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  * شكر وتقدير   *
اراك  لهم  امحلد محدا كثريا طیبا م لقك ورض، ا   نفسك وزنة عرشك ومداد لكامتك  ادد 

لهم  امحلد و  ٔ   امحلد و و ا الشكر عند الرضا    الشكر دامئا وابد

لهم  امحلد والشكر  لینا ىل ا ٔنعمهتا    لك نعمك اليت 

ىل نعمة العمل والبصرية لهم  امحلد والشكر    ا

ىل  لهم  امحلد والشكر  ىل ا قك يل  ه  هذا العمل ٕامتامتوف ىل هذا الو   و اجنازه 

لیه وسمل  الصالة و  والشكر  فامحلد هللا و ىل رسول هللا صىل هللا    السالم 

  

ه     اليت  ،القمية   نصاحئه و توجهياتهىل لك   *محدٔ عزوز *ٔستاذي املرشف  شكري احلار ٕاىل  ٔتو
دين    .الهادف العلمي العمل  متام هذا إ  وىل اجناز  هباسا

ٔفاضلجزیل شكر كام ا ٔساتذيت ا ا  الشكر لك  ار   . جبامعة مستغامن و

ىل اجناز هذا العمل  و لك من   دين  ٔو من بعیدمن سا     ..... قریب 

  

  

  

  



  

      

  

  *داء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهإ *
رت قليب  ةاهدي مثر     ٔ ين ب العملحبدي ٕاىل من  ان ٔ ٓخرن   ،بدعواهتا و ٕاىل من تذوب لتنري دروب ا

راحئة الیامسني دود  ، ٕاىل الزهرة اليت تفوح  ض بال  ي یف اح  و، ٕاىل العطاء ا ٕالیك ....ٕاىل رمز الكفاح و الن
ة  *ٔيم*    احلب

انين من  ٕاىل    ٔيب و عطفل ٔ اليل *العزز  احلنان                               . *ج

ق دريبٕاىل     ىل اجناز هذا العمل زو  و ،سندي ورف ري معني    . *اروقـــــــــــف*  الغايلمن اكن يل 

ة خويت ٕاىل إ    ٔح ٔمني* ا ٔخيت  *هیمث عبد اجللیل*و   *محمد                 . * ٔیة * احلنونة و

ا قليب ورو إ ٕاىل    ی   .*  ىرش *و  * ٓالء *  اایــــــب ح

ائ زو ائليتلك  ٕاىل      . و

ٔصدقايئ لك  ٕاىل     . صدیقايت و 

  .....بعید ٔو من قریب  لك من یعرفين  ٕاىل 
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  : ملخص

 عقو م ربع حاولنا من خالل هذه الدراسة التعرف على مدى تأثیر حمالت التسویق االجتماعي      
على سلوكیات الشباب التي تقوم بها  مجموعات ناشطة في المجال الصحي و البیئي و  ،كو بسیافلا

والبیئة یهدفون مواضیع حول الصحة العامة إذ یقومون من خالل هذا الموقع بنشر  الجزائري المستخدم،
من خاللها توعیة األفراد بضرورة تغییر السلوكیات السلبیة التي یمارسونها بحق صحتهم وبیتهم، والتي 

االجتماعي العمومي، لكونه أسلوبا یلجا إلیه االتصال  إطاریدخل هذا في  إذ، تؤدي بهم إلى الهالك
مدى  الدراسة في سؤال جوهري مفاده ما إشكالیة تمن خالل هذا تمحور  لتحقیق المنفعة والصالح العام،

    الشباب المستخدم ؟ تأثیر حمالت التسویق االجتماعي الصحي والبیئي عبر موقع الفایسبوك على

الدراسة على تمت ، تي تعتمد على منهج المسح بالعینةالدراسة من البحوث الوصفیة ال تعد هذها مك   
تم  ،سنة 35الى غایة 18 یتراوح سنهم منمفردة،  300مكونة من  ،والیة الجزائر  من شبابعینة 
 152إلى  نو م مقسم، وه)عینة الصدفة( ةالعرضیغیر احتمالیة من النوع العن طریق العینة  ماختیاره
   .، تم استجوابهم عن طریق أداة االستبیانذكور 148إناث و

الثانیة الصحي و ألولى في المجال ا :الفایسبوكعبر موقع محتوى صفحتین وتحلیل  قمنا بدراسة كما     
 اممستوى تفاعل المستخدمین معه و ،وأشكالها حتى نتعرف على أهم المواضیع ، وهذا المجال البیئيفي 

تفید الجمهور نتائج  عدة إلى ت الدراسةلتوص األخیرفي  و ،المالحظة بالمشاركة أداة باستخداموذلك 
   :والمحتوى نذكر أهمها 

أثرت قلیال على من المبحوثین یرون أن صفحات التوعیة الصحیة عبر موقع الفایسبوك  %.58 -
من أفراد العینة یرون  10.7،  في حین نجد نسبة یرون أنها أثرت كثیرا % 30.7،  ونسبة سلوكیاتهم

  . أنها لم تأثیر فیهم هته المحتویات
منشوراتها تغییر السلوكیات السلبیة المتعلقة بالممارسات  لالخ نمئیة والصحیة تحاول الصفحات البی -

محاولة إقناع المتتبعین بالدالئل والبراهین والعبارات والصور  بوذلك  ،الیومیة اتجاه الصحة والبیئة
الیجابي السوي الذي یساعدهم في حیاتهم ویبعد عنهم المخاطر المؤثرة على ضرورة تبني السلوك ا

 .هم التي تضر بصحتهم وبیئت
لذا  ،تحظى الصفحات البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك باهتمام كبیر من طرف المستخدمین -

 .ویشاركونها مع أصدقائهم حتى تعم الفائدة بینهم  ،نجدهم یتابعون منشوراتها ویعلقون علیها
الصحیة  ،  حمالت التوعیة اإلقناع، االتصال االجتماعي التسویق االجتماعي،: الكلمات المفتاحیة  -

 .، السلوكیات التأثیر، التفاعل  ،، موقع الفایسبوكوالبیئیة
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Résumé 

    On a tenté à travers cette étude de connaitre le degré de l'influence des compagnes du 
markéting social réalisées par un des groupes actifs dans le domaine de la santé et de 
l'environnement à travers face book sur les comportement des jeunes algériens utilisateurs et à 
travers ce site ils publient des sujets en relation avec la santé et l'environnement et ont pour 
objectif de sensibiliser les individus à l'importance du changement des comportements 
négatifs et qui ont de mauvais effets sur leur santé et leur environnement. Cela entre dans le 
cadre de la communication sociale publique comme style suivi pour réaliser l'intérêt public et 
individuel. A travers ceci la problématique de cette étude s'accentue sur une question 
importante : quel est le degré de l'impact des campagnes de marketing social de la santé et de 
l'environnement à-travers face book sur les jeunes utilisateurs ? 

          Cette étude est considérée parmi les exposés descriptifs qui s'appuient sur la 
méthodologie d'enquête par échantillon, elle a visé un groupe de jeunes de la wilaya d'Alger et 
qui comporte 300 unités âgés de18 et 35ans pris au hasard et classés en 152 filles et 148 
garçons interrogés à travers un questionnement. On a étudié et analysé le contenu de deux 
pages à travers face book. La première, le domaine de la santé , la deuxième dans le domaine 
de l'environnement dans le but de connaître les sujets les plus fréquents leurs formes et le 
niveau de réaction des utilisateurs avec. cela se fait à travers l'observation et le partage. 

       Finalement, l'étude a plusieurs résultats qui intéressent le public et le contenu par À 
travers ses publications les pages de la santé et celles de l'environnement , essaient de corriger 
les comportements négatifs liés aux pratiques quotidiennes envers la santé et l'environnement. 
Et cela à travers la conviction des abonnés avec des preuves ,des arguments et des expressions 
et mêmes des illustrations convaincantes   Sur la nécessité d'adopter un comportement positif 
qui les aidera dans leur vie et qui les éloignera des risques qui menacent leur santé et leur 
environnement. 

- 58% des interrogés pensent que les pages de sensibilisation concernant la santé sur face 
book ont influencé leurs comportements. _30,7% voient que ces pages avaient une très 
grande influence 10,7% des membres de l'échantillon ont dit qu'ils n'étaient pas 
influencés. 

- À travers ses publications les pages de la santé et celles de l'environnement , essaient de 
corriger les comportements négatifs liés aux pratiques quotidiennes envers la santé et 
l'environnement. Et cela à travers la conviction des abonnés avec des preuves ,des 
arguments et des expressions et mêmes des illustrations convaincantes  Sur la nécessité 
d'adopter un comportement positif qui les aidera dans leur vie et qui les éloignera des 
risques qui menacent leur santé et leur environnement. 

-  Les utilisateurs s'intéressent beaucoup sur face book aux pages liées à l'environnement et 
c'est pour cela qu'ils suivent leurs publications ,les commentent et les partagent avec leurs 
amis afin que l'intérêt soit généra 
 

   Les mots clé : Marketing social - site de réseautation social- campagnes de 
sensibilisation  pages de la santé et de l'environnement - site face book - impact - 
réaction – comportements  .  
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Abstract : 

Throughout the current study, we have attempted at investigating the impact of social 
marketing campaigns run by activists in the healthcare and environmental sectors via 
Facebook on the behavior of Young Algerian Facebook users. Using the aforementioned 
website, the activists make posts about public health and environment in order to spread 
awareness among individuals about their need to change their negative behaviors against their 
health and their environment, which can be detrimental. Such campaigns include public social 
communication by virtue of being an effective way to provide public benefit.Accordingly, the 
research problem revolves around the following question: what is the extent to which the 
health and environment social marketing campaigns via Facebook affect the young users? 

The present study is descriptive in nature as it adopts a sample-survey methodology. 
The study was carried on a sample of youngsters from the state of Algiers. The sample 
includes 300 individuals aged between 18 and 35 years. They were chosen using the 
nonprobabilisic sampling technique (non-purposeful). The sample includes 152 females and 
148 males who were given a questionnaire. We have examined and analyzed the content of 
two pages on Facebook: the first in the health field and the second in the environmental field 
in order to identify the main topics and the extent to which users interact with these topics. 
This was achieved via joining these pages and observing.  In essence, the study reached many 
results. Here are some of the main results: 

- 58% of the informants see that health awareness pages on Facebook has 
slightly affected their behaviors, while 30.7% of them see that it has affected them 
considerably. Interestingly, 10.7% of the informantssee that the pages has no effect 
whatsoever.. 

- The health and environment Facebook pages attempt at changing the everyday 
practices’ negative behaviors towards health and environment by persuading the followers 
using facts, arguments, expressions and pictures which dictate that there must be a positive 
behavior, which helps them in their lives and protect them from the harms that threatens 
their health and environment. 

- The health and environment Facebook pages capture considerable attention from 
users. Therefore, users follow and comment on their posts and share them with 
their friends to benefit more from it. 

Key Words: Social Marketing, Social Communication, Persuasion, Health and 
Environmental Awareness Campaigns, Facebook, Effect, Interaction, Behaviors.  
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 یوضح المكان الذي یستخدم فیه أفراد عینة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي )12(جدولال 207
یوضح تتبع أفراد عینة الدراسة لألخبار التي تنشرها الصفحات الناشطة عبر شبكة  )13(جدولال 209

 . الفایسبوك
الصفحات الناشطة یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب تتبعهم إلخبار التي تنشرها ) 14(الجدول 210

  .عبر شبكة الفایسبوك تبعا لمتغیر الجنس 
یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب تتبعهم إلخبار التي تنشرها الصفحات الناشطة  ) 15(جدولال 212

 عبر شبكة الفایسبوك تبعا لمتغیر الجنس
 لموقع الفایسبوك یوضح المواضیع التي یتصفحها المستخدمین من خالل استخدامهم )16(جدولال 214

یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب تتبعهم لألخبار عبر موقع الفایسبوك تبعا لمتغیر  )17(جدولال 218
 الجنس

 یوضح نوع المواضیع التي یحب أفراد عینة الدراسة  المشاركة فیها كثیرا عبر الفایسبوك )18(جدولال 224
 من استخدام موقع الفایسبوك لدى أفراد عینة الدراسة الغایةیوضح  )19(جدولال 226
 تبعا لمتغیر الجنس الفایسبوك عینة الدراسة من استخدام مواقع  غایةیوضح ) 20(لجدولا 228
من استخدام أفراد عینة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي تبعا لمتغیر  الغایةیوضح ) 21(الجدول 230
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  المستوى التعلیمي
یوضح مدى علم أفراد عینة الدراسة بحمالت التوعیة في المجال البیئي والصحي على  )22(جدولال 232

 شبكة الفایسبوك
تقوم بنشر حمالت توعیة یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب علمهم بالصفحات التي ) 23(الجدول 234

 لمتغیر الجنسللشباب في المجال البیئي والصحي عبر موقع الفایسبوك وهذا تبعا 
توزیع أفراد عینة الدراسة حسب مدى علمهم بالصفحات التي تقوم بنشر حمالت توعیة ) 24(الجدول 235

 للشباب المستخدمین في المجال البیئي والصحي عبر موقع الفایسبوك تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي
التي تنشر حمالت حول البیئة ( یوضح مدى مشاهدة متابعة أفراد العینة للصفحات  )25(جدول 237

 )والصحة الفردیة
یوضح مدى تتبع أفراد عینة الدراسة للصفحات التي تقوم بنشر حمالت حول البیئة ) 26(الجدول 238

 والصحة تبعا لمتغیر الجنس 
یوضح مدى تتبع أفراد عینة الدراسة للصفحات التي تقوم بحمالت توعیة حول البیئة ) 27(الجدول 240

 :تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي والصحة 
التي یتابعها أفراد عینة الدراسة  عبر ) البیئیة والصحیة( یوضح أمثلة عن أهم الصفحات  )28(جدولال 241

 الفایسبوك
 )البیئیة والصحیة(یوضح أساس اختیار  أفراد عینة الدراسة لهذه الصفحات ) 29(جدولال 244
یتم من خالله اختیار الصفحات البیئیة والصحیة عبر موقع یوضح األساس الذي ) 30(الجدول 246

 الفایسبوك تبعا لمتغیر الجنس
یوضح األساس الذي یتم من خالله اختیار أفراد عینة الدراسة للصفحات البیئة والصحیة ) 31(الجدول  248

  عبر موقع الفایسبوك تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي
–یوضح مدى استفادة أفراد عینة الدراسة من المعلومات التي تقدمها هذه الصفحات   )32(جدول ال 250

 على شبكة الفایسبوك -الصحیة والبیئیة 
 سمدى استفادة عینة الدراسة من الصفحات البیئیة والصحیة تبعا لمتغیر الجنیوضح ) 33(الجدول 252
یوضح مدى استفادة أفراد عینة الدراسة من المعلومات التي تقدمها الصفحات الصحیة ) 34(الجدول 253

 والبیئیة عبر موقع الفایسبوك تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي 
 یوضح مدى تفاعل أفراد عینة الدراسة مع هذه الصفحات )35(جدولال 255
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 یوضح مدى تفاعل عینة الدراسة مع الصفحات البیئیة والصحیة تبعا لمتغیر الجنس ) 36(الجدول 257
مدى تفاعل عینة الدراسة مع ما تقدمه الصفحات البیئة والصحیة عبر موقع یوضح ) 37(لالجدو  258

 الفایسبوك تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي 
  )البیئیة والصحیة( مع هذه الصفحات تفاعل أفراد عینة الدراسة كیفیة یوضح ) 38(جدولال 260
یوضح كیفیة تفاعل عینة الدراسة مع المحتویات البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك ) 39(الجدول 262

  تبع لمتغیر الجنس
  یوضح الشكل المحبذ ألفراد عینة الدراسة لعرض المواضیع البیئیة و الصحیة ) 40(جدولال 263
تأثیر الصفحات التي تقوم بدور التوعیة  البیئیة  حولأفراد عینة الدراسة  إجاباتیوضح    )41(جدولال 265

 سلوكیاتهم الفایسبوك على موقع والصحیة عبر 
أفراد عینة الدراسة حول تأثیر الصفحات التي تقوم بدور التوعیة  البیئیة  إجاباتیوضح ) 42(الجدول 267

  حسب متغیر الجنس  هموالصحیة  عبر الفایسبوك على سلوكیات
أفراد عینة الدراسة حول تأثیر الصفحات التي تقوم بدور التوعیة  البیئیة  إجاباتیوضح ) 43(الجدول 268

 حسب متغیر المستوى التعلیمي  هموالصحیة  عبر الفایسبوك على سلوكیات
صفحات التسویق االجتماعي البیئي والصحي یوضح منظور أفراد عینة الدراسة في دور ) 44(جدول 270

 الفایسبوك في ترسیخ مفهوم التربیة البیئیة والصحیة لدى الشباب الجزائريعبر 
صفحات التسویق االجتماعي البیئي والصحي دور  حول أفراد عینة الدراسةرأي یوضح ) 45(الجدول 272

 تبعا لمتغیر الجنس  لدى الشباب الجزائريالفایسبوك في ترسیخ مفهوم التربیة البیئیة والصحیة عبر 
یوضح رأي أفراد عینة الدراسة حول الصفحات التوعیة الصحیة والبیئیة عبر موقع ) 46(ولالجد 273

 الفایسبوك وترسیخ مفهوم التربیة البیئة والصحیة 
   )24(یوضح نسب تعلیل أفراد عینة الدراسة على السؤال ) 47(الجدول 274
 یوضح إمكانیة اكتساب أفراد عینة الدراسة لسلوكیات ایجابیة نحو بیئتهم) 48(جدولال 276
یوضح السلوكیات البیئیة  ایجابیة  المكتسبة من خالل تتبع أفراد العینة للصفحات البیئیة ) 49(الجدول 279

 عبر موقع الفایسبوك حسب متغیر الجنس 
المكتسبة من خالل تتبع أفراد العینة للصفحات البیئیة االیجابیة یوضح السلوكیات البیئیة ) 50(الجدول 281

 عبر موقع الفایسبوك حسب متغیر المستوى
یوضح  مدى اكتساب أفراد عینة الدراسة  لسلوكیات ایجابیة نحو صحتهم وصحة ) 51(جدولال 284
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 .عائلتهم
یوضح السلوكیات الصحیة االیجابیة المكتسبة من خالل تتبع أفراد العینة للصفحات ) 52(الجدول 286

  الصحیة عبر موقع الفایسبوك حسب متغیر الجنس 
 

السلوكیات الصحیة االیجابیة  المكتسبة من خالل تتبع أفراد العینة للصفحات الصحیة ) 53(الجدول 290
 يلیمعبر موقع الفایسبوك حسب متغیر المستوى التع

تقییم أفراد عینة الدراسة حول المواضیع البیئیة والصحیة التي تطرحها الصفحات یوضح  )54(جدولال 294
 عبر موقع الفایسبوك 

البیئي والصحي –لمواضیع صفحات التسویق االجتماعي أفراد عینة الدراسة  تقییمیوضح ) 55(الجدول  296
 .كة الفایسبوك  تبعا لمتغیر الجنسعبر شب –

أفراد عینة الدراسة لمواضیع صفحات التسویق االجتماعي الصحي والبیئي   تقییمیوضح ) 56(الجدول 297
 عبر موقع الفایسبوك تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي 

عبر  یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة حسب تتبعهم لصفحات البیئیة والصحیة) 57(الجدول 299
 مدى استفادتهم منها و موقع الفایسبوك

توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة حسب تتبعهم لصفحات البیئیة والصحیة ووجهة نظرهم ) 58(الجدول 300
 حول دور الصفحات في ترسیخ مفهوم التربیة البیئیة والصحیة 

   "الصحة والعالج " یوضح المالحظات الخاص بمنشورات صفحة) 59(جدول 308
 یوضح عدد المواضیع المنشورة  حسب أیام الدراسة المحددة  )60(الجدول 318
 یوضح نوع المواضیع المعالجة خالل فترة الدراسة وعددها ) 61(الجدول 319
حول شكل التفاعل والمحتوى ) 59(یلخص باألرقام المعلومات التي یحتویها الجدول) 62(الجدول 320

 المعروض واالعتماد على الروابط والمواقع 
أیام 10مدة " أصدقاء البیئة شفة البلیدة" یوضح المالحظات الخاص بمنشورات صفحة )63(الجدول 328  
 یوضح عدد المواضیع المنشورة حسب أیام الدراسة ) 64(الجدول 332
  یوضح نوع المواضیع المعالجة خالل فترة الدراسة وعددها) 65(الجدول 333
حول شكل التفاعل والمحتوى ) 62(المعلومات التي یحتویها الجدولیلخص باألرقام ) 66(الجدول  333

 المعروض واالعتماد على الروابط والمواقع 
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األشكالهرس ــــــف  

  اإلعالمعلى وسائل  االعتمادیوضح نموذج نظریة  )01(الشكل 63
 على الفرد اإلعالموسائل  تأثیراتیوضح ) 02(الشكل 67
 یوضح العالقة بین التسویق االجتماعي والتسویق التجاري ) 03(الشكل 85
 السلع االجتماعیة للتسویق االجتماعي  أنواعرسم تخطیطي یمثل ) 04(الشكل 133
 استراتیجیات التسویق االجتماعي  أهمرسم تخطیطي یوضح ) 05(الشكل 140
 رسم تخطیطي یوضح استراتیجیات حمالت االتصال االجتماعي ) 06(الشكل 148
اإلخـــراج یوضــح المراحــل التــي تمــر بهــا رســـائل الحملــة بدابــة مــن االبتكــار إلــى غایــة ) 07(الشــكل 150

 والنشر
 2006- 1997مواقع التواصل االجتماعي خالل فترة  أهمیوضح تواریخ ظهور ) 08(الشكل 179
  یوضح أهم خصائص مواقع التواصل االجتماعي) 09(الشكل 186

 عینة الدراسة حسب الجنس  أفرادیوضح توزیع نسب ) 10(الشكل 197
 حسب متغیر السنیوضح توزیع أفراد عینة الدراسة  )11(الشكل 198
 مستوى التعلیميیوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر ال): 12(الشكل 200
 استخدام  أفراد عینة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي نسبیوضح  ):13(الشكل 201
 استخدام أفراد عینة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعينسب یوضح  )14(الشكل 203
المدة التي یستغرقها أفراد عینة الدراسة في استخدام مواقع توزیع نسب  یوضح )15(الشكل 204

  التواصل
 المكان الذي یستخدم فیه أفراد عینة الدراسة لمواقع التواصل توزیع نسب یوضح) 16(الشكل 207
تتبع أفراد عینة الدراسة لألخبار التي تنشرها الصفحات الناشطة  توزیع نسب یوضح )17(الشكل 209

 .عبر شبكة الفایسبوك
نوع المواضیع التي یحب أفراد عینة الدراسة  المشاركة فیها كثیرا  توزیع نسب یوضح :)18(الشكل 224

 عبر الفایسبوك
 الفایسبوكمن استخدام موقع العینة  غایة أفرادتوزیع نسب یوضح ) : 19(الشكل  226
مدى علم أفراد عینة الدراسة بحمالت التوعیة في المجال البیئي توزیع نسب یوضح  : )20(الشكل 229
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 والصحي على شبكة الفایسبوك
التي تنشر حمالت حول البیئة ( العینة للصفحات  تتبع أفراد توزیع نسب یوضح): 21(الشكل 233

 )والصحة الفردیة
البیئیة (أفراد عینة الدراسة لهذه الصفحات  أساس اختیار توزیع نسب یوضح): 22(الشكل 237

 .)والصحیة
مدى استفادة أفراد عینة الدراسة من المعلومات التي تقدمها هذه توزیع نسب یوضح  )23(الشكل 250

 على شبكة الفایسبوك - الصحیة والبیئیة –الصفحات 
 عینة الدراسة مع هذه الصفحاتمدى تفاعل أفراد توزیع نسب یوضح  )24(الشكل 255

البیئیة ( تفاعل أفراد عینة الدراسة مع هذه الصفحات  توزیع نسب كیفیة یوضح )25(الشكل 260
  )والصحیة

الشكل المحبذ ألفراد عینة الدراسة لعرض المواضیع البیئیة و  توزیع نسب یوضح )26(الشكل 263
 .الصحیة

أفراد عینة الدراسة في مدى تأثیر الصفحات التي تقوم بدور رأي یوضح توزیع نسب  )27(الشكل 265
 التوعیة  البیئیة والصحیة  عبر الفایسبوك على الشباب وهل تكسبهم سلوكیات ایجابیة في حیاتهم

الصفحات البیئیة والصحیة منظور أفراد عینة الدراسة في دور یوضح توزیع نسب ) 28(الشكل 270
 مفهوم التربیة البیئیة والصحیة لدى الشباب الجزائريالفایسبوك في ترسیخ عبر 

 ).24(فئة اإلجابات على السؤال یوضح  )29(الشكل 275
توزیع نسب رأي أفراد عینة الدراسة حول المواضیع البیئیة والصحیة التي یوضح  )30(الشكل 295

 تطرحها الصفحات عبر موقع الفایسبوك
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 انتشر استخدامه فقد ،بشبكة االنترنت ةرتبطالم والتطبیقات وسائلمجموعة من ال الجدیداإلعالم  تبریع     

ویستفیدون منه  والمعلومات لحصول على األخبارلون علیه یستخدمونه ویعتمد أصبح األفراد و، بشكل سریع

فهي عالم افتراضي  ،الجدیدحد أهم أشكال اإلعالم أ التواصل االجتماعيتعد مواقع  إذشؤونهم الخاصة، في 

 لهم وفرهات، لالستفادة من الخدمات الكبیرة التي األفرادمختلف  ایتجمع فیه ،ةومفتوح ةو سوق واسع

  الزمنیة والمكانیةالحدود إلغاء كل  و ،ٕامكانیة التعبیر و إبداء الرأيو  ،المعرفة والفردانیة،  أوكالشخصنة 

 عقاو ملا هتاه وانتشار  التي ساهمت كثیرا في توسع، التفاعلیةوهي  ،ةماهلاو ننسى السمة البارزة  أندون 

 داخل العملیات اإلدراكیة والسلوكیة اتتشكل بهتتكون به العالقات اإلنسانیة، و األساس الذي لكونها 

  . المجتمعات

ألنها كانت الوسیلة ، منهاباألخص االجتماعیة والسیاسیة  ،ظهورها إلى قلب كل الموازین ساعد فقد   

 المواقعهذه  تساعدف ،تغییر األوضاعوهذا طلبا في  في بعض الدول، قالب والحراك االجتماعيالمدعمة لالن

 لئاسو  تناكو  ،المجتمعتداولها بین أفراد   يف تسرع يتلا ،ةلیقثلا ةیسایسلا كشف الحقائق نشر و على

  .واالنتفاض ضد األنظمة الفاسدةتجمع لى الع ةدعاسم و ةمعدم

 نم نال اذهو ، الشبابتربیة وتنشئة تسعى ل يتلا ةمؤسسلا رو د تبعل دقفأما في المجال االجتماعي،     

تر ی، والتو ككالفایسبو (ته المواقع اهنتشر مؤخرا عبر  إذ،  ةبئاصلا سلوكیات صحیحةلاعادات و لا جو ر ت اهلالخ

 وتنشیطهالتوعوي  للعمل في المجال وهذا ، المجتمع المدني و المتطوعین حسابات العدید من  ) و الیوتیوب

فنجد صفحات ،  لو لحلا بلطتی يذلا هایاضقو  هلكاشمو  عقاو لا نتعبیر علللهم فرصة الأعطت هذه المواقع  إذ

السلوكیات  عنلتوعیة األفراد بضرورة التخلي  ،تعمل على نشر معلومات في مجاالت اجتماعیة مختلفة

وبهذا أصبحت تلعب دورا محوریا في ، التي تفید حیاتهم ومجتمعاتهمتبني السلوكیات االیجابیة  و ،السیئة

  .عملیة التغییر االجتماعي 
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التي و صفحات السالمة المروریة وغیرها  ،ومن بین هذه الصفحات نجد الصفحات الصحیة والبیئیة        

والقضایا  المشاكل معالجةدوره الكبیر في الذي یعرف ب ،الجتماعيمجال االتصال ایندرج عملها ضمن 

 الذي یعتبر مستعینا بتقنیات التسویق االجتماعي ،والمواقف السلبیة داخل المجتمعاتالسلوكیات االجتماعیة و 

تغییر جل أ منجیات العامة للتسویق التجاري مبادئ واالستراتیم ستخدی إذ أحد أهم أدوات التغییر االجتماعي،

 بمثابة القاعدة التي قام علیها فهو ،الخصائص و المهارات و حتى الوسائل العدیدمنه  كما یأخذ ،ظاهرة ما

األفراد وعادات فالتسویق االجتماعي یهدف لتغییر سلوكیات و اتجاهات  ،إال أنهما یختلفان في المبادئ

ویحافظ على الفرد والمجتمع من كل  ،العامةحتى یحقق المصلحة إلى أخرى ایجابیة  تعدیلهامحاوال  الخاطئة

 األخطار و اآلفات، وهذا عن طریق إعداد حمالت توعیة إعالمیة هادفة وناجحة تصل إلى الشرائح المعنیة

  .   وجلب الزبائن تحقیق الربح ل المؤسسة هدف من خاللهفهو تسویق مادي ت ،التسویق التجاريأما 

مجال االتصال الكبیر الذي یلعبه في  جتماعي و ظهوره، لدوریرجع االهتمام بالتسویق االو        

التي تشمل المواقف  ،تغییر االجتماعي الفعال وبتقدیم الخدمات االجتماعیة النافعةلایقوم ب إذاالجتماعي 

 تم دقف، الفعالوالتجاوب  المشاركةضرورة إقناع األفراد على  محاوال ،..القیم ،اتالسلوكو  ،االجتماعیة

تنفیذ العملي لل أصبح مجاالو  ،زالمتعلقة باالید األمم المتحدة في حمالتها الصحیةمن طرف  هستخدما

التغذیة و  ،األسریة ةحیاالم یمبادئه في برامج تنظفقد استعملت  في الوالیات المتحدة األمریكیة، والفعلي

ضایا ثر ایجابي وعمیق على القأكان له  ، والمخدراتتعاطي  التدخین و لحد منلوحمالت  ،السلیمة

خاصة في مجاالت أخرى و تبنته مؤسسات حكومیة ف المجال البیئي ،والوقایة واالجتماعیة في مجال الصحة 

الظهور كعلم وتخصص یدرس قضایا  و ،على التطوروحمالته ساعد التسویق االجتماعي  ام اذه ،معینة

  . االجتماعیة  ویحاول إیجاد الحلول للظواهر ،المجتمع

، وهي مجموعة من االستراتیجیات والخطط التي في إطار منهجیة محددة  التسویق االجتماعي یعملإذ      

وذلك  ،تحدید المشكلة  بدایة في تمثلتت وهي خطواالمشكلة االجتماعیة،  أو، یتم تحدیدها لمعالجة الظاهرة
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األهداف بناءا على ما تم جمعه من تحدید  تلیها البیانات المتعلقة بها وتشخیصها،من خالل جمع كل 

 لحملةاإستراتیجیة  تصمیمومنه  ،التوعیة والتغییر المتمثلة في ،إذ تحدد األهداف األساسیة والثانویة ،معلومات

وسائل واختیار الوسائل االتصالیة المتمثلة في  ،و رسالة الحملةتحدید الفترة الزمنیة وهنا یتم  ،وجدولتها

    .واالتصال و تكنولوجیاتها الحدیثة اإلعالم

   حد أهم الوسائل الحدیثةأ..) كالفایسبوك والتویتر والیوتوب(االجتماعي  وسائل التواصل دعت إذ      

قین والمهتمین بمجال حة كبیرة للمسو أعطت مساف ،ةویتوعالتسویق االجتماعي الالمساعدة على نشر حمالت 

وتوجیه رسائل توعیة شباب الالتوعیة في مختلف المجاالت االجتماعیة، وذلك من خالل تمكنهم من مخاطبة 

بصورة  مواقع التواصل االجتماعي الیوم الشباب یستخدم إذ ،اهنم البیئیة و ةیواضیع مختلفة كالصححول م

 سلوكیات مفیدة  من خاللها یتعلملو یعزز بها ثقافته، ل وویعتمد علیها لیستفید منها في نشاطاته الیومیة،  كبیرة،

ویتفاعل معها ویشارك  حمالت التوعیة الخاصة بالتسویق االجتماعي،  وبرامج أنشطةبمتابعة یقوم ف

  . التأثیروبهذا یكون التأثر و وقع لتعم الفائدة بینهم مبال أصداقهمواضیعها مع 

وتوجیه  ور المستهدفهتساعد برامج حمالت التسویق االجتماعي على تحدید الجم تطبیقات هامةفهي     

  بأسلوب، هاتفي شكل نصوص وصور وفیدیو  ،ها المشكلة وأسبابها وطرق عالجهاتحمل في طیات .رسائل

التفاعل  من یمكنهم كماباألدلة والبراهین،  همإقناعبذلك  ةحاولم ،، وبطابع مشوق یستهویه األفرادجذاب

تحقیق یساعدها على  مما  اإلجابة عن تساؤالهم وانشغاالتهم ومد العون لهم و ،مباشرة مع األفراد المعنیین

  .داخل المجتمعاتوترسیخها  والتوعیة ثقافة ونشر ال وٕاحداث التأثیر المطلوب ،النجاح واالستمراریة 

عبر مواقع  -البیئي والصحي - هذه الدراسة تسلیط الضوء على موضوع التسویق االجتماعي فيسنحاول  و  

قمنا بتقسیم العمل  فقدالتواصل االجتماعي وتحدیدا موقع الفایسبوك  وتأثیره على سلوكیات الشباب الجزائري، 

  : فصول كالتالي  خمسةإلى 
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تحدید  و  وفرضیات الدراسة، اإلشكالیةحتوي على تالتي الفصل األول اإلطار المنهجي للدراسة یتناول     

مجموعة  ناعرضكما البحث،  تاحلطصمو  ،المنهجیة األدوات ذكرناكما  للموضوعوأسباب اختیارنا  أهداف

  . على أساسها تحلل نتائج الدراسة النظریة التي الخلفیة  وأخیرا، من الدراسات التي لها عالقة بالموضوع 

االتصال االجتماعي العمومي موضوع من خالله الذي تناولنا  األول الفصل النظري وهو الفصل الثاني    

فتحدثنا عن  التعریف بمجال االتصال االجتماعي والعمومي، حاولنا من خالل هذا الفصل الماهیة والمرتكزات

وٕاحداث التأثیر المرغوب، كما رسائل االتصال االجتماعي  لتفعیل شرط أساسيباعتباره  اإلقناع واستراتیجیاته

تحدثنا عن خصوصیة القائم باالتصال والرسالة الجمهور في عملیة االتصال االجتماعي و قدمنا أهم 

  .الخصائص والشروط المتعلقة بهم إلنجاح العملیة االتصالیة الهادفة للتغییر

في خدمة  اإلعالمیةالتسویق والحمالت جاء تحت عنوان أما الفصل الثالث وهو الفصل النظري الثاني   

أما المبحث الثاني  ،هم استراتیجیاتهأو  يلتسویق االجتماعل هانصصالمبحث األول خاالتصال االجتماعي، 

حمالت االتصال االجتماعي واستراتیجیاتها واهم مراحل  أسسفخصصناه للحمالت بصفة عامة وتكلمنا عن 

  . لهاوتصمیم رسائ أعداها

ن یین االجتماعیللوسائل التي یعتمد علیها المسوقوهو الفصل النظري الثالث الذي خصصناه : الفصل الرابع 

االتصال  وسائل نتكلمنا عبدایة لا يف ،اهفعددنا كل الوسائل باختالفها وتنوع في نشر وتمریر رسائلهم،

 الخ..والذي یضم مجموعة من الطرق كاالجتماعات والعروض العمومیة والمسرحیات والزیارات ،الشخصي

والتلفزیون، أما  ،اإلذاعة ،والسینما ،شرنا إلى الصحافة المكتوبةأیریة و ن وسائل اإلعالم الجماهبعدها تكلمنا ع

باعتباره عنصر أساسي في علیه كثیرا، زنا یركوقع ت  إذ ،دیلث فكان خاص بوسائل اإلعالم الجدالمبحث الثا

، والتي تعد مواقع التواصل يأهم الوسائل التي یتیحها لالتصال االجتماع نفتحدثنا من خالله ع دراستنا

    .الجتماعي من أهمها، واشرنا إلى دورها في نشر وتفعیل حمالت التوعیة في جمیع المجاالت ا
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 مناقشة وتحلیل معطیات وبیانات أدوات البحثب من خالله ، قمنااتطبیقی الخامس الذي كانالفصل وأخیرا    

   .علقة بإشكالیة الدراسةتالمالنتائج  استخلصناو 
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 :   إشكالیة الدراسة   1.1

إذا  خاصة األداة األكثر اعتماد من طرف السلطات و المجتمع المدني یعتبر االتصال االجتماعي      

 دعت الحاجة إلى تغییر السلوكات والمواقف، أو لمعالجة الظواهر والمشاكل و تقدیم الحلول العالجیة لها

 ، والدفع بالوعي االجتماعي إلى الطریق الصحیح السويلتحقیق الصالح العام وتقدیم خدمة اجتماعیة

والعمل من خالل برامجه و أدواته على إقناع األفراد والتأثیر فیهم، وتصحیح ما كان خاطئا من سلوكیات 

والرفع من ألفراد اتجاه أنفسهم ومجتمعاتهم للمسؤولیة امحاولة تنمیة روح  وقیم وتوجهات وأفكار وغیرها، و

وللعمل في إطار منظم و باستراتیجیات وخطط محكمة و أكثر فاعلیة تم   .ریة والثقافیةالتنمیة الفك

م نقلها ت إذاالستعانة بمناهج التسویق وطرائقه، التي لها نتائج جد ناجحة في استمالة العقول والتأثیر فیها، 

األفضل و نشر قصدا في تحقیق في مختلف مجاالته  ،إلى المجال االجتماعي اإلنساني الغیر الربحي

   .نسب للمجتمع أ ماهو

تلك المرتبطة بالمجال  التي یعاني منها المجتمع الجزائري المشكالت االجتماعیة أهم ولعل من بین      

المشاكل من للحد قین االجتماعیین تقدیم التوعیة الالزمة و ، التي دائما ما یحاول المسالصحي و البیئي

التي ، المؤرقة كبیر لألمراض والمشاكل البیئیةمن انتشار  الیومشهده ن مع ما ةخاص ،المرتبطة بها

على نشر حمالت توعیة لتعمیم المعارف وتثقیف المجتمع وتحفیز أفراده على حمایة  العمل استدعت

من  وهذا، واألوبئة وكذا حمالت تفید الوقایة الصحیة لمنع انتشار األمراض ،ومواردها الطبیعة بیئتهم

 ، إذایجابیة تفید صحتهم وبیئتهم رىأخ إلى ،الخاطئة والعادات السلوكیات حثهم على ضرورة تغییر خالل

دالالت الوالبراهین و  مدعما بالحجج والتأثیر اإلقناعیعتمد المسوق االجتماعي على استراتیجیات 

وهذا في شكل حمالت  ،كل التي تعاني منها بیئته و صحتهستشعار الفرد بالمشاالئل المناسبة الوساو 

بثها و من خالل أ وسائل اإلعالم واالتصال لضمان وصولها للشرائح المعنیة، تبث عبر  ة منظمة یإعالم

عرف ت أصبحتتي الالسیما المتعلقة بمواقع التواصل االجتماعي  اإلعالم الجدید مختلف تطبیقات عبر
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التي  أكثر الوسائل ومن بین العام والخاص، اوقوة حضوره ،ابكثرة خدماته وامتیازاته وسهولة استخدامه

تشكیل  من خاللهیتم  ماك ،و التوجهات رعلى العقول واألفكا لتأثیرا علیها قصدا في یعتمد أصبح

القائمون على  إذ استطاع، والمجتمعنحو القضایا التي تهم الفرد  ، والقیم والسلوكاتوالمواقفاالتجاهات 

 و تكوین الصدقاتوالشخصي   لتواصل العاديل فبعدما كانت مجرد أداوت ،تغییر االهتمامات ذلك

 إلىتؤدي  التي  جتماعیةاالثقافیة و ال و نسانیةاإل القضایاهادف لخدمة لا منصات للعملأصبحت الیوم 

  .الوعي داخل المجتمعاتتنمیة 

 تشیر وهذا حسب ما  ،العالم في وشعبیة رواجاً  األكثر الموقع االجتماعي یسبوكاالف موقع نجد أنف     

 فعال“ لهذا الموقع  مستخدم ملیار 1.79 ما یقاربأن  2016 عام من الثالث الربع اتیحصائإإلیه 

أما في البلدان   .2015 مقارنة بسنة% 16بـ  نسبته قدرت اارتفاعا ملحوظ هذا یعد إذ شهریًا، ”ومتفاعل

 ملیون 41 زیادةوهي  ، مستخدم ملیون 156 یقرب ما 2017 سنة بدایة همستخدمی بلغ عدد قد العربیة

أما  1.ملیونا 115 العربیة الدول في المستخدمین عدد إجمالي فیه كان الذي ،2016سنةب مقارنة مستخدم

ملیون  20و  15تراوح عددهم بین   2017 صرح به الموقع  لسنةما حسب  الجزائر الفایسبوكیین في 

ر لنا مدى االنتشار اإلحصائیات تظه هذهف  ،2نساء% 35رجال و % 65ُمستخدم نشط شهریًا، نسبة 

یلعبه في جمیع المجاالت وهذا للدور الكبیر الذي " فایسبوك"شهده موقع التواصل االجتماعي الكبیر الذي ی

العالقات االجتماعیة تنمیة ب خاصة تلك التي لها عالقة) السیاسیة ، االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة (

 له األكثر استخداماالتي تعتبر  ،خاصة على فئة الشباب ،تأثیرهنسب  فقد زادت االجتماعي،ر الوعي ونش

 ونیكونو  مع األفراد ونویتواصل، ونیتصللالعالم  ىعل منها وننوافذ واسعة یطللهم  فتح كونه الموقع الذي

 الشباب المستخدمف  ،ونیتأثر و  ونفي اآلراء وبهذا یؤثر  ون، ویشاركونعالقات من مختلف البقاع، یتفاعلال

                                                
 .05/10/2017یوم   http://cutt.us/tiock  :الفایسبوك في  المنطقة العربیة ، تصفح من خالل الموقع االلكتروني  إحصائیات 1
dz.com/ar/facebook-https://www.android-: ملیون مستخدم شھریا ، تصفح من خالل الموقع  20إحصائیات الفایسبوك في و 2

2017-dz/   10:00على سا  17/05/2018یوم 
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في كل لحظة لمعلومات وثقافات یتعرض  لمواقع التواصل االجتماعي عامة وموقع الفایسبوك خاصة،

هتمامات في میادین ا اأفراد مؤسسات هیئات أو جمعیات لهمتنوعة ومختلفة تنشرها صفحات من إنشاء 

هذا ما یسمى  ،هموسلوكیات همفي قیم تأثیرالو  ،نشر أفكارهملها یهدف أصحاب ، إذومجاالت معینة

    .االتصال االجتماعيب

في  ،التسویق االجتماعي حمالتب تقوم ناشطة صفحات هناك من خالل موقع الفایسبوك أنالحظنا  إذ   

في  السویة والسلوكیات االیجابیةثقافة التعمل من خالل محتویاتها على نشر  المجال الصحي والبیئي،

ق التنمیة والتطور یحقتل األفضللمساعدتهم على تبني وانتهاج  األفرادنشرها بین  ةحاولمهاذین المجالین، 

 االتصاالت الشخصیة، و أتاحت فرصا للتفاعل والتحاور عززتقع االمو  هتاه وأنخاصة  ،لمجتمعاتهم

 خاصة  الشبابفئة على استقطاب  في حمالتهمیركزون  الصفحات تهاه أصحاب أننجد  اذل .بسهولة

 وقوتها وعزمها بإرادتهاتغییر الصانعة لل فئةال العنصر األكثر نشاطا و حیویة في المجتمع  و مكونه

 هایتم من خالل لهم  لبناء خلفیة ثقافیةو الحمالت الهادفة قصدا الرسائل إلیه لذا توجه  ،ة دائمادالمتجد

  .  الصحیة والبیئیة خاصة بناء مجتمع واعي وخال من المشاكل

 موضوع حمالت على من خاللها سنسلط الضوءالتي  اإلشكالیةبناءا على ما سبق یمكن طرح  و    

واهم تأثیراتها على سلوكیات  ،موقع الفایسبوكالبیئي والصحي عبر في المجال  التسویق االجتماعي

  : وسؤالها كالتالي . الشباب المستخدمین

 علىك عبر شبكة الفایسبو  الصحي والبیئي في المجال حمالت التسویق االجتماعي ما مدى تأثیر "

  "؟ المستخدمین سلوكیات الشباب
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  : الدراسة تساؤالت   2.1

 ما هي عادات و أنماط استخدام الشباب لمواقع التواصل االجتماعي؟ 

  إلى مواقع ذات  عادي ما هي أبرز مظاهر تحول مواقع التواصل االجتماعي من طابع اجتماعي

 ؟ إنساني هادف طابع توعوي

  ثر اعتماد مواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات ما هو حجم تغیر سلوكیات الشباب إ

  ؟ البیئیة و الصحیة

  هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في أراء المبحوثین حول محاور الدراسة تعزي إلى المتغیرات

 الدیمغرافیة؟ 

 یا البیئیة و الصحیة التي تبثها مواقع التواصل االجتماعي المحتویات التوعوي الخاصة بالقضا ما نوع

 اتجاه الشباب ؟

  مواقع التواصل و  ،وسائل اإلعالم التقلیدیة بین ویةالتوع حمالتالعرض  اتاختالفأین تكمن

 ؟االجتماعي 

  : أهمیة الدراسة   3.1

برز الوجهات الثقافیة أمن ،و الجزء المهم من شبكة االنترنت ، أصبحت شبكات التواصل االجتماعي     

والترفیهیة المستقطبة للشباب من خالل ممارساته االفتراضیة، فهذه المواقع أعطت مساحات كبیرة للتعبیر 

فالمستخدم  ،ویح النفسيلمال الفراغ والتر  ونإلیه المستخدمفضاء یلجا  اأنهعن اآلراء واالنشغاالت كما 

 الفایسبوك بصفة خاصة یتصل ویتواصل مع األفرادللمواقع االجتماعیة بصفة عامة وموقع 

الجمعیات من خالل صفحات یتم إنشاؤها من طرفهم لغرض نشر معلومات ثقافیة و  المؤسسات،الهیئات

فهناك من تكون صفحاتها عادیة هدفها التبلیغ ونشر األخبار ومنها ... سیاسیة، اقتصادیة، أو اجتماعیة 
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التحریض ونشر  إلىومنها ما یهدف  ،یث یقوم بعملیات تسویقیة اشهاریةبح اربحی اهدفها تجاریما یكون 

إلى نشر حمالت توعیة تعالج مواضیع مختلف تهم المستخدمین كالمواضیع  یرميومنها ما  ،العنف

لتأثیر إلى اكلها  وتروم ،مواضیع تتعلق بالطرقات أو بالحیاة الیومیة لألفراد و البیئیة، الصحیة ،الدینیة

تعرف  ،  إذاأو ایجابی اهذا التغییر سلبیكان باألخص فئة الشباب سواء  ،وسلوكیات المستخدمین على قیم

من هنا تندرج أهمیة الدراسة في تسلیط   ،ربحيالغیر بالتسویق االجتماعي أو التسویق هذه الصفحات 

سیعالج بطریقة جدیدة الباحثین كما من قبل الضوء على هذا الموضوع الذي الحظنا انه ال یلقى اهتماما 

  عبر مواقع التواصل االجتماعيالتسویق االجتماعي  موضوع تناولسن التي راسةمن خالل أن الد

تأثیرات موقع الفایسبوك والمعلومات  في الكشف عن أیضا تها وك، وتتمثل أهمیباألخص موقع الفایسب

بحوث رصید معرفي لل الدراسة،  كما ستضیف هذه على سلوكیاته التي یطرحها على جمهور الشباب

 اخاصة وان موضوع اإلعالم الجدید ال یزال موضوع ، علوم اإلعالم واالتصال لبحوثو  ،االجتماعیة

 .   للدراسةخصبا وجدیدا 

  :أسباب اختیار الموضوع   4.1

قصوى، فسر النجاح في البحث عادة ما  أهمیةعملیة اختیار الموضوع  إعطاءن على و اجمع الباحث"

  .1"یكمن في انتقاء سؤال جید وموضوع جید

وهذا  ،في المجتمع في وقتنا الحالي اكتسحت الشبكات االجتماعیة وعلى رأسها الفایسبوك أهمیة كبیرة    

فمن خالل . المعلومات  وفرتالتواصل و ، المتمثلة في التفاعلیة، التشاركیةو تمتع بها للخصوصیة التي ت

 لمواضیعاحتكاكنا الدائم بشبكة الفایسبوك الحظنا أن هناك صفحات عدیدة في مختلف المیادین تروج 

ختلف تخصصاتها هدفه تجاري ربحي كالمؤسسات االقتصادیة بم الذي ماديالترویج الفمنها  ،متنوعة

                                                
تر بتر صحراوي، كمال بوشرف، سعد سعدون، الجزائر، دار القصبة، : منهجیة البحث ف العلوم االجتماعیةموریس أنجرس،  1

 .125، ص  2006
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 بعاد والمیادینافات مختلفة األثقالمعلومات ،و الو  األفكارمتمثل في المعنوي  ترویجال ومیادینها ومنها 

فضول العلمي لمعرفة أهم من خالل هذا أخذنا ال ،یر على جوانب معینة في المتتبعهدفها التأث التي 

على  في المجال البیئي والصحي هذه الصفحات التي تقوم بدور حمالت  التسویق االجتماعيتأثیرات 

   .لهته الصفحات ومواضیعها  المتعرض للفایسبوك وات الشباب المستخدم یسلوك

  :أهداف الدراسة   5.1

هدف معین یتم من خالله رسم إلى ال یمكن أن یكون هناك بحث دون أن تكون رغبة للوصول     

فهم عادة على انه ی هاغرضفقیمة علمیة  بها كونتهدف أو غرض حتى لكل دراسة ف .طرق المنتهجةال

   1.الباحث بهذه الدراسة السبب الذي من اجله قام

     تهدف هذه الدراسة من الناحیة النظریة إلى الوقوف على مختلف األطر والمداخل النظریة لفهم

 .واهم وسائله اإلعالمیة المختلفة مجال االتصال االجتماعي وخصوصیاته وأداة التسویق االجتماعي

  التواصل االجتماعیةالمعنى الجدید للتسویق االجتماعي عبر مواقع التعرف على . 

  خاصة في المجال  التسویق االجتماعي تقوم بحمالتأهم أهداف بعض الصفحات التي التعرف على

 .الفایسبوك ععبر موق الصحي والبیئي

  لوكیاتفي تغییر السالتعرف على جدوى حمالت التوعیة عبر مواقع التواصل االجتماعي. 

 التسویق  لصفحات ینوالمتصفحللفایسبوك  ینالمستخدمالشباب اتجاهات  و  التعرف على میول

 .الصحي والبیئي االجتماعي

  دور شبكات التواصل االجتماعي في نشر الوعي والثقافة داخل المجتمعات التعرف على. 

