكر                  

 24إلى  22من                22إلى  20من                    20إلى  18السن: من 

 المستوى الجامعي :

 : ليسانس

 الثة السنة الثالسنة االولى                 السنة الثانية                     

 :  ماستر

 ولى                السنة الثانية السنة األ

 المحور األول: استخدامات موقع الفيسبوك :•

 ما ىو معدل ساعات استخدامكمموقع الفيسبوك خالل اليوم الواحد؟: (1

 ساعات  4أكثر من            ساعات 3من ساعة            من ساعة إلى  أقل

 ما ىو الدافع وراء استخدامك لموقع الفيسبوك ؟: (2

 متابعة الجديد            ية والترفيو            التثقيفالتواصل          التسم

 ىل تستخدم الفيسبوك ب؟ (3
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 اسمك الحقيقي               اسم مستعار    

 ىل تثق في المعمومات عبر الفيس بوك؟ (4

 أحيانا                    نادرا                    غالبا 

 الحماالت التوعوية عبر الفيسبوك : الثاني :المحور •

 ىل تعتبر الفيسبوك مرجع لممعمومة؟ :1)

 نعم                        ال                    أحيانا           

 ىل تيتم بالمنشورات التوعوية عبر الفيسبوك؟: 2)

 نعم                        ال                    أحيانا           

 ؟:ىل تساىم في نشر ومشاركة المنشورات التوعوية عبر صفحتك الشخصية  3)

 نعم                        ال                    أحيانا           

 ىل تؤثر فيك المنشورات التوعوية عبر الفيسبوك؟ :4)

 أحيانا        ال              إطالقا   نعم كثيرا           

 الفيسبوك: عبر موقع 19حممة التمقيح ضد كوفيد  المحور الثالث:•

 :  ؟19ىل كنت تستخدم موقع الفيسبوك خالل فترة ظيور التمقيح ضد كوفيد 1)
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 ال               إطالقا           نادرا              نعم كثيرا            أحيانا

 ؟: 19ىل ترى أن موقع الفيسبوك ساىم في التمقيح ضد كوفيد  2)

 نعم                        ال                    أحيانا           

 ؟:19كيف تقيم دور الفيسبوك في توعية ضد مخاطر كوفيد 3)

 ضعيف            جيد             متوسط          ممتاز جدا            

 ؟19ىل كنت تتفاعل مع منشورات التمقيح ضد كوفيد 4)

 نعم                        ال                    أحيانا           

واإلجابة عن  19ىل استفدت من الخاصية الجديدة لمفيسبوك لبث عدد المصابين بكوفيد  5)

 مختمف األسئمة حولو :

 ال                نعم           

 صفحة الفيس بوك؟المقدمة لصحتك في ( ىل تتبع النصائح 6

 ال                نعم           

 

 

     

   

   

    

  

  