 

                                                
 . 28، ص  2000، اإلسكندریة، المكتب العربي الحدیث ، 2، ط كیفیة كتابة األبحاث واإلعداد للمحاضراتمحي محمد مسعد ،  1
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  : مجال الدراسة   6.1

شملنا  ذایتمثل في مدینة الجزائر التي تشكل الحدود المكانیة لهده الدراسة،   :المجال الجغرافي  -

، جامعة بن ئرة الدار البیضاء، ساحة الشهداءمناطق مختلفة أثناء توزیعنا لالستبیانات وهي دا

اختیارنا لهذه المناطق كان لوجود تسهیالت و عكنون،  وجامعة بوزریعة، المركز التجاري بباب الزوار، 

  .  نتنا من االتصال بأفراد العینةمك

إلى  2014المجال الزمني النجاز هذه الدراسة مدة ثالث سنوات أي من سنة  متدا : المجال الزماني -

، حیث تم إعداد الجانب المنهجي والنظري أوال، ثم االنتقال إلى الجانب 2017غایة نهایة سنة 

المیداني أین استغرق إعداد االستمارة ومدة تحكیمها تقریبا شهرین،  بعدها مرحلة توزیعها على 

، بعده مرحلة 2016إلى غایة جوان  2016أشهر من فیفري  5ي استغرقت تقریبا مدة المبحوثین والت

 .التي أخذت معنا وقتا طویال نوعا ما ترتیب ومعالج المعلومات وتحلیلها 

مستخدمو موقع الفایسبوك من كال الجنسین ومن مستویات على الدراسة  شملت :   المجال البشري  -

 طلبةمتمدرسین ، ثانوي والجامعي ومن فئات مختلفةالمتوسط البین االبتدائي و  ،تعلیمیة مختلفة

، وهذا حتى یكون هناك تنوع في وجهات النظر حسب اختالف المستویات موظفینجامعیین و 

 .التعلیمیة 
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 : السابقةالدراسات  7.1

  : الدراسات التي تناولت موضوع االتصال االجتماعي والتسویق االجتماعي 1.7.1

  : 1نبیلة بوخبزة الباحثة دراسة )1

تدور إشكالیة الدراسة حول ما مدى فاعلیة االتصال العمومي في الجزائر ، وكیف تتم تطبیقاته في      

میدان الوقایة من الحوادث المنزلیة الناجمة عن تسرب الغاز والتكهرب، واثر الرسالة اإلعالمیة التحسیسیة 

من األفراد القاطنین بالجزائر العاصمة، وكیف یتأثر الفرد  التي تعدها مؤسسة سونلغاز على جملة

بالتلفزیون والرسالة اإلعالمیة الوقائیة التحسیسیة، حیث تسعى هته الدراسة إلى معرفة مساهمة الرسالة 

التقلیل من الحوادث التي یتعرض لها الفرد في حیاته الیومیة  أوالحد  إلىذات المنفعة العامة  اإلعالمیة

  .حوادث التكهرب والغاز وأبرزهابصفة عامة 

  : مجموعة من التساؤالت نذكر أهمها اإلشكالیةاندرج عن 

المتلفزة المكافحة للحوادث الناجمة عن تسرب  لإلعالناتما مدى متابعة الجمهور المستجوب  .1

 الغاز والتكهرب؟ 

العمومیة التي تقدمها التلفزیون الجزائري في احداث تغییر في  اإلعالمیةاهم الحمالت هل تس .2

 السلوكیات نحو الحوادث الناجمة عن تسرب الغاز والتكهرب؟ 

 إعالنات إلىالجمهور المبحوث على معلومات ومعارف من خالل تعرضه  أفرادهل یتحصل  .3

 الحمالت العمومیة المتلفزة لشركة سونلغاز ؟ 

                                                
، أطروحة دكتوراه في علوم مومیة المتلفزة، دراسة نظریةتطبیقات تقنیات االتصال العمومي المطبقة في الحمالت العنبیلة بوخبزة،  1

 .2007-2006اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، 
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الجمهور المبحوث لالقتناع بالنصیحة االجتماعیة  أفرادالتي یفضلها  اإلقناعیة األسالیبهي ما .4

 ؟  المتلفزة

 تم منتندرج الدراسة ضمن الدراسات الوصفیة التحلیلیة، واعتمدت على المنهج المسحي الذي     

 أمابواقع المجتمع الجزائري، ) العمومیة المتلفزة اإلعالمیةالحمالت (خالله تحدید عالقة التلفزیون 

العمومیة  اإلعالمیة لإلعالناتهدین اعینة الدراسة تم اختیارها بطریقة قصدیة وهي جملة من المش

 بأداةالباحثة  استعانت  مفردة، 300 تمثل عددهم في المتلفزة بصفة عامة والقاطنین بالعاصمة

  . االستبیان والمقابلة لجمع البیانات

االتصال الشخصي له دور فعال في نشر الثقافة الوقائیة و یملك قوة  أن إلىتوصلت الدراسة     

تسرب الغاز و  الناجمة عن حوادثلالمكافحة ل اإلعالنات أنمن التلفزیون، حیث وجدت  أكثر إقناعیة

للتذكیر بالمعلومات الشرارات الكهربائیة تلعب دورا مهما ولكن ال تحتل األولویة وٕانما هي مجرد عامل 

 .التي تحصل علیها األفراد المستجوبون

لتناولها لموضوع السابقة الهامة لدراستنا، وهذا  الدراساتالباحثة نبیلة بوخبزة من  دراسةتعتبر     

فعالیة حمالت التوعیة  نتائج تفید، إذ توصلت إلى التوعیة العمومیة من خالل التلفزیون العمومي

كما كانت الدراسة ثریة جدا من الجانب  ب الغاز و الكهرباء على المتلقین،الخاصة بمشاكل تسر 

  .النظري مما ساعد دراستنا كثیرا 
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 :  1Anthony Simiyu Wakhisiدراسة  )2

إلى تهدف تناولت الدراسة موضوع  صحة الشباب الجنسیة من منظور التسویق االجتماعي ، حیث      

في توعیة األفراد والشباب بخصوص األمراض التي تنتقل عن التعرف على دور التسویق االجتماعي 

هذا الموضوع من بین القضایا الصحیة ذات األولویة في بریطانیا، یعتبر إذ  ل الجنسي،طریق االتصا

ویعد التسویق االجتماعي النهج المفضل لدى الحكومة لمحاربة مثل هذه الظواهر، اذ توجد أدلة كثیرة 

القضایا ومحاربتها داخل المجتمعات، و ذا فاعلیة كبیرة في تغییر السلوكیات عن فعالیته في معالجة 

الصحیة، فهو یعتبر منهج لتغییر السلوك ، لهذا یهدف الباحث لفهم طریقة تطبیقه لمعالجة قضایا 

  .الصحة الجنسیة

قام الباحث بثالث دراسات ، األولى كانت مراجعة منهجیة لـ دراسات حول حاالت الحمل بین      

،في قواعد بیانات  2008وأكتوبر  1990المراهقات الغیر مقصودة والمبلغ عنها بین فترة جانفي 

 مركز أراء والنشر، قاعدة بیانات رحلة وحدة الحمل في سن المراهقة (مجموعة من المؤسسات منهم  

وهذا هذا یتم تقییم فاعلیة التسویق االجتماعي في الحد من حاالت الحمل الغیر )   Tpuقاعدة بیانات

مقصود عند المراهقات، الدراسة الثانیة تم فیها التعرف على مدى فاعلیة التوعیة بضرورة استعمال 

وكان إجمالي  سنة 24و 16وسائل منع الحمل والقیام بالفحص على التوالي على الشابات بین عمر 

شابة ، أما ثالثا فقامت الدراسة بـ تحلیل سجالت الفحص بمؤسسة ها فرینج ، فقد تم  28المشاركات 

 24إلى  16تحلیل العوامل الرئیسیة المرتبطة بفحص داء الكالمیدیا المنتشر بین الشباب من سن 

ماد على الحزم اإلحصائیة ، و و لتحلیل البیانات تم االعت. والذین یعیشون في بلدة لندن من هافرینج 

  . الخرائط 

                                                
1  Anthony Simiyu Wakhisi , A social marketing perspective o young people’s sexual health 
,Submitted for the degree of Doctor of public Health,Brunel University,January 2012.    
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  :خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نذكر أهمها 

بینت المراجعة المنهجیة للدراسات أن التسویق االجتماعي حقق نتائج كبیرة من بینها انخفاض  -

 .معدالت الحمل بین المراهقات وتغییر سلوكیاتهم 

 .التوجیهیة التي شملت التوعیة  كانت ناجحة الدراسة الثانیة ، أظهرت أن المبادئ  -

التي تؤدي بالشباب إلى الفحص المستمر عن داء یعد الجهل والخوف من العقم  من بین عوامل  -

 .كلومیدیا

إال انه  ،كما یرى الباحث أن للتسویق االجتماعي فاعلیة في الحد من حاالت الحمل بین المراهقات    

وفر على بحوث تخص الجمهور المستهدف وهذا توان ی ، زمة لذلكمعلومات األر على یجب أن یتوف

بحاجة أكثر إلى دراسات تخص مبادئ یرى الباحث أنهم حتى یتم التخطیط االستراتیجي  للتدخل ، كما 

  .االعتماد علیها في معالجة الحاالت والظواهر االجتماعیة من  االجتماعي حتى یتمكنواالتسویق 

تحدیدا المجال و من الدراسات المهمة التي تناولت موضوع التسویق االجتماعي  تعتبر هذه الدراسة     

  .الصحي، إذ ساعدتنا على إثراء البحث من جانبه النظري 

 1:دراسة بنت محمد فطومة  )3

ترى هذه الدراسة أن االتصال االجتماعي أصبح یجلب اهتماما متزایدا للعدید من الجهات الرسمیة     

وغیر الرسمیة التي تیقنت وأدركت أهمیته في السیاسة االجتماعیة الرامیة إلى التقلیل من المشاكل 

جتماعیة في الجزائر ، حیث أدركت السلطات العمومیة والمنظمات االالجتماعیة المتفشیة في مجتمعاتناا

، وزیادة 1990ورا وتطورا بالخصوص بعد عام هذه الحقیقة وبدا االتصال االجتماعي یعرف حض

                                                
رسالة لنیل شهادة الماجستیر في علوم   -دراسة نظریة تحلیلیة–التسویق واستخدامه في االتصال االجتماعي بنت محمد فطومة ،  1

 .2001االعالم واالتصال ، قسم علوم اإلعالم واالتصال ، جامعة الجزائر ، أكتوبر 
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الن االتصال  وهذا ،ستلزم بالضرورة النجاح والفاعلیةال یم باالتصال االجتماعي في الجزائر االهتما

من هنا تتجلى فكرة . ل هذا المجال، لهذا تعددت المداخل التي تقترح دراسة وتحلیظاهرة صعبة التحلیل

، حیث تقوم الدراسة ي هاجسا للبحث لكن من مدخل مغایرالدراسة التي تتخذ من االتصال االجتماع

دى األثر التي تحدثه القیام بدراسة جمهور الحمالت االجتماعیة للتعرف على م: بالتركیز على جانبین 

نشرها الحمالت االجتماعیة االجتماعیة التي ت، وتحلیل محتویات ومضامین الرسائل هذه األخیرة

موضوع االتصال االجتماعي من حیث تصمیم وتحضیر  إلىحیث تطرقت هذه الدراسة  ، األخرى

وتنظیم وتقییم االستراتیجیات االتصالیة االجتماعیة بتوظیف فلسفة ومنهجیة مجال معرفي أخر ینتمي 

الدراسة على توضیح كیفیة استخدام القائمین على إلى علوم التسییر وهو التسویق ، حیث عملت هذه 

تنطلق . حمالت وبرامج االتصال االجتماعي لألسلوب التسویق من اجل بناء إستراتیجیة اتصالیة فعالة 

كیف یكون التسویق بمناهجه ووسائله اجتماعیا؟ وكیف یستطیع : الدراسة من إشكالیة مفادها 

االجتماعي في الجزائر استعارة التقنیات والخطوات التي القائمون على البرامج وحمالت االتصال 

  . یقترحها األسلوب التسویقي وتوظیفها في تخطیط إستراتیجیة اتصالیة فعالة؟

اإلشكالیة اعتمدت الباحثة على التحلیل الكیفي بأسلوب بحثي أساسي وذلك من و لمعالجة هذه      

ف على مفهوم التسویق واستنباط خصوصیات احل تحقیق الهدف الرئیسي من الدراسة وهو الوقو 

یقترحها على القائمین على االتصال االجتماعي أثناء تصمیمهم التسویق االجتماعي والمراحل التي 

للحمالت والبرامج االجتماعیة انطالقا من مفهوم التسویق التجاري والمنهجیة التي یوفرها التخاذ 

ناء التحلیل من اجل الوقوف على أهم االختالفات والفروق بین كما ستعین بالمقارنة العلمیة أث. القرارات

كل من التسویق التجاري واالجتماعي،  بعدما قامت الدراسة بتحلیل ماهیة التسویق والمنهجیة التي 

یقترحها هذا األسلوب للوصول إلى رسم معالم إستراتیجیة فعالة في مجال تسییر المؤسسات و المنظمات 

  : لدراسة بمجموعة من النتائج  نذكر أهمها المختلفة ، خرجت ا
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یتوجب على مخططي البرامج والحمالت االجتماعیة إجراء تحلیل مبدئي للتعرف بشكل جید وصحیح  -

 .على الجمهور المستهدف من جهة 

یوجب على المسوقین االجتماعیین القیام بتحلیل الوضعیة الخاصة بالمنظمة االجتماعیة وذلك بتقدیر  -

المادیة والبشریة التي تتوفر علیها وبالتالي تسطیر أهداف بالعقالنیة وتبتعد قدر اإلمكان  اإلمكانیات

 .عن الشعارات البراقة 

الجمهور ال یمكن في أي حال من األحوال أن یكون متجانسا، یتعین على القائمین على البرامج  -

هور، أي االبتعاد عن فكرة والحمالت االجتماعیة إتباع جملة من الخطوات للتوصل إلى تقسیم الجم

 .أن رسالة واحدة كفیلة بالتأثیر على المجتمع 

 .ال بد من تحدید الغایات الجزئیة المراد بلوغها من خالل الحملة الجاري تخطیطها  -

الوصول إلى مرحلة اتخاذ القرارات العملیة، التي تترجمها المراحل التالیة، أوال بناء نموذج لتفسیر  -

من اجل استنباط المداخل اإلستراتیجیة المالئمة للتأثیر بشكل فعال علیها و  السلوك والجماعات

 .إحداث سلوكیات من الحملة والبرنامج االجتماعي ككل

تجسید القرارات المتخذة والنزول بها إلى ارض الواقع من خالل تصمیم سیاسات المزیج التسویقي أي  -

 .اد ترویجهتحدید الموضوع االجتماعي للفكرة أو السلوك المر 

توصلت الدراسة إلى  إذتعالج الدراسة جانبا من التسویق االجتماعي وعالقته بالتسویق التجاري      

والمهتمین بمجال التغییر  ،مجموعة من النتائج التي تفید بها القائمین على حمالت التسویق االجتماعي

ي قامت بها بین التسویق التجاري خلصت الدراسة بعد التحلیل الكیفي والمقارنة الت فقداالجتماعي، 

إلى طرح وتقدیم مجموعة من الخطوات واالستراتیجیات التي یتم أخذها من مجال التسویق  ،واالجتماعي

ما یمكن . التجاري وتطبیقها في المجال االجتماعي بطریقة تتالءم مع الموضوع و المجتمع المستهدف 

ا للقائمین على برامج االتصال والتسویق االجتماعي وهذا أن نعلق علیه أن هذه الدراسة تعد مرجعا أساسی
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 كما لما تقدمه من استراتیجیات وتقنیات وخطوات تساعدهم في تبلیغ الرسالة و بلوغ الهدف المطلوب،

تتفق هذه الدراسة مع دراستنا كون الموضوع یدور حول التسویق االجتماعي إال أن جوانب الدراسة تختلف 

أما  ،االستراتیجیات الخاصة بالتسویق االجتماعي وعالقته بالتسویق التجاري اولتتنالن هذه الدراسة 

هذه الدراسة مرجع  و تبقى،  الشبابدراستنا فتبحث في تأثیر حمالت التسویق االجتماعي على سلوكیات 

  .الجانب النظري مهم تعتمد علیه الدراسة خاصة إلثراء

  :في التوعیةودوره   الجدید اإلعالم التي تناولت موضوع  دراسات ال  2.7.1

 : 1حمد بن جمیل المیماندراسة أ )4

في منظومة وسائل االتصال العام حم على المؤسسات العاملة  أترى هذه الدراسة انه التغیر الذي طر      

بما في  في مجاالت التوعیة العامة ضرورة االستجابة لواقع االتصال الجدید في تقنیات ووسائل االتصال،

ذلك المؤسسات األمنیة التي ال یقتصر دورها على الضبط والمواجهة، وٕانما یشمل أیضا الوقایة التي عادة 

ما تكون في شكل منظومة برامج توعویة متعددة في جمیع مجاالت اختصاصاتها، لذلك فان مشكلة 

ت التقنیة في وسائل الدراسة تتمثل في أن االرتقاء ببیئة العمل اإلعالمي األمني بهدف مواكبة التطورا

ما واقع توظیف المؤسسات : تتمحور مشكلة الدراسة في تساؤل مفاده من خالل هذا  ،اإلعالم واالتصال

األمنیة بالمملكة العربیة السعودیة لوسائل اإلعالم الجدید وسائل اإلعالم في مجاالت التوعیة األمنیة؟ 

   :كالتاليینبثق من هذا التساؤل الرئیس تساؤالت فرعیة وهي  

 ؟األمنیةفي مجاالت التوعیة  األمنیةالجدیدة بالمؤسسات  اإلعالمما مدى استخدام وسائل  - 1

 ؟ األمنیةفي مجاالت التوعیة  األمنیةما مدى استخدام وسائل التواصل االجتماعي بالمؤسسات  - 2

                                                
لوسائل اإلعالم الجدید والتواصل االجتماعي في مجاالت التوعیة األمنیة  توظیف المؤسسات االمنیةاحمد بن جمیل المیمان،  1

الدراسات  ، أطروحة دكتوراه، تخصص الفلسفة في العلوم األمنیة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، قسمبالمملكة العربیة السعودیة
 .2015األمنیة، الریاض، 
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 ؟األمنیةالجدید في مجاالت التوعیة  اإلعالملوسائل  األمنیةالمؤسسات  توظیفما طبیعة  - 3

 ؟ األمنیةلوسائل التواصل االجتماعي في مجاالت التوعیة  األمنیةوظیف المؤسسات تما طبیعة  - 4

واجهها المؤسسات األمنیة بالمملكة العربیة السعودیة عند توظیفها  أنما المعوقات التي یمكن  - 5

املین من وجهة نظر الع األمنیةالجدید والتواصل االجتماعي في مجاالت التوعیة  اإلعالملوسائل 

 ؟األمني اإلعالمفي مجال 

المتغیرات  إلىالمبحوثین حول محاور الدراسة تعزى  أراءفي  إحصائیةهل هناك فروق ذات داللة  - 6

 الدیمغرافیة؟ 

تهدف هذه الدراسة إلى تحدید واقع توظیف المؤسسات األمنیة في المملكة لوسائل اإلعالم       

وعیة األمنیة، والتعرف على نوعیة وسائل اإلعالم الجدیدة الجدید والتواصل االجتماعي في مجاالت الت

  ةالتي یتم توظیفها من قبل المؤسسات األمنیة في المملكة السعودیة في مجاالت التوعیة األمنی

بوزارة الداخلیة  واإلعالمالعالقات العامة  بإدارات اإلعالمیتمثل مجتمع الدراسة في العاملین بمجال    

هم من تم تحلیل نتائجهم  106، استجاب منهم 128المرتبطة حیث بلغ عددهم  والقطاعات األمنیة

.  وهم مدراء إدارات العالقات العامة واإلعالم بالقطاعات األمنیة 07إضافة إلى عینة قصدیة عددها 

والمقابلة  االستالنة، أداتيالمسح االجتماعي من خالل  بأسلوباستخدم الباحث المنهج الوصفي 

رونیة للقطاعات تتحلیل مضمون المواقع االلك إلى إضافة، بالدراسة المیدانیة یما یتعلقالمفتوحة ف

الجانب النظري تم االعتماد على الدراسات والمراجع العلمیة المتخصصة في  أمامحل الدراسة  األمنیة

  : مجموعة من النتائج نذكر أهمها إلىتوصلت الباحث ، المجال

الجدید وبرجة قلیلة على  اإلعالمعینة الدراسة بدرجة متوسطة على استخدام وسائل  أفرادموافقة  -

 .األمنیةاستخدام وسائل التواصل االجتماعي في مجال التوعیة 
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 اإلعالملوسائل  األمنیةعینة الدراسة بدرجة غالبا، على طبیعة توظیف المؤسسات  أفرادموافقة  -

 .مجاالت التوعیة األمنیة المذكورة بأداة الدراسة الجدیدة ووسائل التواصل االجتماعي في 

عند  األمنیةعینة الدراسة بدرجة كبیرة على معوقات التي یمكن أن تواجه المؤسسات  أفرادموافقة  -

توظیف وسائل اإلعالم الجدید، و وسائل التواصل االجتماعي في مجاالت التوعیة المذكورة في أداة 

 .الدراسة

الجدید  واإلعالمتصال عامة واال اإلعالممجال في الحدیثة والمهمة تعتبر هذه الدراسة من الدراسات   

الجدید و وسائل التواصل  اإلعالموسائل ل األمنیةواقع توظیف المؤسسات باهتمت هذه الدراسة ، خاصة

تفق دراستنا مع ، سسةوبموقع المؤ ) المؤسسة األمنیة(أي  كان بالمرسل  افنالحظ اهتمامه، االجتماعي

و دورها في التوعیة الجدید ومواقع التواصل االجتماعي  اإلعالمحدث عن یتهذه الدراسة الن كلیهما 

  .ویختلفان من حیث التناول و زاویة البحث

الدراسة تناولت موضوعا جدید وبالغ  أنما یمكن أن نعلق علیه من خالل تصفحنا لهذه الدراسة 

 ،األهمیة وهو اإلعالم الجدید الن الباحث تطرق إلى مواقع التواصل االجتماعي والمواقع االلكترونیة

   .اإلخباریةنت التابع لقناة العربیة .موقع الفایسبوك وموقع العربیة اتحدید

 :  1دراسة احمد یونس محمد محمود )5

تتمحور هذه الدراسة حول الدور المهم الذي تلعبه مواقع التواصل االجتماعي في تنمیة مشاركة     

الشباب في قضایا المجتمع وهذا من خالل قیام المجموعات الشبابیة بإنشاء صفحات خاصة بهم على 

الدفاع عنها هذه المواقع یتبنون بها قضایا المجتمع التي تقع في صلب اهتماماتهم فیعملوا على نشرها و 

باستخدام مهارات التواصل والمناصرة والضغط بهذا ركز الدراسة على الشباب باعتباره العنصر الحاسم 
                                                

، دراسة  االجتماعي في تنمیة مشاركة الشباب الفلسطیني في القضایا المجتمعیة دور شیكات التواصلاحمد یونس محمد حمودة ،  1
 . 2013لنیل درجة الماجیستیر ، جامعة الدول العربیة ، معهد البحوث والدراسات العربیة ، القاهرة ، 
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ماهو الدور التي تقوم به مواقع التواصل : فان إشكالیة الدراسة تمثلت في . في تقدم أو تأخر المجتمع 

؟  جاءت الدراسة بفرض وحید  جتمعیةاالجتماعي في تنمیة مشاركة الشباب الفلسطیني في القضایا الم

یؤثر معدل التعرض لشبكات التواصل االجتماعي على مدى المشاركة في القضایا المجتمعیة  -: و هو 

كما  سعت هذه الدراسة لإلجابة على العدید من األسئلة من . في إطار متغیرات النوع، التعلیم، الدخل 

  : بینها 

لشبكات التوصل االجتماعي وماهي شبكات التواصل االجتماعي  ما مدى استخدام الشباب الفلسطیني -

 األبرز التي یستخدمها الشباب الفلسطیني؟ 

 ما القضایا المجتمعیة المثارة عبر شبكات التواصل االجتماعي في فلسطین ؟  -

 ما مدى االستفادة التي یحققها الشباب الفلسطیني من شبكات التواصل االجتماعي ؟  -

تواصل االجتماعي في إكساب الشباب الفلسطیني مهارات التفاعل والمشاركة في ما دور شبكات ال -

 القضایا المجتمعیة ؟ 

تعد هذه الدراسة من نوع الدراسات الوصفیة التي تستخدم منهج المسح االجتماعي على عینة من      

جمهور الشباب الفلسطیني ونشطاء االنترنت باستخدام أسلوب المسح بالعینة في الضفة الغربیة وقطاع 

یني من المرحلة غزة والقدس وفلسطیني الخارج لهذا فان مجتمع الدراسة المیدانیة في جمیع شباب الفلسط

تمثلت أداة البحث في صحیفة . امبحوث 410بلغ حجم العینة . سنة 35إلى اقل من  18العمریة 

توصلت الدراسة إلى العدید من . استقصاء بشقیه االستقصاء بالمقابلة الشخصیة واالستقصاء االلكتروني

  :النتائج ومن بینها

ت االجتماعیة إذ جاءت نسبة من یستخدمونها كشفت الدراسة أن جمیع المبحوثین یستخدمون الشبكا -

  %3.9، وبلغت الذین یستخدمونها أحیانا بنسبة  %96.1بشكل دائم بنسبة 
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 . %99.3المبحوثین یتابعون القضایا المجتمعیة على شبكات التواصل االجتماعي بنسبة كبیرة  -

استخداما وتفاعال وفقا  من أكثر شبكات التواصل االجتماعي) الفایسبوك(بینت الدراسة أن الشبكة  -

 . لوجهة نظر المبحوثین إذ جاءت في المرتبة األولى

أشارت الدراسة إلى أن المبحوثین یسجلون إعجابهم بالمنشورات على شبكات التواصل االجتماعي  -

 . %25والتعلیق على المنشورات بنسبة  %38بنسبة 

 تیبها من األكثر تفضیال وهي أوضحت الدراسة أن المبحوثین یتابعون بكثافة المواد حسب تر  -

االجتماعیة، الثقافیة، السیاسیة واإلخباریة، والتعلیمیة، الشباب، الصور، الدینیة، التسلیة والترفیه، (

 ) .الصحة، الریاضیة، الفنیة،  المرأة، األطفال، الفدیوهات الشخصیة، الكاریكاتیر، االقتصادیة

تفید المجتمع الفلسطیني زیادة على أنها تعتبر من  توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج التي 

الدراسات اإلعالمیة الحدیثة التي تعالج موضوع تأثیر مواقع التوصل االجتماعي على فئة الشباب ودورها 

في تنمیة مشاركتهم في القضایا المجتمعیة، قدمت الدراسة ثراء نظري حول موضوع اإلعالم الجدید واهم 

جنبیة التي تناولت طبیعة استخدام مواقع التواصل االجتماعي و دور اإلعالم في الدراسات العربیة واأل

المعرفة والمشاركة السیاسیة واالجتماعیة، أما بما یخص الدراسة المیدانیة الحظنا أن استمارة البحث كانت 

له ال مطولة جدا حیث تجاوز عدد صفحاتها العشر صفحات وهذا ما یشكل ربما ملال عند المبحوث ویجع

، تتفق دراستنا نوعا ما مع جزء من ذا أكید یؤثر على نتائج الدراسةیدلي بمعلومات كافیة عن الموضوع وه

لمعالجة القضایا بمختلف هته الدراسة وهي ، كیف یمكن للشباب أن یستخدم مواقع التواصل االجتماعي 

أي تكلم عن المجاالت السیاسیة واالجتماعیة، أما في دراستنا ركزنا على المجال االجتماعي  تخصصاته،

والتوعوي بالتحدید وكیف یمكن أن تساعد المواقع االجتماعیة في تفعیلها و تغییر السلوكات الخاطئة لدى 

  عنها هو المجال التوعوي والتسویق االجتماعي  الشباب الجزائري 
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  :1فتیحةدراسة كیحل  )6

بناء  فيإشكالیة دور اإلعالم الجدید بصفة عامة وموقع الفایسبوك بصفة خاصة تناولت الدراسة   

طرق  أن حیثخلفیة ثقافیة اتجاه القضایا البیئیة ونشر الوعي البیئي لدى الجمهور المستخدمین الجزائریین 

الجدید هي التي تحدد  اإلعالم لتكنولوجیا اإلعالمیةلمشاركة والتطبیقات ا أشكال اوكذ وأنماطهاالستخدام 

: الدراسة في سؤال جوهري مفاده إشكالیةالتي تطال المستخدمین ومن هنا حددت الباحثة  التأثیراتطبیعة 

نشر الوعي البیئي لدى  إلىالجدید  اإلعالمكیف یؤدي استخدام موقع الفایسبوك كإحدى تطبیقات " 

  : جاءت هذه الدراسة بمجموعة من التساؤالت وهي كالتالي " جمهور المستخدمین الجزائریین؟ 

 : تساؤالت خاصة باالستخدامات " .1

خلق الوعي البیئي لدى جمهور  إلىوطرق استخدام موقع الفایسبوك بما یؤدي  أنماطماهي  -

 المستخدمین الجزائریین ؟ 

 ماهي عادات تعرض المستخدمین الجزائریین لموقع الفایسبوك؟  -

 ماهي دوافع استخدام هذا الموقع بالذات فیما یتعلق بموضوع حمایة البیئة ونشر لوعي البیئي؟  -

 : الت خاصة باالشباعاتتساؤ  .2

 المحققة لجمهور المستخدمین الجزائریین من خالل موقع الفایسبوك ؟  اإلشباعاتماهي طبیعة  -

 ؟ ائریینلدى جمهور المستخدمین الجز  ماهو الدور الذي یلعبه هذا الموقع لترقیة وترسیخ الوعي البیئي .3

 تمثلت أدوات الدراسة في .على المنهج المسحي ضمن الدراسات الوصفیة التي تعتمد الدراسة  تندرج     

الباحثة فتحت صفحة على شبكة الفایسبوك ومشاركة المستخدمین اهتماماتهم  أنأداة المالحظة من خالل 

وهو ما أتاح فرصة للباحثة لفرصة التحلیل والتفسیر ومتابعة الرسائل والمضامین والبیئیة التي تشرف على 

                                                
موقع الفایسبوك نموذجا ،  -ي دراسة في استخدامات مواقع التواصل االجتماع–اإلعالم الجدید ونشر الوعي البیئي كیحل فتیحة،  1

 .2012-2011، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،  تخصص إعالم رسالة ماجیستر
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استعانت للدراسة  األساسیة األداةاالستبیان هي  وأداة. عیات البیئیة الناشطة عبر الموقعبثها ونشرها الجم

الع على عادات وأنماط ، االطخدامات المبحوثین لوقع الفایسبوكبها الباحثة للتعرف على است

، تقییم موقع الفایسبوك ودوره في نشر الوعي البیئي شباعات البیئیة المحققة، معرفة طبیعة اإلالمستخدمین

لعرضیة حیث یتم اختیار مفردتها عن طریق اختارت الباحثة إلعداد هذه الدراسة العینة ا .العینة ألفراد

در حجم العینة بـ ق ، تسمى بالكرة الثلجیة المبحوثین في عملیة تقسیم االستمارة وهيواالستعانة ب  الصدفة

توصلت الدراسة إلى مجموعة  .مفردة تم توزیعها في المنطقة الجغرافیة المتمثلة في مدینة قسنطینة 200

  : من النتائج نذكر أهمها 

المواقع استخداما من قبل المبحوثین تلیها المواقع العامة ثم مواقع  أكثرمواقع التواصل االجتماعي  -

 .الدردشة 

 .من المبحوثین الفایسبوك بانتظام  % 44.62یستخدم  -

 . % 50من ساعتین بنسبة  ألكثرمن المبحثین یتصفحون موقع الفایسبوك  األكبرالنسبة  -

 . %55.19تستهویهم المواضیع البیئیة عبر الفایسبوك بـ تقدر نسبة المبحوثین الذین  -

 .من المبحوثین في نشر مواضیع بیئیة  %44.39یساهم  -

 واألخبارمساهمات المبحوثین فیما یخص البیئة تلیها التعلیقات ثم المقاالت  أنواع أكثرتعد الصور  -

 .الفیدیوهات  وأخیرابنسب اقل 

 .فایسبوك یساهم في نشر الوعي البیئي من المبحوثین بان موقع ال %74.19یرى  -

 .یرون بان هذا األخیر یلعب دورا إعالمي  %24.30یرى  -

 . موقع الفایسبوك یلعب دورا توعویامن المبحوثین یرون أن  14.24% -

تعتبر هذه الدراسة من بین ، دراستنامع  نوعا ما كانت هذه أهم نتائج الدراسة التي الحظنا أنها تتفق      

في نشر وتدعیم وهي كیف یساهم  ،بصبغة جدیدةتي تناولت موضوع اإلعالم الجدید الحدیثة ال الدراسات
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ضمن سیاق ما یعرف بالتسویق االجتماعي، ولكن من  یندرج هذا الموضوع .الوعي البیئي لدى األفراد

ایسبوك مالحظة موقع الف(بأداة االستمارة والمالحظة  ي هذه الدراسة أن الباحثة استعانتالمالحظ ف

نتائج وتحلیالت حول  إلىتصل  لدراسة لماإال أن الباحثة في هذه ) بالمجال البیئي  األفرادواهتمامات 

الخاصة ولم نجد في المذكرة جدول نتائج یوضح شبكة المالحظات  صفحة الفایسبوكمالحظاتها ل

   . بالموضوع

  :الدراسة مصطلحات   8.1

جعة القوامیس والمعاجم والموسوعات العلمیة بحیث یقوم الباحث اخالل مر إن تحدید المصطلح یتم من 

تحلل هذه المفاهیم والمصطلحات بشكل  1.بإعطاء التعریف العلمي الشائع لدى الباحثین لهذا المصطلح

، بحیث تعبر عن والمحددة في مجال أو اختصاص معینواضح وهي الكلمات أو العبارات المنسقة 

  :ذا تمثلت مصطلحات البحث فیما یليل هومن خال .2اللفظیةمضمون الكلمة 

  :التسویق االجتماعي  1.8.1

أن التسویق االجتماعي كمفهوم وممارسة أعمال اجتماعیة فضلى معني بتطبیق "یعرف الباحث وود 

االجتماعیة واالقتصادیة أیضا، كما انه معني المعارف والمفاهیم واألسالیب التسویقیة لتعزیز الغایات 

تكون برامج التسویق  أنبتحلیل التبعات االجتماعیة للسیاسات والقرارات واألنشطة التسویقیة، شریطة 

 أواالجتماعي وحمالته موجه للجماهیر المستهدفة، وان تكون قادرة على تقدیم أشیاء أو أفعال أو منافع 

  .3"ستهدف ویتمنى الحصول علیهاقیم یتطلع فیها الجمهور الم

                                                
 .84، ص 2005، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2، ط مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالاحمد بن مرسلي،  1
 .45، ص 2005ن، دار لمناهج ،، عما2، ط أصول البحث العلمي ومناهجهمحجوب ، وجیه  2
 .04، ص 2011، القاهرة، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة االداریة، التسویق االجتماعيبشیر العالق،  3
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توجه المنظمة  أداةالمنحى االجتماعي، فهو  إلىهو نظام مشترك یدفع بمفهوم التسییر في التسویق  "   

 ، من خالل وظائف التحلیل والبحوثفي مجهوداتها لتقدیم منتجات ترضي حاجات ورغبات المستهلكین

المعدة لتحقیق التغییر المرغوب فیه عند الفئة المستهدفة لصالح  البرمجةالتخطیط والتموقع و مراقبة 

  1."شخصي أو جماعي

ي ینبع هو ذلك المفهوم الفلسفي الذ  Jean-Claude Macquet التسویق االجتماعي حسب      

الذي یعطي األولویة للبعد االجتماعي في كل المیادین االقتصادیة  ،عن مفهوم التسویق التجاري

الخ فهو یفكر في الوظیفة االجتماعیة للمنتجات والخدمات ...المهنیة، الحكومیة، وحتى الثقافیة

ي منها المجتمع بطریقة مباشرة وبنهج علمي ومن والمواقف ألنه یسهم فعال في حل المشاكل التي یعان

  .2وروحي منظور إنساني

 إلىهو عملیة تهدف و  تقنیة من تقنیات االتصال االجتماعي، التسویق االجتماعي  :التعریف اإلجرائي

وذلك باالعتماد على آلیات وتقنیات مختلفة للوصول إلى   ،لدى الشباب الجزائريسلبیة لا سلوكیاتلاتغییر 

علیها  یعتمد أصبح التي الحدیثة  اآللیاتاحد مواقع التواصل االجتماعي األفراد داخل المجتمعات وتعتبر 

قفه تغییر موال لهذه الموقع كموقع الفایسبوك مثال وهذا لمخاطبة الشباب المستخدم المسوقین االجتماعیین

 صفحات عبر بإنشاءخاصة في المجال الصحي والبیئي حیث یقوم المسوق  ،واتجاهاته وسلوكیاته السلبیة

 المتتبع یستفید من خاللهالیحاول من خاللها نشر كل ماهو مفید من مواضیع صحیة وبیئیة  ،مواقعهذه 

 واألفالمتمد على النص والصور والفیدیو ، فیعفید بها محیطه وبیئته االجتماعیةیحتى في حیاته الیومیة و 

فیغیر ا بمحتویاته یتأثرو  فیتفاعل معها ،اكبر عدد من الشباب إلىالمصورة ویقوم بنشرها حتى تصل 

  . االیجابي إلىسلوكه من السلب 
                                                

، أطروحة دكتوراه تخصص دور التسویق االجتماعي في مكافحة الفقر والمساهمة في التنمیة االقتصادیة في الجزائرلحشم بلحاكم قسمیة،  1
 .44-43، ص 2014-2013،  03جامعة الجزائر تسویق، 

1 Jean-Claude Macquet ,le marketing social,  revue de  communication et langage, numéro 41-
42 , paris ,1979,  p 180.  
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  : التسویق االجتماعي االلكتروني  2.8.1

 بأسالیبوالمجتمعات  األفرادالتي تهدف لتغییر حیاة  االیجابیةوالقیم والسلوكیات  األفكارهو تسویق    

كالتسویق   ،االتصال والمعلومات الحدیثة بتكنولوجیامرتبطة  آلیات و،رقمیة وممارسات لها صلة بالشبكة 

استعماال وشیوعا من قبل المسوقین  االجتماعیین وهذا  األكثرعن طریق شبكة االنترنت والتي تعد 

برامج  نشر كما یتم... مواقع ، منتدیات، و مواقع التواصل االجتماعي یها من كل ما ف باالعتماد على

كبرامج تنسخ على القرص تخص الحاسوب  آلیاتعن طریق أجهزة الهاتف النقال ،و  التسویق االجتماعي

، كل هذه الوسائل  Power point، ومحاضرات تقام بوسائل الكترونیة كـ األفرادوتوزع على  CDالصلب 

    .قصیر وفي وقت  لعدد كبیر من األفراد وبرامجه لنشر أفكارهق االجتماعي تساعد المسو 

  : التواصل االجتماعيمواقع  3.8.1

مواقع ظهرت مع الجیل الثاني للویب تتیح  فرصة التواصل بین األفراد في بیئة مجتمع افتراضي     

و حسب الباحثین بوید وألیسون  یرى أن المواقع االجتماعیة هي " 1.یجمعهم اهتمام أو شبكات انتماء

صنف من المواقع تقدم خدمات تقوم على تكنولوجیا الواب تتیح لإلفراد ملمح متاح للعموم یتم من خاللها 

 social networkبناء عالقات إجتماعیة، لهذا یفضل الباحثین تسمیتها بمواقع الشبكات االجتماعیة 

sites "2. 

هي مواقع تشكل مجتمعات إلكترونیة ضخمة، وتقدم مجموعة من : " ویعرفها حمزة عثمان عمر بقوله     

الخدمات التي من شأنها تدعیم التواصل والتفاعل بین أعضاء الشبكة االجتماعیة من خالل الخدمات 

موعات اهتمام وصفحات والوسائل المقدمة مثل التعارف والصداقة، والمراسلة والمحادثة الفوریة، وٕانشاء مج

                                                
نظر الصحفیین دور شبكات التواصل االجتماعي في التغیر السیاسي في تونس و مصر من وجهة عبد اهللا ممدوح مبارك الرعود، 1

  .31،  ص2011، األردن، كلیة اإلعالم، جامعة الشرق األوسط، األردنیین
نص عرض في ندوة الشبكات ‘ إحدى عشر مسألة أساسیة ‘ كیف نفكر في مواقع الشبكات االجتماعیة ‘ الصادق الحمامي  2

  .  2012مایو  3جامعة الشارقة كلیة االتصال ‘ الواقع والتحدیات :راتي امالشباب اإلاالجتماعیة االفتراضیة و 
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لألفراد والمؤسسات المشاركة في األحداث والمناسبات، ومشاركة الوسائط مع اآلخرین كالصور والفیدیو 

  ".1والبرمجیات

الناس والجیران فیه متواجد في قریة صغیرة یجتمع الع التواصل االجتماعي مثل المقهى مواق"    

من  األفرادتمكن  إذ ،أساسیةولهذه المواقع سمات   2"واألخباروالمسافرین الرحل لتبادل المعلومات 

فیقدمون خبرتهم وتجاربهم لهؤالء  ،آخرین أشخاصاكتشاف اهتماماتهم والبحث عن حلول لمشكالتهم مع 

  .3األشخاص

أفراد كبیرة من  اأطرافعبارة عن بیئة افتراضیة تجمع االجتماعي مواقع التواصل : اإلجرائيالتعریف 

سواء كانت سیاسیة، ثقافیة أو  ون في مختلف المواضیع التي تهمهمكون ویتفاعلر تشاالمختلفة ی المجتمعات

كما یعتبر موقع الفایسبوك احد بصراحة وشفافیة،  فالكل یعبر عن رأیه ویطرح انشغاالته ...اجتماعیة 

 عامة والشباب الشباب سلوكیات وتأثیرا فيالمواقع استخداما  أكثرالتواصل االجتماعي و مواقع  أهم

 فيي ابیجالا الفعالر ییتغللة فادلها لكتة صاخ هلخالمن التي تعالج وهذا للمواضیع  ،خاصةالجزائري 

  .عمتجلما

 :التأثیر   4.8.1

   4.، حصل فیه أثٌر، ظهر فیه أثرٌ تأثٌر به و منه   :لغة -

 واآلراءات یالسلوك یحدث من تغییر في المواقف و أنما یمكن  ن التأثیر هوإ"   :اصطالحا -

قد تلفت انتباه المتلقي  اإلعالمیةوالمعلومات من جراء انتقال الرسالة اإلعالمیة إلى المتلقي  فالرسالة 
                                                

مجلة دوریة محكمة تصدر عن مركز  الشبكات االجتماعیة اإللكترونیة، المجلة السودانیة لدراسات الرأي العام،: حمزة عثمان عمر1
  http://fr.slideshare.net/hamzaoomer/ss-13258752التالي،، على الرابط 12الرؤیة لدراسات الرأي العام، ص

  . 11:00على سا  2013أوت  13تاریخ التصفح  
، جامعة الدعوة والثقافة  pdf، مقال على شكل  مواقع التواصل االجتماعي وأثاره األخالقیة والقیمیةعلي محمد بن فتح محمد،   2

  . 2اإلسالمیة ، ص 
دوریة إعالم الشرق الوسط   - مؤشرات ونموذج مقترح–األدوار السیاسیة لشبكات التواصل االجتماعیة تقییم بخیت محمد درویش ،  3

 . 30،ص  2013،  9، عدد
 .216، ص 2005بیروت، دار العلم للمالیین، -، لبنان3، طالرائد معجم ألفبائي في اللغة واألعالمجبران مسعود،  4
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یعدل من  أومعلومات جدیدة وقد تجعله یكون اتجاهات جدیدة  همعلومات إلىفیدركها وقد تضیف 

  . 1"یعدل سلوكه السابق أواتجاهاته السابقة، وقد تجعله یتصرف بطریقة جدیدة 

التغییر الذي یطرأ على مستقبل الرسالة "و عرفه محمد منیر حجاب في المعجم اإلعالمي على انه     

یكون وقد تجعله معلوماته معلومات جدیدة  إلىكفرد، فقد تلفت الرسالة انتباهه ویدركها وقد تضیف 

سلوكه السابق، یعدل  أووقد تجعله یتصرف بطریقة جدیدة،   اتجاهاته القدیمةیعدل  أواتجاهات جدیدة 

حدوث تغییر فهناك مستویات عدیدة  للتأثیر ابتداء من االهتمام إلى حدوث تدعیم داخلي لالتجاهات إلى 

  2."اتجاهات ثم في النهایة إقدام الفرد على سلوك علني تلك على 

من خالل الدعایة السیاسیة األربعینات األمریكیة بعد الوالیات المتحدة  ظهر هذا المصطلح في      

 أنالعقول من دون  إلىویصل  بأكملهمن التیار العجیب یجتاز المجتمع  واإلعالم، ویعتبر التأثیر كنوع 

  3.تدرك ذلك

 هو أسلوب االستجابة واإلدراك الفكري من خالل المشاهدة كتأثیرات سیكولوجیة: "تأثیر وسائل اإلعالم -

 وكذلك تأثیرات نفسیة أو..) ك حدقة العینیوانبساطها، تحر  ، تقلص العضالتتعبیرات الوجه(مثل 

، المظاهر، المتعة أو في األفكار والمفاهیم مثل مبدأ) ، العنف، التقلید سلوكیة مثل االستعداد، الكذب

بالمشاعر مثل الشعور بالوحدة الثقة الزائدة باآلخرین أو التأثر في المعاییر  أوتصور الذات 

 .4"األخالقیة

                                                
 .62، ص 2005،   الجزائر ، دار الهدى، نظریة المفكر الجزائري عبد الرحمان عزياإلعالم والقیم  قراءة في بوعلى نصیر،  1
 .114، ص 2004،  القاهرة، 1، طالمعجم اإلعالميمحمد منیر حجاب،  2
 .179، ص 2009، اإلمارات العربیة المتحدة،د دار النشر، 1، تر جورج كنورة ، ط معجم العلوم اإلنسانیةجان فنسوا دورتیه ،  3
، المؤتمر الدولي الثاني حول اإلعالم الجدید وقضایا التأثیر النفسي لوسائل اإلعالم لدى المراهق العراقياف زیاد وادي، عف 4

 .04بسكرة الجزائر، ص   2014نوفمبر  25/26المجتمع المعاصر،   یومي 
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مواقع التواصل االجتماعیة بصفة عامة ر في هذه الدراسة یتعلق بتأثیر التأثی :التعریف اإلجرائي -

دور التسویق االجتماعي ب تقوم التي صفحات الوموقع الفایسبوك بصفة خاصة والمعلومات التي تبثها 

  .الشباب المستخدمین یاتعلى سلوكالبیئي والصحي 

  : السلوك  5.8.1

   1.وسلوكًا المكان به أو فیه أي دخل فیه واتبعهمن سلَك    :لغة -

مل تال یتضمن فقط االستجابات والحركات الجسمیة، بل یش ،رد فعل للفرد أوهو استجابة   :اصطالحا -

التي تتدخل  لیةاآل أوالكلیة االستجابة على العبارات اللفظیة والخبرات الذاتیة وقد یعني هذا المصطلح 

تجاه بعض الیس السلوك سوى رد فعل  2.موقف یواجه الكائن العضوي أيحین الغدد  إفرازاتفیها 

والسلوك یعني  3ع البیئة التي تعیش فیهامالخارجیة التي تسمح بتكییف الموجودات الحیة المؤثرات 

من التبادل الجاري بین البیئة یتألف نفسي  أوفیسیولوجي ء النفس كل رد فعل بنظر بعض علما

البنیة للوسط والوسط للبنیة كما هو  تعدیل و تأثیریدخل ضمن التبادل وذلك من حیث  أووالوسط 

   .4الحال في اإلدماج والتكیف

بمحتوى  تأثرهالعقلیة للفرد اثر و العضویة الوجدانیة االستجابة  هو السلوك : اإلجرائيالتعریف  -

ل الفرد مع تفاعل ةجیتن هوو  ،تغییر سلوك معین في المتلقي إلىتهدف  والتي  اإلعالمیةالوسیلة 

 یطرأاالیجابي الذي  أيوفي هذه الدراسة السلوك الذي نقصده هو السلوك السوي  ،الوسیلة ومحتویاتها

 . لتسویق االجتماعي البیئي والصحي على الفایسبوكعلى الفرد بعد تعرضه لمحتویات ا

 

                                                
 .497، ص  مرجع سبق ذكره الرائد معجم ألفبائي في اللغة واألعالم، جبران مسعود ، 1
 .36، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة ، د سنة، ص علم االجتماعمحمد عاطف غیث، قاموس  2
 .05، ص1991، بیروت،  دار ومكتبة الهالل، السلوكمصطفى غالب،  3
 .12مصطفى غالب ، المرجع نفسه ص  4
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  : الشباب   6.8.1

سن الرجولة، وهو  إلىسن البلوغ  أدركجاء في معجم الوسیط تعریف الشباب على انه كل من :  لغة 

  .1الحداثة والشباب إلي الشيء له

تشكل انعطافا حاسما عن طریق تكوین الشخصیة اإلنسانیة للفرد، و  التي هي المرحلة : اصطالحا 

المرحلة التي یكون فیها اإلنسان قادرا على تقبل القیم والمعتقدات واألفكار والممارسات الجدیدة التي من 

  2.والجماعات األفرادخاللها یستطیع العیش في المجتمع والتفاعل مع 

ب یشكلون فئة اجتماعیة لها ممیزاتها وخصائصها التي تنفرد بها عن أن الشبا"یرى عبد اهللا بوجالل     

الجرأة والدینامیكیة : بقیة الفئات العمریة األخرى ویأتي في مقدمة تلك السمات، باإلضافة إلى عامل السن

وحب االطالع والرغبة في التغییر والقلق على المستقبل وحب الظهور ورفض الواقع واإلقبال على الجدید 

   3".ألفكار والقیم وأنماط السلوكوا

إن معظم األدبیات تشیر إلى غیاب االتفاق بخصوص تحدید مرحلة الشباب، وعلیه یكیف التحدید في "   

اغلب األحیان حسب طبیعة المشكل المدروس أو وفق أهداف المؤسسة المعنیة بقضایا الشباب ، فان 

المجتمعات والثقافات، لكن المؤكد أن موضوع تحدید من هو طفال ومن هو شاب یختلف باختالف 

     4".الشباب یحظى باإلجماع الشبه العام من حیث األهمیة البالغة في حیاة الشعوب

                                                
 . 470،صالجزء األول،المكتبة اإلسالمیة للطباعة والنشر و التوزیع، تركیا ,معجم الوسیط 1
 .33، ص 1978، الكویت ، المجلس الوطني الثقافي والفنون ، العربي والمشكالت التي یواجههاعزت حجازي، الشباب  2
، دراسة القنوات الفضائیة وتأثیراتها على القیم االجتماعیة والثقافیة والسلوكیة لدى الشباب الجزائريعبد اهللا بوجالل وآخرون،  3

 .150، ص لجزائر، دار الهدىا-، عین ملیلة میدانیة 
، ) أطروحة دكتوراه (  اثر وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات لدى الشباب  دراسة استطالعیة بمنطقة البلیدةالسعید بومعیزة ،  4

 175،  2006جامعة الجزائر كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، 
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أما تحدید مرحلة الشباب فقد كان فیها اختالفات كثیرة ، ولعل من ابرز محاوالت تلك التي تم تحدیدها من 

سنة بأنهم  24و 15ت مرحلة الشباب من بین عمر قبل األمم المتحدة، إلغراض إحصائیة حیث حدد

أعمار الشباب بین م، كما هناك بعض الدول التي تحصر شباب دون اإلخالل بتحدید دول األعضاء له

  .1سنة وهذا وفقا لتشریعاتها و المسؤولیات الشباب االقتصادیة واالجتماعیة 35و  12

  : التعریف اإلجرائي

المستخدم لمواقع التواصل االجتماعي عامة وموقع  الشبابالشباب في هاته الدراسة هو  ممفهو      

هو  18الن بدایة سن  تم اختیار هذا السنإذ ، ةسن 35 و 18 مابینالفایسبوك خاصة والذي یتراوح عمره 

 إحصائیاتأخر  ، وأیضا الن و تحدد واجباته ومسؤولیاته الحقوق له تمنح أین ،السن القانوني في الجزائر

سنة  24و  18التي تتراوح أعمارهم ما بین   الفئة الشبابیة أنبین تاستخدام  موقع الفایسبوك في الجزائر 

سنة فتشغل  34و  25أما بالنسبة للفئة الثانیة وهي ما بین ، % 53نسبة األكثر استخداما للموقع 

39%2.   

 : هامنهجنوع الدراسة و  9.1

على انه النظام والترتیب وطریقة عمل شيء وهو مجموعة من القواعد التي یتم  المنهج یعرف     

التي تجعل  واألسالیب اإلجراءاتكما یعد المنهج مجموعة من  ، 3"وضعها بقصد الوصول للحقیقة العلمیة

المنهج على  "  (*)Madeline Grawitzكما ترى الباحثة .4األشیاءبجمیع  ةمعرفة حق إلىالعقل یصل 

  .5لوصول إلى هدف معینا قصد یقوم بها الباحثواألسالیب العلمیة  طرق انه  مجموعة من ال

                                                
 .175، ص المرجع نفسھسعید بومعیزة،  1
  /https://www.android-dz.com/ar/facebook-dz-2017الفایسبوك في الجزائر، تصفح من خالل الموقع   إحصائیات 2
  .90، ص 2003، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع، دط،، منهجیة البحث العلمي للجامعیینصالح الدین شروخ،  3
 .61، ص 2000، عمان ، مؤسسة الوراق، 1، طأسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعیة، هیممروان عبد المجید إبرا 4

Madeline Grawitz, Méthodes de science sociale , France, Dolloz,3eme  édition,P3   5  
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وصف الظاهرة محل الدراسة المتمثلة التي تهدف إلى  ،الوصفیة البحوث نوع من البحث هذا یعد      

وهذا على سلوكیات الشباب التسویق االجتماعي البیئي والصحي عبر شبكة الفایسبوك  حمالت في تأثیر

لحصول على معلومات تتعلق بالحالة الراهنة للظاهرة موضوع الدراسة لتحدید طبیعة تلك الظاهرة ل"

والتعرف على العالقات المتداخلة في حدوث تلك الظاهرة ووصفها وتصویرها وتحلیل المتغیرات المؤثرة 

من أهم المناهج التي تستعمل الذي یعد  المنهج المسحي  أما المنهج المعتمد فهو. 1"في نشوئها ونموها

تصور لمعلومات وافیة ودقیقة  طریقة یعتمد علیها الباحثون في الحصول على في البحوث الوصفیة فهو

تجمیع منظم للبیانات المتعلقة بمؤسسات  ویعرف على انه  ،ظواهرالوتسهم في تحلیل  ،الواقع االجتماعي

وأنشطتها المختلفة وكذلك  ،سواء إداریة  أو علمیة أو ثقافیة أو اجتماعیة كالمدارس والمستشفیات مثال

وان الوظیفة  لك خالل فترة زمنیة معینة ومحددةوذ ،اتها وموظفوها وخدماتها المختلفةعملیاتها وٕاجراء

جمع المعلومات التي یمكن فیما بعد تحلیلها وتفسیرها ومن ثم الخروج  األساسیة  للدراسات المسحیة هي

  . 2باستنتاجات منها

    :أدوات الدراسة  10.1

التي تستهدف جمع بیانات ضمن دراسات الجمهور هذه الدراسة تندرج  :  االستبیان أداة  1.10.1

 .لهذا سنستعین بأداة االستبیان  ،الشبابسلوكیات ومعلومات حول تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على 

بیانات تجمیع لواسع للحصول على حقائق و  قااالجتماع على نط علم اها باحثو التي یستخدم األداةهذه 

تختلف االستبیانات ، إذ سئلة یصیغها الباحث بعنایة فائقةعبارة عن سلسلة من األ"فهي  ، 3الظاهرةعن 

استبیانات من عدة صفحات یصمم  توجدفبینما ، التنظیمو الهدف، و  المضمون،و الشكل،  من حیث الحجم ،

                                                
مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد , التفكیر والبحث العلمي,  حسن عواد ، حافظ عبد الرشید عبد العزیز، وآخرون , السریحي 1

 .206ص  ، العزیز
 .130ص   ،2008, البحث العلمي, عامر إبراهیم , قندیلجي  2
 .116، مكتبة اإلشعاع، ص ، اإلسكندریة 2002، 1، ط أسس مبادئ البحث العلميفاطمة عوض صابر ، میرفت علي خفاجة،  3
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خر مكتوب بالید على ورق البعض اآل، بعضها مطبوع و عشر صفحات بعض الباحثین استبیانات تزید عن

ا أو ا أو تنشر في الصحف أو تملى هاتفیً لكتروني أو شخصیً وتوزع بالبرید العادي أو اإل، بیض أو ملونأ

 األسئلةتتكون من مجموعة من  أداة أنهاكما یعرفها  على  1" .في التلفزیونفي اإلذاعة أو تعرض تذاع 

على  إجاباتهمالذین یتم اختیارهم لموضوع الدراسة، لیقوموا بتسجیل  األشخاص إلىتسلم  أوترسل  أوتوجه 

  :نعتمد على هذه األداة في بحثنا هذا لألسباب اآلتیة  .2"الواردة بعد ذلك للباحث األسئلة

  .، وتكلفة مالئمةلى جمع معلومات كثیرة بجهد محدودع ساعدت - 1

  اإلبقاء على شخصیاتهم غیر على ناسب البحوث التي یحرص األشخاص المستجیبین فیها ت - 2

 .معروفة لآلخرین

  .ساعد على تجنب تحیز الباحث، أو تأثیره على المستجیبت - 3

  3.المالئمین لإلجابةمكان والزمان الحریة الكاملة للمستجیب الختیار ال يعطت - 4

للدراسة وسلمت هذه االستمارة إلى مجموعة من األساتذة من داخل  ستمارة األولیةقمنا بتصمیم اال    

 وعلى ضوء اقتراحات  تعدیل االستمارةها قمنا ببعد ،لجزائر حتى یتم تحكیمها وتقییمهااجامعات وخارج 

  : هم و  األساتذة المحكمین مالحظات

 - قسنطینة - جامعة األمیر عبد القادربعلوم اإلعالم واالتصال تخصص  ، احمد عبدليد .أ -

، خبیر إعالمي ومنظم دورات في اإلعالم والعالقات العامة في عبد الرزاق محمد احمد الدلیميد .أ -

   -بغداد–معهد النفطي العربي التابع لمنظمة اوابك 

   -بسكرة  –، تخصص علوم اإلعالم واالتصال بجامعة محمد خیضر صبطي عبیدةد  -

  -القاهرة – جامعة عین شمسب ، تخصص علم االجتماع ة عبد الوهابوهاب جودعبد الد .أ -

                                                
 .44،  ص 2012، د بلد ، مطابع جامعة الملك عبد العزیز، 1، طأساسیات البحث العلمي،  العزیز حافظعبد الرشید بن عبد  1
 . 17، ص 1988، الریاض ، دار المریخ، مناهج البحث في علم المعلومات والمكتباتاحمد بدر،  2
 . 49مرجع سبق ذكره ، صأساسیات البحث العلمي، ،  عبد الرشید بن عبد العزیز حافظ 3
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 .، تخصص علم االجتماع الثقافي التربوي، بجامعة الجزائر رشیدة سبتيد .أ -

  -جیجل – بجامعةاإلعالم واالتصال ، تخصص علوم الفاتح حمدي محمد .د -

ستخدام ا یتمحور محتواهم حول سؤال  25من و تتكون محاور  ثالثةتشمل استمارة البحث على      

  -البیئي والصحي -التسویق االجتماعي في مجال وتأثیر الصفحات الناشطةمواقع التواصل االجتماعي 

واهم السلوكیات البیئیة والصحیة المكتسبة من خالل تتبع هذه  ، الشباب المستخدمینعلى سلوكیات 

  . الصفحات

  :البیانات الشخصیة .1

تحدید :  بیانات شخصیة للمبحوثین وهي  مفتوحة حول أخرى مغلقة و أسئلةیشمل هذا المحور على      

  .لجامعي، التخصص و تحدید الجامعة، الحالة االجتماعیة  ، المستوى اجنس، السنال

   الشخصي لمواقع التواصل االجتماعي االستخدام أنماط وعادات : األولالمحور 

استخدام مواقع التواصل ، استخدام االنترنت: تتضمن أسئلة تسعیشمل هذا المحور على       

ها الوسیلة التي یحبذمواقع التواصل االجتماعي،   أمام، ساعات الجلوس ستخداماالمدة  ،االجتماعي

درجة استخدام موقع الفایسبوك، أهم األخبار التي  ،واصل االجتماعيللدخول إلى مواقع التالمبحوث 

  .الخ .....یتبعها على موقع الفایسبوك 

   – ةوالصحی ةالبیئی التوعیة–التسویق االجتماعي ومظاهر  موقع الفایسبوك : الثانيالمحور 

التي تقوم بنشر حمالت لتوعیة الشباب حول الصفحات مفتوحة ومغلقة تضمن هذا المحور أسئلة     

ومدى تتبع هذه الصفحات من قبل المستخدمین وعلى أي  ، ستخدمین في المجال البیئي والصحيالم

- تم اختیار هذه الصفحات ، ومدى استفادة المستخدم من المعلومات التي تقدمها هذه الصفحاتی أساس
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حات الناشطة تعلقت بالتفاعلیة ، وطرق التفاعل مع صف وأسئلةعلى شبكة الفایسبوك،  -الصحیة والبیئیة

  .  على شبكة الفایسبوك

على سلوكیات  وتأثیرهعبر الفایسبوك  –الصحي والبیئي –التسویق االجتماعي   :الثالثالمحور 

  المستخدمین   الشباب

تقوم الصفحات التي  أنیتمحور محتواها حول ، هل یعتقد المستخدم  أسئلة 5تضمن هذا المحور      

، وهل تقوم هذه بدور التسویق االجتماعي توثر على الشباب وتكسبهم سلوكیات ایجابیة في حیاتهم

ال الثالث والرابع أما في السؤ ، ئیة والصحیة لدى الشباب الجزائريالصفحات بترسیخ مفهوم التربیة البی

یمكن للمستخدم أن یكتسبها من خالل ترضه  فقمنا باختیار مجموعة من السلوكیات الصحیة والبیئیة التي

بحیث قمنا باستخالص هذه السلوكیات من بعض ، صفحات الناشطة في المجال البیئي والصحيلل

 فكان سؤاال أما السؤال األخیر .في المجال البیئي والصحيالصفحات الناشطة على شبكة الفایسبوك 

   .عن المواضیع التي تعالجها الصفحات البیئیة والصحیة على شبكة الفایسبوك  للمبحوث ،تقییمیا

لدراسة  المالحظة أجریت  :المالحظة  قیعن طر توصیف صفحات موقع الفایسبوك    2.10.1

في المجال البیئي  بنشر حمالت توعیة التي تقوم صفحات البعض حیث سنقوم بمشاهدة المحتوى 

طریقة و  أشكالها ،المواضیع التي تعالجها أهمالحظ یتم مسعبر الفایسبوك من خالل صفحتنا  والصحي

  .مستوى تفاعل المتتبعین معها  ،لها معالجتها

صفحات التسویق االجتماعي على سلوكیات  تأثیرالتعرف على  إلى إن هذه الدراسة تهدف عموما     

المعروض من طرف صفحات التوعیة عبر موقع  المحتوى إرتباطیة معله عالقة  طبعاوهذا  ،الشباب

بشكل جید وبطریقة مالئمة معالج المحتوى كان ، فكلما تعرضه ابعة ماالتي یقوم الشباب بمت، الفایسبوك

، ویظهر هذا خصوصا في التفاعالت والتعلیقات التي هناك تأثیر في السلوكیاتكلما كان  القضیةمع 
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أدوات جمع  التي تعد من بین ،بالمشاركةالمالحظة بأداة لعمل ا أردنالهذا  ،یتركها المتتبع للصفحة

  . ما تعرضه هذه الصفحات المخطط لها لدراسةو المراقبة الدقیقة  والمشاهدة ب حیث سنقومالمعلومات 

  : بطاقة المالحظة والتقییم 

قصد فحص مجموعة  لألحداثتستعمل بطاقة المالحظة والتقییم من اجل وصف موضوعي ودقیق      

حیث تتمیز بعدة خصائص من  من الفروض ، فهي وسیلة تقدیر تمكن من اخذ قیاسات بهدف المراقبة 

وتصورا ، فهي نموذجا عدة مظاهر من الواقع أوبینها أنها عبارة عن نظام تحلیل تمكن من دراسة مظهر 

مرقي وتصنف داخلها البنود التي حیث تتخذ شكل مجموعة من ال معینا ورؤیة خاصة للواقع قید الدراسة

، أما شبكة التحلیل فتعتمد على كن تسجیلها في ضوء نوعیة األداءیقابل كل واحد منها التقدیرات المم

إنشاء نموذج تصوري للبیانات وذلك وفقا لتصمیم یأخذ بعین االعتبار كل متطلبات عملیة التحلیل حیث 

  . 1ن النموذج من عدة وحدات وعالقاتیتم تصنیف البیانات في ضوء المتغیرات ویتكو 

مدة عشرة أیام لكل صفحة ،األولى في یسبوك احظة صفحتین عبر موقع الفلذا سنقوم بمشاهدة ومال    

مجال التوعیة الصحیة والثانیة في مجال التوعیة البیئیة وهذا حتى نتمكن من التعرف على أهم المواضیع 

ومستوى ، لهادفة لتغییر السلوكیات السلبیةتقومان بدور التوعیة االتي تتناولها هاتین الصفحتین وهل فعال 

وحدات وهي  إلىلذا قسمنا هذه المشاهدات . تطرحه هذه الصفحات من مواضیع  تفاعل المتتبعین مع ما

  : كالتالي 

 : ونتعامل معه وفقا للخصوصیات التالیة : تمثل عینة الدراسة ومیدان تطبیق األداة  :وحدة الصفحة  .1

 )مفتاح الوحدة (اسم الصفحة  -

 رمز الصفحة  -

                                                
، بناء بطاقة مالحظة وتقییم وشبكة تحلیل  الفعالیة التربویة الستاذ التعلیم المتوسط العملیات والتفاعل كمعیاربلقاسم بلقیدوم ،  1

 37ص  2012/2013  02االحتیاجات التدریبیة أثناء الخدمة ، أطروحة دكتوراه ، تخصص علوم التربیة ، جامعة سطیف 
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 لصفحة لن و عباتملا -

 .والخصوصیات التي تحتویها صفحة من خالله نقدم توصیف لشكل ال :وحدة الشكل  .2

 شكل الصفحة  -

 المعلومات الشخصیة  -

 األلوان والصور المستعملة  -

التي  األوقات الترف على المواضیع التي تطرحها الصفحة و كیفیة طرحها و:  المواضیعوحدة  .3

  تفضلها لعرض المواضیع 

 المواضیع المطروحة  -

 عرض المواضیع  أوقات -

 شكل عرض المواضیع  -

 من خالله یتم تقییم مدى تفاعل المتتبعین للصفحة مع المواضیع المطروحة :وحدة التفاعل والمتابعة  .4

 التفاعل باإلعجاب  -

 التفاعل بالتعلیق  -

 .التفاعل بالمشاركة  -

ي جدول المالحظات الخاصة بعملیة التحلیل بناءا على البیانات التي تم جمعها وتصنیفها فسنقوم     

 .الدراسة تالؤ است ىلع لإلجابةحتواها نقوم بعملیة تقییم الصفحة وتحلیل م وفترة الدراسة، بالصفحة خالل 
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  : والعینة  مجتمع البحث  11.1

مجموعة " یعرف على انهو  .1بالمشكلة أو الظاهرة قید الدراسةهو كل العناصر والمفردات المتعلقة      

األفراد من الناس الذین یتمیزون بخصائص دیمغرافیة أو مهنیة أو ثقافیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة معینة 

یمكن أن تختار منهم العینة اإلحصائیة و مجتمع العینة، ومجتمع البحث قد یكون متجانسا أو شبه 

    2."تجانسمتجانس أو غیر م

سن  مابین أعمارهموالذي یتراوح  ،الجزائر والیةشباب في   سةافي هذه الدر  مثل مجتمع البحثیت     

وحبا للبحث فئة األكثر نشاطا ال ،باعتبار أن هذه الفئة، )ذكور وٕاناث(من الجنسین  سنة 35الى 18

 ، وتحدیدا اخترنا بها وتأثرا ارتباطا وأكثراستعماال لتكنولوجیا االتصال الحدیثة  األكثر أنهاواالطالع كما 

 ، ومستویات ثقافیة متنوعةتضم شرائح مختلفةة بكونها العاصمة، مهمال ةوالیال الجزائر ألنها والیة شباب 

سیكون هناك اختالف وتعدد في وجهات النظر الختالف العادات والتقالید، زیادة على أن هناك انتشار  إذ

تعمال رتفاع مستوى ثقافتهم بأهمیة اسالو تطور كبیر في استخدام تكنولوجیا االتصال في هذه المنطقة 

ما سیسهل علینا توزیع  ، وأیضا اخترنا هذه المنطقة ألننا نسكن فیها وهذاتكنولوجیا االتصال الحدیثة

 .استمارات البحث على الشباب 

  :عینة الدراسة   -  

فهي عبارة عن . 3الجزء من المجتمع التي یجري اختیارها وفق قواعد وطرق علمیة، ذلك هي        

، جراء الدراسة علیها ومن ثم استخدام تلك البحث یتم اختیارهم بطریقة معینةمجموعة جزئیة من مجتمع 

                                                
،عمان،  دار صفاء للنشر 1،ط مناهج وأسالیب البحث العلمي النظریة والتطبیقغنیم،  ربحي مصطفى علیان، عثمان محمد 1

 .137، ص 2000والتوزیع،
 .554-553، ص1999، لبنان، الدار العربیة للموسوعات، 1، طموسوعة علم االجتماعإحسان محمد الحسن،  2
 .28سنة ، ص ، د دار نشر ، د بلد، د منهجیة البحثماثیو جیدیر، تر ملكة ابیض،  3
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دراسة كل المفردات التي  استحالة من الطبیعي  . 1النتائج وتعمیمها على كامل مجتمع الدراسة األصلي

 الذي یبلغ ،شباب والیة الجزائرتشمل علیها الدراسة الخاصة بالمجتمع المستهدف والذي تم تحدیده في 

وعلیه قمنا باختیار عینة  لمواقع التواصل االجتماعي، ینمستخدموالسنة  35غایة  إلىسنة  18 هم منسن

ل ثحیث تم، بكل سهولةتطبیق الدراسة علیها   ویمكن إلیها یسهل الوصوللمجتمع الدراسة تكون ممثلة 

عینة (من النوع العینة العرضیة  الغیر احتمالیةتم اختیارهم عن طریق العینة مفردة  300حجمها في 

 طریق یكون عن اختیارهاالن  إلیها على كامل المجتمعإال أنه ال یمكن تعمیم النتائج المتوصل  ،)الصدفة

مجموعة من االعتبارات حسب وعلى  في اختیار مفردات العینة على الصدفة، الباحث یعتمدأي  الصدفة 

الشباب الباحث أول من یصادفهم من  قابلأن ی فيوتتمثل إجراءات اختیار العینة   تخدم موضوع الدراسة 

، والتي تم اختیارها لوجود مجموعة من التسهیالت مكنتننا من توزیع االستمارات على  محددة أماكنفي 

  : وهي عینة الدراسة، 

 )غرب العاصمة(  03جامعة الجزائر بن عكنون   - 2

   )وسط العاصمة( جامعة بوزریعة - 3

 )وسط العاصمة (ساحة الشهداء  - 4

 )شرق العاصمة( المركز التجاري بباب الزوار - 5

 )شرق العاصمة( ء البیضادائر الدار  - 6

  :األسالیب اإلحصائیة للدراسة  12.1

في دراسته وهذا لتبویب و تحلیل النتائج، لذا على مجموعة من األسالیب اإلحصائیة یعتمد الباحث    

وهذا   (spss)في تحلیل النتائج الكمیة للدراسة على برنامج الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیةاعتمدنا 

                                                
 . 74، ص وآخرونمحمد عبیدات  1
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لتسهیل العمل وللخروج بنتائج أكثر دقة ولربح الوقت، حیث اعتمدنا من خالله على مجموعة من 

  : العملیات اإلحصائیة والتي تتمثل فیما یلي 

 .هاواألسئلة المتعلق بمعامل التكرارات و النسب المئویة  لحساب حجم العینة حساب  -

 .لبرسون لتأكد من وجود أو عدم وجود فروق ودالالت إحصائیة  2حساب معامل كا -

 .حساب معامل االرتباط للتأكد من صدق االتساق الداخلي -

 : الخلفیة النظریة للدراسة  13.1

 : نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم   1.13.1

اإلعالم على اهتم بعض الباحثین في العشرینات بدراسة تأثیر وسائل  : وظهور النظریة  نشأة .1

، وأكد بعضهم أن اختالف المستوي المعرفي لألفراد یرجع  Cognitive Leveالمستوي المعرفي

أساسًا إلى التفاعل بین متغیرات مرتبطة بطبیعة وسائل اإلعالم باإلضافة إلى سمات الجمهور 

اإلعالم والنظم كما أوضح الكثیر من الخبراء في الغرب العالقة بین وسائل . وخصائصه المختلفة

ومن ثم كانت البدایات األولى  المتبادل االعتماد ساالجتماعیة ومؤسساتها في المجتمع على أسا

عندما 1974 لنظریة االعتماد على وسائل األعالم على ید الباحثة ساندرا بول روكیتش وزمالئها عام

 اإلقناعاالنتقال من مفهوم وطالبوا فیها بضرورة " منظور المعلومات " قدموا ورقة بحثیه بعنوان 

 إعتماداتترى قوة وسائل اإلعالم كنظام معلوماتي یستمد من  ،لوسائل اإلعالم إلى وجهة النظر التي

اآلخرین على المصادر النادرة للمعلومات التي تسیطر علیها وسائل اإلعالم أي أن هناك عالقة 

 .1األخرى االجتماعیة اعتماد بین وسائل اإلعالم واألنظمة

في  أنوضع هذا النموذج بول روكتش ودیفلیر حیث تقوم هذه النظریة على  :التعریف بالنظریة  .2

، وتتوقف نوعیة نحو ما یحدث وسائل اإلعالم في تكوین اتجاهاتهعلى  المجتمع الحدیث  یعتمد
                                                

 .207، ص 2012عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،  ،1ط  ،نظریات االتصال  منال هالل المزاهرة، 1
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الجمهور  أنیتمحور هذا النموذج على و   ،ودرجة االعتماد على وسائل اإلعالم على عدد من العوامل

معینة، فهي تقترب من  أهدافلیحقق حاجاته ولیحصل على  اإلعالمیعتمد على معلومات وسائل 

تفترض تفاعال بین  أنهاتختلف عنها في  أنها إالنظریة االستخدامات واالشباعات ل األساسیةالفكرة 

فاعل، فان هته ، ویرتبط تأثیر هته الوسیلة بحجم التعوالجمهور المتلقي والمجتم اإلعالموسائل 

 إذالنظریة تختلف عن النماذج األخرى في تفسیر تأثیر وسائل اإلعالم وظروف االستقرار االجتماعي 

تفترض انه حینما یكون التغییر االجتماعي والصراع مرتفعین فان المؤسسة القائمة والمعتقدات و 

وتضعهم أمام العدید من الممارسات التي تواجه التحدي تجبر األفراد على إعادة تقییم أرائهم 

 . 1الخیارات

  :فرضیات الدراسة  .3

 .بین القوة والضعف تبعا للظروف والخبرات السابقة اإلعالموسائل  تأثیریتراوح  -

والجماعات  باألفرادجزء من النسق االجتماعي للمجتمع، ولهذا النظام عالقة  اإلعالمنظام وسائل  -

 .األخرىوالنظم االجتماعیة 

النظام االجتماعي الذي یكون فیه الجمهور  تأثیراتال یحدث بمعزل عن  اإلعالماستخدام وسائل  -

 .ووسائل االتصال

بما یتعلمه الفرد من المجتمع ومن وسائل  یتأثرانوتفاعله معها  اإلعالماستخدام الجمهور لوسائل  -

 .الفرد بما یحدث نتیجة لتعرضه لوسائل االتصال یتأثر االتصال، و

 .والمشاكل االجتماعیة زادت الحاجة إلى المعلومات  واألزماتت ما كثرت التغیرالك -

كلما كان النظام اإلعالمي قادر على االستجابة  اإلعالمیزداد اعتماد الجمهور على وسائل  -

 .النظام االجتماعي أو الجمهور، وفي هذه الحالة ینبغي على النظام اإلعالمي أن یتطورالحتیاجات 

                                                
 .169ص   ،2015 ،، العین، دار الكتاب الجامعي1، طنظریات اإلعالم  حسني محمد نصر ،  1
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ماده على وسائل اإلعالم فالصفوة قمة الهرم قد یكون لهم وسائل إعالم یختلف الجمهور من حیث اعت -

  .1خاصة بهم 

ویقوم المنظور الخاص باعتماد األفراد على وسائل اإلعالم على دعامتین رئیسیتین  قدمهما میلیفن و    

  :  2روكیتش وهما

یبغون تحقیقها من خالل المعلومات التي توفرها المصادر  إن هناك أهدافا لألفراد  :الدعامة األولى -

 .سواء كانت هذه األهداف شخصیة أو اجتماعیة المختلفة 

اعتبار نظام وسائل اإلعالم نظام معلومات یتحكم في مصادر تحقیق األهداف  :الدعامة الثانیة -

الخاصة باألفراد، وتتمثل هذه المصادر في مراحل استقاء المعلومات ونشرها مرورا بعملیة اإلعداد 

 .3والترتیب والتنسیق لهذه المعلومات ثم نشرها بصورة أخرى

  :اإلعالمنظریة االعتماد على وسائل  نموذج  .4

  .4یوضح نموذج نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم) 01(الشكل                      

                                                
 .214-213، مرجع سبق ذكره، ص االتصالنظریات منال ھالل المزاھرة،  1
 .298ص .1998، عالم الكتب ،  3، ط نظریات اإلعالم واتجاهات التأثیرمحمد عبد الحمید ،  2
 .298، ص المرجع نفسهمحمد عبد الحمید ،  3
 .261، مرجع سبق ذكره،  ص  نظریات االتصالمنال ھالل المزاھرة ،   4
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یوضح هذا النموذج التداخل الكبیر بین عناصر النظریة إذ یقدم مجموعة معقدة من المتغیرات التي 

تؤدي إلى تأثیر وسائل اإلعالم التي تظهر نتیجة االعتماد المتبادل بین وسائل اإلعالم والنظم االجتماعیة 

   : اط التالیةاألخرى ونوجز هذا النموذج في النق

 أكثركلما كانت وسائل اإلعالم لدیها القدرة على إشباع احتیاجات الجمهور كانت  : وسائل اإلعالم " -

 .مركزیة وتنوعا وأهمیة للمجتمع، ومن ثم یزداد اعتماد المجتمع علیها

 ىالقدرة عل أومن حیث درجة االستقرار  األخرتختلف طبیعة كل مجتمع عن  :النظام االجتماعي -

والمشاكل وكل القضایا االجتماعیة، أو تبعا النهیاره نتیجة األزمات االقتصادیة أو  األزماتمواجهة 

ثورات أو حروب، فكلما زادت المشاكل حالة عدم االستقرار في المجتمع زادت حاجة األفراد إلى 

) عدد الوظائف( اإلعالموسائل  )درجات التوازن البنائي( المجتمع
 (المعلومتیة ودرجات تركیزها

درجات متفاوتة (   الجمهور
  )لالعتماد على وسائل اإلعالم

  تأثیرات ال   

 معرفیة -        

 وجدانیة -        

 ةسلوكی -        
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اد بین وسائل إلعالم المعلومات وبالتالي یتم االعتماد أكثر على وسائل اإلعالم،  وبالتالي فان االعتم

 .والمجتمع یكون بشكل متبادل 

كما یختلف الجمهور في درجة االعتماد على وسائل اإلعالم، فمثال جمهور الصفوة یتمتع بمصادر    

معلومات متنوعة بصورة أكثر من الجمهور العام الذي یعتمد على وسائل اإلعالم باعتبارها احد مصادره 

على وسائل اإلعالم باعتبارها مصدرا من مصادر تحقیق أهدافهم، فالفرد  األساسیة، فاألفراد یعتمدون

یهدف إلى تأیید حقه في المعرفة التخاذ القرارات الشخصیة واالجتماعیة المختلفة، ویحتاج إلى التسلیة 

 تحدید نوع الرسائل التي تبثها أووالترفیه كهدف أیضا في نفس الوقت، إال أن األفراد ال یستطیعون ضبط 

وسائل اإلعالم أكثر مما هي علیه، ولكنهم یستطیعون تحدید ما لم ینشر من رسائل، الن وسائل اإلعالم 

تحدد ما ینشر أو ال ینشر بناء على العالقة الدائریة مع أفراد المتلقین مثلها مثل النظم االجتماعیة  

هذه العالقة الدائریة مع وسائل ویظهر بالتالي تأثیر الخصائص والسمات الفردیة واالجتماعیة على تطویر 

  .1"اإلعالم

یهدف الجمهور من خالل اعتماده على وسائل اإلعالم إلى تحقیق مجموعة من األهداف التي  كما   

  :  تفیده في حیاته الیومیة وهي كالتالي 

حیث یشمل معرفة الذات مثل التعلیم والحصول على الخبرات والفهم االجتماعي الذي یساعد   :الفهم  -

 .على معرفة أشیاء العالم أو البیئة المحیطة وتفسیرها 

یشمل توجیه العمل والسلوك في إطار توقعات وأخالقیات المجتمع ، وتوجیه تفاعلي تبادلي  :التوجیه  -

 .عامل مع المواقف الجدیدة للحصول على دالالت عن كیفیة الت

 . 2تشمل التسلیة مثل االسترخاء والجلوس في عزلة وهذا للهروب من مشاكل الحیاة الیومیة :التسلیة  -

                                                
 .218-216، مرجع سبق ذكره، ص  االتصالنظریات منال ھالل المزاھرة ،   1
 .303، ص 2010، القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزیع، 1، ط نظریات االتصالمحمد منیر حجاب ،  2
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 : تأثیرات االعتماد على وسائل اإلعالم  .5

إلى اآلثار المحتملة نتیجة اعتماد " ساندرا بول روكیش" و " ملیف دي فلور"یشیر صاحبا النظریة     

  :1األفراد على وسائل اإلعالم  من خالل ثالثة فئات أساسیة وهي كالتالي 

  تشمل على أربعة أمور وهي : اآلثار المعرفیة:  

معین یترتب علیه عدم معرفة  وهو الغموض الناتج عن نقص المعلومات عن حدث: كشف الغموض  )1

التفسیر الصحیح للحدث، فان وسائل اإلعالم تعمل على كشف الغموض من خالل تقدیم التفسیر 

 .الواضح للحدث وزیادة المعلومات حوله

، كما ال یمكن إغفال الدور االنتقائي إلعالم تكون االتجاه لدى الجمهورا إن وسائل: تكوین االتجاه )2

 .، كما في مثل مشكالت البیئة والتربیةتجاه لدیةللفرد في تكوین اال

إن وسائل اإلعالم تبرز قضایا وتخفي أخرى مما یشكل أهمیة لدى الجمهور من  :ترتیب األولویات )3

 .جراء تسلیط الضوء على قضیة دون أخرى

 .أشیاء ومعارف ال یدركونها من قبلعلى تعلیم الجمهور  اإلعالمتعمل وسائل  :اتساع االهتمامات  )4

  وغیرها حیث یظهر هذا التأثیر عندما تقدم ....وتتمثل في مشاعر الحب والكراهیة : اآلثار الوجدانیة

، ومن بین 2وسائل اإلعالم معلومات ورسائل معینة تؤثر بها على مشاعر األفراد واستجاباتهم

صاحبا النظریة مجموعة من هذه " ساندرا بولروكیتش"و" ملفین دیفلور"التأثیرات الوجدانیة  یذكر 

 : اآلثار وهي 

، وعدم الشعور بالفتور العاطفي فكثرة التعرض لوسائل اإلعالم یؤدي بالفرد إلى :الفتور العاطفي )1

 . نف التي تصیب الفرد بالتبلدالرغبة في مساعدة اآلخرین وهذا نتیجة التعرض لمشاهدة الع

                                                
 .305-304، ص  المرجع نفسهمحمد منیر حجاب ،  1
 . 303، مرجع سبق ذكره ، ص نظریات اإلعالم واتجاهات التأثیرمحمد عبد الحمید ،  2
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 .والقلق والرعب یصیب الفرد المتلقي بالخوف لمشاهدة العنفیفترض أن التعرض : الخوف والقلق )2

ترفع الروح المعنویة لدى الجمهور عندما تقوم بادوار اتصال رئیسة  اإلعالموسائل : الدعم المعنوي  )3

والعكس عندما ال تعبر وسائل اإلعالم عن ثقافته نتیجة اإلحساس بالتوحد ، واالندماج في المجتمع 

 .1الغربة وانتمائه فیحس بإحساس

  إن التغییر في االتجاهات أو المعتقدات أو المجاالت الوجدانیة یهتم بها الجمیع  : اآلثار السلوكیة

دم ومن أهم التأثیرات في هذا المجال الفعالیة وع. لكن على أنها درجة للتأثیر في السلوك الواضح

مله لوال الفعالیة ، أو تجنب القیام بالفعل ومفهوم الفعالیة یظهر عندما یقوم الفرد بعمل ما كان یع

 .2المعرفیة والوجدانیة التأثیرات السلوكیة هي الناتج النهائي للتأثیرات ، وعرضه للرسائل اإلعالمیة

   : نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم ل اإلدراكي نموذجال -

 أنتزید من احتماالت  إدراكیةتتصور عملیة نفسیة  اإلعالمنظریة االعتماد الفردي على وسائل  إن   

 .3هذه العملیة في النموذج التالي" وروكتش" دیفلیر"یتأثر المرء بمحتویات معینة، إذ یوضح كل من 

  یوضح تأثیرات وسائل اإلعالم على الفرد) 02(الشكل                          

                                                
 . 305، مرجع سبق ذكره،  ص  نظریات االتصالر حجاب، محمد منی 1
 304ص  ،نفسهع مرجال، محمد عبد الحمید  2
 .322ص   مرجع سبق ذكره، ،االتصال ونظریاته المعاصرةحسن عماد مكاوي ، لیلى حسین السید ،  3
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فیما یلي یبدأ النموذج السابق بفرد یتفحص وسائل اإلعالم، بدقة لیقرر ما یرغب في مشاهدته أو قراءته إذ 

  : لتي جاءت في النموذج وهي كالتالينشرح الخطوات ا

ینتقي الفرد محتوى معین من وسائل اإلعالم ویتوقع أن التعرض سوف یساعده   : األولىالخطوة  .1

تسلیة وتعتمد التوقعات على تجارب وخبرات سابقة، أراء  أوعلى تحقیق هدف أو أكثر من فهم وجیه 

  عالقات اعتماد راسخة على وسائل اإلعالم و محتویات وسائل إعالم محددة

 برنامج ، فیلم ، كتاب: مثل 

  القائم باالختیار نشیط

 تعرض انتقائي
 )عرضي(تعرض غیر مقصود  

تنشیط االعتماد أثناء 
 التعرض للوسیلة

ال تنشیط وینتھي 
 التعرض للوسیلة 

  :المتعلقة بالموضوع زادت كلما زادت شدة اإلثارة 

  اإلثارة اإلدراكیة                                   اإلثارة العاطفیة                  

  )مثل مستوى االنتباه(               )                             الكراھیة-الحب(    

 .تنسیق المعلومات اكبر كلما زادت اإلثارة العاطفیة أو اإلدراكیة كان االشتراك في 

  كلما زاد االشتراك في تنسیق المعلومات زاد احتمال التأثیرات

 السلوكیة –العاطفیة  –اإلدراكیة 

 الخطوة الثانیة 

 الخطوة الثالثة

 الخطوة الرابعة 

 الخطوة األولى
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خریطة : مثل (  من طرف األصدقاء والزمالء، أو إشارات یحصل علیها من مصادر وسائل اإلعالم

  .)ةالبرامج الیومی

الذین  األشخاص، فلیس كل  أهمیةمن عملیة االعتماد ذات  أخرىتصبح جوانب  : الخطوة الثانیة  .2

تتحرك  األشخاص، سوف یفعلون ذلك  بنفس االعتماد ، كما انه لیس كل اإلعالمیتعرضون لوسائل 

من  اإلعالمعلى وسائل  األفرادبواعث اهتمامهم من خالل فترة تعرض عارضة، وتتوقف شدة اعتماد 

، توقعاتهم فیما یخص الفائدة واالجتماعيالشخصیة، والوضع الشخصي  كاألهدافخالل فروق 

ذا وه األشخاص أهدافوكثیرا ما یتم عكس  لة، وسهولة الوصول إلى المحتویات،المحتملة من الرسا

یزداد اعتماد  التهدید مثال، أوما تكون البیئة حافلة بالغموض للمتغیرات الموجودة في بیئتهم فعند

، فمثال نجد بغرض الغموضیكون  اإلعالم،  فاعتماد الفرد على محتویات اإلعالمعلى وسائل  األفراد

باختالفها للحصول على معلومات تفیده  اإلعالموسائل  غالىبمرض معین تجده یلجا  أصیبشخص 

  1خدمة طبیة أفضلللبحث عن  أوفي مرضه 

وهي ضرورة االشتراك والمساهمة النشطة في تنسیق  أساسیایعتبر االشتراك مفهوما : الثالثة  ةالخطو  .3

عاطفیا سوف یشتركون في نوع من التنسیق الدقیق  أو إدراكیا أثیرواالذین  فاألفرادالمعلومات، 

عن التدخین، ممارسة الریاضة بانتظام  اإلقالعللمعلومات بعد التعرض للمحتویات واقتناعهم بها مثال 

 .  

الذین یشاركون بشكل مكثف في تنسیق المعلومات، وهذا ما نجده عبر مواقع  األفراد :الخطوة الرابعة  .4

 أصحابنشغاالت على وطرح اال اآلراء وٕابداءیحاول المستخدمین التفاعل  إذالواصل االجتماعي 

 اإلعالمتهتم بحوث وسائل  إذ، اإلعالمبمحتوى وسائل  للتأثیرقابلیة  أكثر، هنا یكونون تالصفحا

                                                
 .323،  مرجع سبق ذكره، ص االتصال ونظریاتھ المعاصرةحسن عماد مكاوي، لیلى حسین السید،  1
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الوجدانیة مثل المشاعر الخوف  اآلثار أماالحسیة والمواقف والمعرفة والقیم،  واآلثار اإلدراكیة باآلثار

 .1والسلوكیة اإلدراكیة التأثیرات أبعادباهتمام اقل، وكذلك  تحظى فإنهاالسعادة والحب والكراهیة، 

  : نظریة التسویق االجتماعي   2.13.1

  : ظهور النظریة والتعریف بها   .1

ظهرت نظریة التسویق االجتماعي في أواخر الستینات وهذا كامتداد للعمل المنجز في حقل التسویق       

من النظریات  النظریة تعتبر ،2وجه المسائل األخالقیة للعمل التجاريا تفي بدایاته تالتجاري حیث كان

فهي عبارة عن تجمیع أو تولیف للنظریات الخاصة التي وجدت قبوال واسعا في مجال االتصال، المعاصرة 

منطقیا لنظریات یتبناها المجتمع لكسب قیم جدیدة، كما تعد امتداد  بتسویق المعلومات أو المعرفة التي

مجال الحمالت اإلقناع وانتشار المعلومات التي اهتمت أساسا بزیادة تأثیرات وسائل اإلعالم في 

اهتمت هذه النظریة بتقدیم  فقد ،اإلعالمیة عن طریق إدراك العالقة بین معالم النظم االجتماعیة

المعلومات التي تسهم في زیادة فعالیة الحمالت اإلعالنیة مؤكدة على أهمیة ودور اإلعالن في دعم 

  .3عملیات التغییر االجتماعي

 أثیر، ومـن هـذه المــداخلالطــرق أو األسـالیب الخاصـة بهـدف التــوهـذه النظریـة لهـا عــدة مـداخل، تعكـس     

. طـــرق أو وســـائل إغـــراء المتلقـــین إلدراك موضـــوعات التـــرویج والحمـــالت ســـواء عـــن األفـــراد أو المنظمـــات

تســــمح  الفهــــي وكــــذلك طــــرق غــــرس الصــــور الذهنیــــة وٕاثــــارة المتلقــــین وٕاغــــرائهم بالبحــــث عــــن المعلومــــات، 

                                                
 324،  مرجع  سبق ذكره، ص االتصال ونظریاتھ المعاصرةحسن عماد مكاوي ، لیلى حسین السید ،  1

2 Dibb, sally , carrigan , social marketing transformed Kotler, Plonsky and  hasting reflect on 
social marketing in a period of social change;  European journal of marketing , open research 
online ,  2013, p 3.    
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تطبیقهــا علــى مواقــف یظهــر فیهــا الصــراع، ولكنهــا تطبــق جیــدًا فــي  یمكــن بحیــث البالصــراع اإلجتمــاعي، 

  .1العامة االهتماماتفي تسویق موضوع  أیضاالعادیة للمعلومات، وتعمل جیدًا  األشكال

كمــا تــدخل نظریــة التســویق االجتمــاعي ضــمن النمــاذج التــي اصــطلح علــى تســمیتها بنظریــات التــأثیر      

رغــم إفادتهــا مــن بعــض النظریــات التــي قللــت مــن شــأن تــأثیرات وســائل اإلعــالم، المعتــدل لوســائل اإلعــالم، 

   :كنظریتي تدفق المعلومات على مرحلتین، وانتشار المبتكرات، لألسباب التالیة

 ".تضع جمیع العناصر والظروف المتصلة بالعملیة االتصالیة في االعتبار"النماذج التفاعلیة التي 

فاعــل مــع الــنظم األخــرى تتعامــل مــع وســائل اإلعــالم باعتبارهــا نظمــا اجتماعیــة، ذات طبیعــة بنائیــة، تت أنهــا

  .أنها تراعي وتهتم بالخصائص النفسیة واالجتماعیة ألفراد الجمهور في المجتمع

ممارســـة نـــوع مـــن التنســـیق فـــي اســـتخدام أدوات  نظریـــة التســـویق االجتمـــاعي مـــن فكـــرة ضـــرورة   نشـــأت   

لتـرویج ) حمـالت إعالمیـة، إعـالن، اتصـاالت شخصـیة، عالقـات عامـة، أحـداث تنشـیطیة(اتصالیة مختلفة 

بهـدف تحقیـق أكبـر قـدر ممكـن مـن االنتشـار للموضـوع، وأقصـى قـدر ممكـن مـن  ،فكـرة أو خدمـة اجتماعیـة

یتطلــب القیــام  وبالتــالي فــإن النظریـة تفتــرض أن تحقیــق التــأثیر المقصــود ،التـأثیر علــى الجمهــور المســتهدف

بمجموعة من الخطوات التي تنطلق من فروٍض نظریٍة تقود إلى تكامـل فـي العملیـة االتصـالیة، علـى النحـو 

  :التالي

، هــــو إثــــارة وعــــي الجمهــــور اتجــــاه ج األفكــــار والموضــــوعات االجتماعیــــةإن المــــداخل األساســــیة لتــــروی -

یـق التشـبع بالموضـوع لـدى الجمهـور الموضوع ویكون هذا من خالل استخدام الحمـالت اإلعالمیـة لتحق

                                                
 374-372، ص 2010 القاهرة، عالم الكتب،  ،3ط،نظریات اإلعالم واتجاهات التأثیر. محمد عبد الحمید 1
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إلــى جانــب عــدة طــرق اتصــالیة فعالــة، حیــث أثبتــت الدراســات العلمیــة أن معظــم البــرامج التــي تســتهدف 

  .1تغییر سلوك األفراد نحو سلوك مستهدف تعتمد على الحمالت اإلعالنیة واسعة النطاق

ا، والخطــوة األولـــى هنــا هـــي طــرق أو وســائل إغـــراء المتلقــین ألدراك موضــوعات الحملـــة أو شخصــیاته -

ترویج األفكار أو الشخصیات لیدرك األفراد وجودها، من خالل الحمـالت اإلعالنیـة المكثفـة التـي تعبـر 

أسـهل الطـرق رغــم تكلفتهـا العالیـة، أو مــن خـالل التغطیـة اإلخباریــة التـي تعتبـر ذات تكلفــة اقـل وتتمیــز 

 .ي تتزاید بمرور الوقتبأنها تضفي معان تساعد على انسیاب المعلومات الت

طــرق تصــویب الرســائل أو اســتهداف الرســائل لفئــة معینــة أو قطــاع معــین مــن الجمهــور المتلقــین یعتبــر  -

أكثر اسـتقباال لهـا، ویعتبـر مفهـوم التصـویب مـن المفـاهیم المسـتعارة فـي بحـوث تسـویق المنتجـات والتـي 

 .جزء من الجمهور انتقلت بعد ذلك إلى تسویق األفكار أو الشخصیات وتعني تحدید

فــــي  التــــأثیرعلــــى  األفــــرادالموجهــــة الجمهــــور المســــتهدف، وتشــــجیع وســــائل تــــدعیم الرســــائل  أوطــــرق  -

 .2اآلخرین ومن خالل االتصال المواجهي

الخدمات، تستخدم هـذه الطـرق عنـدما یكـون  أوالمنتجات  أوغرس الصورة الذهنیة واالنطباعات للناس  -

وبالتــالي فــإنهم لـــن بالموضـــوع  أصــاللــم یكـــن هنــاك اهتمــام  إذا أومــن الصــعب زیــادة اهتمـــام المتلقــین 

 .3یبحثوا غنه او یعرضوا له فنقص االهتمام یعتبر حاجزا ضد انسیاب المعلومات

یــتم تــدعیم الرســائل اإلعالمیــة و اإلعالنیــة باالتصــاالت الشخصــیة حیــث ینطلــق هــذا الفــرض مــن  أن -

علــى أن التعلــیم وحــده فــي اغلــب األحیــان ال یحقــق حیــث أكــدت بعــض الدراســات  إلیهــانتــائج توصــلت 

التعـــدیل أو التغییـــر الســـلوكي المســـتهدف ممـــا یتطلـــب تـــدعیم وتعزیـــز تـــأثیر الرســـائل االتصـــالیة داخـــل 

 .خصیة المباشرة بأشكالها المتعددة القطاعات وحثها على ضرورة استخدام االتصاالت الش

                                                
مقال عبر الموقع   التسوق االجتماعي ، احدث نماذج تسویق القیم واألفكاریاسر بن علي الشهري ،   1

almustashar.net/data/files/1430630624.docx   24، ص  سا 18:00،  09/2016/ 18تصفح یوم. 
 .372، مرجع سبق ذكره، ص نظریات اإلعالم واتجاهات التأثیرمحمد عبد الحمید،  2
 .30، ص 2011، القاھر، عالم الكتب، 2ط، التسویق االجتماعي والتخطیط الحمالت اإلعالمیةفؤاد عبد المنعم البكري،  3
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ــــى  إن - ــــاء عل ــــدة بن ــــأثیراتتصــــمم رســــائل جدی ــــاالمتح الت ، حیــــث یســــعى المــــزیج ققــــة بعــــد دراســــتها علمی

الترویجــــي للتــــأثیر فــــي الجمهــــور مــــن خــــالل االتصــــاالت اإلقناعیــــة فــــي عملیــــة دائریــــة ، تبــــدأ بدراســــة 

الجمهـور المسـتهدف لتحدیـد طــرق االتصـال التـي ینبغــي اسـتخدامها وتنتهـي بقیــاس فعالیـة البرنـامج فــي 

 .1تحقیق أهدافه المرجوة

إثارة الرغبة في اتخاذ القرار أو الموقف فمتى عـرف النـاس أدركـوا الموضـوع أو الفكـرة أو قـاموا بتشـكیل  -

انطباع أو صورة ذهنیة، فإنهم في هذه الحالـة سـیكونون مسـتعدون للتحـرك نحـو القـرار العقالنـي واتخـاذ 

ن األفـراد المسـتهدفین مرحلـة حرجـة فـي الحمـالت اإلعالمیـة، حیـث یكـو تعتبر هتـه المرحلـة  إذالمواقف 

 .مستعدین فعال للقیام بالفعل أو االستجابة المستهدفة المخططة بواسطة مخططي الحمالت

المحتملـین وهـم الـذین ال یجـدون  األفرادتضم هته الفئات  إذ منهمبالحملة تنشیط الجمهور والمستهدفین  -

ضــا عــن الموقــف الــذي یتخــذوه لالســتجابة فهــم یحتــاجون بدایــة اإلحســاس بالر الفرصــة رغــم اســتعدادهم 

ــــتم تحفیــــزهم مواتیــــا لالســــتجابة المســــتهدفة ــــك خــــالل الهــــد  ، كمــــا ی ــــارة یا اذل و الخــــدمات المجانیــــة وزی

هامــة فــي نشــیط األفــراد تعتبــر وســائل  إذ ،المراكــز المرموقــة ألصــحابوالمناشــدة التلفزیونیــة المنــدوبین 

  .2وحثهم على ضرورة التغییر واتخاذ الموقف المناسب

احـــد النمـــاذج التـــي توضـــح ببســـاطة وبطریقـــة  التـــأثیراتتصـــاعد  أوالهرمیـــة  التـــأثیراتیعتبـــر نمـــوذج       

 التــأثیراتبــین مختلــف  التبـاینتحدیــد  أهمیــةیؤكــد هــذا النمــوذج علـى  إذالتســویق االجتمـاعي،  ةشـاملة نظریــ

یعتمـد هـذا  إذ، ركبـأوقتـا وجـدا  األخـرالمتعددة فالبعض منها یسهل حدوثه بینما یسـتغرق الـبعض  اإلقناعیة

النمــوذج علــى إســتراتیجیة اإلقنــاع المرحلــي، حیــث تبــدأ بإحــداث التــأثیرات البســیطة مثــل اإلدراك، ثــم رصــد 

هذه التأثیرات من خالل بحوث المسح، كما یستخدم رجع الصدى التخـاذ القـرار بتوقیـت بـث رسـالة المرحلـة 

تبــدأ الجهــود بتشــكیل الســلوك الفعلــي، علــى هــذا  أوتخــاذ القــرار مثــل ا اقــوي تــأثیراتالتالیــة والتــي تســتهدف 
                                                

 .28- 25، صالمرجع نفسهیاسر بن علي الشهري ،  1
 .31-30مرجع سبق ذكره،  ص  التسویق االجتماعي وتخطیط الحمالت اإلعالمیة،فؤادة عبد المنعم البكیري،   2



  المقاربة المنھجیة للدراسة  :                                                                       الفصل األول 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

74 
 

المتلقـین لالهتمـام والبحـث عـن المعلومـات ، ثـم  إغـراءمحاولـة  أو، ثـم غـرس الصـور الذهنیـة المتلقین إدراك

یتخذ الناس القرارات الصـحیحة، ومـن ثـم تـوجیههم نحـو السـلوك  أنالمعلومات، على یساعد على دعم تعلم 

الفعلــي، كمـــا یالحـــظ انـــه فـــي كـــل مرحلـــة یـــتم رصـــد التـــأثیرات، أو تغییـــر الوســـائل عنـــدما ال تتحصـــل علـــى 

   .1النتائج المستهدفة

القـــائم باالتصـــال یســـتخدم رجـــع الصـــدى لتقیـــیم  أنهتـــه النظریـــة واجهـــت النقـــد وهـــذا بخصـــوص  أن إال    

، فـان الرسـائل وٕاذا مـا كانـت هنـاك مقاومـة مـن المتلقـین  ،النجاز وتغییر الرسائل بینما تظل األهداف ثابتـةا

الجدیدة تحاول ان تكسر هذه المقاومة ، وفي حالـة فشـل الجهـود فـان المتلقـین هـم الـذین یالمـون علـى عـدم 

 .2مباالتهم و تجاهلهم، وأنهم ال یعرفون مصلحتهم

تطــویر النظریــة، وذلــك بمــا یســمح بتجــاوز القصــور فیهــا مــع المحافظــة   ،"برینــدا درفــین"حاولــت  كمــا     

تخطـــیط الحمـــالت اإلعالمیـــة یجـــب أن یـــتم علـــى أســـاس تصـــور االتصـــال  أن ورأتعلـــى نفـــس األهـــداف، 

كحــوار بــین مصــادر الصــفوة ومختلــف فئــات الجمهــور، وبالتــالي یجــب أال تبنــي حمــالت علــى أنهــا إغــراء 

بنـاء حیــاتهم بمـا یعـود علــیهم فعـل مـا یریــده جمهـور الصـفوة، ولكــن لیسـاعد النـاس قــي مسـؤولیة الجمهـور بال

فـي عملیـة االتصـال وبالتـالي تعمـل  كما رأت أن التفاعل المتبادل أكثـر فاعلیـة مـن هیمنـة المصـدربالفائدة، 

بكـــل المواقـــف الیومیـــة التـــي تواجهـــه، فیـــتعلم الجمهـــور  أكثـــریـــتعلم الجمهـــور  أنالمصـــادر علـــى  الجمـــاهیر

كانـت  برینـدا درفـینإال أن نظـرت الباحثـة  .صالتـي تسـاعدهم فـي أمـورهم الخـاتدریجیا المعلومات المفیـدة  

التقلیدیــة التــي ال تســمح بوجــود رجــع صــدى ســریع مــن المتلقــین  اإلعــالمصــعبة نوعــا مــا خاصــة مــا وســائل 

                                                
 .375ص  ، مرجع سبق ذكره،نظریات اإلعالم واتجاهات التأثیرمحمد عبد الحمید ،  1
 .375، ص المرجع نفسھمحمد عبد الحمید،  2
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 إعــادةمتعمقــة للمواقــف الحیاتیــة والحاجــات اإلعالمیــة لألفــراد المتلقــین ولــیس فــي یفیــد فــي تشــكیل النظــرة ال

  . 1صیاغة الرسالة فقط 

ة ثــمــن الســهل جــدا تطبیــق نظــرة الباح أصــبحمــع ظهــور االنترنــت ومواقــع التواصــل االجتمــاعي  أن إال    

ــــدا درفــــین" ــــى المســــوقین مواقــــع یحهــــا هــــذه التفمــــن خــــالل الخــــدمات التــــي ت، "برین أصــــبح مــــن الســــهل عل

، كمـا تمكـنهم مـن التفاعـل الـدائم مـع متـابعیهم وجمهـورهم المســتهدف ، بـرامجهم وأفكـارهمنشـر االجتمـاعیین 

ــــه  بنفقــــات وبنــــاء اســــتراتیجیاتهم وتعــــدیلها حســــب اهتمامــــاتهم واحتیاجــــاتهم ومشــــاكلهم االجتماعیــــة وهــــذا كل

    .وبتأثیر قوي منخفضة جدا

  التـي  بنظریـة التسـویق االجتمـاعي وهـي نظریـة التـاءات الـثالثمباشـرة  عالقـة  نظریـة لهـاهناك  انكما     

 ال أن عملیــة االتصــال اإلقنــاعي والتــأثیر فــي الســلوك الــذي یــرى، میشــال لونــاتمــن أفكــار الباحــث جــاءت 

  :  والتي سنوضحها فیما یلي من خالل ثالث مراحل وهي التوعیة التشریع و التتبع إال  تمت

وتوضـیح وتعزیــز كــل ذلـك بــالبراهین واألدلـة التــي تناســب  ،تتضــمن آلیــات اإلقنـاع اللســاني   : التوعیـة -1

بســیطة وخالیـة مــن  إرسـالهاالتــي یـرد القـائم باالتصــال  األفكـارتكــون  أنحیــث یشـترط  ،2عقـول المتلقـین

، كمــــا یشــــترط ومباشــــرة تكــــون واضــــحة أنالتنــــاقض حتــــى تتمیــــز بالمصــــداقیة، أمــــا صــــیاغتها وجــــب 

ضــرورة  ، ووالتــي قــد تـؤدي إلــى نفــور المتلقــي الموضـوعیة وعــدم التحیــز أو االنطــالق مـن أحكــام ذاتیــة

فــان تغییــر الظــاهرة فــي  .3اختیــار الوقــت المناســب والظــروف المواتیــة لتمریــر رســائل الحملــة اإلقناعیــة

عرفـــة وینتهـــي بالشـــرعیة  مـــرورا الممجـــال االتصـــال االجتمـــاعي العمـــومي یتطلـــب ترتیـــب منطقـــي یبـــدأ ب

                                                
 ..376، ص  ، مرجع سبق ذكرهنظریات اإلعالم واتجاهات التأثیرمحمد عبد الحمید،   1
 .200ص  ، 2015، األردن، دار أسامة للنشر والتوزیع، 1ط ،نظریات االتصالبسام عبد الرحمن المشاقبة،  2
 .59، ص 2005، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، اإلقناع االجتماعي، خلفیته النظریة والیاته العملیةعامر مصباح،   3
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  %30فهــو ذا فاعلیــة ظرفیــة محــدودة نظــرا ألنــه ال یعــدل مــن الســلوك ســوى نســبة ) التوعیــة(  باإلقنــاع

  . 1لذا یعتمد على الترتیب أي التشریع والتكریس القانوني

مـــن حیـــث الكـــم  الســـیكولوجیةتكثیـــف االســـتعدادات  وجـــب  بلـــوغ الهـــدف وتحقیـــق اإلقنـــاع جـــلأمـــن و     

، فاإلقناع هو الوحید الـذي طورتـه وسـائل االتصـال الجماهیریـة ال یمكـن أن یتجـاوز تعـدیل السـلوك، فوالكی

فــي حالــة مــا یكــون  %30تقــدر بـــ  التــيفــاإلعالم وحــده ال یمكــن أن یتجــاوز هــذا الحــد لتعــدیل االتجاهــات 

هـي الحـد األقصـى لتعـدیل السـلوك اإلرادي للفـرد  %30أو ضعیف، فنسبة  0مستوى االنطالق في العملیة 

  .2وهي فرضیة مرتبطة أساسا بطبیعة الموضوع و الظروف المحیطة بالجمهور المستهدف

 تظهـر خاصـة فـي الحمـالت اإلعالمیـة والدعائیـة لكنهـا غیـر مـؤثرة فـي االتصـال اإلعالنـي  :التشریع  -2

التوعیة ال تلبي الغرض لوحـدها فهـي تبـین مخـاطر الموضـوع وفوائـده إال أن  أن إدراكفهي تنص على 

  .3علیه للتأثیرالتشریع یلعب دورا ایجابیا في ممارسة نوعا من الضغط على المتلقي وهذا 

 أنالقــوانین یــدعم فكــرة الحملــة ویمنــع الفــرد مــن مخالفتهــا ، فهــو یــرى  إصــدار أن يمیشــال لــونیــرى      

 تغییـره أوعلـى السـلوك وتعدیلـه  للتـأثیرغیـر كـاف  أمـرالتوعیة وتوضیح األشـیاء وٕاظهـار المخـاطر والفوائـد 

، ویترتــب علیهــا طبیعــة العقوبــات التــي یواجههــا الفــرد فــي حالــة ب ســن قــوانین تحــدد طبیعــة المخالفــةلــذا وجــ

  60إلــى  30داد فــي االرتفــاع مــن أن نســبة التــأثیر وتغییــر الســلوك ســتز  يمیشــال لــونیــرى  إذ، مخالفتــه لهــا

                                                
ص ، دراسة نظریة، مرجع سبق ذكره– تطبیقات تقنیات االتصال العمومي المطبقة في الحمالت العمومیة المتلفزةنبیلة بوخبزة ،  1

192. 
 .192ص المرجع نفسه، نبیلة بوخبزة،   2
 201ص  مرجع سبق ذكره، ،نظریات االتصال،  بسام عبد الرحمن المشاقبة 3
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ســلبي  واألخــرحــدهما ایجــابي أثــرین اولهــذه المرحلــة   ،1بعــد صــدور القــانون إال أنهــا لــن تتجــاوز هــذا الحــد

  :  2وهما كالتالي

  : األثر االیجابي

 .الخوف من السلطة العامة  -

  .الجماعةوذلك باالمتثال بمتابعة األفكار خوفا من سخط : التجاوب مع الرأي المنتشر -

  .الوعي بایجابیات القرار والذي یعني تقبله من طرف أغلبیة الجمهور : مفعول الوسط المحیط -

ــر الســلبي  ، أیــن یــرفض الفــرض االلتــزام  بــالقوانین  النتیجــة تكــون ســلبیة أو مخالفــة للتراتیــب المتخــذة: األث

  لسببینوهذا راجع 

 .األفراد على القیام بالفعل المقنناإلقناع األولي كان غیر متوفر أو غیر كاف لحمل  -

 .اإلقناع لم یتم إعداده بصفة محكمة  -

 أهدافـهوصـل مـن  أیـن إلـىیعـرف  أنالمسـوق االجتمـاعي  أوهنا یجب على القائم باالتصـال  :التتبع   -3

 اإلنسـان الن ،المراقبة والمتابعة للعملیـة ككـل على تتوقف اإلقناعنجاح عملیة  أن يمیشال لونیرى  إذ

  .3حتى في أموره الیومیة رالمستم والتأكیدالتكرار  إلىجة ادائما بح

، إذ تهــدف خاصــة فیمــا یخــص المرحلــة األولــى المتمثلــة فــي التوعیــةیتوافــق هــذا النمــوذج مــع دراســتنا      

الصفحات البیئیة والصحیة من خالل المعلومات التي تنشرها إلـى توعیـة األفـراد بضـرورة تجنـب السـلوكیات 

                                                
، رسالة ماجیستیر في تخصص إعالم واتصال، الحمالت اإلعالمیة اإلذاعیة الخاصة بالتوعیة المروریة في الجزائرتباني عبیر،   1

 .27ص ، 2011/2012جامع بسكرة ، 
 .194، ص سبق ذكرهمرجع ، تطبیقات تقنیات االتصال العمومي المطبقة في الحمالت العمومیة المتلفزةبوخبزة ،  ةنبیل 2
 201ص ،  مرجع سبق ذكره،نظریات االتصال،  بسام عبد الرحمن المشاقبة 3
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  : تمهید   

التسویق االجتماعي أردنا أن یكون هذا الفصل مدخل خاص موضوع قبل التطرق مباشرة إلى      

الذي یعتبر األساس في تغییر المواقف والسلوكیات و االتجاهات  ،االتصال العمومي االجتماعي وضوعبم

 االجتماعيلتغییر  ،السلطاتها من طرف فهو احد الوسائل التي ذاع استخدام ،المجتمعات داخلوالقیم 

 واستراتیجیاته التي تساعد قناعفي اإل لثمتتزات أساسیة على مرتك عتمادالابوذلك  ،الفعال اتجاه القضایا

ائص معینة حتى تحلي القائم باالتصال و الرسالة الموجهة بخصضرورة و ، على بلوغ الهدف المنشود

ل في تغییر االتجاهات ویحققان الهدف المنشود المتمث ،على الجمهور المتلقي یكونا أكثر تأثیرا

  . والسلوكیات

مباحث األول كان مدخل عام حول االتصال االجتماعي، أما  خمسةفقد تناولنا في هذا الفصل      

فكان حول  والخامس واستراتیجیاته، أما المبحث الثالث والرابعالمبحث الثاني فخصصناه لإلقناع 

  .الجتماعي افي مجال االتصال العمومي والمتلقي  ،الرسالة، صالخصوصیة القائم باالت
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  االجتماعي  ماهیة االتصال العمومي 1.2

  : مفهوم االتصال العمومي    1.1.2

والمعاني  األفكارالهام في حیاة البشریة لما لها من دور في نقل  األساستعتبر العملیة االتصالیة         

في موقفه وأرائه وسلوكیاته سواء بالسلب أو باإلیجاب، فان  التأثیرمستقبل بهدف  إلىوالرموز من مرسل 

فهذا یسمى اتصال  نافع على المستوى الذاتي أو الشخصيمو  هته العملیة في أغلبها تحقق مصالح 

  .عاديبشري 

هذا االتصال في حالة اتجاهه نحو تغییر وتعدیل االتجاهات والمواقف والسلوكیات نحو ما  أن إال       

من اجل تحقیق المنفعة والصالح العام، فهو اتصال اجتماعي أو اتصال عمومي الذي  وأحسن أفضلهو 

نفعي، إلى أوسع من ذلك عندما یحاول یعرف على انه تجاوز لما هو تبادل شخصي خاص أو تبادل 

تأثیر على اآلخرین وٕاقناعهم بضرورة تعدیل وتغییر معارفهم وأرائهم وسلوكیاتهم نحو مصلحة المجتمع ال

كما انه ال یعمل على ترویج الصورة الحسنة  ،یدفع المستهلكین الستهالك فهو ال  .1كهدف أساسي له

فقد كان في السابق  یقتصر عمله على إعالم الجمهور وتعدیل اتجاهاتهم بغیة تطویرهم، وٕانماللمرسل، 

علومات الخاصة باألمراض، إال انه میستعمل كمرادف لإلعالم االجتماعي الذي یهدف إلى توفیر وتقدیم ال

  2هذا وأصبح یسعى من اجل تحقیق وتجسید المشاركة في الحیاة العمومیةتعدى 

اإلعالم  وظیفةفقد تجاوز عملیة تبادل المعلومات،  إلىیشیر مفهوم االتصال االجتماعي إذ       

 عمل على تغییر اآلراء والسلوكیاتفهو ی، االیجابي  والتأثیر اإلقناعوأصبح  یسعى وراء ، واالستعالم

                                                
، أطروحة دكتوراه تخصص إعالم االجتماعي من خالل الحدیث النبوي الصحیحأسس وقواعد وٕاستراتیجیة االتصال أمال عمیرات،  1

  56،   ص2011/2012واتصال ، جامعة الجزائر ، 
 .122-121مرجع سبق ذكره ، ص   التسویق واستخدامه في االتصال االجتماعي،بنت محمد فطوم،  2
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العمل على جذب  و ،وتصحیح السلوكیات الفردیة االجتماعیة وترویج القیم اإلنسانیة المشاكل معالجةو 

    . 1المسؤولیة وخدمة المجتمع إلىتدفع كل منهم للقیام بمهام مشتركة،  األفراد

، یستهدف التأثیر على اآلراء والمواقف لالتجاه صال بیداغوجي واتصال تضامن مشتركاتفهو        

تعدیل السلوكیات انطالقا من مبدأ العیش بطریقة تساعد على  یكون منظم علمیا ومصمم  ، المرغوب فیه

   2.األفضل فردیا وجماعیا

یعد االتصال االجتماعي علما معقدا ومتشعب الفروع یستلهم قواعده من مختلف العلوم اإلنسانیة، إذ      

، وقد یكون األمر المجتمع ككل یتم الرجوع إلیه كلما دعت الحاجة إلى البحث عن التغییر لفائدة إصالح

  .3بالنسبة إلى مكافحة األمراض االجتماعیة وتنمیة القیم األساسیةخاصة 

طرف إلى طرف ثاني، وهو الركیزة األولى للسلطة إذ تستعمله من  نفهو علم نقل األفكار الجدیدة م      

اجل تطویر المعارف ودفع الوعي االجتماعي عن طریق المنظمات العمومیة أو الجمعیات التي تقدم 

األمراض  خدمات للمجتمع ككل، إذ یهدف االتصال االجتماعي من خالل برامجه إلى الوقایة من

على تطویر والعمل   ،والحوادث والتربیة الصحیة وحمایة المحیط وترسیخ القیم االجتماعیة والعائلیة

   4.مشاركة والقرارات العمومیةال

حد أنواع إذ یعد أ ،االتصال االجتماعي العمومي من خالل التعاریف السابقة یتضح لنا مفهوم     

والمهتمین بالقضایا  التي تعتمد علیها الحكومة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني أداةفهو  االتصال،

 اآلراء تغییر المعارف و تطویر ه یتملتغییر المجتمع والعمل على ارتقائه، من خالل االجتماعیة وذلك

                                                
 .18، ص 2014ر هومة للنشر والتوزیع، ، الجزائر ، دا1، طاالتصال العمومي أسس وتقنیاتنبیلة بوخبزة ،  1
یر  تخصص ، رسالة ماجیست االتصال العمومي في الجزائر وكتاب الطفل المدرسي دراسة تحلیلیة نصیة للنموذجأمال عمیرات،   2

    17ص ،  2001إعالم واتصال ، 
 122ص    التسویق واستخدامه في االتصال االجتماعي،دراسة نظریة تحلیلیةمحمد بنت فطوم،   3
 . 73، ص مرجع سبق ذكره -دراسة نظریة- تطبیقات االتصال العمومي المطبقة في الحمالت العمومیة المتلفزةنبیلة بوخبزة ،  4
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یعمل على تحقیق  كما، ایجابیة بناءة تساهم في التطور والرقي أخرى إلىالسلیبة الهدامة والسلوكات 

وتشجیع روح التضامن والتعاون بین أفراده، وتنمیة فكر المصلحة والمنفعة العامة داخل المجتمعات 

بكل السبل الممكنة والطرق  مو محاولة إقناعه موذلك بالتأثیر علیه ، ت الهامةاالمشاركة في بناء القرار 

  . المتاحة

   : والتسویق االجتماعيالفرق بین االتصال العمومي واالتصال االجتماعي   2.1.2

  : االتصال االجتماعي واالتصال العمومي   -1

ر من األحیان كمرادف لالتصال االجتماعي بالمعنى الضیق له یكث االتصال العمومي یستعمل في     

 في المجتمع األفرادفهو یتعلق بالنشاطات االتصالیة التي تقوم بها الحكومة والسلطات العمومیة اتجاه 

كان هذا االتصال نابع من مؤسسات خاصة  إذا أما، طة الحاكمةوهنا نفهم بان هذا االتصال مصدره السل

یشتركان في هدف واحد وهو خدمة المواطن من اجل  هما، فیسمى باالتصال االجتماعي فهنا أفراد أو

تحقیق المصلحة والمنفعة العامة وذلك بتغییر السلوكیات وتوجیه األفراد نحو القضایا االجتماعیة الهامة 

  .1والعمل على التغییر

  : ال االجتماعي والتسویق االجتماعياالتص  -2

االتصال االجتماعي  أنیكمن الفرق الجوهري بین االتصال االجتماعي والتسویق االجتماعي في     

من اجل  أساسیة أنها إالوال یهتم بها أساس،  االمجتمع ال یحتاج إلیه أنتناول ویطرح مواضیع قد یظهر ی

والقضایا التي من شانها بكل المواضیع استمرار  المجتمع بسلوكیات صحیحة حضاریة ، فدوره التوعیة  

أما التسویق االجتماعي فهو أداة لترویج فكرة أو قیمة معینة من اجل سلوك معین ، أن تأسس حیاة أفضل

                                                
 .45، مرجع سبق ذكره، ص  االتصال العمومي األسس والتقنیاتنبیلة بوخبزة،  1
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 أننجد  ، وبالتاليیهدف بها خدمة جهة أو مصلحة معینةر، كما نزوال عند رغبة وحاجة الجمهو   ،صحیح

  . 1هناك تداخل بین المفهومین

، حیث أصبح ة تساعد برامج االتصال االجتماعياالجتماعي یعد بمثابة تقنیة أو أداالتسویق ف      

االتصال  أهدافالقائمون  على البرامج االجتماعیة یستعینون بمفاهیم التسویق نظرا لمالءمته مع 

   .، واإلستراتیجیة الالزمة لبلوغ الهدف2نجد انه یوفر له األسلوب والمنهجیة إذاالجتماعي، 

وعلیه فان االتصال االجتماعي هو  مجموعة من الفاعلین أي نظام من العالقات، یعتمد على تقنیات     

عدیدة من بینها التسویق االجتماعي، ویبث رسائل مختلفة یعبر عنها مختصون ومهتمون بالقضایا 

اج لتداخل وبالتالي التسویق االجتماعي هو نت  ،عبر وسائل اإلعالم المختلفة اإلجتماعیة بصفة عام

     .3وتمفصل التسویق و االتصال االجتماعي

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .66ص     االتصال العمومي االجتماعيأمال عمیرات ،  1
 .124، مرجع سبق ذكره  ص  التسویق واستخدامه في االتصال االجتماعي، دراسة نظریة تحلیلیةطوم، محمد بنت ف 2
 .125محمد بنت فطوم، المرجع نفسه ،  ص  3
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  1االجتماعي  لموجودة بین االتصال االجتماعي والتسویق یوضح العالقة) 03(الشكل               

  

   الشرط األساسي في مجال االتصال العمومي االجتماعي  اإلقناع 2.2

  :اإلقناع في االتصال العمومي  ضرورة 1.2.2

عملیة هامة وضـروریة فـي عملیـة االتصـال العمـومي حتـى یبلـغ هدفـه بالتـأثیر فـي فكـر  یعتبر اإلقناع      

فهو عملیة اتصال یسعى من خاللها المرسل للحصول علـى اسـتجابة معینـة  ،الشخص أو عمله

ت طـابع اعلى التفكیر واتخاذ السلوك فـي طـرق محـدد، فهـو یعتمـد علـى عالقـات ذ یناآلخر وطریقة توجیه ،

                                                
 .215، مرجع سبق ذكره  ص تقنیات االتصال العمومي المطبقة في الحمالت العمومیة المتلفزة دراسة نظریةنبیلة بوخبزة،  1

 االتصال االجتماعي

 حمالت إعالمیةال و عالقات العامةال اإلعالن االجتماعي 

 التسویق االجتماعي

یقیم عالقة بین القائم 
باالتصال االجتماعي 

ومستقبل عبر الرسائل 
 اإلعالمیة

القنوات المستعملة في التسویق 
 لنقل الرسالةاالجتماعي 

 قائم على اإلقناع 

تلفزیو
 ن

احص إذاعة
 فة

 وسائل اإلعالم
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 أراءتطویـع  أو،  كمـا انـه عملیـة تحویـل 1أخـرىعاطفي من جهة وعلى حجج عقلیة منطقیـة قویـة مـن جهـة 

   2.مهارات خاصة إلىالتي تحتاج  اإلقناعة مبمه تصالباالیقوم القائم  إذ، مستهدف رأينحو  یناآلخر 

بصـــري  أومنطـــوق  أوعلـــى انـــه عبـــارة عـــن اتصـــال مكتـــوب " یـــةاإلعالمو یعرفـــه معجـــم المصـــطلحات     

علــى  عملیتــه تقتصــرإذ ال . 3"التــأثیر علــى إتجاهــات واعتقــادات وســلوك المســتقبل إلــىیهــدف بشــكل محــدد 

 إقنـــاعل و اومـــات تحـــبـــل هنـــاك جمعیـــات ومؤسســـات وحك ،آخـــرفـــرد  إقنـــاعل و اأي فـــرد یحـــفحســـب،  األفـــراد

تقـــوم بصــرف مبـــالغ كبیــرة لتحقیـــق غایاتهــا فـــي  أنهــامعینــة حتـــى  وســـلوكیات مواقــف إتبـــاعبضــرورة  األفــراد

  .4ذلك

وخطــب السیاســة والدعایــة السیاســیة  اإلشــهاریةوالرســائل  اإلعــالممحتویــات وســائل لــذا نجــد أن معظــم      

 األخـرتسـتهدف الطـرف  إقنـاعبعض كلهـا عبـارة عـن عملیـات لـا ببعضـهم األفـرادوحتى الجتماعیة، وعالقـة 

لتي بـرزت مـع التطـور العلمـي ت المعرفیة االاكل هذه المج أنیرى  Michel Meyerكان  فإذا، والتأثیر فیه

و  Dennis Huismanالحـــدیث أمثـــال  اإلتصـــالالحقیقـــة الخطابیـــة، فمنظـــري  إطـــاروالحداثـــة تـــدخل فـــي 

dennis Lindon  ي الــذي یمثــل قنــاعاإل اإلتصــالیة الحدیثــة مفهــوم اإلتصــال األشــكالیطلقــون علــى هــذه

علــى الســلوكیات  التــأثیرفهــو عملیــة قصــدیة تســتهدف   Michel Meyerالخطابـة الحدیثــة حســب الباحــث  

ـــــة، و 5األفكـــــارو  تجاهـــــات والمواقـــــف، فـــــالموقف هـــــو حصـــــیلة التعـــــامالت الا و اآلراءلتكـــــوین وتشـــــكیل  آلی

جــل أمســاع معمولــة مــن  إلــىتند ، وهــو الفعــل الــذي یســاآلخــرینتــه مــع فــي عالق لإلنســانوالتجــارب الیومیــة 

     .6یقوم بممارسة الضغط على المستقبل لتوجیه سلوكهت رمزیة، و تغییر سلوك عن طریق عالقات وتبادال

                                                
.117،ص  2015،األردن دار أسامة للنشر والتوزیع،  1، طاالتصال الخطابي وفن اإلقناعكریمة أحسن شعبان ،    1  
.41، ص 2010، عمان ، دار المسیرة للنشر والتوزیع ،1طاالتصاالت التسویقیة ،علي فالح الزغبي ،    2  
36، ص 2014امة للنشر والتوزیع ، ، األردن، دار أس معجم المصطلحات اإلعالمیةمحمد جمال الفار ،   3  

. 18،  ص 1994، بیروت ، دار الصفوة، 1،ط نظریات في أسالیب اإلقناع دراسة مقارنة علي رزق ،  4  
  .110،  مرجع سبق ذكره،  ص التصال الخطابي وفن اإلقناعا، كریمة أحسن شعبان 5

.  101 مرجع سبق ذكره،، ، نظریات االتصالبسام عبد الرحمن المشاقبة   6  
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إبقـاء األثـر فـي الشـيء وأثـر فـي الشـيء، أو اثـر فیـه "أمـا التـأثیر فهـو أعـم مـن اإلقنـاع إذ هـو فـي اللغـة     

  .1نفعلتأثیر بمعنى جعل فیه أثرا  وعالمة، فتأثر أي قبل وإ 

والترادف المقصود هنا هو الترادف  ،في المقصود فتكون من باب الترادفقد تشترك اللفظتان    

فلكل  ،ین ألفاظها ترادف بالمعنى الكاملذلك أن اللغة یقل ب ،اك الجزئي في المعنىاالشتر النسبي أي 

محل  ولفظة ما تختص به من المعاني وٕان اشتركت مع لفظة أو ألفاظ أخرى في حمل بعض المعاني 

في ثیر ففي الغالب یلحظ أما محل التأ ،)االطمئنان  ،الرضا ،القبول( والعاطفة اإلقناع یكون في الفكر 

 یدل على قناعة، كغسل الیدین قبل وبعد األكل، فرؤیة األثر في سلوك معین ،)اإلتیان أو الترك (السلوك 

  مجرد وجودهـا فكرة في ذهن صاحبها،  لكن هذه القناعة قد ال تعرف أو تلحظ بواألهمیة جوبالو  على

االقتصادي قد فاقتناع المدخن بحرمة التدخین وخطره الصحي و  ،قد یؤدي اإلقناع والقناعة إلى التأثیرف

األخالقیة العملیة و  ابكل جوانبه حمالت االتصال العموميوهذا ما تهدف إلیه  ،یكون سببًا في تركه

وتشهد تطبیقها والتزامها سلوكًا وواقعًا ترى آثاره العمل على فلیس المقصود العلم والقناعة بصحتها بل 

 عتمدباالتصال العمومي ی والتأثیر الخاصة اإلقناععملیة  تتم حتى ، و 2جابیة في المجتمعاالیمظاهره 

  : على العدید من المداخل نذكر أهمها  المسوق االجتماعي

  یـــر الـــذي یكـــون شـــخص أو اســـتمالةیقـــو م علـــى فكـــرة التـــرابط بـــین المث:  مـــدخل المثیـــر واالســـتجابة - 1

 .كانت الرسالة معقدة إذاخاصة تحقیق استجابة معینة، إال أن هذا المدخل غیر فعال في اإلقناع و 

لة أي بعـد تعرضـه للرسـالة یصـبح یفكـر للرسـا إدراكـهلقـي عنـد أن المتیقـوم علـى فكـرة  :المدخل اإلدراكي - 2

یمكـن لم تكن موجـودة لدیـه مـن قبـل هنـا  صة إذا قدمت له معلومات صحیحة ومفهومة في محتواها خا

   .یقتنع بها ویتأثر بمحتواها أن

                                                
 .248ه،  ص 1426، 49، مجلة جامعة اإلمام العدد ، ع  صیلیة دعویةأاإلقناع والتأثیر دراسة ت إبراهیم بن صالح الحمیدان،  1
   .249، ص  مرجع سبق ذكره، صیلیة دعویةأاإلقناع والتأثیر دراسة ت ،إبراهیم بن صالح الحمیدان 2
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ال یمكـن إقنـاع اآلخـرین بفكـرة أو موضـوع مـا دون األخـذ بعـین االعتبـار هـو كـائن فـي  :مدخل الدوافع  - 3

لتحقیـــق االســـتجابة الخاصـــة فـــي عقـــولهم ودون معرفـــة المحفـــزات أو الحاجـــات التـــي یمكـــن أن تـــدفعهم 

الحاجات المادیة واالجتماعیـة والحاجـات الشخصـیة، لهـذا وجـب علـى االتصـال العمـومي االهتمـام بكـل 

حاجــات األفــراد ومحاولــة التعــرف علیهــا حتــى یحقــق الهــدف المنشــود،  فاالتصــال الــذي ال یراعــي هتــه 

  1.مسطرةالحاجات ویعتمد فقط على العقل والمنطق ال یحقق أهدافه ال

  : اإلقناعاستراتیجیات   2.2.2

فــرعین وهمــا   إلــىقســمها  إذ  Denis Lindonمنهــا مــا تقــدم بهــا   اإلقنــاعهنـاك العدیــد مــن اســتراتیجیات  إن 

 : الداخلیة والخارجیة 

علـــى تعـــدیل الخصـــائص الذهنیـــة  اإلســـتراتیجیة تشـــمل هـــذه : الداخلیـــة   اإلقنـــاع إســـتراتیجیة 1.2.4.2

علــى ثــالث فئــات  التــأثیرالــخ حیــث یــتم هــذا .. ، معتقــداتمباشــرة ، اتجاهــات مواقــف عــادات رةبصــو  لألفــراد

والعقلیــــــة والعوامــــــل العاطفیــــــة ، فقــــــد اســــــتمدت  األخالقیــــــةمــــــن العوامــــــل الذهنیــــــة  المتمثلــــــة فــــــي العوامــــــل 

 : تتمثل في  إذ أرسطوالخطابي عند  اإلقناع أسالیبها من مبادئ اإلستراتیجیات 

 لألفـرادتربیـة أخالقیـة أساسـیة  بإعـادةتغییر السـلوك معـین وذلـك بالقیـام  أوهنا یتم تعدیل : نداء الواجب - 1

وتوجیههـــا فـــي الشـــيء  األفـــرادموجـــودة مـــن قبـــل لـــدى  أخالقیـــةالمســـتهدفین وذلـــك باســـتعمال اتجاهـــات 

 .المرغوب فیه 

 إذالمسـتخدمة  اإلقنـاعسـالیب أ أهممن  Lindonالعاطفة حسب  إستراتیجیةوهنا تعتبر : نداء العواطف  - 2

 أوبهــدف تــدعیم ســلوك قـــائم  األفــرادمیــوالت  و تاالوانفعــوجیــه مشــاعر تتســتعمل لتحفیــز وتحریــك و 

 .قیم جدیدة  أوسلوك  أحداث

                                                
  16، مرجع سبق ذكره، صاالتصال االجتماعي العموميأمال عمیرات ،  1
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 اإلقنـاع قعـن طریـعلى تغییر سـلوكهم  األفرادحمل تلة و افي مح اإلستراتیجیة تتمثل هذه : نداء العقل  -3

 ألحجـاجي تصـالباالمـا یسـمى  ، حیـث یـدخل هـذا فـي1استعمال الحجج والبراهین المنطقیة أيالمنطقي 

ـــة  إالال یقتنـــع  األخیـــركـــان هـــذا  إذاالمتلقـــي خاصـــة  لإلقنـــاعالمبنـــي علـــى تقـــدیم البـــراهین الالزمـــة  بأدل

 . دراسات علیمة مثال أو كإحصائیاتمنطقیة ملموسة  ومثبتة 

  : الخارجیة  اإلقناع إستراتیجیة 2.2.4.2

 أول البیئیـــة األفـــراد بـــل إلـــى العوامـــ إلـــىســـمیت بهـــذا االســـم وهـــذا الن التغییـــر ال یتوجـــه مباشـــرة      

 إلـىوبفعل العادة تتحـول السـلوكیات المحدثـة والتعدیل في القوانین واللوائح  التأثیرفیتم  باألفرادالمحیطة 

  : في االستراتیجیاتناعات تحل محل المعتقدات القدیمة، وتتمثل ق

سـلوك یتماشـى ورغبـاتهم ویعكـس  إحـداثمن اجـل  اإلستراتیجیةتستخدم هته  :إستراتیجیة القوة واإلكراه .1

حیث تسـتدم هتـه اإلسـتراتیجیة مـن طـرف السـلطات العمومیـة  إذ یـتم جعـل بعـض السـلوكات میوالتهم،  

  .إجباریة أو ممنوعة باللجوء إلى القوانین والعقوبات 

الل هنـــا تجعـــل الســلطات الســـلوك ســهل التبنـــي ومرغـــوب فیــه مـــن خـــ: یة المكافـــأة والتســـهیلإســتراتیج .2

، إال أن هتـه اإلسـتراتیجیة ال یمكنهـا تقـدیم نتـائج فعالـة لـذا وجـب دمجهـا محفزات وتقدیم تسـهیالت لفعلـه

   .2مع االستراتیجیات األخرى

جیات خاصـة باإلقنـاع یخاطـب كـل راتیاسـت، ثـالث وسـاندرا بـول روكیـتش ملیفن دیفیركما قدم كل من     

االجتماعیـــة  اإلســـتراتیجیةاإلســـتراتیجیة الســـیكودینامیة، : منهـــا المتغیـــر التـــابع وهـــو الســـلوك العلنـــي، وهـــي 

حمـالت االتصـال  مجـال االستراتجیات مهمة جدا فیمـا یخـص تعتبر هته ،الثقافیة، وٕاستراتیجیة بناء المعاني

                                                
.119مرجع سبق ذكره ، ص  ،اإلقناعاالتصال الخطابي وفن كریمة أحسن شعبان ،     1  

 .118، ص  المرجع نفسهكریمة حسن شعبان ،  2
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 غییــر الســلوكات الصــحیة والبیئیــة ممــا وجــب علــى المســوق إتباعهــا إلحــداثت إلــىالعمــومي بكونهــا تهــدف 

  : المطلوب واألثر  الفعل

تعبیــر المـــؤثر  إطـــارلعلــم الـــنفس فــي  األساســـیةاالقتراحــات  إدمـــاجتــم   :اإلســتراتیجیة الســـیكودینامیة  .1

وجـــود مـــؤثرات نفســـیة  أونفســـیة معینـــة  إلحـــداثنتیجـــة عامـــة  إلـــى، وهـــو تعبیـــر ة عنـــد الفـــردواالســـتجاب

تكـوین  إلـى، فهـذا االتجـاه یؤكـد علـى وجـود قـوى داخلیـة للفـرد هـي التـي تـؤدي سـلوك إلـىتـؤدي  إدراكیـة

هـو اسـتخدام رسـائل فعالـة لهـا  اإلستراتیجیةجوهر هته  أن، كما فالبناء الداخلي هو نتاج التعلیم، سلوكه

هنـا هـو تعلـیم جدیــد  اإلقنـاع، فمفتـاح وا للهـدفیبحتـى یسـتج لألفـرادالقـدرة علـى تغییـر الوظـائف النفسـیة 

وذلــك مــن خــالل نقــل مجموعــة مــن المعلومــات والمعــارف تعمــل علــى تغییــر االحتیاجــات ، التصــرفات 

 .1والمخاوف والتي تؤدي إلى اكتساب سلوك علني مرغوب فیه

  2السیكودیمانیة إستراتیجیة اإلقناعالشكل یوضح 

  

تعتبــر العوامــل االجتماعیــة والثقافیــة التــي یعیشــها الفــرد خطوطــا   :اإلســتراتیجیة االجتماعیــة الثقافیــة  .2

 اإلســتراتیجیةتوجیهیــة للســلوك الفــردي، فهــي عوامــل خارجیــة تهیــئ أســاس لإلقنــاع  فقــد اســتخدمت هتــه 

التــي  اإلعالنــات، خاصــة تجــاه المنتجــات تكــوین األفكــار إلعــادة اإلعــالنطــوال عقــود عدیــدة فــي علــم 

كـان  األولفـي  علـى التـدخین لرفـع مبیعاتـه المـرأة، التـي تشـجع األولىالحرب العالمیة  أعقابكانت في 

، لكـن  األخالقیـةالتـي تـدخن تـنقص قیمتهـا  المـرأة أنصعبا نوعا ما لـرفض المجتمـع للفكـرة كـون  األمر

                                                
 202، ص  االتصال ونظریاته المعاصرةلیلى حسین السید ، حسن عماد مكاوي،  1
 202، ص  نفسهالمرجع لیلى حسین السید ، حسن عماد مكاوي ،  2

 رسالة إقناعیة     
إلى تعدیل أو تؤدي 

تنشیط العوامل 
 اإلدراكیة

 سلوك علني اكتساب 
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وهـي  المـرأة ظهـرت أیـنباشـر الم إلـىبعـدها انتقلـت  ،نـت بطریقـة غیـر مباشـرةالتي كا اإلعالناتبظهور 

حققــت اإلعالنــات غایتهــا وزادت مبیعاتهــا،  ومــن ثــم فــان  االســتراتیجیات الراســخة هــي تصــور  ،تــدخن

، مــــع تقــــدیم تعریفــــات ثقافیــــة عــــن أي تصــــرف للمجوعــــة التــــي ســــتحدث داخلهــــا ات االجتماعیــــةالتوقعــــ

 .1المطلوب والتبني  تلقى تأییدا من طرف الجماعة حتى تلقى التقبلمناسب، كما یجب أن 

  الشكل یوضح اإلستراتیجیة اإلقناعیة االجتماعیة الثقافیة 

  

  : 2بناء المعاني إستراتیجیة

هنا تهدف الرسالة اإلقناعیة إلى  تعـدیل أو تغییـر المعـاني والتـأثیر علـى السـلوك لـذا وجـب أن تكـون        

تنقل إلى الجماهیر ذات فعالیة حتـى تسـتطیع بنـاء معـاني جدیـدة لـدیهم مـن خاللهـا یغیـرون المعلومات التي 

  .سلوكیاتهم

  بناء المعاني الشكل یوضح إستراتیجیة

  

                                                
 .205،  ص  المرجع نفسهحسن عماد مكاوي ، لیلي حسن السید ،  1
 . 207ص المرجع نفسه،  حسن عماد مكاوي ، لیلي حسن السید ،  2

 رسالة إقناعیة     
معاني تؤدي إلى 

جدیدة أو تغییر في 
 المعاني

 سلوك علني اكتساب 

 رسالة إقناعیة

صیاغة، تعدیل 
تعریفات السلوك 

االجتماعي 
 المتفق علیه

 أوتغییر السلوك 
 االتجاه

تعدیل  أوتحدید 
متطلبات ثقافیة 

قواعد  أو
السلوك 

للجماعة ، ادوار 
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 :  1قتناع بهاالاو  األفكارمراحل تبني   3.2.2

مرحــة القناعـــة التامـــة  إلـــىالوصـــول  أوالجدیــدة  األفكـــارعملیــة تبنـــي  أنفــي هـــذا الصــدد یـــرى روجـــرز     

 : وهي كالتالي  أساسیةلتبنیها هي خمسة مراحل 

 أنیتفــق العلمــاء علــى  إذ مــرة  لو ألفــي هــذه المرحلــة تطــرح الفكـرة علــى الفــرد : مرحلــة الــوعي بــالفكرة  .1

 .سلسلة المراحل التالیة  إلىكبیرة كونها مفتاح الطریق  أهمیةلهته المرحلة 

البحــث عــن  إلــىوالســعي  أكثــرهنــا یتولــد لــدى الفــرد الرغبــة فــي التعــرف علــى الفكــرة :  اإلهتمــاممرحلــة  .2

المزیــد مــن المعلومــات الخاصــة بهــا ،فیصــبح الفــرد مرتبطــا بهــا مــن الناحیــة النفســیة ولــذلك فــان ســلوكه 

 .یصبح هادفا بشكل قاطع 

یقوم الفرد في هذه المرحلة بتقییم ومراجعة الفكـرة المسـتحدثة وكـل المعلومـات المرتبطـة  :مرحلة التقییم  .3

فـي  األمـر، حیـث ینتهـي بـه  مسـتقبال، ومـا یتوقعـه المعاشـةبها وذلك في ضوء موقفه وسـلوكه وظروفـه 

 . للتجریب  إخضاعها أورفض الفكرة  أماهذه المرحلة 

 لـذلكلـه الفرصـة  أتاحـتهنا یستخدم الفرد الفكـرة المسـتحدثة علـى نطـاق ضـیق كمـا   :مرحلة التجریب  .4

هنـا  اقتنـع بفائـدتها یقـرر فـإذا، فائتهـا وجـدواها مـع ظروفـه الخاصـة وهذا لتجریب الفكـرة لكـي یحـدد مـدى

 .لم یقتنع فانه یقرر رفضها وٕاذایتبناها ویطبقها على نطاق واسع،  أن

 أنتبنــي الفكــرة المســتحدثة بعــد قــرار  إلــىتتمیــز هــذه المرحلــة بالثبــات، فهنــا قــد انتهــى  :مرحلــة التبنــي  .5

 . اقتنع بجدواها

بـالتعرف  تبـدأسـلوك معـین یتخـذ مجموعـة مـن المراحـل لـذلك  أوالفرد لتبني فكرة ولتغییر موقـف مـا  إن     

حســـب الظـــروف  آخــر إلـــىیختلـــف مـــن فــرد  األمــر أن إالبهـــا،  أالقتنــاع التبنـــي و إلـــىعلــى الفكـــرة وصــوال 

                                                
 .259-258،  صالمرجع نفسهحسن عماد مكاوي ، لیلي حسن السید ،  1
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ز كــل المراحــل واصــال و امــرحلتین وهنــاك مــن یتجــ أوفهنــاك مــن یمــر علــى مرحلــة ..  ة والثقافیــة اإلجتماعیــ

تبقـى نسـبیة حسـب كـل  أنهـا إالوهكذا،  لهذا فـان المراحـل الخمـس هـي المراحـل العامـة  خیرةاألالمرحلة  إلى

  .حالة 

   :في مجال االتصال العمومي  اإلقناعیةوخصوصیته  القائم باالتصال   3.2

إن عناصـــر العملیـــة اإلقناعیــــة هـــي نفســــها عناصـــر العملیـــة اإلتصــــالیة، فـــإن المالحــــظ لتـــاریخ دراســــة     

عملیـة االتصـال شـملت دائمـا ثالثـة عناصـر أساسـیة وهـي المرسـل، الرسـالة ، المسـتقبل، حیـث االتصال أن 

نجـد هـذا المنظـور الثالثـي فـي نظریـات ونمــاذج االتصـال كلهـا، لدرجـة أن بعـض المفكـرین أسـموه البــارادیغم 

وى الحمـــالت إال أننـــا ســـنركز علـــى القـــائم باالتصـــال و محتـــ 1أو اإلطـــار المرجعـــي الموجـــه لتفكیـــر العلمـــاء،

وهــذا ألهمیـة هــذین العنصــرین فــي حمــالت  واهــم الخصــائص اإلقناعیــة التـي وجــب توفرهــا فیهمــا ) الرسـالة(

  .االتصال العمومي

فهـو الشـخص الـذي یبـدأ الحـوار بمعنـى الخطیـب،    Ehtosكـان أرسـطو أول مـن أطلـق علیـه كلمـة       

حیـــث یقــوم بصـــناعة الرســالة، و یكـــون هـــذا  ،2بصــیاغة أفكـــاره فــي رمـــوز تعبیـــر عــن المعنـــي الــذي یقصـــده

فهـــو  أحـــد أطـــراف العملیـــة ، 3المصـــدر إمـــا فـــردا أو مجموعـــة مـــن األفـــراد أو قـــد یكـــون مؤسســـة أو شـــركة

 . 4االتصالیة تكمن مهمته في توصیل الرسالة االتصالیة إلى المستقبل

                                                
،  2018، قسنطینة، منشورات ألفا للوثائق ، 1، طألنظمةمدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال ، المفاهیم والنماذج و افضیل دلیو،  1

 .27ص 
 . 44، مرجع سبق ذكره ، ص  االتصال ونظریاته المعاصرةلیلى حسین السید، حسن عماد مكاوي،  2
 .131، مرجع سبق ذكره ، ص  نظریات االتصالبسام عبد الرحمن المشاقبة،   3
، ، مرجع سبق ذكره ص )الوسائل النماذج والنظریات(علوم االتصال واإلعالم مدخل ل، محمد الفاتح حمدي ، فضة عباس بصلي  4

20. 
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مـــن منظـــور القـــدرة علـــى كمـــا أن هنـــاك بعـــض الدراســـات التـــي توجهـــت إلـــى تعریـــف القـــائم باالتصـــال      

 التأثیر في المتلقي، فانصب المفهـوم علـى مـن لـدیهم القـدرة علـى التـأثیر بشـكل أو بـأخر فـي األفكـار واآلراء

 . 1كما اتجهت دراسات أخرى إلى تعریف القائم باالتصال من منظور دوره  في العملیة االتصالیة

بحكــم ئـي،  و یلتسـویق االجتمــاعي  الصـحي والبفـي مجــال االتصـال العمـومي وا إن المرسـل أو الخطیـب    

والتــأثیر علــى  مكانتــه فــي العملیــة االتصــالیة، و مهمتــه المتمثلــة فــي نقــل الرســائل الهادفــة لتغییــر المجتمــع 

وجــب علیــه وقبــل كــل شــيء التحلــي بــاآلداب واألخــالق والمهــارات العالیــة  ه بتغییــر الســلوك، ٕاقناعــالمتلقــي و 

التــي  والخصـائص اإلقناعیـة هنـاك العدیـد مـن العوامـلو یس لعملیـة التـأثیر واإلقنــاع، التـي تعتبـر المفتـاح الـرئ

  :، وهي كالتالي الذي یقوم بنقل رسائل االتصال العمومي أكثر تأثیرا القائم باالتصالتجعل من 

ــــالث .1 تـــأثیرا كبیـــرا علـــى عملیـــة تغییـــر المواقـــف والســـلوكیات ، فـــان متلقـــي  عامـــل الثقـــة لـــه إن  : قةـــــــــــــــ

ظهـر اقـل رغبـة فـي التخلـي اعتبـره انـه شخصـا غیـر موثـوق بـه، أ الرسـالة إذا شـكا فـي نوایـا المصـدر أو

لــذلك فــان معظــم الدراســات أظهــرت بأنــه كلمــا زادت ثقــة النــاس   ،عــن موقفــه القــدیم وتبنــي موقــف جدیــد

وهنــاك أیضــا ثقــة المرســل بنفســه، فــإذا  .2دیقهم لرســالته وكلمــا زاد تبنــیهم للموقــفبالمصــدر كمــا زاد تصــ

ظهـر لهـم هـذه الثقـة  تولـد عـن المسـتقبلیین ثقـة فیمـا یقولـه أو یفعلـه، أمـا إذا لـم یـؤمن المصـدر بصــدق أ

  . 3ما یقوله ویقتنع به یصبح من الصعب علیه إقناع اآلخرین بجوانب الموضوع

كونهـا  ،ن جمیـع بحـوث االتصـال أعطـت لعنصـر المصـداقیة أهمیـة كبیـرةإ:  تصالمصداقیة القائم باال  .2

إذ توصــــلت البحــــوث انــــه كلمــــا كانــــت مصــــداقیة  صــــر الحساســــة التــــي تبــــرز قیمــــة المصــــدر،مــــن العنا

مصـداقیة القـائم باالتصـال ال تكمـن فقـط فـي  والمصدر اكبر كلما زاد اقتنـاع المتلقـین بهـا أكثـر فـأكثر، 

                                                
  ، رسالة دكتوراه في اإلعالم  ور  دراسة وصفیةهظیفیة بین القائم باالتصال والجمالعالقة الو محمد بن سلیمان الصبیحي ،  1

 .178،  ص 1429-1428جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ، 
 84-83، مرجع سبق ذكره ، ص  تظریات في أسالیب اإلقناععلي رزق ، 2
 .45ص ، مرجع سبق ذكرهاالتصال ونظریاته المعاصرة ، لیلى حسین السید، حسن عماد مكاوي،  3
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فصـــدق اللهجـــة وحســـن الســـیرة ومراعـــاة مـــا یدركـــه المتلقـــي عـــن  ،أیضـــا طریقـــة ألقائهـــا قــول الحقیقـــة بـــل

ل أساســیة تجعــل المصــدر شخصــا ذو مصــداقیة مــكلهــا عواعملــه، أحــوال المصــدر مــن نزاهــة واســتقامة 

  .1أمام متلقیه

العـــالم بــرع الخطبــاء الــذین عــرفهم تكــون مــن أ أنیمكـــن " ،*یقــول الفیلســوف جیــري ســبینس وفــي هــذا      

وتمتلك قدرات عقلیة فائقة،  وبراعة ذهنیة عالیة، وان تكون ضلیعا في كافـة صـور المناقشـة والجـدال ولكـن 

 أن مهمـا كانـت وهنـا یبـین الفیلسـوف جیـري . 2"لم تكن صادقا في قولك، فال یمكن أن یصدقك اآلخرون ما

، فـــإذ لـــم تتصـــف بالصـــدق والمصـــداقیة فـــي نقـــل الرســـالة وقدراتـــه العقلیـــة القـــائم باالتصـــال  هـــارةم براعـــة و

  .اإلقناعوتصدیق الجمهور له فشلت عملیة 

ركز كثـر مـن البـاحثین علـى محـددات خاصـة لقیـاس الجاذبیـة، والمتمثلـة فـي : جاذبیة القائم باالتصال  .3

التشـــابه والتماثـــل والمـــودة وكـــذلك الحـــب وهـــذا بنـــاء علـــى أن المصـــدر ذا الجاذبیـــة ســـیكون أكثـــر تـــأثیرا  

 Eaglegyإذ أشـارت دراسـة التـي قـام بهـا كـل مـن  اعا من الشخص المحاید أو الـذي ال جاذبیـة لـه،وٕاقن

chailien  1975  مــن غیــره  وتــأثیرا إقناعــا الــذي یتمتــع بالجاذبیــة یكــون أكثــرإلــى أن القــائم باالتصــال

والغیــر متوقعــة مــن   المرغوبــةالغیــر المواقــف  علــى اإلقنــاعيتعــزز التــأثیر  الجاذبیــة  علــى األقــل، ألن

كمــا وضــح الجــاحظ مــدى تــأثیر الجاذبیــة فــي اإلقنــاع مركــزا علــى المظهــر الخــارجي  .3طــرف المتلقــي

    4.ثقتــه بنفســه وأكســبه مهابــة عنــد اآلخــرین تعــزز تمــا كــان فــي صــورة جیــدة، لالمتمثــل فــي الهنــدام، فك

ســـن خلـــق الخطیـــب وعلیـــه فـــان الجاذبیـــة هـــي الظهـــور بـــأحلى حلـــه تبهـــر وتجـــذب المتلقـــین، كمـــا أن ح

                                                
 .129، مرجع سبق ذكره، ص  االتصال الخطابي وفن اإلقناعكریمة احسن شعبان ، 1
عاما وهي مدة عمله في  40ة ، لم یخسر أي قضیة  أمام هیئة المحلفین طوال فیلسوف أمریكي  واحد القضاة، اتسم ببراعته الفائق *

 )لهري میلز  اعاإلقنمن كتاب فن ( المحاماة 
 .14،  ص 2001، الریاض، مكتب جریر ، 1،  طفن االقناعهاري میلز،  2
 .249-248ص   مرجع سبق ذكره،، نظریات االتصالمنال هالل المزاهرة،  3
 .135، مرجع سبق ذكره،،  ص  االتصال الخطابي وفن اإلقناع نكریمة أحسن شعبا 4
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وأســلوبه المتــأنق فـــي الكــالم ونبـــرة الصــوت ووقفتــه أثنـــاء اإللقــاء، كلهـــا عوامــل لهــا تأثیرهـــا علــى تغییـــر 

 .األفراد للمواقف والسلوكیات وحتى القیم 

وهي مجمل الكفاءات التي یجـب أن یتـوفر علیهـا المصـدر حتـى یكـون أكثـر :  مهارات القائم باالتصال .4

 مهـــارة الكتابـــة : علـــى الجمهـــور المســـتهدف، إذ تحـــدد فـــي خمســـة عناصـــر أساســـیة وهـــي  تـــأثیرا وٕاقنـــاع

هـــي مـــدى قـــدرة القـــائم ، مهـــارة التحـــدث 1، مهـــارة التفكیـــر ووزن األمـــورمهـــارة القـــراءة، مهـــارة االســـتماع

باالتصــال علــى اكتســاب المواقــف االیجابیــة عنــد اتصــاله بــاآلخرین، ویتكــون موقــف الحــدیث دائمــا مــن 

متحدث الذي یحاول نقل فكرة معینة أو طـرح رأي معـین وهنـاك أربـع عناصـر أساسـیة للحـدیث المـؤثر ال

 . المعرفة، اإلخالص، الحماس، الممارسة: وهي 

وهـي ضـرورة معرفـة الموضـوع قبـل التحـدث فیـه ، بحیـث یجـب جمـع المعلومـات الالزمـة ولـه  :المعرفة   . أ

 .حتى یكون هناك غزیرة في األفكار وتنوع فیها مع استخدام عنصر االبتكار والتشویق

د لــدى المســتمع موضــوع الــذي یتحــدث فیــه الن هــذا یولــیجــب أن یكــون المتحــدث مؤمنــا بال: اإلخــالص  . ب

  .االیجابیة نوعا من االستجابة 

تواقـا للحـدیث عنـه حیـث ینتقـل هـذا االهتمـام والحمـاس انطبـاع لـدى یجب أن یكون المتحدث : الحماس  . ت

 .لك من خالل استجابته وردود أفعاله وتفاعالته مع الموضوع نعرف ذ ، ویمكن أنالمتلقي

سـب المتحــدث تویقصــد بهـا التحــدث أمـام اآلخـرین لتحطــیم حـاجز الرهبــة والخـوف التــي  یك  :الممارسـة  . ث

  .2التي تساعده على التأثیر في اآلخرینمن خاللها المزید من الثقة 

وظهـــور معانیهـــا بحیـــث یكـــون الغـــرض الـــذي  وضـــوح عباراتـــه  كمـــا وجـــب فـــي حـــدیث القـــائم باالتصـــال    

یهــدف إلیــه مفهومــا للســامعین، لهــذا ال یســتعمل الخطیــب كلمــات لغویــة غامضــة وال تعبیــرات مجازیــة بعیــدة 

                                                
 .45ص  مرجع سبق ذكره،االتصال ونظریاته المعاصرة، لیلى حسین السید، حسن عماد مكاوي،  1
-54، مرجع سبق ذكره،  ص )الوسائل، النماذج ، النظریات،(مدخل إلى علم االتصال فضة عباس بصلي، محمد الفاتح حمدي،  2

55. 
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ى ویختلــف موقــف الخطیــب بــاختالف ســامعیه فهــو حــین یخطــب فــي طــالب جامعیــة أو أوســاط مثقفــة المعنــ

یستطیع استعمال العبارات البلیغة والمجازات، إال أن األمر یختلـف بالنسـبة لعامـة النـاس ألنهـم یختلفـون فـي 

اإللحـاح علـى المعنـى  مستویات الفهم ، فمنهم المثقف والساذج قلیل الثقافة لذا وجب على الخطیب التكـرار و 

بعبــارات مختلفـــة ، فمــن خفیـــت علیـــه جملــة بینتهـــا أخـــرى، وهنــا یمكـــن للخطیـــب أن یســتعمل بعـــض الجمـــل 

  .1بالعامیة لتوضیح الغرض أكثر

قـد ال یمتلـك المرسـل المصــداقیة أو الجاذبیـة ولكنـه أكثـر تـأثیرا فـي اتجاهـات وســلوكیات : قـوة المصـدر  .5

 ، ، باإلضـافة إلـى قدرتـه علـى التـدقیق والتمحـیصوتمكنه من ضـبط األمـوراألفراد، وهذا یكون بالسیطرة 

، فحینمــا یــدرك  2و كمــا أن القــائم باالتصــال ذو القــوة یســتعمل أســلوب الثــواب للتحفیــز والعقــاب للترهیــب

المتلقــي بــان المصــدر لــه قــوة فــان عملیــة التــأثیر مــن خــالل عملیــة تســمى اإلذعــان، وقــد یقــوم المتلقــي 

فقــة عــام علــى موقــف المصــدر دون التــزام داخلــي حقیقــي بــذلك أي أن االقتنــاع النــاتج عــن بإظهــار موا

عملیــة اإلذعــان تكــون مصــطنعة وظاهریــا وتســتمر فقــط طالمــا یــدرك المتلقــي انــه بإمكــان المصــدر أن 

 .3یقدم مكافئات أو یوقع عقابا

 الســـتطاعته یـــة، لیــة اإلقناععمالیمكــن أن نســـتخلص أن القــائم باالتصـــال  هـــو العنصــر الفعـــال فـــي        

قــیم، وحتــى و تغییـر الســلوكیات و المواقــف وال ضــرورة تبنــي األفكــارب توجیـه المتلقــین والتــأثیر فــیهم وٕاقنـاعهم

والمهــارات التــي حـــددناها وجــب علیــه التمیــز وامــتالك العدیــد مــن الخصــائص  اعــیكــون الخطیــب أكثــر إقنا

  .ق بالتحدث و الكتابة والقراءة النفوذ  ومهارات أخرى تتعلسابقا بـالجاذبیة، الثقة والمصداقیة، القوة و 

  

                                                
 . 23،  ص 1981، القاهرة ، دار الشروق ، 1، ط الخطابة وٕاعداد الخطیبعبد الجلیل عبده شلبي،  1
 250ص  ، مرجع سبق ذكره ،نظریات االتصالمنال هالل المزاهرة،   2
 . 144، ص 2010،عمان،  دار المسیرة للنشر والتوزیع،1، ط االتصاالت التسویقیةعلي فالح الزغبي،  3
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 في مجال االتصال االجتماعي  الرسالة وخصوصیتها اإلقناعیة    4.2

تعتبر الرسالة الركیزة األساسیة في مجال االتصال العمومي، وهي الفكرة أو المحتوى الذي ینقله "      

 وتكون عبارة عن رموز لغویة ولفظیة، أو غیر لغویة غیر لفظیةالقائم باالتصال إلى جمهوره المستهدف، 

، التي تتعلق بموضوعات معینة، إذ تتوقف فاعلیة  1التي تعبر عن المعلومات ،األفكار ،اآلراء و المعاني

فقد كانت تعرف الرسالة قدیما ، 2العملیة االتصالیة على الفهم المشترك للموضوع واللغة التي تقدم بها

أما أرسطو في كتاب بالخطابة   3غة، فعرفها أفالطون على أنها كسب عقول الناس بالكلمات،بالبال

یرى بأنها  فهو 4" فالریطوریة قوة تتكلف اإلقناع الممكن في كل واحد من األمور المفردة"یعرفها ویقول 

وهي الجانب الملموس في   ،صناعة تؤدى وفق آلیات معینة، إذ یعمل الخطیب جاهدا على إقناع جمهوره

 العملیة التخاطبیة، حیث تتجمد عندها أفكار المرسل في صورة سمعیة عندما یكون الخطاب شفهیا 

    .5وتكون عبارة عن عالمات خطیة عندما تكون الرسالة مكتوبة 

 ةحملها الرسالفالقضیة المطروح التي تالعنصر األساسي في حمالت االتصال العمومي،  فهي       

تكون في شكل وٕاشارات وعالمات لغویة وغیر لغویة حیث یجب أن تتمیز هذه الرسائل بالشمولیة والتنوع  

وتخاطب الجمهور المستهدف بالحجج والبراهین واألدلة المقنعة، التي تعتبر ركنا هاما في رسائل حمالت 

هي تلعب دورا محوریا في وٕاقناع ، فبط الحقائق بواقع الفرد والمجتمعاالتصال العمومي لذا من الضروري ر 

 .6والتأثیر على اتجاهات الجمهور

                                                
 .73،  ص 2002، اإلسكندریة، د د ن،  مدخل إلى علم االتصالود ، منال طلعت محم 1
 .43ص   ،مرجع سبق ذكرهنظریات االتصال، منال هالل المزاهرة،   2
 .461، مرجع سبق ذكره ، ص األسس العلمیة لنظریات اإلعالمجیهان احمد رشتي،  3
 .09، ص 1979وكالة المطبوعات، دار القلم ،  عبد الرحمن بدوي ، الكویت، بیروت،: ،، تر الخطابةارسطو طالیس،  4
 .20ص ( ، مرجع سبق ذكره، )الوسائل، النماذج ، النظریات،(إلى علم االتصال فضة عباس بصلي، محمد الفاتح حمدي، مدخل  5
 .44، مرجع سبق ذكره ، ص االتصال االجتماعي العموميأمال عمیرات،  6
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األدلــــة التــــي ســــوف هــــذه  و الحـــدیث عــــن الرســــالة ومضــــمونها وجــــب علــــى القـــائم باالتصــــال أن یحــــدد    

یســـتخدمها والتـــي سیســـتبعدها والحجـــج التـــي یجـــب وصـــفها بدقـــة، وتلـــك التـــي یجـــب أن یختصـــرها، ونوعیـــة 

یســـتخدمها ومـــدى قوتهـــا، فـــان كـــل رســـالة إقناعیـــة هـــي نتـــاج للعدیـــد مـــن القـــرارات االســـتماالت التـــي ســـوف 

بالنسبة لشكلها ومضـمونها، كمـا أن اغلـب تلـك القـرارات ال یملیهـا الهـدف اإلقنـاعي للرسـالة فقـط، بـل تملیهـا 

مـن خـالل هـذا ، 1كل من خصائص الجمهور، والخصائص اإلقناعیـة األخـرى للمتحـدث أو القـائم باالتصـال

التـي تجعـل مـن رسـائل الحملـة أكثـر تـأثیرا   االسـتراتیجیاتأهـم و  ، هاسالیبنحدد شروط الرسالة اإلقناعیة  وأس

  .على الجمهور المستهدفوأكثر قوة 

لـــــذا ســـــنتطرق فیمـــــا یلـــــي إلـــــى أهـــــم اإلســـــتماالت التـــــي یمكـــــن أن تحملهـــــا الرســـــالة الخاصـــــة بـــــالحمالت    

  .یرات معینة في الجمهور المستهدف االجتماعیة لالتصال العمومي حتى تحمل تأث

 : جتماعي االاالتصال رسالة اإلستماالت اإلقناعیة الخاصة ب   1.4.2

تقع تأثیرات العملیة اإلقناعیة عن طریـق توظیـف إسـتماالت البحـث والتحفیـز فـي "  :مفهوم االستمالة   - 1

االسـتمالة فـي كتابـه اإلعـالن  شدوان علي شـیبةضوء عالقتها بتنظیم المضمون اإلقناعي، كما یعرف 

بـین النظریــة والتطبیـق بأنهــا منبهـات ومثیــرات ترفــع فـي مســتوى التحفیـز ســلبا أو إیجابـا بقبــول توصــیات 

فهي تقنیة إقناعیة تسـتخدم وفقـا لخصوصـیة الموقـف االتصـالي، ویتمیـز " أو توجیهات الرسالة اإلقناعیة

كلیهمــا معــا بهــدف تحقیــق نتــائج معینــة علــى مســتوى بــالتنوع والمرونــة ومخاطبــة العقــل والمشــاعر، أو 

االتجـــاه والســـلوك وهـــي عملیـــة یقـــو بهـــا المرســـل قصـــدا فـــي التـــأثیر فـــي اآلخـــرین عـــن طریـــق اســـتخدام 

 .   2"مختلف األدلة والشواهد واألمثلة والبراهین والنوازع النفسیة والمیول

                                                
 .462، ص المرجع نسفهجیهان احمد رشتي،  1
 ، رسالة ماجیستیر تخصص إعالم واتصال، جامعة منتوري األسالیب اإلقناعیة في الصحافة المكتوبة الجزائریة نزهة حانون ،  2

 39ص . 2007/2008قسنطینة، 
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یـة وهـي االسـتمالة العاطفیـة، االسـتمالة هناك ثالث إستماالت هامة فـي تسـتخدم فـي الرسـالة اإلقناع    

 :العقالنیة، واستمالة التخویف وفیما یلي نشرح كل استمالة وموقعها ووظیفتها اإلقناعیة 

  تستهدف اإلستماالت العاطفیة التأثیر في وجدان المتلقي وانفعاالتـه وٕاثـارة "   :االستماالت العاطفیة

فهــي تعمــل إلــى   1،"حاجاتــه النفســیة واالجتماعیــة ومخاطبــة حواســه بمــا یحقــق أهــداف القــائم باالتصــال

حد كبیر على إقناع األفراد بالتفكیر بشـكل منطقـي فـي بعـض األمـور، وتعتمـد علـى الحجـج التـي تعمـل 

ســتمالة دوافــع الفــرد ودراســة االختالفــات الفردیــة التــي تحــدد أي أفــراد مــن الجمهــور یتــأثرون أكثــر علــى ا

 :  3، وتعتمد االستماالت العاطفیة على مایلي2بأنواع اإلستماالت، وأي استمالة لها فائدة أكثر

  صــیغة ب تكــونالتــي یطلقهــا القــائم باالتصــال، وهنــا تشــیر إلــى الشــعارات : اســتخدام الشــعارات والرمــوز

، وتكـــون مصـــحوبة بمـــؤثرات عاطفیـــة تثـــار فـــي كـــل مـــرة ومـــؤثرة بشـــكل یســـهل حفظهـــا وتردیـــدهاواضـــح 

الــدقیق لهــا، أمــا الرمــوز فیفضــل تســتخدم فیهــا وتســتخدم الشــعارات الكلمــات البراقــة التــي تحــدد المعنــى 

معینـة تـم االتفـاق علیهـا ني اعـهي عبارة عـن رمـوز لهـا مـدلوالت وماستخدام الرموز السائدة بین األفراد ف

 .، إذ یتم استقاء هذه الرموز من الثقافة والتراث الشعبي و الدیني والقیم اإلنسانیةجماعةمن قبل ال

 كالتشـبیه والكنایـة واالســتفهام وكـل أسـالیب البالغـة التـي مـن شـانها تقریــب : اسـتخدام األسـالیب اللغویـة

 .تجسید وجهة نظر القائم باالتصالالمعنى و 

 هي أسالیب تحریف المعنى اعتمـادا علـى األلفـاظ المسـتخدمة ویمكـن اسـتخدام كلمـات  :ت األلفاظ دالال

 .او صفات أو أفعال تكون محملة بمشاعر معینة

   وذلــك الســتخدامها لتــرجیح فكــرة معینــة أو مفهــوم مــا دون التــدلیل علــى هــذا : صــیغ أفعــال التفضــیل

 الترجیح

                                                
 .188، مرجع سبق ذكره ، ص  االتصال ونظریاته المعاصرةلیلى حسن السید، حسن عماد مكاوي،   1
 464ص   مرجع سبق ذكره، ،العلمیة لنظریات اإلعالماألسس جیهان محمد رشتي،  2
 .190 -188ص  مرجع سبق ذكره ،االتصال ونظریاته المعاصرة لیلى حسین السید،حسین عماد مكاوي، 3



  االتصال العمومي االجتماعي الماھیة المرتكزات والمبادئ:                                  الفصل الثاني  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

101 
 

 ذلـــك بمــن هـــم أكثــر شـــهرة أو اعلــي ســـلطة أو بمــن یحظـــىتســتغل فــي  : االستشــهاد بمصـــادر معینـــة 

وجـدنا أن الصـفحة الصـحیة مـثال فـي معالجـة مواضـیعها تستشــهد  بمصـداقیة عالیـة مـن جانـب المتلقـي،

 .بأخصائیین في المجال الصحي و بدراسات علیمة تحاول إقناع المتتبع بصحة ما تقول 

 تستخدم لتشدید المعنى وهي العبارات واأللفاظ التي : معاني التوكید. 

 إذیقصــد بهــا اســتغالل الضــغط الــذي یجعلنــا نوافــق مــع الجماعــة المرجعیــة : اســتخدام غریــزة القطیــع 

 . 1العدوى النفسیة "لوبون" یطلق علیها

كمـــا یوجـــد نـــوعین مـــن االســـتمالة العاطفیـــة ، وهـــي الســـلبیة و االیجابیـــة ، فاالســـتمالة االیجابیـــة معـــدة      

عینــة مرغوبــة فــي حــین أن الســلبیة معــدة لتجنــب نتیجــة غیــر ســارة، إذ تشــیر الدراســات أن لتحقیــق نتیجــة م

یبــاع بشــكل أفضــل  ســتماالت الســلبیة فــي حــین أن الــبعض األخــربعــض المنتجــات تبــاع بشــكل أفضــل باإل

سـتماالت االیجابیــة، وفاعلیـة اســتمارة عــن اسـتمالة أخــرى یتوقـف علــى نــوع الموضـوع  المعــالج و حســب باإل

   2جمهور المستهدفال

  وهــي التــي تعتمــد علــى مخاطبــة العقــل مــن خــالل تقــدیم الحجــج والبــراهین   :اإلســتماالت العقالنیــة

التــي تــؤدي إلــى اســتمالة الفــرد والتــأثیر علیــه،  وعلیــه فــان االســتمالة العقالنیــة تعتمــد علــى المعلومــات 

علــى التأكــد أكثــر مــن الظــاهرة والتعــرف واألحــداث الواقعیــة، وتقــدیم األرقــام واإلحصــائیات التــي تســاعد 

علـى مــداها، لــذا تعتمــد الرســالة علــى كــل األدلــة والشـواهد التــي تعــد مــن بــین األســالیب الهامــة للوصــول 

إلــى  اإلقنــاع وٕاضــفاء الشــرعیة، خاصــة إذا كانــت الرســالة ذات طــابع علمــي، فیلجــأ القــائمین باالتصــال 

  . 3منسوبة إلى مصادر أخرى إلى تقدیم عبارات أو معلومات واقعیة وأراء

                                                
 .190، مرجع سبق ذكره ، ص  االتصال ونظریاته المعاصرةحسن عماد مكاوي، لیلى حسین السید،  1
 464، مرجع سبق ذكره ،   اإلعالملنظریات العلمیة  األسسجیهان احمد رشتي،  2
 .45ص ،  ،  مرجع سبق ذكرهاألسالیب اإلقناعیة في الصحافة المكتوبة الجزائریةنزهة حانون ،  3
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لمخاطبــة العقــل ، وهــذا ألنهــا الطریقــة الهامــة التـــي  تســتخدم الحجــج فــي حمــالت االتصــال العمــومي      

األفــراد بضــرورة التغییــر وتبنــي الســلوكیات الســویة فــي المجــال الصــحي علــى  التــأثیرتــؤدي إلــى اإلقنــاع و 

اقعیــة ملموسـة تضــع األفـراد فــي صـورة المشــكلة التــي والبیئـي، خاصــة وان هـاذین المجــالین یتطلبـان حجــج و 

التعریــف بماهیــة ، لــذا ســنتطرق فیمــا یلــي إلــى الهــالك یعــانون منهــا والتــي قــد تــؤدي بصــحتهم وببیئــتهم إلــى

  .لحجة ودورها اإلقناعي في الرسالةا

مفهـوم متشـعب ، الحجـاج 1"البرهنـة، وحاجـه فحجـه مـن بـاب أي غلبـه بالحجـة تعرف الحجة على أنهـا      

ومتلبس على الدارسین لتشعب مجاالته وتعدد استعماالته وتباین مرجعیاته، كالخطـاب القضـاء، الفلسـفة، إذ 

یستمد معناه وحدوه ووظائفه من مرجعیة خطابیة محددة ومـن خصوصـیة الحقـل التواصـلي الـذي ینـدمج فـي 

  2استراتیجیاته،

منطـوق بـه موجـه إلـى الغیـر إلفهامـه، دعـوة مخصوصـة انـه كـل علـى عرفـه بعـض الدارسـین العـرب و "    

یحــــق لــــه االعتــــراض ، وهنــــا تصــــوره للحجــــاج مبنــــي علــــى أســــاس وجــــود نیــــة االدعــــاء عنــــد المــــتكلم ونیــــة 

االعتراض عند المتلقي، وفي نفس السیاق یقدم محمد الولي تعریفا له یـورد فیـه انـه یقصـد إلـى دعـم رأي مـا 

، وهــذا یعنــي أن الحجــاج هــو دومــا توجــه نحــو قــد یكــون رأیــا معارضــا لــهنفیــذ لمــا بواســطة الــدفاع عنــه والت

یعتبـــر اإلقنـــاع الغایـــة التـــي یســـعى الحجـــاج ، إذ 3"شـــخص أو جهـــة ألجـــل اإلقنـــاع وتعـــدیل موقفـــه أو تثبیتـــه

  .لتحقیقها 

 ال یمكــن تمییزهــا عــن البرهــان الریاضــي هــذا التصــور اســتوحاه" فیــرى انــه   بیرلمــان"نظــر أمــا الحجــة      

لتفكیــر الـذي كــان یسـعى إلـى وضــعه قواعـد لبنـاء المعرفــة العامـة إذ میـز أرســطو بـین اأرســطو مـن  بیرلمـان

                                                
 .  27، ص 1997لبنان، دار صادر،   2،مج1، طلسان العربابن منظور،  1
 .31، ص 2011ن ،  جامعة ورقلة ، جوا1، مجلة مقالید، ع مصطلحات حجاجیةمدقن هاجر،  2
،  دراسة تقابلیة مقارنة، أطروحة دكتوراه  الحجاج بین الدرس البالغي العربي والدرس اللساني الغربينور الدین بوزناشة ،   3

 .11ص .  2015/2016،  02تخصص تعلیمیة اللغة العربیة، جامعة سطیف 
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، فــاألول یــرتبط بالحقیقــة والمنطــق فــي حــین أن الثــاني ینطلــق مــن المقــدمات التــي التحلیلــي والتفكیــر الجــدلي

ى قبــول أراء و طروحـــات تشــكل أراء مقبولــة عمومــا وقابلــة لالحتمـــال بهــدف الوصــول إلــى حمـــل الغیــر علــ

  " 1أخرى

فأمـا التصـدیقات فمنهـا بصـناعة ، أعنـي بـالالتي بغیـر : " وقد قدم أرسطو نوعیة من الحجـج فـي قولـه      

صـناعة تلـك الالتــي لیسـت تكــون بحیلـة منـا، ولكــن بـأمور متقدمــة كمثـل الشـهود والعــذاب والكتـب والصــكاك 

ومـا "ویضـیف " إعداده وتثبیته على مـا ینبغـي بالحیلـة بأنفسـنا وما شبه ذلك، أما الالتي بالصناعة مما أمكن

التصدیقات التي نحتال لها بالكالم فإنها أنواع ثالث، فمنها ما یكون بكیفیة المتكلم وسـمته، ومنهـا مـا یكـون 

  2" بتهیئة السامع واستدراجه نحو األمر، ومنها ما یكون بالكالم نفسه قبل التثبیت

وهنا یقصد أرسطو بالحجج الغیـر الصـناعیة الحجـج التـي تكـون جـاهزة ، أي   :الغیر الصناعیةالحجج  .1

االعترافــات، واألقــوال التــي تــم معرفتهــا مــن خــالل التعــذیب، وكــل :  خــرج نطــاق القــائم باالتصــال، وهــي

 ...من العادات ، والدین والحكم واألساطیر المأخوذةالحجج ، الوثائق واإلثباتات و الدین

وهــي الحجــج  الغیــر الجــاهزة التــي تتوقــف علــى قــدرة القــائم باالتصــال علــى تقــدیم   :الحجــج الصــناعیة  .2

 : البراهین الالزمة في وقتها المناسب وهي تنقسم إلى ثالث أقسام 

 . الحجج التي لها صلة بسمات الخطیب .1

 .الحجج المتعلقة بخصائص السامعین ونفسیتهم  .2

   .3براهین منطقیةالحجج المتعلقة بالكالم أو الرسالة وما حمل من  .3

                                                
، أطروحة دكتورة 2000و1989، المكتوب بین  ائريمعالم لدراسة تداولیة وحجاجیة للخطاب الصحافي الجز عمر بلخیر ،   1

 .172، ص 2006-2005تخصص أدب عربي ، جامعة الجزائر، 
 09، مرجع سبق ذكره ،  ص  الخطابة أرسطو طالیس، 2
 .172،  مرجع سبق ذكره ، ص  االتصال الخطابي وفن اإلقناعكریمة أحسن شعبان ،  3
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را علـى قـوة الرسـائل اإلقناعیـة، إال انـه مـن الخطـأ حشـد عـدد اكبـر یـیوثر كث والبراهینن إیراد الحجج فا  

خاصــة إذا كــان المرســل ذا خبــرة حــول الموضــوع الــذي ، ضــعف الرســالة مــن البــراهین الــذي قــد یــؤدي إلــى

  یــدعو إلیــه ، ال یلزمــه كثــرة البــراهین التــي تلــزم إنســان عــادي، فمــثال إذا تكلــم الطبیــب عــن أخطــار التــدخین

یـــؤمن بالرســالة فـــورا و یتبنـــى ممــا قـــد تجعــل المتلقـــي هنــا رســـالته تكــون أكثـــر إقناعـــا بحكــم معرفتـــه وخبرتـــه 

 1یـورد الكثیـر مـن الحجـج والبـراهین التـي یجـب أن تؤیـد وجهـة نظـرلـزم علیـه أن أخر  ، بینما إنساناهامحتو 

إلى عدم اإلطالة والتكرار في تقدیم الحجج التي قد تسـبب االسـتیاء والملـل عنـد المتلقـي إال انه علیه االنتباه 

فان اسـتخدام القلیـل مـن الحجـج القویـة و الواضـحة  لـه تـأثیرا قویـا علـى المسـتمع ، مما یجعله یرفض الفكرة 

  . 2عدم تقبل الرسالةأكثر من حشد العدید من الحجج الضعیفة التي تؤدي إلى الملل و 

لذا رسائل االتصال العمومي وجب أن تحمـل فـي طیاتهـا مجموعـة مـن الحجـج التـي تكـون إمـا جـاهزة    

وهـذا ألنهــا تخاطـب العقــل بطریقــة   ،عملیــة اإلقنـاع  والتــأثیر علــى الجمهـور المســتهدفأو غیـر جــاهزة لتـتم 

أثـرا  ذاوكلمـا كانـت الحجـج فـي مكانهـا وال تسـبب ملـال عنـد الجمهـور كـان منطقیة تجره إلى االقتناع والتـأثر 

 .قویا 

  مــن بــین األنــواع المختلفــة للرســائل التــي یحتمــل أن یكــون لهــا تــأثیر علــى   : إســتماالت التخویــف

دوافــع الجمهــور تلــك التــي تتنبــأ، بشــكل محــدود أو ضــمني، بــان قبــول توصــیات القــائم باالتصــال تجعــل 

لإلشــارة إلــى مضــمون " اســتمالة تهدیــد "الفــرد یتجنــب خطــرا أو حرمانــا مــا، كمــا یــتم اســتخدام مصــطلح 

ة إلـــى النتـــائج الغیـــر مرغوبـــة، كمـــا أن مثـــل هـــذه اإلســـتماالت  تنشـــط درجـــة معینـــة مـــن الرســالة  لإلشـــار 

 ، فهــي اســتجابة عاطفیــة لمهــدد مــا یعبــر أو علــى األقــل ینطــوي علــى نــوع مــن الخطــر3التــوتر العــاطفي

وتســـتخدم اإلعالنـــات أحیانـــا عوامـــل التخویـــف إلثـــارة هـــذه االســـتجابة العاطفیـــة، وحـــث األفـــراد التخـــاذ 
                                                

 100، مرجع سبق ذكره ، ص مقارنة نظریات في أسالیب اإلقناع دراسةعلي رزق ، 1
 100،ص  ،مرجع سبق ذكره ،نظریات في أسالیب اإلقناع دراسة مقارنة علي رزق ، 2
 465، مرجع سبق ذكره ،ص   األسس العلمیة لنظرات اإلعالمجیهان احمد رشتي،  3
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نحـو الـتخلص مـن هـذا المهـدد، وبعـض اإلعالنـات التـي تسـتخدم عوامـل التخریـف فـي رسـائلها خطـوات 

تركـز علـى الخطـر المــادي أو العضـوي الـذي یمكــن أن یحـدث مـا لــم یـتم تغییـر الســلوك، وذلـك مثـل مــا 

یحـدث فــي إعالنــات التــي تسـتخدم عوامــل التخویــف إذ تركــز علــى أهـم األخطــار التــي یمكــن أن تحــدث 

عــدم تغییــر الســلوكیات، فمــثال  اإلعالنــات المتعلقــة بالصــحة كالتــدخین والمخــدرات التــي قــد فــي حالــة 

 .1تؤدي بصاحبها اإلصابة باألمراض الخبیثة

إذ نجــد الحمــالت الصــحیة تســتعمل أســلوب التخویــف إلشــعار الجمهــور المســتهدف بمــدى خطــورة     

هم مـن الوقـوع فـي تغییـر الـذي قـد ینقضـالة علـى ضـرورة الوضع الذي هم فیـه، وحـثهم مـن خـالل الرسـال

متاهات المرض فمثال  في حالة مثال امتناع األولیاء عن تلقیح أطفالهم مـن أمـراض معینـة، نالحـظ أن 

الحكومة تلجأ في حمالتها، إلـى توعیـة األفـراد بأسـلوب التخویـف والتهدیـد حتـى تكـون اسـتجابة ایجابیـة، 

هتــه االســتمالة، فــي مجــال الصــحي والبیئــي لفعالیتهــا،  وعلیــه وجــب علــى المســوق االجتمــاعي إســتخدام

وضــرورة التعــرف علــى كیفیــة عملهــا ومســتوى التخویــف المناســب للجمهــور وكیفیــة اســتجابتهم مــع هــذا 

، لــذا نجــد صــفحات التوعیــة الصــحیة النــوع مــن الرســائل، حتــى تحقــق مفعــوال ناجحــا یــؤدي إلــى التغییــر

 المتتبـع  مع عبـارات التخویـف وهـذا حتـى تجعـل من اإلستماالت عبر موقع الفایسبوك تستخدم هذا النوع

  .حرصا وحتى یتتبع النصائح واإلرشادات التي تقیه من المرضأكثر 

  : كما تؤدي استمالة التخویف إلى جعل المتلقي یستجیب للرسالة في حالتین"

 .شدة اإلثارة العاطفیة والتي تشكل حافزا لدى المتلقي لالستجابة .1

 "2توقعات الفرد بإمكان تجنب األخطار وبالتالي تقلیل التوتر العاطفي .2

  : وتوجد ثالثة عوامل تؤثر على شدة اإلثارة العاطف وهي 

                                                
 .151مرجع سبق ذكره،  ص االتصاالت التسویقیة، علي فالح الزغبي،  1
 .191، مرجع سبق ذكره،  ص  االتصال ونظریاته المعاصرة، لیلى حسن السید،  حسن عیماد مكاوي 2
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التــي وجـــب أن تكــون لهــا معنــى عنــد الجمهـــور المســتهدف حتــى یســتجیب معهـــا  :محتــوى االســتمالة  .1

 .ویحدث الوتر العاطفي 

إلـى أن القـائم باالتصـال غیـر ملـم بالمعلومـات الكافیـة  أو انـه  فـي حالـة نظـر المتلقـي :مصدر الرسالة  .2

 . مبالغ في التخویف، فسیرفض كل التوقعات وبهذا تفشل الرسالة

إذا تعرض المتلقي لرسائل مشابهة من قبل قلـت نسـب الخـوف لدیـه  :خبرات االتصال السابقة للمتلقي  .3

فكلمــا كــان هنــاك عنصــر مفاجئــة بالنســبة  ممــا یــؤدي إلــى مــا یســمى بالتحصــین العــاطفي عنــد المتلقــي،

  .1للجمهور كلما زادت نسب اإلثارة العاطفیة، أما إدراك الخطر تدریجیا یقلل الخوف عند الجمهور

  قـد یكـون أسـلوب الفكاهـة السـبب فـي إتـالف حقیـق الرسـالة، فقـد یـتم االنتبـاه والتركیـز   : الفكـــــــــــاهة

تعمل على جذب النظـر ودفـع المتلقـي إلـى متابعـة بقیـة الحصـة  فهي، 2على الشكل و إهمال المضمون

ال غیر فالحملة التي تعتمـد علـى الهـزل قـد تـؤدي إلـى سـقوط الرسـالة فـي غضـون ، الن الخـط الفاصـل 

ي الحمـــالت العمومیـــة الصـــحیة فـــ. 3الـــذي یصـــعب تحدیـــده) ســـرعة التصـــدیق(بـــین الفكاهـــة والســـذاجة 

 هــذا األســلوب، ألنهــا تفقــد قیمتهــا الحقیقــة، الن المواضــیع الصــحیة والبیئیــة ال یستحســن االعتمــاد علــى

 . مواضیع حساسة وجب التعامل معها بفطنة أكبر، و تجنب كل ما یمكن أن یضعف معناها الحقیقي

  ال یمكـن اسـتخدام هـذا األسـلوب فـي معالجـة المواضـیع الصـحیة والبیئیـة، ألنـه :اإلغراءات الجنسیة

و فقــدان الثقــة فــي القــائم باالتصــال وهــذا لخصوصــیة المجتمــع اإلســالمي الــذي قــد تــؤدي نفــور المتلقــي 

تبقـــى فیـــه مثـــل هـــذه األســـالیب عبـــارة عـــن طابوهـــات، فهـــي تســـتخدم فـــي المجتمعـــات الغربیـــة أیـــن تجـــد 

فاعلیتهـــا وقـــدرتها الكبیـــرة علـــى اإلقنـــاع وذلـــك لخصوصـــیة المجتمـــع الـــذي تغیـــب فیـــه المعـــاییر القیمیـــة 

 .  واألخالقیة

                                                
 .192-191،  صمرجع سبق ذكره، االتصال نظریاته المعاصرةحسن عماد مكاوي ، لیلى حسن السید ،  1
 .189، مرجع سبق ذكره ،  صاالتصال الخطابي وفن اإلقناعكریمة حسن شعبان ،  2
 .99، مرجع سبق ذكره، ص العمومي أسس وتقنیاتاالتصال نبیلة بوخبزة ،  3
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 :  االتصال العمومي لرسائل  یةقناعاإل سالیباأل  2.4.2

  تدل العدید من البحوث على أن الرسالة تكـون أكثـر إقناعـا و ذات فاعلیـة، إذا    : الوضوح والضمنیة

تتـــرك للجمهــور اســـتخالص النتــائج بنفســـه،  أنبوضــوح بـــدال مــن  أهـــدافهاحاولــت أن تـــذكر نتائجهــا أو 

ــدو هوفالنــدحیــث وجــد كــل مــن البــاحثین  الــذین عــدلوا اتجاهــاتهم حســب مــا قدمــه  األفــرادنســبة  أن مان

 انســبة الــذین غیــرو  إلــىمقارنــة  المرســل نتائجهــا بشــكل واضــح ومحــدد، الرســالة بلــغ الضــعف حینمــا قــدم

تعرضـوا رسـالة تـرك المرسـل نتائجهـا لیستخلصـها الجمهـور، لـذلك اسـتخلص الباحثـان  أناتجاهاتهم بعد 

   .1صیحة من قبل الجمهورالن أوالفكرة  إتباع، ازداد احتمال باالتصال محدداالقائم  ان هدفانه كلما ك

  وعبارات تتضمن معلومـات واقعیـة أو أراء مسـموعة  بأدلةوهي تدعیم الرسائل   :تقدیم األدلة والشواهد

، فاســـتخدام الشـــواهد الشـــرعیة علـــى رســـالة المرســـل إلضـــفاءو  ،مـــن مصـــادر أخـــرى، لتكـــون أكثـــر إقناعـــا

  .2تزید من قوة المرسل ومن مصداقیته زمةالال واألدلة

  علــى انــه ترتیــب  الرســالة، نهایــةعــرض الحجــج فــي یشــیر    : اإلقناعیــة فــي الرســالة ترتیــب الحجــج

عكـس الـذروة  تـأثیرفـي البدایـة فهـي تتبـع  األقـوىالرسـالة التـي تقـدم الحجـج  أمـا، النهایـة تأثیر أوالذروة 

مـن التــي تقـدم فــي  الحجــج التـي تقــدم فـي البدایــة تأثیرهـا أقــوى أن، فقـد اظهــر الدراسـات البدایــة تـأثیر أو

بالنســبة للموضــوعات ) هایــةنعــرض فــي ال( ترتیــب الـذروة  أن إالالعكــس ،  أظهــرت، وهنــاك مــن النهایـة

 ، كمــال الحجــة علــى نظــرة الجمهــور للمرســلوالتــي ال یهــتم بهــا الجمهــور، كمــا یتوقــف قبــو  مألوفــةالغیــر 

أشارت التجارب أن تأجیل الحجـج لألخیـر أفضـل مـن تقـدیمها فـي البدایـة، إال انـه یفضـل فهـم الظـروف 

  . 3أخرالمحیطة التي تستوجب ترتیب ما بدال 

                                                
  488-486، مرجع سبق ذكره  صاألسس العلمیة لنظریات اإلعالم جیهان احمد رشتي،  1
 .194، مرجع سبق ذكره ،  ص  االتصال ونظریاته المعاصرةحسن عماد مكاوي، لیلى حسن السید،  2
 197-196، مرجع سبق ذكره،  ص  االتصال ونظریاته المعاصرةحسن عماد مكاوي،   3
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  أو الــرأيفاعلیــة حینمــا تجعــل  أكثــرتصــبح الرســالة  : اســتخدام االتجاهــات أو االحتیاجــات الموجــودة 

خلـق احتیاجـات  لكـن، لة لتحقیـق احتیاجاتـه الموجـودةوسـیالسلوك الذي تعرضه یبدو للجمهور علـى انـه 

   .1صعوبة أكثرفتعتبر مهمة  إلشباعها أسلوب إتباعالجماهیر على  وٕاجبارجدیدة 

 إن لمعلومـات التــي تتفقـد مـع الــرأي السـائد یزیــد احتمـال تأییـد اآلخــرین لهـا، فــي    :رأي األغلبیــة  تـأثیر

الجمهــور  أنحـین أن الرســائل التـي تــردد رأي األقلیــة ال یحتمـل أن تجــذب المؤیــدین إذ أثبتـت الدراســات 

  . األغلبیةرأي یتبنى بعض اآلراء ألنه رأى أنها تتفق مع 

 ــأثیر ــراكم التعــرض والتكــرار ت رار الرســالة مــن بــین العوامــل المســاعدة علــى عملیــة اإلقنــاع إن تكــ   : ت

    2.ولبلوغ التأثیر المرغوبللتذكیر  والتأثیر، إذ نجد أن الحمالت تعتمد كثیرا على تكرار الرسائل 

زیادة على هته األسـالیب هنـاك عناصـر هامـة وجـب أن تتـوفر فـي الرسـالة وهـذا حتـى تـؤدي الغـرض و 

  : المطلوب وتحقق النجاح للحمالت االتصال العمومي وهي كالتالي

  بســرعة، ویســتطیع تــذكره مكــن المتلقــي مــن فهمــه وقراءتــهیأن یكــون محتــوى الرســالة ســهال : نقرائیــةاال. 

وعلیــه یجــب تحدیــد مضــمون رســائل االتصــال العمــومي بكــل دقــة وببســاطة بحیــث ال تتــداخل األفكــار 

 .3والمشاریع یبعضها البعض، حتى ال تفقد قیمتها

  4مراعاة ترتیب أفكار الرسالة وعدم ترك فجوة في أجزائها: االنسیابیة. 

  5مهم وعاجلأي تناول الموضوع  بطریقة مباشرة ، والتعبیر عما هو : الرشاقة . 

                                                
 . 499- 498، مرجع سبق ذكره ،   األسس العلمیة لنظریات اإلعالمجیهان احمد رشتي،  1
 .198-197، مرجع سبق ذكره، صاالتصال ونظریاته المعاصرحسن عماد مكاوي،  2
 104، مرجع سبق ذكره ، ص االتصال العمومي أسس وتقنیاتنبیلة بوخبزة،  3
 .92، مرجع سبق ذكره، ص التسویق االجتماعي وتخطیط الحمالت االعالمیةلمنعم البكري ، فؤادة عبد ا 4
 .45، مرجع سبق ذكره ،  ص االتصال االجتماعي العموميأمال عمیرات ،  5
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  التأكیــد علــى المعنــى م كلمــات ذات معــاني مفهومــة ومحــددةوجــب تحقیــق الوضــوح باســتخدا: الوضـوح ،

ــــة التــــي وضــــح المعنــــىبكلمــــات أخــــ ــــى وضــــوح رى، تقــــدیم أمثل ــــات التــــي تســــاعد عل ، واســــتخدام المقارن

 الموضوع 

معقـدة خاصـة إذا كـان الرسالة بالمصطلحات العلمیـة أو معـدالت ریاضـیة حشو وضرورة تجنب  ،1أكثر

  .2الجمهور غیر مثقف

 عرض النقاط المهمة في أول الرسالة أو في منتصفها و هذا إلى یشیر إلى  :لرسالةترتیب عرض ا

في نهایتها، إذ توضح نتائج البحوث في مجال التعلیم والذاكرة أن ما یذكر أوال وأخیرا یتم تذكره أفضل 

ة، ویعني هذا أن النقاط القویة في الرسالة یجب عرضها إما من تلك النقاط التي تذكر في وسط الرسال

 .3في أول الرسالة أو في نهایتها، ولكن لیس في وسط الرسالة

  :لالتصال االجتماعي  في العملیة اإلقناعیة) المتلقي(صیة الجمهور خصو   5.2

ویتأثر بمحتویاتها  ویقصد به المستقبل أو الجمهور الذي یلقى الرسالة االتصالیة ویتفاعل معها     

الة والتي وهو مجموعة من األشخاص التي تستقبل الرس .4دف المقصود في العملیة االتصالیةیعتبر الهو 

وكلما تشابهت خبرات المستقبل مع  تقوم بترجمة رموزها ومحاولة فهمها في ضوء خبراته السابقة وحاجاته

، كما أن المتلقي ال یستقبل 5موضوع الرسالة ازداد فهمه لها ومن ثم احتماالت نجاح العملیة االتصالیة

الرسالة ویتأثر بها مباشرة وٕانما یقوم بعملیات تنقیح وتنقیة حسب مجموعة من العوامل والسمات المرتبطة 

علیمه واتجاهاته وخالل عملیة انتقال الرسالة من المرسل إلى المستقبل به كالنفسیة واالجتماعیة ومستوى ت

 ل السلیم للرسالةو حدوث تشویش یعیق الوص أيقد یطرأ علیها تحریفات في الصوت أو الصورة أو الكتابة 
                                                

 .92، مرجع سبق ذكره ، ص  التسویق االجتماعي وتخطیط الحمالت اإلعالمیةفؤادة عبد المنعم البكري،  1
 .132مرجع سبق ذكره ،  ص  نظریات االتصال، ن المشاقبة،بسام عبد الرحم 2
 .146، مرجع سبق ذكره ، ص  االتصاالت التسویقیةعلي فالح الزغبي،  3
 .135ص  مرجع سبق ذكره، نظریات االتصال، بسام عبد الرحمن المشاقبة،  4
 .83ص  مرجع سبق ذكره ،علم االتصال إلىمدخل  منال طلعت محمود، 5
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یكون القیاس حسب  وٕانمایقدمه القائم باالتصال  یقاس نجاح العملیة االتصالیة على ما أاللذلك یجب 

  .1ومواقف المستقبل واتجاهاتعلى سلوكیات  طرأتالتي  یراتالتأث

لم یكن لدى القائم باالتصال فكرة جیدة عن طبیعة  فإذامتغیر في العملیة التصالیة،  أهمالجمهور  إن    

یوجد  إذ، الرسالة وٕاقناعه مهما كان إعدادعلیه  التأثیرالجمهور وخصائصه، فسیحد هذا من مقدرته على 

ؤثر في المضمون الذي سیقدم للمتلقي نفسه مثل خلفیته، تجاربه السابقة تالعدید من المتغیرات التي 

وفیما یلي سنعرض أهم العوامل الخصائص التي لها تأثیرا على  2عواطفه وتعلیمه وجنسه وسنه وشخصیته

  . تصمیم الرسالة والحملة اإلعالمیة الموجه للمتلقي بهدف إقناعه والتأثیر على سلوكیه

مما وجب على القائم باالتصال  المتلقین،وعلیه فان هناك مجموعة من العوامل التي تأثر على سلوك     

، وفیما یلي ولة دراستها والتعمق فیها وهذا حتى یتمكن من التأثیر الفعلي علیهأخذها بعین االعتبار ومحا

   :  سنحدد أهم العوامل المتصلة بالمتلقي وتأثیراتها علیه

 حیث یقوم بتفسیر رموزها طبقا له الخاص على استجابته للرسالة، تأثیرهالداللي للمتلقي له  إلطار .1

جماعة مجموعة من التصورات واالتجاهات التي تتحكم في سلوكه وفي نظرته  أووهذا الن لكل فرد 

 .وهي مشتقة من بیئته وثقافته وشخصیته لألشیاء

الحسي للمتلقي والذي یتمثل في حواسه من سمع، بصر، لمس وتذوق، فهي الطریق الذي  اإلدراك .2

 .3سیعیق في وصول الرسالة، فان ذلك فهم الرسالة، ففي حالة كانت هته الحواس معطلة إلىیؤدي 

 فهم الجمهور وخصائصه وظروفه كلها عوامل تلعب دورا مهما في بناء معنى الرسالة ودرجة تأثیرها .3

، فالمتلقي ال یصدق وال ینصاع للرسالة اإلعالمیة بشكل مباشر بل قد یرفضها وال في عقلیة الجمهور

                                                
، مرجع سبق ذكره،  مدخل إلى اإلعالم واالتصال المفاهیم األساسیة والوظائف الجدیدة في عصر العولمةرحیمة الطیب عیساني،  1

 .74ص 
 .515ص  ، مرجع سبق ذكره، األسس العلمیة لنظریات اإلعالمجیهان احمد رشتي، 2
 .84، مرجع سبق ذكره، ص  مدخل إلى علم االتصالمنال طلعت محمود،  3
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أو قد یتخذ موقف الالمباالة من الرسالة  یستجیب لها إذا كانت ال تتفق و میوالته ورغباته الخاصة،

 .دورا كبیرا في تأثره بالرسالة واقتناعه بها المتلقيلذا تلعب خصائص   ،1وال یتفاعل معها

عدم فهمها وتتمثل في اللغة المشتركة بین المرسل  أوعوامل ترتبط بفهم الرسالة  أیضاوهناك  .4

 ویتمكن منالمتلقي  إلى تصل الرسالة لغة مشتركة واضحة حتىتكون  أنوالمستقبل، حیث وجب 

تحلیلها وفهمها، ودرجة االنسجام والتجانس بینهما، االحترام والمودة والثقة فإذا وجدت هذه العوامل 

 .یتمكن المرسل في إیصال أفكاره إلى المتلقي دون عناء

ا لدى المتلقي ثقافة المتلقي وخبرته ومعرفته بالموضوع، فاألفكار والمعلومات الجدیدة تجد طریقه .5

  .2المتجرد عن الخلفیة الموضوعیة والمعرفیة بشكل أسرع وأسهل

المستقبل یدرك  أننقول  أنمن الخطأ وخصائصه السیكولوجیة النفسیة، ف المعرفة، إلىیة المتلقي عداف .6

، وهذا طبقا لدوافعه إدراكهویترك ما ال یرید  إدراكهیدرك ما یرید  فاإلنسانالرسالة بمجرد إرسالها، 

. كل ذلك في ظل حریته في اختیار ما یشاء من الرسائل المتاحة إشباعهاالخاصة وحاجاته التي یرید 

فكلما حققت الرسالة حاجات معینة لدى المتلقي كلما سعى إلیها بنفسه دون غیرها من الرسائل، وهذا 

اقع التواصل االجتماعي إذ نجد أن ما نجده ربما في ما یخص حمالت التوعیة الصحیة مثال عبر مو 

المستخدم یبحث عبر الصفحات على المعلومات التي تفید حالته الصحیة إذ تقدم له ما یجب أن 

، وهنا فقد أردك ما یرید أن یستوعبه تخلي عن ما هو مضر ومعادي لحالتهیكون وتوعیه بضرورة ال

ه، فهو عند إدراكه للرسالة یكون انتقائیا ویحدث ذلك بشكل یتوافق وحاجاته وقیمه وعواطفه واهتمامات

 .  3عملیات السیكولوجیة ولیس عشوائیامتوافقا مع ال

                                                
 .136، مرجع سبق ذكره، ص نظریات االتصال بسام عبد الرحمن المشاقبة،  1
ص    ،، مرجع سبق ذكرهمدخل إلى اإلعالم واالتصال المفاهیم األساسیة والوظائف الجدیدة في عصر العولمةرحیمة عیساني،   2

75. 
 .84ص ، مرجع سبق ذكره،  مدخل إلى علم االتصالمنال طلعت محمود، ،  3
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 االقتناععملیة  دي لها دورا كبیرا في تحدتتلقي والهناك مجموعة من الخصائص الخاصة بالم أنكما     

 :الرسالة علیه ومن بین هته الخصائص مایلي  وتأثیر

كبیرا في درجة اختیار الرسالة والتأثر و اإلقناع، إذ تشیر األبحاث إلى أن یلعب السن دورا  :السن  .1

األفراد الصغار في السن یفضلون المواد الترفیهیة أكثر من الجادة، كما أن هناك ارتباط سلبي واضح 

قل اهتماما، فكلما لشباب یكونون عادة أبین صغر السن واالهتمام بالشؤون العامة، فاألفراد في سن ا

ارتفع السن یتحول االهتمام إلى المضمون الخیالي الخفیف أو الموضوعات الجادة، واألمر یختلف 

اهتماما بالشؤون العامة وتجدهم یقرؤون  أكثرتجدهم  إذبالنسبة للشباب في الدول النامیة والمستعمر 

، فإنهم في سن رافضة ومحبة لالستطالع سواء كانوا إناثا أم ذكورا فانهم ، 1المواضیع الجادة الظاهرة

، وحیث تعتریهم مرحلة انتقال من الطفولة إلى الشباب ومع ما كیانهم ووجودهم یحاولون إثبات

، لذلك وجب باألمر السهلبموضوع ما لیس یصاحب ذلك من أثار فسیولوجیة وبیولوجیة فان إقناعهم 

المباشر  واإلرشاددون توجیه النصح  أمثالهمت على القائم باالتصال استغالل عواطفهم وتجمید بطوال

 .2الذي قد یؤدي إلى نتائج عكسیة

، إذ یثور إلى في العملیة اإلقناعیة و هو الجنسیجب اخذ بعین االعتبار العامل األساسي   :الجنس  .2

الذهن دائما ما إذا كان اقتناع المرأة أسهل من اقتناع الرجل، إذ تشیر الدراسات الحدیثة إلى أن 

بها على العقل النساء أكثر قابلیة للتأثر من الرجال، فان من أهم سمات المرأة اندفاعها العاطفي تغل

مما یمكن أن تكون عملیة إقناع المرأة والتأثیر علیها أكثر سهولة إذا تم مخاطبتها عاطفیا، إال أن 

هناك دراسات أخرى أثبتت أن الرجل أیضا یتأثر عاطفیا أكثر من النساء، ویعود ذلك للبیئة ولحالة 

                                                
 .529-528ص  ، مرجع سبق ذكره،االسس العلمیة لنظیات االعالم احمد رشتي،جیهان  1
 .235، ص ، مرجع سبق ذكره االتصال الخطابي وفن اإلقناعكریمة حسن شعبان ،  2
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یجب أن تكون مزیجا من األدلة العقلیة الصحیة والثقافیة الخاصة به، إال أن تأثیر الرسالة اإلقناعیة 

 .  1والعاطفیة سواء كانت موجه للذكر أو لألنثى وهذا حتى تحقق التأثیر المرغوب

، فان جمهور الوسائل ر أساسيلجمهور المتلقین متغی والثقافي یعتبر المستوى التعلیمي :وثقافة التعلیم 

المطبوعة مثال یحتاج نوعا وقدرا من المهارة، لكن أي شخص یمكن أن یكون من جمهور الرادیو 

، لهذا فان هناك ارتباطا بین قراءة الجریدة ودرجة التعلیم ، فقد رأى البعض أن األفراد والسینماوالتلفیزیون 

ین على إرواء حاجتهم للمعرفة لعدم قدرتهم على اكتساب مهارة القراءة، إال نهم الذین كانوا غیر قادر 

أصبحوا بفضل الرادیو وحتى التلفزیون قادرین على اكتساب المعرفة من خاللهما وذلك باالستماع 

یة ومشاهدة البرامج،  فقد أظهرت بعض الدراسات ان االستماع للبرامج الجادة في الوالیات المتحدة األمریك

متصل اتصاال كبیر بدرج التعلیم فالمتعلمون یختارون البرامج الجادة بینما األقل تعلیما یختارون الترفیهیة 

، وقد أكد الباحث هوفالند أن هناك ارتباطا ایجابیا بین مقدرة الفرد الذهنیة ودرجة استیعابه للرسالة 

ذین حصلوا على نصیب اكبر من التعلیم اإلعالمیة، فان استیعاب األفراد لمعلومات اكبر دائما من ال

  .2والذین یتمتعون بقدرات مرتفعة

                                                
 .237-236، ص ، مرجع سبق ذكره االتصال الخطابي وفن اإلقناع، كریمة حسن شعبان 1
 .528ص ، مرجع سبق ذكره، إلعالماألسس العلمیة لنظریات اجیهان احمد رشتي،  2
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   : تمهید    

یعتبر التسویق االجتماعي أحد التخصصات الحدیثة التي یصعب دراستها نوعا ما وهذا لقلة     

علم النفس، علم  ،من العلوم األخرى، كعلم االجتماع والدراسات، باعتباره علما یستقي البحوث

م خدمة اجتماعیة یقدتمن خالل أسالیبه  یسعى أحد تقنیات االتصال العمومي، إذ فهو ،الخ...االقتصاد

تحسین الظروف و خطوات منهجیة تهدف لتغیر السلوك  وظیفبت في المجتمعوالتغیر االیجابي الفعال 

ستخدمها ا ،االستراتیجیات و المبادئالمعیشیة لألفراد، فقد أخذ التسویق اإلجتماعي من التسویق التجاري 

باختالفها  ومناهج جدیدة لمحاربة الظواهر طرق وحاول تقدیماإلجتماعیة، والقضایا لمعالجة المشاكل 

على  ساعدهمما  ،ظواهرالمختلف بتقدیمه حلول تعالج  احهونج هتمیز  تفند دید من الدراساتالعفوتنوعها، 

، وذلك باعتماده على الحمالت اإلعالمیة المختلفة التي تساعده على نشر رسائله الهادفة لتوسع والظهورا

  . عدیدةراتیجیات و بوسائل تإلى الجمهور المستهدف باس

 اإلعالمیةعلى التسویق االجتماعي و الحمالت تسلیط الضوء لذا نحاول من خالل هذا الفصل      

 األول أساسینمبحثین  إلىالتصال االجتماعي ، حیث قسما هذا الفصل لتفعیل مجال ا باعتبارهما تقنیتین

ودوره في  استراتیجیاته أهموبین التسویق التجاري و  والفرق بینه والنشأةحول التسویق االجتماعي الماهیة 

ٕاعطاء و قمنا بتعریفها  إذالمبحث الثاني فكان خاص بالحمالت  أما، یر االجتماعي والخدمة االجتماعیةتغی

  .أهم أنواعها و استراتیجیاتها وأنواع التصامیم التي تستخدمها 
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  التسویق في خدمة اإلتصال اإلجتماعي  1.3

ووظیفــة مؤسســاتیة تجاریــة  االقتصــادیةیعتبــر التســویق أحــد المصــطلحات : فهــوم التســویق م  1.1.3

یتم من خاللها تحقیق الربح للمؤسسة و المنفعة للمستهلك والمجتمـع وهـذا مـن خـالل إرضـاء رغباتـه وتـوفیر 

مــن خــالل هــذا ســنعرض مجموعــة مــن التعــاریف، نتعــرف مــن خاللهــا علــى مفهــوم التســویق وأهــم .حاجاتــه

  .وظائفه

هــو المهمــة التــي تبــدو بســیطة، فهــو حالــة ذهنیــة وموقــف :  Christian Michon التســویق حســب و    

خـالل مجموعـة مـن الخبـرات والخـدمات تلبیـة رغبـات واحتیاجـات المسـتهلكین  إداري وتكنولـوجي یسـمح مـن

فســــة وهــــذا وفـــي الوقــــت الــــراهن أصـــبح وســــیلة ضــــاغطة علـــى المؤسســــات المنا. بطریقـــة مربحــــة للمؤسســــة

   .1باستعمال كل المتطلبات المالیة والتكنولوجیا والموارد والهیاكل البشریة

والجماعــات علــى مــا  األفــرادیحصــل مــن خاللهــا  عملیــة مجتمعیــة،"فیــرى أنــه   " *Philip Kotleأمــا     

 أیضـارف ویعـ  2" یناآلخـر و عملیة خلق وتـوفیر وتبـادل المنتجـات والخـدمات ذات قیمـة مـع  یحتاجون إلیه،

  " .3على انه مجموعة من الطرق والمناهج لدراسة السوق

لخلـق الفـرص التـي  األفكـارفهو عملیة تخطیط وتنفیذ وتعزیز مفهوم التسعیر وتوزیع السلع والخـدمات و      

كمـــا یعــد التســـویق وظیفـــة تجاریــة و إداریـــة مربحـــة، یســعى مـــن خاللهـــا  4الفردیــة والتنظیمیـــة األهـــدافتلبــي 

                                                
1 Christian Michon, Le Marketeur - Les nouveaux fondements du marketing-  ,Paris, 
Pearson,2003,p1.   

* Philip kotler   : كرابع أهم مفكر في  2001في شیكاغو، بروفیسور في التسویق الدولي ، اختیر عام  1931ماي  27من موالید
 .مجال اإلدارة 

  2 L’quipe pédagogique chargée du module, Manuel de marketing fondamental,  Ecole des Hautes 
Etudes commerciales, Alger, 1er année master,2013/2014, p 13.    

  3 Denis Lindon ,Frédéric Jallat ,Le Marketing Etudes,Moyens D’action Stratégie, 5 éme ed ,Paris, 
Ed Dunod, 2005, P 2.             
4 Philip Kotler , Marketing management millenium Edition , America, Ed : university of phoenix , 
2001 ,p 4 
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جذب عمالء جـدد مـن خـالل تقـدیم الجـودة والمنفعـة و المحافظـة علـى : دف المزدوج والمتمثل فيتحقیق اله

  .1رتیاحالا و فضلاألالعمالء الحالیین من خالل تقدیم 

قتصــادیة حتــى تعــرف بمنتجاتهــا الا و یعتبــر التســویق العملیــة التــي تعتمــد علیهــا المؤسســات التجاریــة و   

لتســویق یحــدد رغبــات واحتیاجــات السـوق ومــن هنــا یقــوم بتســویق مــا یحتــاجون وخـدماتها لألفــراد والمجتمــع فا

  . لیاتاآل،باستخدام مختلف  األفرادب معها و اإلیه بطریقة فعالة یتج

علــى المــدى الطویــل وفــي نفــس  ربــاحاألكمــا یرتكــز مفهــوم التســویق علــى الفكــرة القائلــة بضــرورة تعظــیم    

فـي المؤسســة وســعیهم جمیعـا لمقابلــة وتحقیــق حاجــات  ألخــرى ا اتدار اإلالوقـت یتكامــل التســویق مـع جهــود 

  : ویتكون هذا المفهوم من ثالثة عناصر أساسیة وهي. ورغبات الزبائن

یعتبر جوهر وقلب مفهوم التسویق بحیث یتطلب فهـم ودراسـة مـا :  الحساسیة لحاجات ورغبات الزبون - 1

 .یستطیع المنافسون تنفیذه یتوقعه الزبائن وتنفیذ تلك التوقعات بطریقة أفضل مما

وهـو المحافظـة علـى مسـتویات الـربح المقبـول لمـدة طویلـة وذلـك بتحقیـق التـوازن   :األمدالربحیة طویلة  - 2

بــین تقـــدیم مـــا یحتاجـــه الزبــون وبحـــوث الســـوق وتصـــمیم المنتجــات، التصـــنیع والتـــرویج وتقـــدیم خـــدمات 

 . وتحقیق مستوى ربحي معین یراداتاإلن تتطلب أموال كبیرة لذا یجب  ضما موراألللزبائن كل هذه 

    2.ألخرى االوظیفیة  نشطةاألالتسویقیة مع  نشطةاألوهو تكامل  :التكامل الوظیفي   - 3

  

  

  

                                                
1 Armstrong, Adam, Denize,Kotler; principles of marketing,6th, , Pearson Australia,  2015 ,p 4.  

 .33ص ،  2003،عمان، دار حامد للنشر و التوزیع ،تسویق مفاهیم معاصرةالموسى سویدان، شفیق إبراهیم حداد،  2



         االجتماعياالتصال  التسویق والحمالت اإلعالمیة في خدمة                                 الثالث  الفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

118 
 

 : اإلجتماعيمفهوم التسویق    2.1.3

یســـتغل مبـــادئ  إذیعتبـــر التســـویق االجتمـــاعي احـــد التقنیـــات األزمـــة فـــي مجـــال االتصـــال العمـــومي ،       

مـــن خـــالل هـــذا  ،خدمـــة القضـــایا واإلشـــكاالت التـــي یعالجهـــا االتصـــال االجتمـــاعيل وطریـــق عمـــل التســـویق

  . أسالیبه أهمتعریف التسویق االجتماعي حتى نكون في صورته ونفهم   إلىسنتطرق فیما یلي 

عــام " Zaltman**و kotler"كــان مــن طــرف البــاحثین اإلجتمــاعيتعریــف رســمي لمفهــوم التســویق  أولفــ    

لباحثــان علــى أنــه تصــمیم وتنفیــذ ومراقبــة البــرامج التــي یــراد بهــا التــأثیر علــى مقبولیــة حیــث عرفــه ا 1971

ت، التســـعیر اإلتصـــاالة،اإلجتماعیة والتـــي تنطـــوي علـــى النظـــر فـــي تخطـــیط للمنتجـــات اإلجتماعیـــ األفكـــار

  .1والتوزیع وبحوث التسویق

عبــارة م علــى التصــمیم والتنفیــذ ، و قــائ اإلجتمــاعيیــرى الباحثــان مــن خــالل هــذا التعریــف بــأن التســویق      

علــى التخطــیط، و الــذي یقــوم ، اإلجتمــاعيببــرامج التســویق  األفــرادبــرامج یهــدف بهــا قیــاس مــدى تــأثر عــن 

  ...).السعر، التوزیع (والمزیج التسویقي  اإلتصالو  اإلعالمعتماد على وسائل إال

جاري فهـو یهـدف للتـأثیر علـى السـلوك هو تطبیق لمفهوم وخصائص التسویق الت اإلجتماعيو التسویق     

  .2المجتمع الذي هم جزء منه أومن الجمهور المستهدف، لتحسین حیاتهم  رادياإل

كما یعرف أیضا على أنـه التنفیـذ المنهجـي لمفـاهیم وتقنیـات التسـویق إلنجـاز و تحقیـق أهـداف سـلوكیة      

للتسـویق التجـاري الـذي یهـدف  األخـروجـه فهـو یعتبـر  ال  ،3ت الصحيو امحددة لتحسین الصحة وتقلیل التف
                                                

** Gerald Zaltman : كتابا، كان آخرها كیف  20هو جوزیف ویلسون أستاذ فخري في كلیة هارفارد إلدارة األعمال، مؤلف ومحرر
 ).Metaphoria (2008والتسویق ) 2003(یفكر العمالء 

1   Alan R Andreasen, social Marketing: its Dfinition and domain, Journal of public and marketing, 
vol.13 ,1994, p 108. 
2 Bill smith, Deffinning Social Marketing , Academy for sducational development ,p07  
3   Anthony Simiyu Wakhisi, A Social Marketing perspective of Young people’s sexual health, A 
thesis submitted for the degree of doctor of public health, school of health and social care, Brunel unv, 
2012, p 15   
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تعـدیل إتجاهـات  أووتـرویج أفكـار  األفـرادتجاهـات وسـلوكیات الاو  اآلراءالتعدیل في  أوإحداث التغییر  إلى

وذلـك لتحقیـق الصـالح العـام عـن طریـق  أخـرى من جهة والمجتمع مـن جهـة  األفرادأفراد المجتمع لمصلحة 

والمـــؤثرة والناجحـــة، فالتســـویق ال یعنـــى الســـلع فقـــط وٕانمـــا امتـــد لیشـــمل  یـــة الهادفـــةاإلعالمإعـــداد الحمـــالت 

، فهـو ینطـوي علـى اسـتخدام مبـادئ  اإلجتمـاعية،  التـي تعنـى بالسـلوك اإلجتماعیوالقیم  األفكارالخدمات و 

قـیم  أوسـلوكیات  أولتـرویج أفكـار  عالنـياإل بهـاراإلو  بـداعاإلومهارات علـم التسـویق وكـذلك كافـة أسـالیب 

  . 1جتماعیة مفیدة للمجتمعا

مــن التســویق التجــاري الكثیــر مــن الخصــائص و المهــارات و حتــى الوســائل  اإلجتمــاعيیأخــذ التســویق      

أنهمــا یختلفــان فــي المبــادئ  إال اإلجتمــاعيفالتســویق التجــاري یعــد بمثابــة القاعــدة التــي قــام علیهــا التســویق 

الخاطئـــة، ویقـــوم بتعـــدیلها حتـــى یحقـــق  األفـــرادجاهـــات یهـــدف لتغییـــر ســـلوكیات و ات اإلجتمـــاعيفالتســـویق 

، وهـذا عـن طریـق إعـداد حمـالت فـاتاآلو  خطـاراإلالمصلحة العامة ویحافظ على الفرد والمجتمع مـن كـل 

  .الشرائح المعنیة  إلىتوعیة إعالمیة  هادفة وناجحة تصل 

فــال یمكــن أن یكتمــل عملــه مقومــات اتصــالیة  اإلجتمــاعيمــن خــالل هــذا التعریــف یتضــح أن للتســویق     

 اإلعـــالمإذا اســـتخدم مختلـــف وســـائل  إالویحقـــق هدفـــه والمتمثـــل فـــي التـــأثیر علـــى الفـــرد وتحســـین معیشـــته 

  .والترویج  اإلتصالو 

أنـــه ورغـــم  اإلجتمــاعيمــا یمكـــن أن نالحظــه مـــن خــالل عرضـــنا للتعــاریف الســـابقة لمصــطلح التســـویق     

جه اتفاق فیما بیـنهم، فـي مجموعـة مـن النقـاط  نـذكر أو ن هناك أ إالت تخصصهم الااختالف الباحثین ومج

  : أهمها

                                                
  8-7ص   مرجع سبق ذكره،،  لتسویق االجتماعي وتخطیط الحمالت اإلعالمیةفؤادة عبد المنعم البكري، ا 1
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ســع أو  اإلجتمــاعيأن التســویق  إالللتســویق التجــاري   األخــربمثابــة الوجــه  اإلجتمــاعيیعتبــر التســویق  -

 . سعأو نطاقات  إلىمن التسویق التجاري ألنه یمتد 

 . اإلجتماعيالتسویق التجاري قاعدة علمیة للتسویق   -

لـــة تعـــدیلها لتحقیـــق و التغییـــر الســـلوكیات الخاطئـــة داخـــل المجتمعـــات ومح اإلجتمـــاعيلتســـویق یهـــدف ا -

 .المصلحة العامة  

، للتـأثیر اإلقنـاعو  اإلتصـالبوظیفتـه مـن خـالل اعتمـاده علـى نظریـات ونمـاذج  اإلجتماعيیقوم التسویق  -

طبـة جمهـوره والوصـول وهـذا حتـى یسـتطیع مخا اإلعـالمعلى اتجاهاته وسلوكیاته وعلى مختلف وسـائل 

 .إلیه بدون جهد وفي وقت محدد  

 :نشأة وتطور التسویق اإلجتماعي   3.1.3

تسـویق السـلع "نشـر بعنـوان  مـن خـالل مقـال 1952عـام  اإلجتمـاعيللتسـویق  صـلیةاألظهرت الفكـرة       

أن تحفـز النـاس یـة اإلعالمبحیث أظهر هـذا المقـال كیـف یمكـن  للحمـالت " والمواطنة على شاشة التلفزیون

كـان هـذا بمثابـة مقدمـة لتفكیـر جـدي حـول . على اتخـاذ إجـراءات صـائبة و تحفـز التفكیـر العقالنـي للمجتمـع

، وكیـف یمكــن تطبیــق اإلجتمــاعيكیفیـة اســتخدام واسـتغالل أســالیب التسـویق للتــأثیر علـى الجانــب السـلوكي 

 األفكـارمـة هـذه و اأنـه تـم معارضـة ومق الإة والصـحیة، اإلجتماعیـأدوات التسویق التجاري فـي حـل المشـاكل 

ة یهـدد اإلجتماعیـوالقـیم  باألفكارمن طرف المسوقین، فالبعض یرى أن استبدال تسویق المنتجات الملموسة 

ة، ومــع ذلــك  ظهــور اإلجتماعیــالســیطرة  إلــىیــرى أنهــا تــؤدي  األخــرقتصــادي و الــبعض الامفهــوم التبــادل 

، تــم طــرح  1لصــقل أفكــارهم وتجســیدها علــى أرض الواقــع جتمــاعياإلالمعارضــة قــد ســاعد أنصــار التســویق 

                                                
1 Anthony Simiyu Wakhisi, A Social Marketing perspective of Young people’s sexual health Ibid, 
p 15  . 
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ــــاحثین  1971عــــام " اإلجتمــــاعيالتســــویق "مصــــطلح   ,Kotler »الشــــهیرین  مــــریكییناألمــــن طــــرف الب

Zaltman »   1"تطبیق تقنیات و أدوات التسویق التجاري ألغراض إجتماعیة" من خالل مقال بعنوان  .  

كجــزء  1970و  1960ل مــرة فــي دول العــالم الثالــث مــا بــین عــام و أل ياإلجتمــاعتــم تطبیــق التســویق      

 ســرةاألمــن جهــود التنمیــة الدولیــة حیــث نفــذت مبــادرات الصــحة العامــة المختلفــة، مثــل التحصــین، وتنظــیم 

  .2والتغذیة في أفریقیا وآسیا وأمریكا الجنوبیة

، 1970ائـل عـام أو نـذ تمیـزه فـي كتخصـص فعلـي قـد خطـا خطـوات هائلـة م اإلجتمـاعيأمـا التسـویق        

و  صـاباتإالالصـحة العامـة والوقایـة مـن  تاالمجـة في اإلجتماعیوكان له أثر إیجابي عمیق على القضایا 

فــــي صــــمیم المســــاعدة  ساســــیةاألالبیئــــة، والمشــــاركة المجتمعیــــة، حیــــث اســــتخدمت مجموعــــة مــــن المبــــادئ 

علــى وقـــف انتشـــار فیــروس نقـــص المناعـــة البشـــریة تقلیــل اســـتخدام التبـــغ، العمـــل : ة الممثلـــة فـــياإلجتماعیــ

، ومنــع المالریــا، كمــا ســاعد علــى الحــد مــن مــرض دودة غینیــا، وجعــل ارتــداء خــوذة الدراجــة قاعــدة )یــدزإال(

ى لهـــم أو اجتماعیـــة، والحـــد مـــن رمـــي النفایـــات، ووقـــف البلطجـــة، وزیـــادة إعـــادة التـــدویر، وتشـــجع مـــن ال مـــ

و حلـج  لیفـةاأللتـرخیص حیوانـاتهم   لیفـةاأل، وٕاقنـاع أصـحاب الحیوانـات للمشاركة في برامج التدریب المهني

  . 3....القطن بأنبوب خاص به

علــى  اإلجتمــاعيالســبعینات وبدایــة الثمانینــات ركــزت جهــود البــاحثین فــي مجــال التســویق  خــراأو فــي       

كیـــة ، بحیــث تــم اســـتخدام مریألاخاصــة فـــي الوالیــات المتحــدة  اإلجتمــاعيالتنفیــذ العملــي والفعلــي للتســـویق 

مریكیـــة وهـــذا مـــن خـــالل وضـــع بـــرامج تفیـــد ألاســـریة للعـــائالت ألامبادئـــه فـــي بـــرامج تنظـــیم الخدمـــة والحیـــاة 

ــــد منــــع التــــدخین وتعــــاطي المخــــدرات ، بحیــــث وصــــلت بــــرامج التســــویق  ــــة الســــلیمة ، و حمــــالت تفی التغذی

                                                
 1 Camille Boubal, la (re)-découverte du nudge et du marketing social en santé publique:le cas de 
la nutrition , centre de sociologie des organisation, siences Po, 2015.p 1.  
2 Hilary Bellamy, Rachel Salit and Loren Bell , social marketing resource manual: a guid for state 
nutrition education networks , Department of Agriculture, Washington. April 1997,  p6 
3    Bill Smith, Defining social Marketing ( chapter 1) , academy for Educational Development .p 2 . 
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یجابیـة التـي تفیـدهم فـي الحیـاة إلالسلوكیات نقطة إجبار الناس على تبني كل ا إلىودرجة تنفیذه  اإلجتماعي

علــى مــدى الســنوات  ، و1اإلجتمــاعيو تقویــة منتجــات التســویق  اإلتصــالة ،وهــذا بتقویــة تقنیــات اإلجتماعیــ

مركـز : كیـة، مثـلیر مألات الحكومیـة الافالعدید من الوكـ اإلجتماعيبالتسویق  اإلهتمامالعشرین الماضیة زاد 

لتعزیــز مهمــة  اإلجتمــاعيإســتخدمت بــرامج التســویق ... عهــد الــوطني للســرطانالوقایــة مــن المخــدرات و الم

  .2ةاإلجتماعیمنظماتهم وللحفاظ عل مكانتها 

 :بین التسویق اإلجتماعي والتسویق التجاري  الفرق 4.1.3

أكثـــر  اإلجتمـــاعيوالتســـویق التجـــاري باعتبـــار، أن التســـویق  اإلجتمـــاعيیفـــرق البـــاحثون بـــین التســـویق     

 بط بالســـوق والمســـتهلك والـــربح خاصــــةاطـــا بـــالمجتمع والفـــرد والســـلوكیات بینمـــا التســـویق التجـــاري فیـــرتارتب

  : ویرتكز الباحثون في ذلك على مجموعة من العناصر نذكر أهمها 

أكثر ارتباطا  اإلجتماعيوالتسویق التجاري باعتبار، أن التسویق  اإلجتماعيیفرق الباحثون بین التسویق 

، ویرتكز بط بالسوق والمستهلك والربح خاصةفرد والسلوكیات بینما التسویق التجاري فیرتبالمجتمع وال

  : الباحثون في ذلك على مجموعة من العناصر نذكر أهمها 

 أوغیر مادي فمثال محلول معالجة الجفاف  أویكون مادي  اإلجتماعيالمنتج في التسویق : المنتج .1

ادیة، في حین أن معالجة الجفاف عن طریق النصائح التطعیمات منتجات م أومحاربة الحشرات 

أما المنتج في التسویق . فهي منتجات غیر مادیة... كالنظافة الشخصیة والمنزلیة والرضاعة الطبیعیة

                                                
1   Le marketing social au service des projets de développement , travail realize conjointement avzc 
le groupement de recherche et d’echange technologique (GRET), Enea consulting,  Janver 2010, p 19.  
2   Hilary Bellamy, Rachel Salit and Loren Bell , social marketing resource manual: a guid for state 
nutrition education networks , Ibid, p 6. 
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التجاري فیكون غالبا شیئا مادیا ألن المنتجین یهمون ببیع منتجاتهم  ولیس بتعلیم المستهلك إستخدام 

 .1هذه المنتجات 

یكون  أوتحمله،  األفرادیكون نقدا رمزیا بحیث یمكن  اإلجتماعيالثمن في التسویق : الربح الثمن و  .2

مراكز الخدمة  إلى،  كالجهد المطلوب لفعل أمر معین، مثال أخذ طفل )ثمن معنوي(غیر نقدي 

ال یمثل أهمیة كبیرة  ألن برامجه  اإلجتماعيوالربح في التسویق ..عالجه أوالصحیة للكشف علیه 

أما الثمن في التسویق فیكون نقدا بالدرجة . تحقیق فوائد مادیة وغیر مادیة للفرد والمتجمع إلىهدف ت

، ویمثل الربح في التسویق التجاري آخرلى ألنه یهدف إلقناع المستهلك باقتناء منتج على حساب إالو 

     2.تبر فاشالعنصرا ال غنى عنه ألنه أمر أساسي الستمرار إنتاجه وٕاذا لم یحقق ذلك فإنه یع

بعضها لنجد أن المنتجات المتشابهة لیست منافسة بل مكملة  اإلجتماعيفي التسویق : المنافسة  .3

ل كل منتج زیادة و اأما المنتجات المتشابهة في التسویق التجاري فهي متنافسة بحیث یح. لبعضا

  3.ألخرى ازبائنه ومبیعاته على حساب المنتجات 

 في المجتمعات النامیة جمیع المستویات اإلجتماعيالتسویق  یستهدف: الجمهور المستهدف .4

والریفیین وسكان  مییناألو ة كما یهتم كثیرا بأصحاب الدخل المنخفض اإلجتماعیقتصادیة و الا

التي تكون بحاجة  المهشمةوكبار السن وكل الفئات  طفالاألو الخاصة  حتیاجاتاالالعشوائیات وذوي 

قتصادیة المرتفعة الاة و اإلجتماعیالتجاري فهو یستهدف المستویات أما التسویق . أكبر للمساعدة 

 .نسبیا وممن تتوفر لدیهم القدرة الشرائیة

لها أهمیة كبیرة ألن الجمهور یفتقر  اإلجتماعيالمعلومة الصحیحة في التسویق  :صدق المعلومات .5

یب تمكنه من القیام بالسلوك مهارات وأسال األفرادتعلیم  إلىیهدف  اإلجتماعيالكثیر منها، و التسویق 

                                                
، ص 2009، القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة، 1،طفنون االتصال واإلعالم المتخصصمنى سعید الحریري، شریف درویش البان،  1

37 . 
 . 37، ص  مرجع سبق ذكره  ،درویش البان،  عید الحریري، شریفمنى س  2
 .38، ص المرجع نفسه منى سعید الحریري، شریف درویش البان،3



         االجتماعياالتصال  التسویق والحمالت اإلعالمیة في خدمة                                 الثالث  الفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

124 
 

أما التسویق . المطلوب مما یعظم دور توصیل المعلومات الصحیحة والكافیة للجمهور  اإلجتماعي

عالنات إلاالتجاري فأحیانا یستخدم إدعاءات یصعب التأكد من صحتها ، وهذا ما نشاهده من خالل 

 1.التجاریة

أنه كثیرا ما  ، كمامحدودة ولفترات زمنیة قصیرة اإلجتماعيالموارد المالیة في التسویق  :الموارد .6

، خاصة إذا كانت اإلعالمعلى دعایة مجانیة في وسائل  اإلجتماعيتحصل برامج حمالت التسویق 

أما في التسویق التجاري فیتطلب ضخامة المیزانیة واستمراریة الموارد . هذه الوسائل تابعة للنظام العام

زیادة  إلىاح المبیعات تستثمر في برامج التسویق والتي تهدف بدورها المالیة وهذا ألن جانبا من أرب

 . 2 رباحألا

من خالل النقاط السابقة، وهذا جدول  اإلجتماعيقمنا بتقدیم أهم اختالفات التسویق التجاري و      

  . والتسویق التجاري اإلجتماعيسنعرض فیه اختالفات المصطلحات المستعملة في كل من التسویق 

  

  

  

  

  

  

                                                
  39-38، ص المرجع نفسه ، منى سعید الحریري، شریف درویش البان، 1
 . 40، ص المرجع نفسه منى سعید الحریري، شریف درویش البان،  2
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  1والتسویق التجاري اإلجتماعيیوضح الفرق بین التسویق ) 01(جدول 

  التسویق التجاري                اإلجتماعيالتسویق             

 (service/idée)الخدمة   أوالفكرة  .1

 (environnement)المحیط  أوالبیئة  .2

  (influence)التأثیر  .3

  (développement)التطور  .4

 (efficacité)الفعالیة  .5

 الجمهور  .6

 البدائل .7

 (niveau d’acceptation)درجة التقبل  .8

 (catégorie)شریحة  أوفئة  .9

 (prestation)داء إال .10

 (propagande)الدعایة  .11

  (diffusion)النشر .12

  (valeur) القیمة .13

  (adhesion)التبني  أونخراط إال .14

 (produit)السلعة  .1

 (marché)السوق .2

 (échange)التبادل .3

 (croissance) النمو .4

  (profit)حالرب .5

  (clientele) الزبائن .6

 (concurrence)المنافسة .7

 (part de marché)نصیب من السوق .8

 (segment) تقسیم أوجزء  .9

 (vente) البیع .10

 (publicité)عالنإال .11

 (distribution)التوزیع .12

 (prix)السعر .13

  (achat)الشراء .14

  

  

                                                
 .51، ص 2007، الجزائر، دار هومة للنشر والتوزیع،السیاسيمدخل إلى التسویق الطاهر بن خرف اهللا،  1
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  : ممیزات التسویق اإلجتماعي  5.1.3

والعلم الذي یستمد مبادئه   االنضباطجتماعي لیس نظریة وٕانما هو هناك من  یرى أن التسویق اإل    

لفهم كیفیة التأثیر على ... نسان والتواصلإلا، علم  جتماعالاألخرى  و المتمثلة  في علم امن العلوم 

  :من الممیزات نذكر أهمها في مایليكما أن له العدید سلوك األفراد،  

  القمع أوكراه إلاتغییر السلوك أمر طوعي ولیس عن طریق. 
  المجموعة (یعمل على مبدأ التبادل أي بمعنى أنه یجب أن تكون هناك فائدة واضحة للعمیل

 .حتى یحدث التغییر ) الفرد أوالمستهدفة 
 تجزئة السوق، بحوث السوق و استهداف الشرائح المناسبة والمزیج : یستخدم تقنیات التسویق مثل

 .التسویقي
  الرعایة الفردیة والمجتمعیة ،ال یجعل الربح مبدأ لتنفیذ تدخالته كما هو هدفه النهائي هو تحسین

 .1الحال مع التسویق التجاري
  وبیئتهم األفرادیتمیز عاملوه بالخبرة العالیة في التعامل مع. 

ودوره في التغییر والخدمة  مسؤولیاته اإلجتماعیة التسویق اإلجتماعي  6.1.3

  :  واالجتماعیة

  : تسویق اإلجتماعيللجتماعیة المسؤولیات اإل )1

على المنظمة إرضاء المجتمع  ة عقد بین المنظمة والمجتمع یلزمتعتبر المسؤولیة اإلجتماعی      

وتحقیق أهدافه فهي التزام المنظمة اتجاه المجتمع الذي تنتمي إلیه، وذلك من خالل القیام بمختلف 

منظماته والقائمون علیه أحد الفاعلین في المجتمع ویعتبر التسویق اإلجتماعي و .  2األنشطة اإلجتماعیة

                                                
1 Anthony Simiyu Wakhisi, A Social Marketing perspective of Young people’s sexual health, Ibid, 
p 16  .  

 .357ص ، 2016، ، العین، دار الكتاب الجامعي1ط،لتسویق االجتماعي مدخل معاصرعلي فالح مفلح الزغبي،ا 2
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وهذا لمحاولته معالجة القضایا والمشاكل التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، مما یقع علیه مجموعة 

  :من المسؤولیات اإلجتماعیة، التي سنحاول تحدیدها من خالل النقاط التالیة 

 "ومة ورفض األجهزة المركزیة أو عدم تعاون اإلعالم ضرورة مواجهة التحدیات الكبیرة مع احتمالیة مقا

 .أو منظمات المجمع المدني 

  العمل على وضع التوقعات المرتبطة بأداء البرامج والسیاسات اإلجتماعیة في مستواها الفعلي . 

  التأثیر على الجماعات المشمولة ببرامج التسویق اإلجتماعي من خالل تحدید الوسائل الفعالة للتأثیر

 .یها وبشكل متدرج ومحسوب الكلفة والوقتعل

   كما یفرض التعامل مع الجماعات واألفراد غیر المتعلمة وعلى المعنیین ببرامج التسویق اإلجتماعي

تخطیط وتنفیذ الحمالت اإلجتماعیة التسویقیة لكي تثیر انتباه واهتمام ورغبة المستهدفین من هذه 

 .الشرائح غیر المتعلمة 

 1ایا الخاصة من المتطلبات األساسیة لنجاح برامج التسویق اإلجتماعيیعتبر فهم القض. 

  إدراك المسوقین اإلجتماعیین بأن األنماط والمواقف التي تم تعدیلها قد یكون لها فوائد ومنافع ال یمكن

 .تقدیرها بشكل دقیق في األجل القصیر

 له أو األفراد المدركین و المقنعین بفوائد تحقیق الفوائد والمنافع التي تفید قضیة محددة وتفید المجتمع ك  

 .2الخ ..تعدیل األنماط والمواقف نحو قضیة اجتماعیة أو اقتصادیة 

 حمالت التسویق اإلجتماعي ألن هذا  خالل التعامل بنزاهة وبجدیة مع الجمهور المستهدف من

 .األخیر یعالج مواضیع حساسة یهدف من خاللها تغییر المواقف والسلوكیات 

 

                                                
 .80-79، ص 2011، عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، 2، طلتسویق االجتماعي األخضر والبیئي حمد إبراهیم عبیدات، ام 1
 80، ص المرجع نفسهمحمد إبراهیم عبیدات،  2
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  :   لتسویق االجتماعي ودوره في الخدمة االجتماعیة و التغییر االجتماعيا )2

تعتبر الخدمة االجتماعیة أداء مهني یؤدي إلى التغییر االجتماعي المرغوب وهذا وفق أسالیب        

إلى االختالف الذي فیشیر  التغییر االجتماعي ، أما 1العدید من العلومعلمیة مستمدة من تجارب وأبحاث 

خالل فترة محدودة  اختالف الشيء عما كان علیه ، أوالحالة الجدیدة والحالة القدیمة طرأ أو التغیر بینی

المجتمع أو التحول الذي  من الزمن، وعندما نضیف كلمة اجتماعي فهنا یقصد التغییر الذي یحدث داخل

  . 2یطرأ على مختلف جوانب  الخاصة ببناء المجتمع

جتماعي احد تقنیاته المجسدة لتقدیم الخدمات الفعالة الالزمة للمجتمع وبالتالي و یعتبر التسویق اال     

إحداث التغییر االیجابي، فقد أكدت البحوث والعدید من الدراسات التي أجریت على العدید من السنوات 

أن برامج التسویق االجتماعي قد ساهم بشكل كبیر في  تقدیم خدمات اجتماعیة عدیدة خاصة في  

قضایا االجتماعیة والصحیة خاصة، إذ خفضت في نسب السلوكیات السلبیة الشائعة كالتدخین وتعاطي ال

، إضافة إلى مساهماته في تغییر االتجاهات و الرأي سمنة المفرطة و غیرها من المشاكلالمخدرات وال

  . 3العام إزاء القضایا والقرارات التي تتعارض مع العرف االجتماعي

التغییر االجتماعي بعملیة التأثیر على السلوك الفردي والجماعي  ت الخدمة االجتماعیة وطفقد ارتب      

تضامن، ففلسفة التغییر االجتماعي هي األساس وعلى العالقات االجتماعیة بهدف خلق مجتمع متكافئ م

االجتماعي التسویق ( ، إذ یعتبر و تقنیاته 4االتصال االجتماعيام الذي قامت علیه أفكار ومبادئ اله

تغییر : ة في المجتمع وهيأدواة فعالة، وهذا الن كلیهما یهدفان إلى تغییر مستویات محدد) والحمالت 

                                                
 . 15ص  ،2009دار الفكر ناشرون وموزعون، ، ، األردن2، ط مدخل إلى الخدمة االجتماعیةخلیل المعایطة، مصطفى القمش،   1
 15، ص 1987، دار مجد الوي للنشر والتوزیع، ، عمان1، طالتغییر االجتماعي بین النظریة والتطبیقمحمد عبد المولى الدقس،  2
مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، مج  التسویق االجتماعي في إطار مهنة الخدمة االجتماعیة،مجید محمد الناجم،  3

 .67ص ،  2016، 01، عد 13
 .282مرجع سبق ذكره،  ص  ،التسویق االجتماعي مدخل معاصرعلي فالح مفلح الزغبي،  4
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تغییر األفكار كتصور األفراد مثال أن التدخین غیر  المعتقدات المرتبطة باألسرة والمنظمات االجتماعیة، 

علومات الالزمة لتغییر الفكرة  الضارة مضر بالصحة، وهنا یكمن دور المسوق االجتماعي في تقدیم الم

وأخیرا تغییر السلوك، إذ وجب على المسوق أن یبرز الجوانب السلبیة للمشكلة المتعلقة بالسلوك و العمل 

حدوث أي تغییر اجتماعي في أي صورة من صوره المختلفة یعمل على ف.  1على تغییرها بالتأثیر واإلقناع

شاعر ومواقف وأنماط السلوك لدي األفراد، بواسطة حمالت إحداث تعدیل تدریجي ومحسوب في م

جتماعیة التي تكون محددة األهداف والغایات والتي تؤدي إلى حدوث تغییرات موازیة قد تكون ایجابیة أو إ

وبرامج سلبیة في المنظومة القیمیة كخطوة أولى والمواقف والمشاعر كخطوة ثانیة، فان استخدام أسالیب  

 و استراتیجیات التسویق االجتماعي  ،الجتماعیةاوالمتمثلة في الحمالت  ال االجتماعي وتقنیات االتص

تساعد المعنیین بعملیة التغییر االجتماعي بأبعادها المختلفة لتنفیذ ما یجب تنفیذه كما یساعد على تحدید 

  .2أفضل األسالیب أو الوسائل المؤیدة إلحداث التغییر والتعدیل المطلوب

تغییر اجتماعي یهدف إلى تحدیث وتحقیق التحضر فیه وهذا ال یكون إال بنشر المعرفة  فإن أي    

وتنمیة القواعد والقوانین الجدیدة تتالءم مع المجتمع، واالتصال االجتماعي  بدوره یقوم بدور رئیسي وفعال 

الجة فریدة، لذا في دفع عجلة التغییر والتطور، فلكل مجتمع خصوصیاته وآفاقه ومشكالته التي تتطلب مع

وجب احترام الخصائص الخاصة بالفئة المستهدفة والتحكم الرزین في الوسائل التي تبث رسائل االتصال 

  .  ، التي تقدم دائما حلوال تحاول من خالها حل المشاكل وتغییرها إلى األفضل3العمومي االجتماعي

ى تحقیقها في إطار الخدمة اجتماعیة فان هناك مجموعة من األهداف التي یسعى التسویق االجتماعي إل

  : و بالتالي تغییر اجتماعي فعال وتتمثل هته األهداف فیما یلي 

 . یهدف إلى تعلیم األفراد والجماعات سلوكیات ومهارات جدیدة: التعلیم  .1
                                                

 .283، مرجع سبق ذكره، ص  التسویق االجتماعي مدخل معاصرعلي فالح الزغبي ،  1
 55ص ، 2011، األردن، دار وائل للنشر والتوزیع، 4،ط التسویق االجتماعي األخضر والبیئيمحمد إبراهیم عبیدات،  2
 .28، مرجع سبق ذكره، ص  االتصال االجتماعي العموميأمال عمیرات ،  3
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یتم توظیف استراتیجیات التسویق االجتماعي في التوعیة بالمخاطر المترتبة على السلوكیات : التوعیة  .2

 الخ ....لتدخین، األكل الغي صحي زواج األقارب كا

 .حمایة البیئة  إلىتغییر توجهات وأفكار معینة  كالتوجه مثال : التغییر .3

  حمالت االتصال االجتماعي تعمل على تنظیم جهود الجهات الخاصة بمكافحة الفقر: التنظیم  .4

 .تنظیم الجهود حول مكافحة المخدرات 

یق االجتماعي على الدفاع على العدید من القضایا كحقوق المعاقین تعمل حمالت التسو :  الدفاع .5

 الخ ..حقوق المرأة، والطفل

یفید التسویق االجتماعي  في تنفید استراتیجیاته  الضغط حول بعض القضایا  مثل إصدار : الضغط  .6

 .الخ....قوانین وتشریعات حول الموضوع كقوانین حمایة البیئة ، حمایة الطفل والمرأة 

یساعد على تحقیق استمراریة الخدمات واستدامتها فعند وعي إفراد المجتمع بها واستمرار : الستمراریةا .7

  .1الحمالت في تسویق الموضوعات  والقضایا ذات الفائدة، تكون في الصورة دائما وفي استمراریة

  : التسویق اإلجتماعي  أسس 7.1.3

  "Andreasen"و   "Kotler"  "ت الغیر ربحیة للباحثینستراتیجي للمنظماإلاالتسویق "من خالل كتاب "   

والتي یفید بها القائمین على برامج ومخططات التسویق  اإلجتماعيساسیة للتسویق ألایقدم بعض المبادئ 

  :وهذه المبادئ هي كالتالي  اإلجتماعي

ف إلى من أجل تصمیم فعال لحمالت التسویق اإلجتماعي التي تهد  :دراسة الجمهور المستهدف  . أ

التغییر، ینبغي إالعتماد على البحوث التي یهدف بها التقرب من الجمهور المستهدف والوسطاء 

                                                
 .69-68ص  مرجع سبق ذكره،، التسویق االجتماعي في إطار الخدمة االجتماعیةمجیدة محمد ناجم،  1
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، فالعودة إلى دراسة الجمهور المستهدف والوقوف ..المهمین للحملة لمعرفة احتیاجاتهم واهتماماتهم

  .1المرجوة على آرائهم بشكل دوري یساعد حمالت التسویق اإلجتماعي على ضمان تحقیق األهداف 

 رجال، نساء: یتم تقسیم الجمهور المستهدف إلى فئات مختلفة مثال  :تجزئة الجمهور المستهدف  . ب

أو تقسیم على حسب اللغة، الثقافات، أو .. أطفال، سكان ذوي الدخل المنخفض أو المرتفع 

هذا تصمم حیث یسهل دراستها والتعرف على رغباتها و احتیاجاتها، وب الخ ،..الممارسات العرقیة 

وبهذا تحقق حمالت التسویق اإلجتماعي أقصى قدر . رسائل فعالة ومناسبة تتالءم و الفئة المستهدفة 

  . التأثیر  و االستجابةمن 

على المسوق اإلجتماعي أن یلتزم بمخطط  یتمكن من خالله تعیین برامج التسویق    : التخطیط   . ت

الجهود المكثفة من طرف فریق العمل حتى اإلجتماعي ، حیث یخضع هذا التخطیط إلى جملة من 

یتم تحدید وتصمیم الهیكل الخاص بالحمالت التسویقیة والذي یتم فیه تقییم احتیاجات الجمهور 

إن هذا التخطیط یساعد . الكاملة، وتحدید الجدول الزمني للتطبیق، وتحدد أیضا إستراتیجیة اإلتصال

عمل التسویق اإلجتماعي الذي یركز على السمع على وضع خریطة طریق یتم العمل بها حتى یسهل 

یتم وضع هذا المخطط خاصة . للمجتمع ولصانعي السیاسات والخبراء والمصممین ووسائل اإلعالم

مر بعدد كبیر من الجمهور المستهدف، وحتى یتم نجاح هذا المخطط ،على مسؤولي ألاإذا تعلق 

  . 2ختبارات تمهیدیةالتخطیط داخل مؤسسات التسویق اإلجتماعي القیام با

یقصد بهذا المبدأ إشراك جمیع شركاء الشركة الخاصة بالتسویق   : أطراف المؤسسة   إشراك جمیع  . ث

في عملیة التصمیم ، التطویر وتنفیذ برامج الحمالت التوعویة، ألنه أمر )  فریق العمل( اإلجتماعي

   .3همیة وأساسي لنجاح هذه الحمالتألابالغ 

                                                
1 Hilary Bellamy, Rachel Salit and Loren Bell , social marketing resource manual: a guid for state 
nutrition education networks Ibid. p 12. 
2  Hilary Bellamy, Rachel Salit and Loren Bell, Ibid. p 13 
3  Hilary Bellamy, Rachel Salit and Loren Bell Ibid, p 14. 
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ففي التسویق التجاري التبادل هو إذا أردت  ق اإلجتماعي یقوم على مبدأ التبادل، التسوی"  :التبادل   . ج

الحصول على سلعة یجب أن تقدم مقابل مادي، وهذا یعد نوع من التبادل، أما في التسویق 

مر یختلف تماما ألنه ال یوجد مقابل مادي لتعدیل السلوك ، ولكن هناك مقابل آخر ألااإلجتماعي ف

مختلفة وتتمثل في الفوائد التي تقدمها المجموعة المستهدفة للعمیل في حالة تعدیل    وبدائل أخرى

سلوكهم، فمثال إذا مارس الفرد سلوكیات صحیة فإنها ستنعكس علیه وتعطیه بالمقابل حیاة صحیة 

یتمثل في تبني سلوك سوي من خالل تتبع  وهذا التبادل في التسویق اإلجتماعي ، 1دون مشاكل

 . لتسویق اإلجتماعي یعطیك بدیل وهو حیاة جیدة ومریحة حمالت ا

وهي  اإلجتماعيال تقل أهمیتها في عمل التسویق  أخرى المبادئ السابقة هناك مبادئ  إلىضافة باإل

  : كالتالي

في مجال التسویق التجاري الهدف الرئیسي من المزیج التسویقي هو كیف : 04P  المزیج التسویقي  . ح

ك من خالل توفیر المنتج المناسب بالسعر المناسب وفي المكان المناسب یمكن إرضاء المستهل

  " Product"وهو المنتج   4pباستخدام طرق ترویجیة ، ویختصر المزیج التسویقي بـ

و قد تم إقرار المزیج التسویقي في التسویق " Promotion"، الترویج" Place"، المكان" Price"السعر

  :أساسیا في نهجه، ویتمثل فیما یلي باعتباره عنصرا  اإلجتماعي

دویة، شرائط أفالم ألایكون ملموسا،  ك اإلجتماعيالمنتج في التسویق   " :  Product"المنتج  )1

لترویج   اإلجتماعيیستخدم التسویق "،  2رشاداإلو مثال، وغیر ملموس مثل التثقیف ... كتیبات تعلیمیة

الرفع  إلىتنفیذ ومتابعة البرامج التي ترمى سلوك إجتماعي التخطیط وال أوقضیة ما، فكرة ، 
                                                

على  2015. 05ة، االثنین،، برنامج إذاعي أسبوعي الكتاب فكرة ، أثیر إذاعة البحرین الوطنی التسویق االجتماعيفالح الرویلي ،  1
  https://www.youtube.com/watch?v=qAF87qPZZ-A: شوهدت الحصة على الموقع االلكتروني التالي  . سا  8:00

  سا  14:00على  13/05/2015یوم 
2 Anthony Simiyu Wakhisi, A Social Marketing perspective of Young people’s sexual health, Ibid, 
p 19 . 
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والعادات المضرة بالفرد والمجتمع  األفكارتغییر بعض  إلىیهدف  اإلجتماعيبالجمهور، فالتسویق 

التي یعمل القائمون على " ةاإلجتماعیالسلع " من خالل نشر أفكار وسلوكیات جدیدة وهي تسمى بـ 

 إلىة اإلجتماعیو تصنف السلع . م على قبولها وتبنیها تسویقها وبیعها للجماعات المستهدفة وحثه

  : ثالثة أنواع وهي 

 ة اإلجتماعی األفكار. 

  ة اإلجتماعیالعادات 

 1."السلع الملموسة     

                             2اإلجتماعية للتسویق اإلجتماعیرسم تخطیطي یمثل أنواع السلع ) 04(لشكل رقم ا       

 
والمعتقدات التي ینظر من  اإلدراكاتتماعیة هي كل التصورات و األفكار اإلج :ةاإلجتماعی األفكار .1

 :  3خاللها الفرد إلى واقعه،  فهي التي تحرك أفعاله وسلوكیاته وتنقسم إلى

 وهذه قضیة ما أوهدف محدد  أو آخرعن إنسان  نساناإلعبارة عن معلومات یحملها  :  المعتقدات ،

هام و رأي شخصي، كنا یمكن تصنیفها أو غیر ذلك، أي أنها مجرد  أوالمعلومات قد تكون صحیحة 
                                                

 .53، مرجع سبق ذكره ، ص مدخل إلى التسویق السیاسي الطاهر بن خرف اهللا،  1
 .54، ص  المرجع نفسهالطاهر بن خرف اهللا ، 2
  .110، مرجع سبق ذكره ، ص التسویق واستخدامه في االتصال العمومي بنت محمد فطوم،   3

 جتماعیةالسلع اإل

 جتماعیة اإل األفكار

 جتماعیة العادات اإل

 السلع الملموسة

 المعتقدات

 االتجاھات

 القیم

 السلوك

 العمل
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المستعملة قي " التدخین مضر بالصحة"فالشعارات مثل  ،1على أنها معلومات ایجابیة وسلبیة وحیادیة

التي  م ، فاألشیاءك الوقائع وال یتضمن التقییحمالت مكافحة التدخین تعتبر من المعتقدات، فهو إدرا

ن المعتقد غالبا ما یصدر من أكما نعتقدها ننخرط فیها دون تقییمها ألننا نعتبرها صحیحة وحقیقة، 

معتقد أیضا أن ینبع من أفعال شیئا فشیئا لتصبح معتقدات عمیقة ، كما یمكن للالتي تترسخ  اآلراء

 . 2بحیث تتشكل لدى األفراد معتقدات دینیة اإلیمان

 تعتبر االتجاهات من المكونات الشخصیة للفرد فهي تمنعه من القیام بسلوك معین أو  : اإلتجاهات

العكس أو تدفعه للسلوك بشكل تلقائي، إذ یتضمن االتجاه تقییما سواء بالسلب وباإلیجاب حول 

 . 3األشخاص األشیاء، األفكار و األحداث ، كما یعد األساس الذي یعتمد علیه في تغییر السلوك

 الجتماع والمهتمین بالدراسات النفسیة و م من الكلمات الشائعة بین علماء اتعتبر كلمة القی  :ـم القیـ

امة، إال انه اإلجتماعیة و بین قطاع كبیر من عموم الدارسین بل وكثیر من المهتمین بالثقافات الع

. 4العتماد علیهامكن نتشار لهذه المفردة، ال یوجد تعریف محدد للقیم حتى اآلن یمع هذا الشیوع و اال

  :لهذا سنعرض مجموعة من التعاریف التي أعطت لمفهوم القیم وهي كالتالي 

هي فئة من التأكیدات مهمتها تحدید كل ما هو مقدر جماعیا و اجتماعیا سواء كانت خاصیة "     

  فةالتقدیر المتفق علیها قد منحت من طرف رأي جماعي مشترك أو من خالل میكانیزمات غیر معرو 

كما أنه مبدأ مثالي یتخذ كمرجعیة مشتركة من طرف أعضاء الجماعة إلقامة وتعلیل أحكامهم وبالتالي 

، التي 5"كما أنها قابلة للصواب وللخطأ" توجیه سلوكهم، وهي تتنوع بین قیم أخالقیة ،إجتماعیة و  جمالیة 

أن هناك  تحطه بمعنى ا ترفعه أوتسمى بالقیم اإلیجابیة والسلبیة  فهي تعرف على أنها مواقف إزاء م

                                                
  .24، ص 1994،  ، بیروت، دار الصفوة 1، طدراسة مقارنة اإلقناع أسالیبنظریات في رزق،  علي  1
  .111، ص المرجع نفسهبنت محمد فطوم ،   2
 .56، مرجع سبق ذكره،  ص مدخل الى التسویق السیاسيالطاهر بن خرف اهللا،  3

  . 99ص .  2008،  بیروت دار ومكتبة الهالل ، امیةالتلفزیون والتغییر الجتماعي في الدول النسعید مبارك ال زعیر ،    4
  .112، ص مرجع سبق ذكره،  التسویق واستخدامه في االتصال العموميبنت محمد فطوم،   5
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حقیقي وواقعي یكون سامیا  بر عنه بالكلمات بأنه جید وصائب أو، مثلما یعمراتب لتصنیف هذه األحكام

 ترفع من شأنه أوما لذلك فإن القیم تسجل عادة موقفا زائف یعد منحطا  صف بأنه قبیح أوبینما ما یو 

  .1العكس

نها تخص مجموعة تتوفر على عنصر العمومیة بمعنى أ"أن القیم فیرى السعید بومعیزةأما الدكتور    

مون نفس القیم ولكن فراد المجتمع یتقاسفردا بعینه، واإلشتراك  هنا یفهم على أساس أن كل أالناس ولیس 

نما قد یكون سلوكیاتهم بنفس الدرجة والحدة وإ  یطبقونها في هذا ال یعني أنهم یحملونها أو یؤمنون بها أو

  .  2"فعالهماإلجتماعیة في جعل القیم معیارا یوجه أوالفئات والجماعات اوت في ما بین األفراد فهناك ت

ن الموضوع المرغوب فیه مختلط ع أوعلى أنها تصور واضح محكم " كالكهون كلید"یعرفها و    

  . 3یار أسالیب الفعل ووسائله وغایاته من بین الممكناتتخویخص فرد أو جماعة ویتحكم في ا

ن في شتى المجاالت لم یتفقوا على إعطاء الباحثین أالسابقة ریف ایظهر لنا من خالل هذا التع     

تعریف شامل ومحدد ومتفق علیه فنجد أن كل باحث یعرفها بأسلوبه الخاص على حسب مجاله 

، كما أنها ومجتمعه، إال أنهم ربما یشتركون في أن القیم هي من تعمل على توجیه أفعال وسلوكیات األفراد

ال تتعلق بفرد واحد بل تتعلق بالمجتمع كلل حیث یتقاسمون قیم تكون محددة من طرفهم وهذا حسب 

عاداتهم وثقافاتهم و دینهم أیضا، فهم یؤمنون بها ویطبقونها بالمثل على سلوكیاتهم بینما یكون هناك 

ن یرى أن هناك قیم إیجابیة تفاوت فیما یخص جعل القیم عنصرا یوجه األفعال لدیهم، كما أن هناك م

  . محمودة تحمل الصواب وهناك قیم سلبیة تحمل الخطأ

                                                
  مرجع سبق ذكره ، ص   الحجاج بین الدرس البالغي العربي والدرس اللساني الغربي دراسة تقابلیة مقارنة،نور الدین بوزناشة ،   1
، مرجع سبق ذكره ، اثر وسائل اإلعالم على القیم والسلوكیات  لدى الشباب دراسة استطالعیة بمنطقة البلیدةعیزة،  سعید بوم  2

  .146ص 
  . 100مرجع سبق ذكره، ص   لتلفزیون والتغییر االجتماعي في الدول النامیة،سعید ال زعیر،   3
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التي تستهدف تغییر القیم تتلقى صعوبات كبیرة في ذلك وهذا الن  االتصال العموميحمالت إن     

فان  مجتمع ، لذاالتغییر القیم یرتبط بتغیر تفكیر البیئیة ككل الن القیم ال ترتبط بشخص معین بل ترتبط ب

تغییرها إلى قیم أخرى  إیجابیة یتطلب جهدا و وقتا طویال وٕاستراتیجیة محكمة عكس تغییر المواقف 

  . واالتجاهات التي تكون أكثیر ارتباطا بالفرد وشخصیته الخاصة، التي  یسهل نوعا ما تغییرها 

 عمال واألفعالفهي طریقة واستعداد ذهني مكتسب من تكرار وتردید نفس األ: ة اإلجتماعیالعادات  .2

والتي تحثهم فیه  باألطفالتقوم بتذكیر دائم بمواعید اللقاحات الخاصة  اإلعالمیةفنجد مثال الحملة 

وتقوم بالتكرار والتردید الدائم حتى یصبح هذا التصرف لدیهم محددة  أوقاتفي  أنفسهمعلى تسجیل 

   .1عادة وجب فعلها لتحقیق منافع معینة و فعال معتقد ذاتیا

 أو یعبر عن استجابة لموقف محدد  یعكس رد الفعل تجاه منبه معینهو كل  تصرف : سلوك ال ،

قة تبلورت في شكل ایجابي ولذلك فان السلوك في صورة المألوف هو واقعة تعكس الفعل ، وهو الطا

، وٕاذا أردنا أن نعبر عن غیر مباشر ، من اجل تحقیق إشباع معین على نحو مباشر أوأو سلبي

االتجاه بالسلوك، یمكننا أن نقول أن السلوك هو اتجاه تحقق بالفعل أما االتجاه فهو سلوك عالقة 

  . 2انه سلوك كامن الزال في حیز التكوین أو

ساط الجمهور المستهدف تكون أو نماط السلوكیة المختلفة عن السلوكیات السائدة في األرساء إن إ"     

 ن، أوعن التدخی قالعباإلالتي تنادي  أودمان اإلضرار بأیسیة غایة بعیدة المدى، فحمالت التوعیة التحس

 على المدى القصیر و أونخراط في السلوك المسوق مباشرة االمن ال تنتظر من المتلقین األوضع حزام 

مر المرور بعدة محطات كتوفیر القاعدة المعرفیة الالزمة حول المشكل المثال وتقویة األنما یتطلب إ

                                                
 .58ص ، ره، مرجع سبق ذكمدخل إلى االتصال السیاسي الطاهر خرف اهللا، 1
 .125ص  ،مرجع سبق ذكره ، علم االتصالمنال طلعت محمود،   2
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رضة للسلوك المنحرف في منطلق المعتقدات والقیم المنتشرة ویبقى السلوك في المرحلة تجاهات المعااإل

    1" جتماعيالتصال الالنهائیة بمثابة الهد الجوهري لبرامج وحمالت 

مثال أدویة أو منشورات تتمثل في كل اللوازم المادیة الملموسة التي ترافق الحملة : السلع الملموسة  .3

 .سائل تدعیمیة هامة تساعد على نجاح الحملة و الخ وهي ..و كتب 

السعر في التسویق التجاري یشیر إلى  التكلفة النقدیة لشراء منتج، أما في  " :   Price"السعر )2

فهو تكلفة معنویة بحیث یمثل ما یجب على المستهلكین التخلي عنه لتبني  اإلجتماعيالتسویق 

 Social Priceمصطلح الثمن اإلجتماعي  "FINE" كما قدم. 2سلوكیات صحیة،عاطفیة أو نفسیة

حتى یعبر على التكالیف النفسیة والبدنیة و اإلجتماعیة التي یتحملها الفرد مقابل القیام بالسلوك 

  .3المستهدف

مجمع : المكان الذي یوفره المسوق لتقدیم خدمات التسویق اإلجتماعي مثال :   "place"المكان   )3

  .الخ....ات ، دار الثقافة ، المدرسة،  قاعة محاضر مراكز إجتماعیة

الترویج في التسویق اإلجتماعي هو نفسه الترویج في التسویق التجاري " ": Promotion"الترویج  )4

بفوائد منتج معین أو لتغییر سلوك  اإلبالغبحیث  یشیر إلى الوسائل والرسائل التي یتم من خاللها 

، المنشورات اإلعالنیةذاعة والتلفزیون واللوحات ویعتمد الترویج على وسائل اإلعالم كاإل. معین

  ".والملصقات والمواقع المخصصة ألنشطة التوعیة اإلجتماعیة

تعتبر العالمة التجاریة جانبا حیویا من إستراتیجیة المزیج التسویقي  : "Branding"العالمة التجاریة   . خ

و  التعریف بالسلع إلىسسة،  تهدف رمز المؤ  أو، الشعار ، الفتةسماالبحیث  یتم تعریفها  على أنها 

 إال،  وقد ثبتت أهمیة العالمات التجاریة في مجال التسویق التجاري الخدمات، لیسهل التمییز بینها
                                                

  .113ص  ، مرجع سبق ذكره، یق واستخدامه في االتصال العموميالتسو محمد بنت فطوم،   1
2 Anthony Simiyu Wakhisi, A Social Marketing perspective of Young people’s sexual health, Ibid,      
p 20. 

 .85، مرجع سبق ذكره، ص التسویق االجتماعي مدخل معاصري فالح مفلح الزغبي، عل 3
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، بحیث یتم إنشاء عالمة قویة من اإلجتماعيأنها امتدت لتستخدم بشكل متزاید في عملیات التسویق 

المستهدف لمنتجاتها و خدماتها، ومثال عن شأنها أن تحقق مكانة في السوق وتجلب الجمهور 

كان في والیة فلوریدا تم توظیفها في حملة لمكافحة  اإلجتماعيتوظیف العالمة التجاریة في التسویق 

  .1"التدخین حیث حققت هذه العالمة نجاحا كبیرا للحملة

 :  اإلجتماعيإستراتیجیات التسویق  8.1.3

لمجال المرجوة  األهدافستراتیجیات یمكن من خاللها تحقیق على ا اإلجتماعيیعتمد التسویق       

الجمهور المستهدف والذي  إلى، بحیث یتم استخدام إستراتیجیة المحتوى الذي یوجه اإلتصال العمومي 

قوم یالمستهدف من خالل دراسات وبحوث  معلومات یتم الحصول علیها من طرف الجمهور إلىیستند 

وتتمثل هذه ، اإلجتماعیة التسویقیة على أكمل وجدتنفیذ الحمالت وهذا حتى یتم  المسوقونبها 

  :  فیما یلي اإلستراتیجیات 

 اإلجتماعيي نقطة أساسیة في إستراتیجیة التسویق تصالاالیمثل النموذج  : ي تصالاال النموذج   .أ 

  : جابة على ستة أسئلة وتتمثل فيإت على إیجاد اإلتصاالبحیث المستهلك یستند في نموذج 

 هم الجمهور المستهدف وماذا یرغبون ؟  من 

  ؟ اإلتصالماهو السلوك الذي یجب أن یقوم به الجمهور المستهدف باتجاه نتائج 

  للجمهور المستهدف؟ اإلعالنیةماهي المكافآت التي یجب أن تعد بتقدیمها من خالل الرسائل 

 كیف تجعل الوعود تصبح صادقة؟ 

  هي الوسائل المستخدمة؟ ت التي یجب أن تنفذ و مااإلتصاالماهي 

                                                
1Anthony Simiyu Wakhisi, A Social Marketing perspective of Young people’s sexual health Ibid , 
p 20 
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  1العمل؟ أوماهي الصورة الذهنیة التي تمیز الفعل    

ة التسویقیة اإلجتماعی اإلستراتیجیة والتي بمقتضاها یتم توجیه نفس  : إستراتیجیة التسویق العامة   .ب 

 األفكارمن ناحیة المفاهیم و  اإلستراتیجیة لكافة أفراد وعناصر المجتمع باعتبار أن مضمون 

ضایا التي تطرحها تهم كل أفراد وعناصر المجتمع بحیث یكون المطلوب، هو إحداث درجة من والق

یمتاز هذا النوع   ،اإلهتمامنحو القضیة موضوع  األفراداتجاهات وآراء كافة  أوالتأثیر على مواقف 

لمشاهدین بث نفس الرسالة لكافة ا أوبسهولة التصمیم والتطبیق، بحیث یتم إرسال  اإلستراتیجیات من 

أن ما یعیب هذه  إال. اإلعالنیةالمستهدفین وبتوقیتات وتكرارات محددة تتفق وعادات الوسیلة  أو

مبالغ كبیرة وهذا بسبب الحاجة  اإلجتماعيأنها قد تكلف الجهات المعنیة بتعدیل السلوك  اإلستراتیجیة 

  .  2قتصادیةاالة و اإلجتماعیة لكافة الشرائح اإلجتماعیالكبیرة إلیصال الرسالة 

على توجیه رسالة تسویقیة اجتماعیة محددة المعالم  اإلستراتیجیة تعتمد هذه  : نشإل اإستراتیجیة   .ج 

الخ  بهدف التأثیر على ..ضاحیة أوبلدة صغیرة  أووالخصائص لجزء محدد من المجتمع كقریة 

نیة محددة، یقاس بعدها مواقفها واتجاهاتها و أنماطها السلوكیة بالنسبة لقضیة محددة وخالل فترة زم

لألفراد الذین یعیشون في هذا الجزء  اإلجتماعيالتعدیل الذي حصل على السلوك  أومدى التغییر 

 إلىكإستراتیجیة اختباریه تجریبیة قد یتم تحولها فیما بعد  راتیجیاتتسإلایستخدم هذا النوع من . المحدد

 .3كثر اتساعاألااإلستراتیجیات من أنواع  آخرنوع 

في حالة عدم تجانس وتشابه أفراد المجتمع  اإلستراتیجیة تنفذ هذه : تراتیجیة تجزئة المجتمع إس  . د

واختالف خصائصه ومواصفاته عاداته و تقالیده وغیرها وبهذا یفرض تصمیم وتنفیذ إستراتیجیة 

 تسویقیة اجتماعیة مختلفة في التركیز والمضمون لكل شریحة من المجتمع الكلي ، فما یمیز هذه

                                                
 .271-270ص ، 2008، عمان،  دار مناهج للنشر والتوزیع، التسویق الصحي واالجتماعيردینة عثمان یوسف،  1
 .191ص   ،، مرجع سبق ذكره التسویق االجتماعي مدخل معاصرعلي فالح مفلح الزغبي،  2
 .98ص  مرجع سبق ذكره، ، التسویق االجتماعي األخضر والبیئيمحمد إبراهیم عبیدات ،  3
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ة لكل شریحة وهذا حتى تحقق أهداف تتعلق اإلجتماعیأنها توجه البرامج التسویقیة  اإلستراتیجیة 

جهات  اإلستراتیجیات یحتاج هذا النوع من . تعدیله نحو قضیة اجتماعیة معینة أوبتغییر السلوك 

  . 1موارد بشریة ومالیة كبیرة إلىویحتاج  اإلجتماعيمعنیة بعملیة التسویق 

  2اإلجتماعيرسم تخطیطي یوضح أهم استراتیجیات التسویق ) 05(م الشكل رق

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 192، صنفسهمرجع ال، علي فالح مفلح الزغبي 1
 من إعداد الباحثة  2

 جتماعي التسویق اإلات إستراتیجی          

إستراتیجیة التسویق  - النموذج اإلتصالي 
 العامة 

إستراتیجیة  تجزئة  - إستراتیجیة اإلنش  -
 المجتمع 
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  :  االجتماعياإلعالمیة في خدمة اإلتصال  حمالتال   2.3

لها قوانینها وأسسها ومراحلها یة كونها تقنیة اإلعالمالعمومي على الحمالت  اإلتصالیعتمد مجال      

خدم لنقل المعلومات الالزمة حول القضایا والمشكالت المعالجة، وكیف یمكن معالجتها الخاصة التي تست

وتغییرها إلى األفضل، إذ یقوم المسوقین االجتماعیین باختیار نوع الحملة المالئمة للموضوع وأسالیب 

   . تصمیمها و تنفیذها، وفیما یلي نتطرق إلى مفهوم الحمالت وأهم أنواعها وأسالیب تنفیذها 

  :حمالتالمفهوم   1.2.3

أنها تسعى  لتحسین ظروف  ت الحیویة، خصوصاالاتلعب حمالت دورا هاما في مختلف المج      

وتدخل أنشطة هذه الحمالت في مهام أقسام العالقات العامة التابعة للوزارات ومؤسسات  األفرادمعیشة 

اإلجتماعي حمالت التسویق  "دریانمیشال ان"المجتمع المدني التي لها عالقة بقضایا المجتمع ، ویعرف 

ا مجموعة من البرامج بأنه)   LA communication social(باللغة الفرنسیة التي یطلق علیها 

 أوالسلوكیات  أو األفكاریة التي تعتمد على التخطیط لوضع استراتیجیات إقناعیة بهدف تبني اإلتصال

ت على برامج متخصصة في تغییر معارف وتعتمد هذه الحمال. یجابیةاالة اإلجتماعیالممارسات 

  . 1ومعلومات واتجاهات الجمهور المستهدف

والتحفیز على  اإلقناعالتعریف و  إلىعلى أنها جهود منظمة و مقصودة تهدف  أیضاكما تعرف      

منفعة الفرد والمجتمع وتتم  إلىتغییر سلوك جماعات محددة من الجمهور ألهداف غیر تجاریة یهدف 

 اإلتصالوأنشطة  اإلعالمالمتمثلة في وسائل  اإلتصالزمنیة معینة محددة ، وتستخدم وسائل خالل مدة 

جهود اتصالیة وقتیة تستند إلى سلوك مؤسسي " یرى أن الحملة " دینس ماكویل"، أما حسب 2"الشخصي

هور نحو أو جمعي یكون مترافقا مع المعاییر والقیم السائدة بهدف توجیه وتدعیم وتحفیز اتجاهات الجم
                                                

     6،  مرجع سبق ذكره ، ص لقیمي في حمالت التسویق االجتماعيالتغییر اخالد زعموم ، 1
 229مرجع سبق ذكره ، ص  التسویق االجتماعي مدخل معاصرعلي فالح مفلح الزغبي،  2
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أهداف مقبولة اجتماعیا مثل التصویت وشراء السلع ، التبرعات وتحقیق امن اكبر وصحة أفضل 

  . 1"وغیرها

 ،توضح التعاریف أن الحمالت بصفة عامة نشاط اتصالي تعتمد على وسائل اإلعالم واإلتصال    

ها مسؤولي العالقات تهدف إلى تغییر الظروف وتنمیة المجتمعات فهي من احد المهام التي یقوم بو 

العامة في المؤسسات التي تسعى إلى معالجة القضایا وحل المشاكل اإلجتماعیة، كما أنها أحد تقنیات 

تعمل بشكل مخطط وباستراتیجیات واضحة، وهذا حتى تحقق أهدافها المتمثلة  ، إذاإلتصال اإلجتماعي

  .لوكیات وحتى المعتقدات والقیم وغیر ذلك في إقناع الجماهیر على تبني األفكار وتغییر اإلتجاهات والس

   : حمالتالأنواع  2.2.3

  :  إلى العدید من األنواع  نذكر أهمها  اإلعالمیة حمالتالتقسم  

  هناك حمالت قصیرة ، متوسطة وطویلة الزمن: حسب الزمن. 

 حمالت محلیة، وطنیة، إقلیمیة و دولیة ) :الجغرافیا أوالمكان (حسب التوسع. 

 هناك و  ،بالتالمقا أوالشخصي كالمحاضرات  اإلتصالهناك حمالت تستخدم تقنیات : یلةحسب الوس

 .نترنتالاكالتلفزیون و  اإلعالمحمالت تستخدم وسائل 

  2).اإلجتماعيالتغییر (والسلوكیة ) رشادیةإلا(حمالت التوجیهیة الهناك : األهدافحسب  

ي خدمة المجتمع وتنمیه إذ یحددها كل من كما أن هناك أنواع أخرى  من الحمالت في إطار دورها ف

  : سكوت وتورك وهي 

                                                
 .10، ص 2015امد للنشر والتوزیع ، ، عمان ، دار ومكتبة ح1،ط تخطیط الحمالت اإلعالمیة واإلعالنیةمصطفى یوسف كافي ،  1
  .135مرجع سبق ذكره، ص   التسویق االجتماعي مدخل معاصر، مفلح الزغبي علي فالح 2
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تصمم هذه الحمالت هدفا في إیصال معلومات معینة إلى الجمهور إذ :  حملة التوعیة الجماهیریة )5

 . تكون مجرد معلومات أولیة 

تسمى بجملة المعلومات العامة، إذ تهدف إلى إعالم الجمهور وخلق   :حملة إعالمیة جماهیریة )6

 . دراك لدیه، وذلك بتقدیم معلومات مفصلة ومعمقة أكثر حیث ال تقتصر على التنویه فقط اإل

تهدف هذه الحملة إلى التعلیم، إذ تكون معلوماتها تعلیمیة إرشادیة تقوم من  :حملة تربویة جماهیریة )7

خین خاللها بتكوین اإلتجاهات نحو المشكالت اإلجتماعیة فعلى سبیل المثال حمالت مكافحة التد

ة وكیفیة إتباعها لالستغناء تسعى إلى حث الجمهور على مضار التدخین واهم السلوكیات الصحی

 .عنه

تعتبر من أصعب الحمالت وأكثرها تعقیدا نظرا الن هدفها تعدیل السلوك الذي  :حملة تعدیل السلوك )8

ر المستهدف معا یعد كنوع من أنواع اإلتصال اإلقناعي الذي یستخدم كوسیلة لربط األفكار والجمهو 

  . 1من اجل تغییر السلوك

  : االجتماعيأسس حمالت اإلتصال   3.2.3

 على أوسواء على مستوى الفرد  اتصاليصالح من أهم سمات الحمالت كنشاط إلا أویعد التشكیل    

ادة ، فأینما وجد مفهوم الحملة وجد بالضرورة مفهوم إعادة التشكیل، ویقصد بها قیاإلجتماعيمستوى البناء 

  : یة في منهجین وهما اإلعالمفضل من هذا تحدد سمات الحمالت ألاالحالة  إلىأفراد الجماعات 

 : یرتكز هذا المنهج على ثالثة عناصر وهي   :منهج الضبط  )1

  القضیة موضوع  أوتقدیم كافة المعلومات والعناصر المرتبطة بالمشكلة  إلىالذي یهدف : التعلیم

 . الحملة

                                                
   28، مرجع سبق ذكره ، ص تخطیط الحمالت اإلعالمیة واإلعالنیة مصطفى یوسف كافي،   1
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 رشادیة والتوجیهیة التي تساعد الناس على التعامل مع إلاجراءات إلاعلى اتخاذ كافة ویركز : التدبیر

 المشكلة

  مع  اإلیجابيویقوم على إصدار القوانین والمعلومات التي تلزم الجمهور بالتعامل : التدعیم أوالتعزیز

 .المشكلة أوالقضیة 

یة المناسبة مع خصائص الجمهور الماإلعیشمل عملیات التخطیط للرسائل والوسائل :  منهج العملیة )2

 . 1المستهدف و وضع خطط إلدارة الحملة وتقویم نتائجها

 : االجتماعياإلتصال  حمالتلعناصر التخطیط   4.2.3

الخطوة الهامة بعد وضع  بأنهعلى التخطیط الذي یعرف  اإلتصال العموميتعتمد حمالت       

نشطة فهو توظیف كل ألاالخطوط العریضة لمسار یة وهي التي تضع اإلتصالیة اإلعالمالسیاسات 

من "، و2األهدافمكانیات البشریة المادیة المتاحة  و التي یمكن أن تتاح خالل سنوات من اجل تحقیق إلا

لتزام بالمسؤولیات الملقاة على عاتق المسوقین الالتزام بالتخطیط وفق منهجیة علمیة یعني الاالمعروف أن 

على التفكیر المنظم الذي  اإلجتماعيتزام بالتخطیط یساعد المعنیین بعملیة التسویق لالا، الن یناالجتماعی

ذات  اإلجتماعيلتزام باستراتیجیات التسویق الاتنفیذ خطوات البحث العلمي من جهة، و  إلىیؤدي 

وضمن سیاسات وتكتیكات مدروسة تساعد  أخرى المحددة من ناحیة النطاق والموارد من جهة  األهداف

الوقت، المرونة، : یلي  لتزام بماالا اإلجتماعيلهذا یجب على المسوق .   3"المنشودة األهدافتحقیق في 

 األولىالمشاركة ، كما یجب أن تكون هناك خطط عامة وخطط فرعیة  مع ضرورة التتبع، بمعنى الخطة 

  : ن العناصر وهي مجموعة م اإلجتماعيوتتضمن عناصر التخطیط لحمالت التسویق . 4فالثانیة فالثالثة

                                                
 . 64، ص مرجع سبق ذكره ،اإلعالمیةالتسویق االجتماعي والتخطیط الحمالت  فؤادة عبد المنعم البكري ، 1
 .236، ص مرجع سبق ذكره، التسویق االجتماعي، مدخل معاصر،الزغبي علي فالح مفلح 2
 .67، مرجع سبق ذكره، ص التسویق االجتماعي األخضر والبیئيمحمد إبراهیم عبیدات،  3
 .59، مرجع سبق ذكره، ص  لتسویق االجتماعي وتخطیط الحمالت اإلعالمیةفؤادة عبد المنعم البكري، ا 4



         االجتماعياالتصال  التسویق والحمالت اإلعالمیة في خدمة                                 الثالث  الفصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

145 
 

  للحملة ساسیةاألتحدید الفكرة 

  تحدید أهداف الحملة 

 تحدید سمات الجمهور المستهدف 

  اإلجتماعيبیئة التسویق  

 ل الزمنیة و االجد 

 والموارد المتوفرة  مكانیاتاإل 

 تحدید كل المعاییر والمواصفات الخاصة بالحملة 

 1تحدید إستراتیجیة الحملة ومیزانیتها. 

  :  االجتماعياإلتصال  راتیجیة حمالتإست  5.2.3

ارتباطا شدیدا بإستراتیجیة الحملة وكیفیة تطبیقها ، لذا سنقوم  اإلجتماعيیرتبط نجاح حمالت التسویق    

، وهي ، حتى تبلغ الهدف المطلوباإلجتماعيبطرح أهم الخطوات التي تتخذها إدارة حمالت التسویق 

  :  كالتالي 

یجب أن یكون البرنامج  اإلجتماعيبالنسبة لمؤسسات التسویق " : خاصة اختیار حصة مستهدفة  -1

خاصا بالحصة المستهدفة فعال الن هذا یسمح للمخططین أن یركزوا في بحوثهم على هذه الحصة وتقدیم 

المنتجات وفقا لحاجة المستفید منها وبحث إمكانیة توجیه المؤسسات نحو الحاجات والمعتقدات والقیم 

  . لثقافي والتي تعرف وتحدد لمجموعة المستهدفة وتمیزها بهدف صیاغة البرامج المناسبةوالمستوى ا

تستطیع أن تكون أداة قویة وتثیر العواطف  اإلجتماعيإن وسائل مؤسسات التسویق  : خلق جهود  -2

 وتغیر السلوك ، ومن ناحیة ثانیة یجب أن تخلق تنافسا معهم وتكون مستندة على مدخالت قویة فیما

                                                
 .236، مرجع سبق ذكره  ص التسویق االجتماعي مدخل معاصرعلي فالح مفلح الزغبي،  1
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یتعلق بالجمهور المقصود هنا یجب على الباحثین التركیز على الطرق الكمیة والنوعیة من اجل والدة 

 . 1دراسة أكثر تكامال في القضایا التي یمكن مشاهدتها

تتضمن معرفة الفرص المناسبة الستهداف  اإلجتماعيإن حمالت التسویق  : استغالل الفرص  -3

بحیث من تكون لدیه معلومات عن . یها واستغالل الفرص المناسبةالحصة السوقیة وكیفیة الدخول إل

الجمهور المستهدف حتى وان  إلىالفرص المناسبة یستطیع أن یستعمل تشكیلة من النماذج للوصول 

لكل المستهدفین تقریبا نفسها ، مثل ممارسة تمارین ریاضیة أكثر، تقلیل من أكل  ساسیةاأل األفكاركانت 

تهالك الخضر والفواكه ، یجب أن تكون الرسائل محددة وموضوعة بشكل یؤثر على الدهون وزیادة اس

  .الجمهور المستهدف

یجب أن تزود باستمرار الجمهور  اإلجتماعيإن حمالت التسویق  :تقدیم معلومات إضافیة   -4

ود بالتغییر في الخطوة القادمة نحو تبني فكرة تغییر السلوك المقص إلىنتقال الابالوسائل لكي یتمكنوا من 

  .2"اإلجتماعيحمالت التسویق 

صرار والصبر فهما عاملین أساسین إلاتعتمد على  اإلتصال العمومي حمالت  إن": جل ألاطول   -5

  .المسوقین االجتماعیینلنجاح برامج 

یجب أن یؤكد على الحاجات إلحداث  اإلجتماعيإن منهج التسویق  : ساسیةألامخاطبة القضایا   -6

على مستوى السیاسة، التعدیالت البیئیة مثل التشریع، تعدیل التعلیمات تغییر الرأي العام، یزید من  تغییر

صلي فعلي سبیل المثال یكون برنامج تقلیل التدخین للقاصرین  ألاإمكانیة خلق تعدیالت في نظام المباع 

 التي تمنع القصر من التدخینإذا خاطب قضایا كخلق بیئات خالیة من التدخین ، زیادة التعلیمات  الافع

                                                
 .272، مرجع سبق ذكره،  ص التسویق الصحي واالجتماعيردینة عثمان یوسف،  1
 .273-  272،  ص ، مرجع سبق ذكرهالتسویق الصحي واالجتماعي، ردینة عثمان یوسف،  2
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الدفاع  اإلجتماعيتستخدم حمالت التسویق  أنكما یمكن . لیاء والمؤسسات التعلیمیة في التوعیةو ألادور 

  . األفرادي لتغییر سلوك اإلعالم

بحیث یقیم  اإلجتماعيیمثل التقییم عملیة أساسیة في أي برنامج من برامج التسویق : التقییم  -7

قدم وعرض التأثیرات وقیاس فعالیات الحملة الن هذا التقییم سوف یكون له دورا أساسي في المراقبون للت

 اإلجتماعيأن هناك بعض  الصعوبات التي تواجه التسویق  إال، اإلستراتیجیات تحسین البرامج وصیاغة 

  : في تقییم  البرامج ، وتتمثل أدوات التقییم فیما یلي 

 دراسات مستمرة ومتتابعة 

 ت التلفزیونیة الاإلتصا 

 ت الشخصیة باالالمقا 

 1مؤشرات صحیة  

 اإلجتماعيدمج المعلومات العكسیة في إعداد برامج التسویق  ) : التغذیة العكسیة(رجع الصدى   -8

ر معهم خالل عملیة و االتش بآرائهم واقتراحاتهم و خذألو فان التعامل المستمر مع الجمهور المستهدف 

تحسین البرامج، توفیر الوقت الجهد والمال، إعطاء :  إلىر البرامج والتقییم یؤدي التخطیط والتنفیذ واختیا

  .2اإلجتماعيمعلومات واكتساب خبرات لتصمیم حمالت التسویق 

  :تتمثل في  أخرى هناك استراتیجیات  اإلستراتیجیات زیادة على هذه 

 اتبالمخدر  تجاراالكسن تشریعات لمعاقبة :  التشریعیة اإلستراتیجیة  )1

 كفرض رسوم وضرائب عالیة على التبغ : قتصادیةاال اإلستراتیجیة  )2

                                                
 .275 -273، ص مرجع سبق ذكره التسویق الصحي واالجتماعي،ردینة عثمان یوسف،  1
 .277، ص لمرجع نفسهردینة عثمان یوسف ، 2
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 .1اإلجتماعيتتمثل في نشر معلومات خاصة بالمنتج :  التعلیمیة  اإلستراتیجیة  )3

  2االتصال االجتماعيرسم تخطیطي یوضح إستراتیجیة حمالت ) 06(الشكل 

  

  :االجتماعيحمالت االتصال ائل رسإعداد وتصمیم  مراحل  6.2.3

 سلسة من الجهودالجمهور بعد  إلىالعنصر الهام في الحملة فهي الزبدة التي تصل بر الرسالة تعت      

إلى التي تسعى المنظمة  واألهدافیحمل مجموعة هامة من االعتبارات  يذلا الوعاء األساسي يهو 

حیویة في تخطیط الحمالت، نظرا الن الجهود التي فان خلق وٕانتاج الرسالة تعتبر من المراحل ال  تحقیقها

                                                
 253، مرجع سبق ذكره ص التسویق االجتماعي مدخل معاصرعلي فالح الزغبي،  1

2 .من إعداد الباحثة   

 في االتصال االجتماعيحمالت ال  إستراتیجیات

اختیار حصة  -
 مستھدفة خاصة 

استغالل  - خلق الجھود -
 الفرص 

تقدیم معلومات  -
 إضافیة 

ایا مخاطبة القض - طول األجل -
 األساسیة 

 رجع الصدى  - التقییم   -

 التشریعیةاإلستراتیجیة  -

 االقتصادیةاإلستراتیجیة  -

 اإلستراتیجیة التعلیمیة -
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، فان رسائل 1كانت السائل جیدة أو العكس إنتبذل في هته المرحلة هي العامل الرئیس الذي یحدد 

 حمالت االتصال االجتماعي  تتوقف في تصمیمها على عدة اعتبارات حساسیة الموضوع والجمهور

العقالنیة أو إستماالت التخویف وهذا حسب القضیة العاطفیة و  اإلستماالتالمستهدف و استخدام 

لة التي تعرض من یالوسو  ،باإلضافة إلى اعتبارات التحریر والصور وكل ما یتعلق باإلخراج المطروحة،

   :نتاجیة للرسائل الحملة ایلي نقدم نموذج یوضح العملیة اإلبتكاریة واإلم امیف ،  خاللها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .160، ص 2008 الدار العربیة للنشر والتوزیع، ، القاهرة،1، طتخطیط الحمالت اإلعالنیةفاتن محمد رشاد،  1
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   1بها رسائل الحملة بدایة من االبتكار إلى اإلخراج والنشر رراحل التي تمیوضح الم) 07(الشكل  

  

المرحلة ب أدبتیتضح لنا من خالل الشكل السابق أن رسائل الحمالت تمر بالعدید من المراحل،     

 أورسائل تتوافق مع الفكرة یتم ابتكار  أین ،التي تسمى مرحلة الخلق یة وهي المرحلة األولىاالبتكار 

ة االتصالیة التي ستعرض وهذا حسب الوسیل سواء تكون بشكل  مصور أو مكتوبةالقضیة المطروحة، 

عناصر هیكلة اإلعالن  أهمتعتبر مرحلة التصمیم من  إذ، للرسالةبعدها تتم عملیة التصمیم المبدئي ، فیها

                                                
 .161، ص مرجع سبق ذكره ،تخطیط الحمالت اإلعالنیةد، فاتن محمد رشا 1

 بتكاریةالعملیة اال

 التصمیم المبدئي

 الكتابة التصویر

 الموافقة

 تحریر

 إذاعة طباعة

 تصویر حفر طباعة

 حملة مطبوعة  حملة إذاعیة

 مكتوبة إعالموسائل  رئیةوسائل إعالم م

 مرحلة الخلق

 مرحلة االنتاج 
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وسیلة السیكولوجیة والنفسیة، إذ یعتبر التصمیم الممیز  كل العوامل یتم من خالله إبراز إذوأكثرها تأثیرا 

هناك عناصر هامة تساهم في إبراز األولویات في تصمیم الحملة  أننجد  إذ. هامة للتأثیر على المتلقي

وهناك أیضا مجموعة من المبادئ الخاصة به  ، التفرد،وهي الصورة ، الحجم، اللون، االتجاهات واإلیقاع

  : تتمثل في 

 كل ما یخص األحجام األلوان والسماكة : اینالتب -

 .تكرار الشيء و التأكید علیه حتى یحقق غایة معینة: التكرار -

 . تستخدم إلبراز األولویات في الماسحة اإلعالنیة: الترابط  -

بمعنى تجاوز النصوص المتشابهة في المعنى وأبعادها عن النصوص األخرى لتسهیل : التجاوز -

 .ش في المعنىالقراءة وتجنب التشوی

وهو مساحة فارغة من كتلة النصوص والصور واألشكال یستخدم الفراغ في إعالنات الجرائد : الفراغ  -

 .والمجاالت لشد االنتباه وٕابرازه عن كتل النصوص 

 .1عند نقطة توسیط النصوصوهو محاولة تنسیق النصوص مثل البدایة، النهایة ، االنتهاء : التراضي -

أنواع مختلفة من التصامیم تختلف باختالف الهدف ونوع القضیة والجمهور كما أن هناك       

ا یتم تحدیدها من طرف المسوق االجتماعي وهي تختلف من نوع إلى أخر نذكرها في م إذالمستهدف 

  :یلي

یرتكز هذا التصمیم على نتائج البحوث التي أظهرت أن التعلیم واحد من  :ستجابة االتصمیم المنبه و    

حیث انعكست تطبیقات هذا التصمیم ..) نشر المعرفة، التغییرـ اتخاذ السلوك(الحمالت اإلعالمیة  أهداف

في مجال اإلتصال في تحدید معان جدیدة للكلمات سواء كانت هذه المعاني داللیة أو ضمنیة تحمل 
                                                

بالتطبیق على البرنامج القومي (حمالت العالقات العامة ودورها االستراتیجي في التوعیة الصحیة ، صالح موسى علي موسى  1
 -83ص ، 2017یا ، ، رسالة ماجیستیر، تخصص عالقات عامة واإلعالن ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوج )للصحة االنجابیة
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تنبیه األفراد  أبعادا عاطفیة، كما  یكثر استخدام هذا التصمیم إذا كان الهدف تربوي إعالمي یقوم على

یعتمد هذا التصمیم على مجموعة من النقاط التي تشكل أسسا له . بظاهرة ما ویحاول خلق استجابة معینة

 : وهي 

 یتم تكرار الحملة بشكل مستمر : التكرار. 

  خاصة التي تركز على الجوانب النفسیة الداخلیة للمتلقي  واالنتباهاستخدام عناصر الجذب : الجذب. 

  1هذا یعني ربط موضوع الحملة وعالقتها باألفراد أنفسهمو : التماس . 

من خالل طرح رسائل إعالمیة تعالج االحتیاجات تستخدم الحمالت هذا التصمیم   :تصمیم الدافعیة .1

، الحاجة إلى األمن، الحاجة إلى االجتماع ، الحاجة ةاإلنسانیة والمتمثلة في اإلحتیاجات الفسیولوجی

الذات، بحیث تبین مدى ضروریاتها بالنسبة للفرد ، فإن إشباع الحمالت هذه إلى االعتراف و تحقیق 

الحاجة یؤدي إلى االقتناع بموضوعها والتأثر بها بدرجة كبیرة، لذا تنقسم دوافع األفراد في اإلستجابة 

 : إلى 

لید لمجرد تق أوعتمد على المشاعر والرغبة اب المتلقي للحملة وهذا ألنه ییستج :دوافع عاطفیة  -

 .ن، وهنا یتأثر الفرد بطابع اإلثارة في تصمیم الحملةیاآلخر 

یقوم الفرد بتحدید أولویاته واختیاراته، بعد تفكیر موضوعي یودي به إلى إشباع حاجاته : دوافع عقلیة -

 .من خالل فكرة موضوع الحملة

 : وفق أسلوبین همایعتمد هذا التصمیم على تقدیم الحجج والبراهین ویتم تطبیقه   :التصمیم المعرفي .2

 . یكون اإلقناع عن طریق عرض الحقائق والمعلومات ضمن دائرة النقاش المنطقي -

استخدام رغبة اآلخرین في بناء حالة من التوافق مع أنفسهم ومحیطهم من خالل تغییر اتجاهاتهم  -

 .وهذا یكون عن طریق إثارة حالة من عدم التوازن الذي یدفعهم إلى إتباع سلوك جماعي

                                                
  .43، مرجع سبق ذكره، ص  تخطیط الحمالت اإلعالمیة واإلعالنیةمصطفى یوسف كافي ،   1
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نسان ما هووا ال عضو في المجتمع، وهو اإلیبنى هذا التصمیم على فكرة أن : اإلجتماعيتصمیم ال .3

فهو یعتمد على مبدأ اإلتفاق الجماعي مما یسهم في تغییر وتدعیم اإلتجاهات عتماد علیه  إالكثیر 

   .1السائدة، كما یستخدم في حالة رغبات ومیول الجماعة إزاء موقف معین

حسب الوسائل مه على یقست ، یتمالمسئولینتحدید التصمیم و الموافقة علیه من طرف  ة عملی بعد و    

) لخ..، ملصقات، مجالتمنشورات صحف( مكتوبة  أو) إذاعة تلفزیون ( سواء المرئیة فیها  سینشرالتي 

إلى  زالرسالة في قالب ممی یتم توجیهواالتفاق التام على كل جوانبه  وبعد عملیة التركیب واإلنتاج 

، ولضمان نجاح رسائل الحمالت وتصمیماتها وجب توفرها على  واالتصال المختلفة لیتم بثه اإلعالم

  بالعملیة االتصالیة وهي  أساسامجوعة من العوامل ترتبط 

 أي قوة دفاعیة الفرد تجاه هدف الحملة وهو ما یطلق علیه تصمیم الدافعیة في إطار تلبیة : القوة
 .احتیاجات الفرد

  وذلك من خالل معرفة ما یفعله الفرد وكیف یتصرف وهذا في إطار تصمیم المنبه و: تجاهاال 
 .تجاهالاستجابة لتغییر الا
 القدرة على أداء المهمة وذلك عن طریق توفیر أسالیب عدیدة توفر لهم تنفیذ السلوك : الكفاءة

 2.المطلوب
 " ة اإلجتماعیوضوح وشفافیة أهداف الحمالت. 

 اإلجتماعيالناجح لحمالت التسویق  التخطیط العلمي . 

  التجاهات والمعاییر المناسبة والسلیمة للحمالتاتحدید القیم و . 

 النتباه لحدود التغییر اإلجتماعي من قبل المخططین والمنفذین التسویقیین والسلوكیینا. 

  3".اعياإلجتمتوفیر الموارد المادیة والبشریة المؤهلة اجتماعیا وتسویقیا لحمالت التسویق 

                                                
  . 45 44-، ص المرجع نفسهمصطفى یوسف كافي ، 1
 .27، مرجع سبق ذكره، ص التسویق االجتماعي وتخطیط الحمالت اإلعالمیةفؤادة عبد المنعم البكیرى،  2
 .232، ص  مرجع سبق ذكرهالتسویق االجتماعي مدخل معاصر ،  ي،علي فالح مفلح الزغب 3
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  :  تمهیــــــــــــــد 

فعال في دور  بعلتفهي  ، بشكل كبیر األخیرة اآلونةواالتصال وانتشرت في  اإلعالمتعددت وسائل     

ته ان هأ خاصة و ،تغییر االجتماعيلا يف دعاست و تشكیل الوعي لدي األفرادو  ةیعامتجالا إثارة القضایا

التأثیر و  االستهداف على كبیرة قدرةفي شتى المجاالت، ولها  المصدر الهام للمعلومات تالوسائل أصبح

   .، لذا تعتبر وسائل هامة في عمل المسوقین االجتماعیین اإلقناع ىتح و 

اختیار الوسائل  ون االجتماعیونعلى المسوق وجب ،للمشكلة التخطیط عد تحدید اإلستراتیجیة و فب     

 إالیكتمل دور االتصال العمومي  نأ، فال یمكن الحملةالتي عن طریقها یتم نشر االتصالیة المناسبة 

المتمثلة في وسائل االتصال الشخصي ووسائل االتصال الجماهیریة من تلفزیون بوجود هته الوسائل 

 الخ..ماعي والمواقع االلكترونیة نما، ووسائل اإلعالم الجدید كالمدونات ومواقع التواصل االجتیوٕاذاعة وس

  .للحملة الجمهور المستهدف نوعیة الرسالة هدفها و یتم اختیار هته الوسائل حسب إذ

 دیة والحدیثةیواالتصال التقل اإلعالموسائل  مختلفسنحاول من خالل هذا الفصل التكلم على لذا       

المهم  ریغتملا اباعتباره مواقع التواصل االجتماعيركزنا على  كما ،ودورها في التسویق االجتماعي

  .ةسار دلل
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  : االتصال الشخصيوسائل  1.4

 ور من خالل المقابالت، المحاضراتلجمهمع اوالتفاعل المباشر التحدث  االتصال المباشر هو     

لحمالت المرتبطة بایستخدم لترویج األفكار  فهو ،إقناعهمهدف ب اللقاءات في األماكن العامة الندوات أو

وحمالت التسویق االجتماعي وهو أكثر فاعلیة في تغییر االتجاهات والسلوك واإلقناع، فهو اإلعالنیة 

 یسهل على المسوقینكما  ،جمهوره الرسالة مباشرة للوجألنه ی وبوسائله البسیطة، المنخفضة،كلفته یتمیز ب

 االجتماعیینلنجاح االتصال الشخصي یجب على المسوقیین و  ،تعرض للرسالةالجمهور المتقدیر حجم 

  : االلتزام بما یلي

 التحضیر المسبق للقاء. 

  واإلقناع للتأثیرضبط خطة. 

  االستعانة بشهادات حیة. 

  استخدام لغة بسیطة ومفهومة. 

 فتح باب النقاش. 

 1استخدام مختلف تقنیات العرض السمعیة والبصریة.    

   :  سائل االتصال الشخصي وهي كالتاليتتعدد و  امك

هي وسیلة تنظیم تصل إلى عدة أشخاص، حیث تعمل على : االجتماعات والعروض العمومیة  1.1.4

ستخدام ویفضل ا ، یكون العرض واضحا أن، لذا یجب الحوار والمتابعةتحسیس الجمهور وتشجیع 

 .2على المشاركة الجمهوروسائط المرئیة كالصورة ، وحث ال

                                                
 265، مرجع سبق ذكره، ص مدخل معاصر التسویق االجتماعيعلي فالح مفلح الزغبي،  1
 .120، مرجع سبق ذكره ، ص  وتقنیات أسساالتصال العمومي نبیلة بوخبزة،  2
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فهي تستعمل تشعر الجمهور بالقضیة وتسمح بتبادل اآلراء وتدعیم التفاهم المتبادل  :المناقشات   2.1.4

مع الجمهور الذي یكون مهتما بالموضوع ولدیه االستعداد للحدیث والتجاوب إذ یتم تبادل الحجج 

 .1هینوالبرا

الزوایا وتشجع تسمح بتقدیم األحداث واآلراء من مختلف : Le jeu de roleلعبة األدوار   3.1.4  

الجمهور على إعادة النظر في أرائهم وتحفزهم على المشاركة ، إال أنها تتطلب التحضیر الدقیق للموضوع 

، لكن هذه الوسیلة ال یمكن استخدامها إال أثناء تربصات دقة في اختیار األسئلة والممثلینوتتطلب ال

  .2واألدوات للمثلین حتى یتمكنوا من تقدیم الحججالتكوین لعاملي المیدان، كما یجب توفیر كل الوسائل 

هي عبارة عن مشاهد تمثیلیة تكون في شكل  : La pièce dramatiqueالمسرحة الدرامیة   4.1.4 

 مسرحیة تؤدي وظیفتین أساسیتین وهي الوظیفة االتصالیة والترفیهیة، وتركز مواضیعها على قضیة واحدة

ألنها  بكل حیویة وسهولة، السلوكیات السویة و القیم السامیة  تعلمعلى فهي تساعد الجمهور المتفرج 

جهدا وتركیزا المسرحیة تتطلب  لذاتجلب االنتباه وتحفز الفكر خاصة إذا كانت المشاهد مؤثر ومعبرة، 

 .3وطریقة تجسیدهومهارات عالیة من طرف الممثلون خاصة في تحضیر النص 

تساعد هذه الوسیلة على إقامة عالقات   :Visites à domicileالزیارات إلى البیوت   5.1.4 

كما ي الحصول على معلومات حول القضیة، إذ تساعد العائالت فخصیة طیبة بین العاملین في میدانش

 .4أنها تشجع على المشاركة واالنخراط 

هي عبارة عن صیغ قصیرة  تعبر عن حكمة واقعیة وهي مستمدة من تجربة  :والحكم  األمثال 6.1.4

عاشها اإلباء واألجداد قاموا بصیاغتها إلرشاد الناس ولتصحیح سلوكیاتهم ، إذ تحمل معاني واضحة  
                                                

 .120، ص ، مرجع سیق ذكره  االتصال العمومي أسس وتقنیاتنبیلة بوخبزة ،  1
 .188، مرجع سبق ذكره، ص التسویق واستخدامه في االتصال االجتماعيبنت محمد فطوم ،  2
 .188، ص لمرجع نفسه محمد بنت فطوم ، ا 3
 .121، ص المرجع نفسه نبیلة بوخبزة،  4
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، لذا یمكن للمسوقون االجتماعیون استخدام األمثال والحكم التي تكون معروفة عند تجاه قضایا معینة

  .1لتغیر السلوك مستهدف وهذا للتأثیر فیه وٕاقناعهالجمهور ال

تستعمل لتعلیم الناس وهذا ألنها تحمل العبر األخالقیة و القیم  :القصص و األساطیر الخیالیة   7.1.4

حول القضایا والمشكالت السامیة التي یمكن من خاللها تعدیل قیم وسلوك األفراد فهي تعطي دروسا 

  2.الجمهور المستمعبأسلوب شیق یستهوي 

 : االتصال الجماهیریةوسائل   2.4

یتم استخدامها في حمالت التسویق االجتماعي كوسیلة إعالمیة جماهیریة  : الصحافة المكتوبة  1.2.4

موجهة لطبقة المثقفین والموظفین والنخب االجتماعیة، وهي تستخدم كثیرا في الدول الغربیة التي تمتاز 

بمستوى تعلیمي عالي، ویعتمد المسوق االجتماعي في اختیاره لصحیفة أو مجلة على مجموعة من 

  :  القواعد وهي

 .تحدید الخط السیاسي للصحیفة  -

 .تحدید قراء الصحیفة -

 نسبة المبیعات -

 التوزیع الجغرافي  -

 3قوة التأثیر -

حد أتعتبر . حمالت التسویق االجتماعيوسیلة اتصالیة جماهیریة تستخدم في   :السینما  2.2.4

الوسائل اإلعالنیة التي یعتمد علیها المسوق االجتماعي، حیث یقوم ببث اإلعالن االجتماعي قبل بث 
                                                

 .122ص  المرجع نفسه ،نبیلة بوخبزة  1
 .123، المرجع نفسه نبیلة بوخبزة ،  2
 266، ص ، التسویق االجتماعي مدخل معاصر ، مرجع سبق ذكره علي فالح مفلح الزغبي 3
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لة یمكن استخدام السینما كوسیلة ترویج مكم. الفلم السینمائي أو إنتاج فلم سینمائي یعالج قضیة اجتماعیة

  1.في حمالت التسویق االجتماعي ألنها ال تصل لكل فئات المجتمع

تستخدم اإلذاعة بشكل واسع في حمالت التسویق االجتماعي وهذا للمزایا العدیدة التي  : اإلذاعة 3.2.4

، كما أن وانخفاض تكالیف اإلنتاج والبثتتمتع بها، من بینها إمكانیة سماع برامجها في أي وقت، 

وهذا   ،وسیلة لها تأثیر على الفئات األمیة وفئات ذات الدخل المحدود وفئات العمر المتقدماإلذاعة 

فهي تمارس دورا معتبرا خاصة في الدول األمیة  رغم المنافسة الشدیدة لوسائل  2،حسب بعض الدراسات

لصحف و االتصال السمعیة البصریة وهذا ألنها تبقى من أسرع وسائل االتصال الجماهیري مقارنة با

أن سر القوة اإلیحائیة لإلذاعة بأنها وسیلة سریعة للنشر  "دوب" التلفزیون حیث یعلل هذا الباحث 

 بالدرجة األعلىبأن اإلذاعة المسموعة وسیلة هجومیة " قوبلز" ، كما یقولاألخرىوتتفوق على الوسائل 

   3.على المشكالت الصعبةتلقى الضوء  ألنها

 الصورةیجمع بین الصوت و یعتبر الوسیلة  اإلعالمیة األكثر تأثیرا وقوة  وهذا ألنه  : التلفزیون 4.2.4 

فهو  4،الجماهیر لقدرته الكبیرة على استقطابمؤسسات االتصال العمومي تعتمد علیه العدید من  حیث

بشكل واسع عن المنتج االجتماعي، وقد استخدمت منظمة الصحة العالمیة كانت وسیلة تعرض أي فكرة 

 بهدف الترویج للمنتج االجتماعي ومنظمة األغذیة والزراعة في األمم المتحدة مسلسالت تلفزیونیة

ث حقیقیة و لرسالة التي ستباالتحقق من أن ولتسویق المنتوج االجتماعي عبر القنوات التلفزیونیة یتطلب 

إلنجاحها، الن كلمة شهارات التجاریة التي هدفها تحطیم الحجج التي وضعت واقعیة  ال تحیطها اإل

                                                
 .266ص مرجع سبق ذكره ،   االجتماعي مدخل معاصر،التسویق علي فالح مفلح الزغبي، 1
 267، ص المرجع نفسه ،الزغبيعلي فالح مفلح  2
، ص 2012، الجزائر، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،  ةائل االتصال وتكنولوجیاته الحدیثتاریخ وس، فؤاد شعبان، عبیدة صبطي 3

124. 
، بیروت ، مجد المؤسسة التغیرات والتحوالت في عصر العولمة والربیع العربيالثقافة وتكنولوجیا االتصال عبد الغني عماد،  4

 ، 18ص ،  2012الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، 
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حولیة التي لقناة للمأكوالت والسجائر أو المواد الكاالصحة تفقد مصداقیتها إذا كان هناك ترویج من طرف 

 .1كلها تتناقض مع الصحة

أجهزة اإلعالم باختالفها من صحافة إذاعة وتلفزیون بحمالت توعیة ال تهدف بها إلى الربح  نفإ     

ه الحمالت ذات طابع قومي أو ، حیث تكون هذإلى الجمهور عمومیةالمادي وٕانما تهدف بها تقدیم خدمة 

الحفاظ على البیئة أو الحفاظ على الماء وترشید سلوكیات الجماهیر نحو المیاه وكذلك  هدفها، وطني

كما أن هناك العدید من الحمالت تقوم بها   ،في المنتجات والدعوة إلى ترشیدهامعالجة قضایا اإلسراف 

معاملة  أجهزة اإلعالم للتوعیة بمخاطر التدخین واإلدمان وكذلك حمالت تشجیع السیاحة والدعوة إلى

وسائل اإلعالم لها دورا فعاال في توعیة المواطنین بضرورة االلتزام  السائحین أحسن معاملة، كما نجد 

بقوانین المرور، فنجد اإلذاعة مثال كوسیلة إذاعیة تمارس حمالت العالقات العامة وتوعیة المواطنین 

تعتبر إال أنها وسائل اإلعالم   فبالرغم من اختالف. 2اتجاه مختلف المواضیع الحساسة في المجتمع

تستطیع و  ،زمانتستطیع محاكاته والوصول إلیه في كل مكان وفي أي  ألنها وسائل قریبة من الجماهیر

تنفیذ ا في دور كبیر ، لذا تلعب اته السلبیة اتجاه نفسه و مجتمعهاتجاهاته وأرائه وحتى سلوكی في التأثیر

أن وسائل " Manoff"یرى الباحث    االجتماعي وفي هذا الصدداالتصال العمومي برامج وحمالت 

  : وهياإلعالم لها خصائص وممیزات عدیدة تساعد المسوقین في الترویج لحمالتهم االجتماعیة 

 سلطة ولها تأثیر خاصذات  أنها.   

  تحتوي على األثر التراكمي. 

  یمكنها الوصول إلى اكبر عدد من الجماهیر في وقت قصیر وهو أمر مفید في تحقیق الهدف

 الصحي العاجل 

                                                
 .124، مرجع سبق ذكره ،  ص االتصال العمومي أسس وتقنیاتنبیلة بوخبزة ،  1
 .106-105، ص رهالتسویق االجتماعي مدخل معاصر ، مرجع سبق ذكعلي فالح مفلح الزغبي،  2
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 1.تعزز أسالیب التعلیم في عملیة التثقیف الصحي  

 واسعة ال بد من دراسة متأنیة لكلانه عند التخطیط لحملة إعالمیة  Manoffیضیف الباحث كما 

  :   العوامل المحیطة  ومن بین هذه العوامل

  اختیار الوسیلة اإلعالمیة المناسبة للجمهور المستهدف. 

 باإلضافة إلى االعتماد في  ،مراعاة متطلبات الرسالة بحیث تكون متوافقة وقدرات الجمهور العلمیة

سمعي وبصري وتحدید بنائها على التعلیمات المناسبة، استخدام األلوان،  االعتماد على كل ما هو 

 .الوقت المناسب لبثها حتى یتم التأثیر 

  یساعد ..)  اإلذاعة، التلفزیون، الصحافة(تكرار رسائل الحمالت االجتماعیة عبر كل وسائل اإلعالم

 .على ترك اثر واضح في المتلقي 

   2.الموجهة قیمة الرسالة على بدرجة كبیرةوزن وقوة الوسیلة اإلعالمیة یؤثر  

  :)االتصال الذاتي الجماهیري(اإلعالم الجدید  وسائل  3.4

مرحلة اإلعالم تجاوزت البشریة  فقد ،یعتبر اإلعالم الجدید السمة المهمة والبارزة في هذا القرن    

بكل تجلیاتها وأبعادها  اإلعالم الجدیدجدیدة تسمى عصر التقنیة و  عیش مرحلة ت وأصبحتالتقلیدي 

هذه  غیرتوتطبیقات مرتبطة بتكنولوجیات الكمبیوتر واالنترنت، إذ وسائل و عبارة عن ، فهالمختلفة

، كاألداء والتوجیه والتنفیذ، وأصبحت تعرف أكثر اإلعالمیةالرسالة  انباإلعالمیة مختلف جو  المرحلة

  . بالشخصنة والتحدید

                                                
1 Marie birkinshaw, social marketing for Health,Ibid  , p 12 

IBID,  ,p 13.   Marie birkinshaw, 2  
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ة یغتعبیرا منه على الص ،مانویل كاستلزالعبارة التي طرحها الباحث  االتصال الذاتي الجماهیري فهو     

، كما إلى جمهور عالميتصال جماهیري الن له القدرة على الوصول حیث یرى أنه ااالتصالیة الجدیدة ، 

هو الحال في ما یخص بث مقطع الفیدیو عبر موقع الیوتیوب أو المدونات ومواقع التواصل االجتماعي 

وتحدید  ، الن إنتاج الرسائلهو اتصال ذاتيلم، وفي نفس الوقت فرسائلها تصل إلى مختلف أفراد العا

محتوى معین من  أوذاتیا ، واستخالص رسائل  بشكل ذاتي،  وحتى تحدید المستقبلین یتمیكون  مستقبلیها

عنى أن المستخدم اإلعالم مب( شبكة المعلومات العالمیة وشبكات االتصال االلكترونیة ذاتي االنتقاء 

البحث عن المعلومة من المصادر االلكترونیة المختلفة بنفسه، دون إشراك یقوم بالتحریر والنشر و  الجدید

، كما یضیف بان الصیغ الثالث لالتصال المتمثلة في االتصال الشخصي )في ذلك  جهات أخرى

له  ،في نص رقمي تشترك كلها إذوالجماهیري والذاتي الجماهیري تتعایش وتتفاعل وتكمل بعضها البعض 

 .  1همركبو  تفاعالهو  هروابط

فهو إعالم یحمل سمات هذا العصر وتناقضاته وتأثیراته المهمة في مختلف مجالت الحیاة، وهذا ما      

لهادفة لتغییر السلوكیات ا المسوقین االجتماعین في  نشر برامجهم  هیعتمد علیحامال هاما یجعله 

كل  أسقطت"و ،وقربت المكان والزمان األفرادلوجیا سهلت طرق التعامالت بین و تكن ألنه، الخاطئة

غام  وأشكال، وصور ثابتة نساق الرموز المختلفة من نصوص وأصوات وأنالحواجز الفاصلة بین أ

أهم معانیه و لتوضیح مفهومه وفیما یلي نعرض أهم تعاریف مصطلح اإلعالم الجدید ، 2"ومتحركة

  .هومصطلحات

  

 

                                                
 . 92ص   ،2014، القاهرة، المركز القومي للترجمة، 2091، عدد 01تر محمد حرفوش ، ط  ،سلطة االتصالمانویل كاستلز،  1
 .69، مرجع سبق ذكره ،  ص وتكنولوجیا االتصال التغیرات والتحوالت في عصر العولمة والربیع العربيالثقافة عبد الغني عماد،  2
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  :مفهوم اإلعالم الجدید  1.3.4 

عصر المعلومات، فقد كان ولیدا لتزاوج ظاهرتین بارزتین عرف بهما  إعالمالجدید هو  اإلعالم إن     

الجدید على استخدام  اإلعالم یعتمد. ظاهرة تفجر المعلومات و االتصاالت عن بعد ، وهيهذا العصر

عملیة توفیر  ، و هذه الخاصیة هيومات وتخزینها وتوزیعهاالمعل إنتاجالكمبیوتر واالتصاالت عن بعد في 

مصادر المعلومات والتسلیة لعموم الناس بشكل میسر وبأسعار منخفضة، وهي في الواقع خاصیة مشتركة 

، وهذا یعني أن المعلومات یتم عرضها  (Multimedia)بین اإلعالم القدیم والجدید، فهو متعدد الوسائط 

ر قوة وتأثیرا، و هذه المعلومات رقمیة في شكل مزیج من النص والصورة والفیدیو، مما یجعل المعلومة أكث

  .1یتم إعدادها وتخزینها وتعدیلها ونقلها بشكل الكتروني

: "  إلىالجدید بأنه یشیر  اإلعالم  Condensed Net Glossaryویعرف قاموس االنترنت الموجز    “

 إشارةوفي أحیان یتضمن التعریف . ، أو صناعة الصحافة على اإلنترنتأجهزة اإلعالم الرقمیة عموما

الطباعة، التلفزیون، : لوصف نظم إعالم تقلیدیة جدیدة  أیضاتعبیر یستخدم هذا ال ،ألجهزة اإلعالم القدیمة

    .الرادیو، والسینما

تعددت مصطلحات اإلعالم الجدید والى حد أالن لم یحدد بعد تعریفا لإلعالم الجدید بدقة إال أن له  قد   

  : 2من المرادفات ومنهاالعدید 

 .الستخدامه الوسائل االلكترونیة في بثه للبرامج واألخبار والمعلومات   :إعالم الكتروني  .1

 .یعتمد على وسائل وممارسات إعالمیة غیر معروفة سابقا مقارنة باإلعالم  :إعالم جدید .2

 .له جمهور وشعبیة واسعة اتخذته بدیال عن اإلعالم التقلیدي وهذا لممیزاته وخصائصه  :بدیل إعالم .3

                                                
 .443-442ص، 2010،  2،  1، العدد 26، مجلة جامعة دمشق ، المجلد اإلعالم الجدید في عصر المعلوماتسمیرة شیخاني ،  1
 . 1ص .  2015د بلد ، دار الیازوري ،  اإلعالم االجتماعي،علي عبد الفتاح ،  2
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ألنه أتاح للجمهور إمكانیة التفاعل مع الموارد المنشورة عبر وسائله والتعلیق علیها : إعالم تفاعلي .4

 .بشكل فوري 

ور الوسائل یتمتع بخاصیة مشاركة أفراد المجتمع بصنع محتواه خاصة مع تط :إعالم مجتمعي .5

 .وانتشارها، كآلة التصویر وأجهزة الهاتف 

وهذا العتماده على التكنولوجیة الرقمیة مثل مواقع الویب والفیدیو والصور والصوت  :إعالم رقمي .6

 . كلها تنقل بشكل رقمي  ،والنص

الن محتواه یبث على الشبكات عبر روابط معینة یمكن الدخول إلیها واالستفادة من   :إعالم شبكي .7

فهو یركز على تطبیقات االنترنت ویطلق علیه تعبیر السیبرونیة من تعبیر الفضاء . 1محتواها

في روایته   William Gibson***السیبروني الذي أطلقه كاتب روایات الخیال العلمي ویلیام غبسون 

یقا وهو عبیر مأخوذ من علم السیبرنط  Neuromancerتحت عنوان  1984صدرها عام التي أ

، حیث یصف التعبیر وسائل التحكم االلكتروني التي حلت محل األداء المعروف عربیا بالتحكم اآللي

 .2البشري ولكنه یستخدم هنا لوصف فضاء المعلومات في شبكة االنترنت

أصبح بإمكان المواطن العادي نقل األخبار  ، فقد المواطن یطلق علیه صحافةو  : إعالم المواطن .8

عبر المواقع و بهذا تحول المستخدم إلى  منتج إعالمي  ألنه ینتج المعلومة ویحاول بثها ونشرها 

 .والنص بالصوت والصورة 

ع اإلعالم تقول أن كل أنوا إذكما تضع كلیة شریدان للتكنولوجیا تعریفا عاما وعملیا لإلعالم الجدید       

الرقمي الذي یقدم في شكل رقمي تفاعلي وهناك حالتان تمیزان الجدید من القدیم هو الكیفیة التي یتم بها 

بث مادة اإلعالم الجدید، والكیفیة التي یتم من خاللها الوصول إلى خدماته، فهو یعتمد على اندماج 
                                                

 54، ص 2014، األردن، دار أسامة للنشر والتوزیع ، 1،ط)شبكات التواصل االجتماعي(اإلعالم الجدید، علي خلیل شقرة ،  1
له طابع خیالي تأملي ، یدعى بالرسول األسود ، اذ ادخل جیبسون مصطلح  1948مارس  17روائي أمریكي كندي  ولد في  ***

 . 1982الكروم المحترقة التي صدرت عام "لفضاء االلكتروني في قصته القصیرة ا
  30ص ،  2008،األردن ، دار الشروق للنشر والتوزیع ،  اإلعالم الجدید المفاهیم والوسائل والتطبیقاتعباس مصطفى صادق ،  2
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اإلنتاج والعرض والتفاعلیة التي مثل الفارق  الوسائط المتعددة واستخدام الكمبیوتر كآلیة رئیسیة في عملیة

إن تعریف هذه الكلیة لإلعالم الجدید یعد تعریفا یلخص كل . 1الرئیس الذي یمیزه وهي أهم سماته 

، وعرفت بأهم سماته وكیفیة عمله وتمیزه عن رحت، فقد وضعته في سیاقه الحقیقيالمفاهیم التي ط

  .اإلعالم التقلیدي 

تختلف عن اإلعالم التقلیدي   لئاسو تعاریف السابقة ، نستنتج أن اإلعالم الجدید ومن خالل ال      

والرسالة التي ال   ،بالصورة والصورة والنص في أن واحد دعمت يتلالمادة اإلعالمیة ل بثه يفوذلك 

حیث افرز هذا األخیر طابعا إعالمیا جدیدا  ،یستطیع أن یتحكم فیها حراس البوابة في اإلعالم التقلیدي

  . ومتمیزا 

و ارتبط هذا اإلعالم ارتباطا شدیدا بالتقنیة وبالتكنولوجیات الحدیثة لالتصال ،و أعطى كل الحریة   

للمعتمدین علیه  في اختیار مواقعهم ومواضیعهم وما یمكن أن یتلقوه من رسائل إعالمیة وشخصیة، فهو 

والتواصل ونقل األفكار والمعلومات بسرعة كبیرة والى جمهور واسع فقد تجاوز هذا مظهر جدید لالتصال 

  .اإلعالم كل الحدود الزمانیة والمكانیة وحتى المادیة والبشریة

كما یعرف هذا اإلعالم بتعدد مفاهیمه وتسمیاته المتعددة من قبل الباحثین وهذا للخصائص      

یه تسمیات عدة ، كاإلعالم الشبكي، اإلعالم التفاعلي ، اإلعالم والممیزات التي یمتلكها حیث أطلق عل

وغیرها من المفاهیم والتسمیات التي ال یزال الباحثین یبحثون فیها محاولین بذلك إیجاد التسمیة ... الرقمي 

" من هنا وجب علینا اإلشارة إلى أهم تصنیفات التي قدمها كل من  .التي یمكن أن توحد كل مفاهیمه

إلعالم الجدید والتي تحدث عنها الدكتور مصطفى الصادق في كتاب " رد دیفیز و دیانا أوبنریتشا

   : ه إلى ثالث أنواع وهي ف، حیث تم تصنیالجدید  اإلعالم

                                                
 . 33، ص  المرجع نفسه،عباس مصطفى الصادق ،  1
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وسائل اإلعالم  هنا یرى الباحثان إلى أن هذا التصنیف یعود إلى : اإلعالم الجدید بتكنولوجیا قدیمة .1

والتلفزیون والصحیفة التي أصبحت تعتمد التكنولوجیا الجدیدة كالشبكات والكمبیوتر  كاإلذاعةالتقلیدیة 

 .حدثة في بناء موضوعاتها وتقدیمهاأسالیب مست أصبحت تطبق إذ

نصة الكمبیوتر وهي تشمل وهي كل الوسائل التي تعمل على م: إعالم جدید بتكنولوجیا جدیدة  .2

الخ  وهي وسائل مكنت مستخدمیها من التبادل .. اللكترونیة، المواقع ا، البرید االلكترونياالنترنت

 .الدائم مع اآلخرین ومكنتهم من إسماع صوتهم للعالم و التواصل  السریع للمعلومات 

في هذا النوع زوال الفوارق بین الوسائل القدیمة والجدیدة، اذ حدثت  :مختلطة  بتكنولوجیاجدید  إعالم .3

ممارسي العمل اإلعالمي یستخدمون النوعین معا وهذا العترافهم ، إذ أصبح حالة من تبادل المنافع

  1.بأهمیة ودور اإلعالم الجدید في العمل اإلعالمي

  : االجتماعيدور اإلعالم الجدید في نشر وتفعیل حمالت االتصال   2.3.4

ومساعدة أصحاب ، التجاريالتسویق مجال في  دالحظنا مدى فعالیة تطبیقات اإلعالم الجدی     

استقطاب الجماهیر  على ةأو المحدود ذات المداخیل المتوسطة ،خاصة  الصغیرة المؤسسات والشركات

متواجد  تسویق معنوي اجتماعي أیضافهناك ، تحقیق عائدات كبیرةنشر منتجاتها والتعریف بها قصد و 

دما كانت فبع وٕاعدادها ونشرها بنفسه،، خاصة مع تمكن الفرد من إنتاج الرسالة عبر هته الوسائل الحدیثة

، أصبح من وتكالیف ووقتا لنشرها وتصمیمها إلعدادها وخبراء رسائل الحمالت االجتماعیة تتطلب جهدا

 تخص مجاال معین، في دقائق معدودةد حمالت توعیة هادفة اعدهذه التطبیقات إالسهل جدا الیوم مع 

فمكنهم من نشر الرسائل  ،هذا المجال هواةلفرصا كبیرة وهذا الن اإلعالم الجدید أتاح  ،وبجودة عالیة

 ما یساهم  ، ومكنت الجمیع من التحاور والتواصل و التشاركیة الخ،..و الفیدیو والنص بالصوت والصورة

                                                
، د بلد، دار فكر وفن للطباعة 1، طاإلعالم الجدید اإلعالم البدیل تكنولوجیا جدیدة في عصر ما بعد التفاعلیة حسین شفیق،   1

 .69 -67ص ، 2010والنشر، 
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 اإلقناع، كما له القدرة على جمهور عریض استقطابهذا في نشر الحمالت الهادفة ومساعدتها على 

التفاعل مع الموضوع وطرح لمستهدف یمكن ا إذوهذا لخاصیة التواصل المباشر  ،في الجمهور والتأثیر

ت التي من الحمالخصوصیة و فعالیة مما تجعلها أكثر صحاب الحمالت، أل التساؤالتو  االستفسارات

  .تعرض عبر الوسائل التقلیدیة 

 : وسائل اإلعالم الجدید   3.2.4

  : االنترنت 1.3.2.4

فهي  ، وهي الشكل المهم لإلعالم الجدید تعتبر االنترنت من بین أهم تكنولوجیا االتصال الحدیثة،     

وسیلة اتصالیة إعالمیة تدمج بین الصوت والصورة والنص، بطریق تسمح للمستخدم بالتفاعل الدائم، فقد 

التسویق عبر االنترنت رف بیع أصبحالذي أصبحت االنترنت الیوم من بین أهم وسائل التسویق الحدیثة، 

استخدام االنترنت "أو التسویق االلكتروني هذا المصطلح الذي عرفه الكثیر من الباحثین، على انه 

كما یعتبر  1."والتقنیات الرقمیة ذات الصلة لتحقیق األهداف التسویقیة وٕاسناد المفهوم التسویقي الحدیث

تي القت اهتماما كبیرا في أدبیات و فكر التسویق حدث المفاهیم الأالتسویق عبر االنترنت من بین 

المعاصر، فهو یعبر عن مجموعة األنشطة التسویقیة التي تعتمد على الوسائط االلكترونیة والشبكات 

واحد تقنیات االتصال العمومي  حد أنواع التسویقأیعد التسویق االجتماعي ، و 2اآللیة واالنترنت

تحقیق أهدافه المتمثلة  الذي أصبح یعتمد هو األخر على الشبكة العنكبوتیة في نشر برامجه و االجتماعي

المؤسسات تواجد المنظمات و   أصبحو . في التأثیر على األفراد ومحاربة اآلفات والظواهر االجتماعیة

الغیر ربحیة الهادفة لتغییر السلوكیات واالتجاهات الخاطئة داخل المجتمعات عبر شبكة االنترنت من 

                                                
 .49، ص 2002، عمان، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، 1، طالتسویق عبر االنترنتالعالق، بشیر  1
 .31-29ص . 2006، اإلسكندریة ، دار الفجر الجامعي ، التسویق باالنترنت والتجارة االلكترونیة طارق طه ،  2
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األمور المهمة والالزمة، وهذا لمواكبة التطور التكنولوجي ومخاطبة الفئات المستهدفة عن طریقها، الن 

  .االت الحیاة شبكة االنترنت مجاال واسع للتعامل وتكوین العالقات في مختلف مج

وذلك من خالل االستغالل األمثل لالمتیازات التي تقدمها هذه الشبكة العمالقة والتي تتمثل، في       

سهولة التواصل مع الجمهور و الوصول إلى أعداد هائلة في وقت قصیر و بدون إي تكالیف مادیة أو 

یمكن أن یتم عبر العدید من مجاال رحب للتسویق المباشر الذي "فقد أصبحت االنترنت .  بشریة

االختیارات التي تشمل التسویق من خالل مواقع الویب، أو البرید االلكتروني أو من خالل بعض المواقع 

تعد )...أو منتدیات الدردشة....الفایسبوك ،التویتر والیوتوب(كمواقع التواصل االجتماعي  1"الشهیرة

ي المجال التسویق و التسویق االجتماعي ومن بین أهم هذه االنترنت وسیلة اتصالیة لها ممیزات عدیدة ف

  : الممیزات نذكر مایلي

 تمتاز االنترنت كوسیلة اتصال تسویقیة  لها القدرة على استهداف قطاعات : 2القدرة على االستهداف

هوي الزائرین، وتكون على حسب تمحددة ، فمواقع االنترنت أصبحت تعد وتصمم بطریقة تس

وممیزاتهم وعاداتهم االجتماعیة،  وهذا یساعد المسوق االجتماعي في نشر رسائله بطریقة خصائصهم 

 .محددة أكثر للجمهور المستهدف

  تتطلب درجة  ألنهاالسلوك، وهذا  أنماطغیرت  تظهور شبكة االنترن أن:  3السلوك أنماطالتغییر في

 فیه المحتوى الذي یرید الوصول لهیقوم بفعل فاعل یختار  أنعالیة من االنتباه فالمستخدم یجب 

 سلوك مستخدمیها بحاث التي درست أنماطاأل أظهرت إذالخ ..وٕاذاعةكتلفزیون  اإلعالمعكس وسائل 

حتى یقرؤونه عبر وسائل  أوونه أو یسمعونه دانتباها لما یشاهمعظم المستخدمین ال یلقون  أن

                                                
الریاض، جامعة اإلمام محمد بن  استخدام االتصال التسویقي المتكامل في الشركات السعودیة الكبرى،حمد بن ناصر الموسى، 1

 232ص ، 2010، 108سعود اإلسالمیة،  سلسلة الرسائل الجامعیة
 .246، ص المرجع نفسهحمد بن ناصر الموسى،  2
 .71-70، ص مرجع سبق ذكره ، البدیل تكنولوجیا جدیدة في عصر ما بعد التفاعلیة  اإلعالمالجدید  اإلعالمحسین شفیق،  3
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عكس محتویات االنترنت ، محتویاتها تمر مرورا سطحیابل ال یتعلمون منها كثیرا  أنهماإلعالم، كما 

 .و اإلعالم الجدید ككل التي لها اثر كبیر على المستخدمین وهذا لتحقیقها لدرجة عالیة من التفاعل 

 توفر االنترنت خاصیة مهمة وهي ارتبطا المنشاة بجمهورها باستمرار في الیوم : 1التوصیل والمرونة

إلى القدرة على توصیل الرسالة إلى الجمهور في أي وقت وفي أي مكان  وعلى مدار العام، باإلضافة

كما تمتاز االنترنت بالمرونة الكاملة في التحكم بالرسالة االتصالیة إذ یمكن للمسوق . في العالم

االجتماعي إطالق الحملة وتحدیثها بشكل یومي ویمكن تعدیل المعلومات أو حتى إلغاء الحملة وهذا 

 . التصال األخرىسائل اماال توفره و 

  تعد التفاعلیة سمة طبیعیة في االتصال الشخصي وسمة مفترضة في وسائل اإلعالم :التفاعلیة

وتعد شبكة  االنترنت وسیلة تفاعلیة تختلف عن الوسائل التقلیدیة األخرى فهي  2واالتصال الحدیثة

تؤمن التفاعل المباشر بین المسوق االجتماعي و الجمهور المستهدف للحملة االجتماعیة وذلك من 

خالل التعلیقات على المنشورات المتمثلة في الصور والفیدیو والنصوص فنجد المتلقي یستفسر ویعلق 

مباشرة دون أي عراقیل أو حواجز،  وهذه خاصیة تساعد كثیرا المسوقین  ل یجیب ویوضحوالمرس

االجتماعیین في التقرب من الفئة المستهدفة من الحملة و التأثیر على سلوكیاتهم واتجاهاتهم وبهذا یتم 

 . بلوغ الهدف المسطر 

سوق االجتماعي حتى یقوم بنشر من الخدمات االلكترونیة للمتتیح شبكة االنترنت العدید كما       

، من خالل هذا سنتطرق إلى أهم هذه خدمات رستهداف اكبر عدد من الجمهو اتماعیة و حمالته االج

  : یلي  ، فیمامة والتسویق االجتماعي بصفة خاصةااللكترونیة المتاحة لعمل التسویق بصفة عا

                                                
 .256ص  مرجع سبق ذكره، ،استخدام االتصال التسویقي المتكامل في الشركات السعودیة الكبرى، حمد بن ناصر الموسى، 1
دار الفكر وفن للطباعة والنشر ، بلد دون، اإلعالم التفاعلي ثورة تكنولوجیة جدیدة في نضم الحاسبات واالتصاالتحسن شفیق ، 2

 .28ص .، 2000‘والتوزیع،
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مع ظهور شبكة االنترنت، فقد بادرت ظهرت المواقع االلكترونیة  : المواقع االلكترونیة الرسمیة  -1

، والمؤسسات الربحیة وغیر الربحیة إلى إنشاء مواقع متعددة حظیت ت والمؤسسات الحكومیةالهیئا

تعتبر المواقع االلكترونیة احد الخدمات المهمة التي أتاحتها شبكة و  ،1باهتمام الكثیر من الزوار

یهم اهتمامات معینة ، ویعتبر مجال التسویق االنترنت، لجمیع التخصصات ولكل األشخاص التي لد

االجتماعي احد المجاالت التي تستفید من المواقع االلكترونیة، حیث یقوم المسوقین بإنشاء موقع 

الكترونیا رسمیا یكون مؤلف من صفحة أو العدید من الصفحات ویحتوي على مجموعة هائلة من 

من إنشاء جمعیة أو هیئة أو أي مؤسسة لها  المعلومات الخاصة بموضوع الحملة، التي قد تكون

  .اهتمامات في مجاالت التوعیة

  : تتمیز المواقع االلكترونیة بالعدید من الممیزات تجعل المسوق االجتماعي یعتمد علیها وهي و 

 شائها حیث ال تستغرق وقتا طویالسهولة إن. 

  وتحدیث محتویاتها من وقت إلى أخرسهولة تصمیمها. 

  المحتوى بالصورة والفیدیو تدعیم. 

 إمكانیة تحدید الجمهور المستهدف. 

  :واستخدام المواقع االلكترونیة من طرف المسوق االجتماعي یتطلب مجموعة من القواعد وتتمثل فیما یلي

 توظیف مختصین في مجال الواب. 

 كن الزائر تصمیم الموقع حسب موضوع الحملة، والعمل على توفیر كل المعلومات األزمة حتى یتم

 .من فهم الحملة والتأثر بها 

  من ضروري أن یكون تصمیم الموقع بطریقة جذابة وحدیثة تستهوي الزائرین، وذلك بتدعیمه بالصور

 .  والفیدیوهات الهادفة والمشوقة في نفس الوقت

                                                
 .189ص ، 2014، القاهرة، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، 1، ط تكنولوجیا اإلعالم الحدیثشروق سامي فوزى، 1
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 العمل على تحدیث الموقع من وقت إلى أخر. 

  بثقة  من في االستخدام وجدیرأ بین لزواره، أنهیموقع وما یعرضه یجب أن ال"تحقیق األمن بمعنى أن

، وهذا الن المجاالت التي تعالجها حمالت التسویق االجتماعي "1المستخدم ویوفر له الخصوصیة

 حساسة 

  إتاحة ما یسمى بالكلمات التشعبیة في الموقع خاصة فیما یخص المصطلحات العلمیة والمجهول

فهي تساعد كثیرا على الفهم وتوفیر الوقت والجهد على . معناها أو عند التكلم عن الشخصیات 

 .المستخدمین 

 ترك مجال للتفاعل مع المستخدمین من خالل الموقع، والعمل دائما على الرد على انشغاالتهم و 

  .همتاستفسارا

تعتبر البوابة المخزون الذي یأخذ منه :   LES Barrières électroniquesالبوابات االلكترونیة -2

 ، العمودیة العدید من األنواع فمنها األفقیةالمتصفح ما یحتاج إلیه من خدمات ومعلومات ولها 

المؤسساتیة حیث تساعد هذه البوابات على تسهیل االتصال بین الباحثین األكادیمیین والمشرفین 

 فلبحث وتساعد على التعلیم والتثقیما تسهل عملیات اعلیهم دون الحاجة للتنقل أو اللقاء المباشر، ك

، وتعتمد في تصمیمها أساسا م والتعلیم العالي والبحث العلميوتعرف أهمیتها كثیرا في مجال التعلی

متعددة للمعلومات  على صفحات الویب، و الغرض األساسي من استخدام هذه البوابات توفیر مصادر

  .2دمي لشبكة المعلومات بشكل فعاللكي یستخدمها عدد كبیر من مستخ

الذي یعني  Web+Logالمدونات هي جمع مدونة ، وهي تعریب لمصطلح   :les blogsالمدونات  - 3

، حینها كانت 1994البلوغ وهو مصطلح انجلیزي مشتق من بدایة ظهور المدونات التي كانت سنة 

سنة  "جورج بارغر"من ابتكر المصطلح هو المدون األمریكي  أماتعرف بالمذكرات االلكترونیة  

                                                
 .262ص ، مرجع سبق ذكره ،التفاعلي، ثروة تكنولوجیة جدیدة في نظم الحاسبات واالتصاالت اإلعالمحسین شفیق،  1
 .209-206،ص مرجع سبق ذكره ،  تكنولوجیا اإلعالم الحدیث، شروق  سامي فوزي 2
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یرغب المدون في  يتعتبر المدونات الوسیط أو القناة التي یتم من خاللها نشر المواد الت .19971

نشرها، حیث تعد عملیة إعالمیة متكاملة ، حیث یقوم المدون بجمع وتسجیل المحتوى ومعالجته 

، كما تعتبر احد أشكال التفاعلیة 2واختیار ما ینشره، ویقوم بإرساله إلى المستقبل و إلى زائر المدونة

مواقف حول مسائل متنوعة  االلكترونیة ، إذ هي موقع شخصي عبر شبكة االنترنت تتضمن أراء و

فهي عبارة عن صفحة تظهر علیها تدوینات مؤرخة ومرتبة ترتیبا زمنیا تصاعدیا، ینشر عدد منها، و 

ارئ من الرجوع إلى یتحكم فیه مدیر المدونة ، كما تتضمن آلیة األرشفة للمداخالت القدیمة، تمكن الق

 .تدوینة معینة 

، المدونات ) ( Link blogsوهناك العدید من أنواع المدونات، نجد المدونات ذات الروابط التشعبیة      

 التي تحتوي على المذكرات الیومیة حیث تعتبر كدفتر مالحظات یدون فیها مالكها ما یدور حوله

ى مقاطع بث إذاعي المدونات التي تحوي على المقاالت ، والتي تحتوي على الصور، ومدونات تحتوي عل

أو مرئي، وهناك أیضا المدونات الجماعیة، كما توجد مدونات منوعة أي تضم كافة أنواع المدونات سابقة 

ن لنشر التي یعتمد علیها المسوقون االجتماعیو  ات من الوسائل االلكترونیة الهامةتعتبر المدون .3الذكر

   . الحمالت العمومیة الهادفة

البدائل  أهمحد أ االلكترونیةتعتبر الصحافة  :La Presse Électroniqueالصحافة االلكترونیة  - 4

االتصالي للعملیة  األثركثیرا في تعظیم  أسهمتشبكة االنترنت حیث  أتاحتهااالتصالیة التي 

لما تتوفر علیه من عناصر مقروءة ومرئیة ومسموعة، إذ تتوفر على العدید من السمات   اإلعالمیة

                                                
ص  ، 2014، القاهرة ، مكتبة الوفاء القانونیة، 1، ط اإلعالم االلكتروني ودوره في اإلعالم الدوليماجدة عبد الفتاح الهلباوي ،  1

07 . 
 .132، ص 2015، دار أسامة للنشر والتوزیع ،األردن،الجدید واإلعالملتدوین االلكتروني فوزي شریطي مراد، ا 2
 203-202مرجع سبق ذكره، ص تكنولوجیا اإلعالم الحدیث، شروق  سامي فوزي ،  3
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حیث شهدت الصحافة االلكترونیة نموا  .1هامة في العمل اإلعالمي الحدیث مما جعل منها أداة

متزایدا وسریعا في إقبال العدید من المؤسسات الصحفیة على استخدامها وهذا للخصائص والممیزات 

  : العدیدة التي تتسم بها، نذكر أهمها

  إمكانیة إرسالها وتعرض القارئ لها طول الیوم 

 من األخبار الصحفیة في أي وقت  إمكانیة متابعة الجدید 

  إمكانیة إنتاجها على طلب المستخدم. 

  إمكانیة تعدیلها لتلبي حاجات المستخدم ألنها ال تحتاج إلى توزیع جماهیري تقلیدي حیث یمكن تجهیز

 2.األخبار التي یختارها المستخدم وتكون جاهزة فور دخوله الموقع

تقوم هذه المواقع على مبدأ الحریة   : Les Sites de Chatمواقع الدردشة و الحوار االجتماعي  -5

الفكریة والدیمقراطیة في المشاركة والتواصل بین الجمهور ،فهي عبارة عن دردشة أو حوار بین 

 األفراد، تجمع بینهم شواغل وهواجس مشتركة، حیث یقررون االئتالف ضمن مجموعة افتراضیة 

، فیشكلون بهذا المعنى جماعة ء حول موضوع أو قضیة مالوا اآلراحتى یتحدثوا ویتناقشوا ویتباد

وهي مواقع . 3یتواصل األعضاء فیها بشكل أفقیا، إذ أن كل عضو هو في وقت واحد مرسل ومستقبل

تتیح العدید من الخدامات والممیزات لمستخدمیها حیث یمكن التواصل بأشكال مختلفة بالصوت و 

 (Yahoo): ختلف وتتنوع مواقع الدردشة ومنهات. 4)میدیاتعدد الملتی( بالصورة والفیدیو والنص 

(MSN) (Skype) (Pal Talk   وغیرها فهي عبارة عن نوافذ یستطیع المشترك فیها الحدیث وتبادل

الملفات والصور مع األصدقاء، و ظهرت في اآلونة األخیرة مواقع تسمى بمواقع التواصل االجتماعي 

(Social Media) ص مع مواقع الدردشة والحوار، إال أن مواقع التواصل ، لها نفس الخصائ

                                                
 .193، مرجع سبق ذكره ، ص  الدولي اإلعالمااللكتروني ودوره في  اإلعالمماجدة عبد الفتاح الهلباوي ،  1
 .28- 27، مرجع سبق ذكره، صتطور األداء والوسیلة والوظیفة.اإلعالم الجدید ، انتصار إبراهیم عبد الرزاق، صفد حسام الساموك 2
 . 67ص  ،مرجع نفسهال ،انتصار إبراهیم عبد الرزاق، صفد حسام الساموك 3
 .220، مرجع سبق ذكره ،ص تكنولوجیا اإلعالم الحدیثشروق سامي فوزي،  4
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هات تعبر االجتماعي مواقع متطورة أتاحت العدید من الخدمات والممیزات وأصبحت عبارة عن واج

ولم تعد تقتصر فقط على المحادثة والدردشة بل أعطت مساحات كبیرة  ،عن المستخدمین وأفكارهم

نشر التي یعتمد علیها المسوقون في  الفعالة جعلها احد الوسائل االلكترونیة مما  ،للتعبیر والتغییر

  .من خاللها كل السلوكیات والمواقف والقیم الغیر سویة حمالتهم العمومیة وتغییر

هي عبارة عن مجموعات النقاش التي یمكن فیها تبادل المعلومات واآلراء مع : المجموعات اإلخباریة -6

، و هناك اآلالف من 1حاء العالم، فهي تستخدم لنشر الرسائل الخاصةاألشخاص من جمیع أن

المجموعات التي تتباین بشكل كبیر في الشكل والموضوع ولكل منها اهتمام خاص،  فهي تقوم 

بوظیفتین في مجال االتصال التسویقي إذ یمكن من خالل التحاق بمجموعة ذات اهتمام قریب من 

وللدخول . 2، واإلجابة عن أسئلة المستخدمین ومناقشتهمتسویقیةالمنظمة ،و توصیل رسائل  تخصص

لهذه المجموعات یجب أن یشمل على طلب من المجموعات اإلخباریة تسال المؤسسة أو المنظمة فیه 

.  3المستخدمین إذا كانوا یرغبون في أن ترسل إلیهم األخبار والموضوعات المتعلقة بنشاط المنظمة

 Newsموقع  األخبار یحتاج المستخدم إلى برنامج یسمى قارئ األخبار  من اجل الذهاب إلى

Reader ضمن اغلب برامج استكشافي یأتي الذ.  

، و E-Mailو تختصر إلى  Electronic mailالبرید االلكتروني باالنجلیزیة     :البرید االلكتروني  - 7

، كما یعتبر األداة األساسیة في 4نصیة الكترونیةهو عبارة عن مصطلح یطلق على إرسال رسائل 

                                                
 .272، ص ،مرجع سبق ذكره  ثروة تكنولوجیة جدیدة في نظم الحاسبات واالتصاالتالتفاعلي،  اإلعالم، حسین شفیق 1
 .255مرجع سبق ذكره ، ص استخدام االتصال التسویقي المتكامل في الشركات السعودیة الكبرى حمد بن ناصر الموسى، 2
 .273، ص مرجع سبق ذكره،   اإلعالم التفاعليحسین شفیق،  3
 .183،ص 2011، القاهرة، العربي للنشر والتوزیع، 1، طوسائل االتصال الحدیثة من الجریدة الى الفایسبوكفتحي حسین عامر،  4
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فهو وسیلة تبادل الرسائل  ،فره من امتیازات كبیرة لمستخدمیهاالنترنت واألكثر استخداما، وهذا لما یو 

   .1بین األفراد مثل البرید العادي ولكن بسرعة وبكفاءة وفاعلیة أكثر

ات المؤثر في المجتمع كجمعیات النفع العامة یستخدم البرید االلكتروني من طرف الجهات والشخصی    

الخ، و حتى یتم التواصل والتفاعل وٕارسال الرسائل إلبالغ الجمهور ...أو مؤسسات المجتمع المدني 

، فقد أصبح البرید االلكتروني من الوسائل الهامة في عملیات تبادل 2بالتطورات واألحداث المهمة

وتعتبر كل عملیة اتصال تقوم بها ... والدعائیة وعملیات البیع الكاملة المعلومات الشخصیة واإلعالنیة 

المنظمة أو الجهة المسوقة ، تعزیزا أو إضعافا لعالقتها وسمعتها مع جمهورها، فهو وسیلة قویة لها تأثیر 

 ولهذا من المهم جدا أن یكون استخدام البرید االلكتروني جزء من إستراتیجیة..  3كبیر على المنظمة

االتصال التسویقي ویتم إدراجه في معظم التعامالت مع الجمهور المستهدف في حمالت التسویق 

  .االجتماعي ،وهذا ألنه یوفر عملیة االتصال والتفاعل المباشر

جدیدة لالتصال في بیئة رقمیة تسمح للناس هي عبارة عن آلیة   : مواقع التواصل االجتماعي -8

وتبادل المنافع والمعلومات، وهي بیئة تسمح لألفراد والمجموعات  بااللتقاء والتجمع عبر االنترنت

بإسماع صوتهم وصوت مجتمعاتهم إلى العالم اجمع، فهي منظومة من الشبكات االلكترونیة التي 

تسمح للمشترك بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طریق نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء 

  .4یاتلدیهم نفس االهتمامات والهوا

                                                
ص  2000، القاهرة، جامعة القاهرة التعلم المفتوح،تكنولوجیا المعلومات واالتصالحسن عماد مكاوي ، محمود سلیمان علم الدین،  1

244. 
 .252مرجع سبق ذكره، ص  استخدام االتصال التسویقي المتكامل في الشركات السعودیة الكبرىحمد بن ناصر الموسى،  2
 . 270مرجع سبق ذكره، ص ،اإلعالم التفاعلي حسین شفیق، 3
 ،جامعة بغداد مجلة الباحث اإلعالمي،، 18عدد  دور مواقع التواصل االجتماعي في التغییر مدخل نظري،بشرى جمیل الراوي ،  4

 .96ص ، 2012
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وهناك من یطلق على هذه المواقع باإلعالم االجتماعي، الذي یعد نسق فكري وعملي یبحث عن      

، فهو فرصة للمجتمع المدني لیقدم مكوناته المختلفة وهذا المجتمع كفاعل أو كموضوع لالتصالالرقي ب

صفحات ویب تعتمد على ، وتعرف على أنها ضهم البعض ولیتحاوروا فیما بینهمحتى یتعرفوا على بع

أحدثت هذه  فقد، م اختیار األفراد المشاركین معهمخدمات تسمح لألفراد بتقدیم لمحة عن أنفسهم وتتیح له

  1.المواقع تغییر كبیر في كیفیة االتصال والمشاركة بین األشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات

ع التواصل االجتماعي، إذ اجمع الباحثین من خالل التعاریف السابقة یمكن أن نلخص مفهوم مواق    

بدایاتها مع ، كانت هي طفرة جدیدة في عالم اإلعالم وعلى أنها مواقع ظهرت مع الجیل الثاني لالنترنت، 

مطلع العقد الحالي،  فقد فرضت نفسها وأصبح لها سلطة و وزن على الساحة االجتماعیة والثقافیة 

، وهذا لما ولین والباحثینى لها اعتبارا كبیرا من طرف المسؤ ح یعطوالسیاسیة وحتى االقتصادیة، أین أصب

ألي  إذ یمكنتتیحه هذه المواقع من خدمات و امتیازات لمستخدمیها، أهمها التواصل و التفاعلیة، و 

، ونشر المعلومات  واآلراء وحتى من خالله إضافة أصدقاء افتراضیینشخص كان إنشاء موقع یقوم 

كتها معهم، فهذه مواقع ألغت كل ما یعرف بالحدود الزمانیة والمكانیة وحتى القیود االتجاهات ومشار 

 .البشریة والفكریة داخل المجتمعات وأعطت الحریة لمستخدمیها

 :التواصل االجتماعي وتطورها شبكاتنشأة  )1

  : نقسم نشأة شبكات التواصل االجتماعي إلى مرحلتین وهما كالتاليت

  1995، ففي سنة ل االجتماعي كان بدایة التسعیناتظهور لمواقع التواص أولإن  :المرحلة األولى 

مساعدة كان الهدف منه  إذ، صممه راندي كونرادز    Classmates.comىمیسموقع  أولظهر 

                                                
وأثره في تصور مقترح لوظیفة شبكات التواصل االجتماعي في التعلیم القائم هلى المشروعات أمل نصر الدین سلیمان عمر ،  1

، ورقة بحثیة مقدمة في المؤتمر الدولي الثالث حول التعلیم االلكتروني والتعلم زیادة دافعیة االنجاز واالتجاه نحو التعلیم عبر الویب
 . 07،  ص2013عن بعد،الریاض، 
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األصدقاء والزمالء الذین جمعتهم الدراسة في مراحل حیاتیة معینة وفرقتهم ظروف الحیاة العملیة في 

 .1إذ كان هذا الموقع یلبي رغبات المستخدمین ویجعلهم في تواصل الكترونيأماكن متباعدة ، 

 Six"ظهر موقع بتسمیة  ، حین 1997البدایة الفعلیة لمواقع التواصل االجتماعي سنة  أما      

Degrees   "عتبر هذا انجاز ناجح،  الن هذا الموقع  أول من قدم  مجموعة من الخدمات و إذ أ

وٕامكانیة التواصل  ریف بهاللمستخدمین ، والتي تمثلت في إمكانیة خلق ملفات شخصیة و التعالممیزات 

مع  األصدقاء  و تصفح قوائمهم، كان هذا الموقع یروج نفسه على انه أداة تساعد الناس على التواصل 

ال أنه اخفق حقیق نجاحا كبیرا في جذب المالیین من المستخدمین،إ، فقد وٕارسال الرسائل إلى اآلخرین 

  .2وهذا لعدم تمكنه من إدخال مداخیل تمول خدماته المقدمة 2000وتم غلقه سنة 

واصل االجتماعي، مرتبطة بمجموعات تظهرت مجموعة من مواقع ال 1999-1997خالل فترة      

،  بعد Blachplanet، وموقع البشرة السمراء  AsianAvenueمعینة مثل موقع األمریكیین األسیویین 

إال أنها لم تلقى  2001-1999ا ظهرت مجموعة أخرى من مواقع التواصل االجتماعي خالل فترة هذ

وفر خدمة الرسائل الفوریة و  ، الذي" Live Journal"موقع ، و   MiGentمثل موقع  3نجاحا كبیرا

 CyWorld4خبار، وبعده ظهر الموقع الكوري االفتراضي ستخدمین من متابعة المجالت، و األمكن الم

إذ تم تصمیمه لیكون وسیلة    Friendster.comانطلق موقع التواصل االجتماعي  2002أما سنة 

                                                
  .182سبق ذكره ، ص ، مرجع   البدیل تكنولوجیات جدیدة في عصر ما بعد التفاعلیة اإلعالمالجدید  اإلعالمحسین شفیق ،  1

 2  Danahm.boyd,Nicol B.Ellison,  Social Network Sites: Difinition, History,ans Scholarship 
journal of computer Mediated communication N:13 international communication association 
2008.p214  

، مقال عبر الموقع االلكتروني التالي،  االجتماعينشاة وتطور مواقع الواصل محمد جابر خلف اهللا  3
gaper/posts/512888-http://kenanaonline.com/users/azhar   13:39، على سا 06/11/2016یوم.  

4 Danahm.boyd,Nicol B.Ellison ,  Social Network Sites: Difinition, History,ans Scholarship Ibid .p 
215  
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للتعارف بین مختلف فئات المجتمع في العالم، و في النصف الثاني من نفس العام ظهر موقع  فرنسي 

  .1كمنصة للتدوین،  و تحول بعدها إلى موقع تواصل  Skyrock.comباسم 

  ارتبطت هذه المرحلة بشكل أساسي بتطور خدمات االنترنت ، وتعتبر هذه المرحلة   :الثانیة المرحلة

سنة Myspace  2مرحلة اكتمال الشبكات االجتماعیة و البدایة الفعلیة كانت مع ظهور موقع 

م ، حیث اعتبر من بین أوائل مواقع التواصل وأكثرها شهرتا ، بعدها كانت النقلة الكبیرة في عال2003

حیث انطلق رسمیا عام  Facbook.comمواقع الواصل االجتماعي بانطالق موقع الفایسبوك 

بعدها انتشرت فكرة مواقع التواصل . 2006، وانتشر على الساحة المحلیة والدولیة عام 2004

وأطلق رسمیا  2006حیث ظهر سنة  Twitterاالجتماعي للمدونات الصغیرة بظهور موقع تویتر 

  . 3 2007نة للمستخدمین س

وأخرى ارتبط ظهورها  ،اعي ارتبط بدایة بالمدرسة والعلمنستنج أن ظهور مواقع التواصل االجتم    

، لكن مع تطور وانتشار شبكة االنترنت وتطبیقاتها جنسي ولتمییز الجماعات واختالفهاللتمییز العرقي وال

نحاء العالم بخدماتها، و أصبح كل األفراد میع أنحاء العالم تطور استخدامها، فغزت جمیع أفي ج

  .األفراد وال بین البلدان یز بین یال تمفالمستخدمین لهم الحق في إنشاء مواقع،  

                                                
 .مرجع سبق ذكره نشاة وتطور مواقع الواصل االجتماعي ،محمد جابر خلف اهللا،  1
توظیف المؤسسات األمنیة لوسائل اإلعالم الجدید والتواصل االجتماعي في مجاالت التوعیة األمنیة احمد ن جمیل المیمان ، . 2

، 2015للعلوم األمنیة ، الریاض،   ، أطروحة دكتوراه منشورة ، قسم الدراسات األمنیة ،جامعة نایف العربیةالعربیة السعودیةبالمملكة 
 .44ص 

  مرجع سبق ذكرهنشاة وتطور مواقع الواصل االجتماعي، محمد جابر خلف اهللا،  3
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12006الى 1997یوضح تواریخ ظهور أهم مواقع التواصل االجتماعي من فترة  )08(رقم الشكل 

  

 :أھم مواقع التواصل االجتماعي     )2
هذه األخیرة التي تعد من بین أهم االجتماعي  التواصلمن مواقع  الكثیراألخیرة  انتشر في اآلونة    

تطبیقات اإلعالم الجدید وأكثرها استخداما وانتشارا بین أفراد المجتمعات،  فهي كثیرة جدا و متشعبة لدرجة 

                                                
1 Danahm.boyd,Nicol B.Ellison,  Social Network Sites: Difinition, History,ans Scholarship ,ibid  
p212 .          
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ماعي التي لها نه یصعب التعریف بها كلها، لذا سنحاول  فیما یلي التكلم على أهم مواقع التواصل االجتأ

  :شهرة كبیرة ونسبة كبیرة من المتتبعین 

الفایسبوك أحد أهم المجتمعات االفتراضیة أو التخیلیة التي نشأت  : FACEBOOKموقع الفایسبوك .1

على االنترنت والذي یجمع بین المالیین من المشتركین من مختلف بلدان العالم فهو عالم تخیلي بحق 

إلى العدید من التطبیقات التي تتیح للفرد أن یعبر عن نفسه بشتى  یحتوي على الدردشة، إضافة

الطرق وان یتعرف على حیاة اآلخرین والبیانات الشخصیة المتعلقة بهم كذلك یمكن من وضع الصور 

الخاصة بالمستخدم ویمكنه من االشتراك في العدید من المجموعات والتي یجتمع أفرادها على فكرة أو 

"  فایس بوك"یب للتواصل االجتماعي یمكن الدخول إلیه مجانا وتدیره شركة ، فهو موقع و 1هدف

محدودة المسؤولیة كملكیة خاصة لها ، فالمستخدمین بإمكانهم االنضمام إلى الشبكات التي تنظمها 

المدینة أو جهة العمل أو المدرسة أو اإلقلیم وذلك من اجل االتصال باآلخرین والتفاعل معهم  كذلك 

مستخدمین إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم وٕارسال الرسائل إلیهم وأیضا تحدیث ملفاتهم یمكن لل

الشخصیة وتعریف األصدقاء بأنفسهم، ویشیر اسم الموقع إلى دلیل الصور الذي تقدمه الكلیات 

ي والمدارس التمهیدیة في الوالیات المتحدة األمریكیة إلى أعضاء هیئة التدریس والطلبة الجدد والذ

  2.تضمن وصفا ألعضاء الحرم الجامعي كوسیلة للتعرف إلیهم

كریس هیوز "و " داستین موسكزفیتز"قام مارك زوكربیرج بتأسیس الفایسبوك باالشتراك مع كل من       

 thefacebook.com، قام زوكربیرج  بتأسیس الموقع على نطاق كان تخصصهم دراسة علوم الحاسب

فكانت العضویة في بدایة األمر مقتصرة على طلبة جامعة هارفارد فقط  وفي  ،2004نوفمبر  4في 

                                                
اإلسكندریة ، العالقات االجتماعیة للشباب ، بین دردشة االنترنت والفایس بوك ، محمد السید حالوة ، رجاء على عبد العاطي ،  1

  .113، ص  2011دار المعرفة الجامعیة ، 
، ص 2011،  1، القاهرة ، العربي للنشر والتوزیع ، طالفایسبوك إلىوسائل االتصال الحدیثة من الجریدة فتحي حسن عامر ،  2

203 
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، بعد ذلك " ییل"و" وكولومبیا" "ستانفورد"فتح موقع الفایسبوك أبوابه أمام جامعات  2004شهر مارس سنة 

تاحا اتسع الموقع أكثر وفتح أبوابه أمام جمیع كلیا مدینة بوسطن وجامعة ایفي لیج ، وشیئا فشیئا أصبح م

فتح أبوابه أمام جمیع األفراد  2006للعدید من الجامعات في كندا والوالیات المتحدة األمریكیة ، في سنة 

  .1سنة فأكثر بحیث یكون لدیهم موقع الكتروني 13البالغین من 

واتخذ من العصفور " التغرید"الذي یعني " تویت"اخذ اسمه من مصطلح   :  Twitterموقع التویتر  .2

حرفا للرسالة  140رمزا له ، وهو خدمة مصغرة تسمح للمغردین إرسال رسائل نصیة قصیرة ال تتعدى 

الواحدة ، ویمكن لمن لدیه حساب في موقع تویتر أن یتبادل مع أصدقائه تلك التغریدات حال ظهورها 

شخصیة ، كما تتیح شبكة التویتر خدمة التدوین المصغر والفاعلیة من خالل على صفحاتهم ال

  . 2التعلیق أو إعادة نشر التغریدة والتحدیثات عبر البرید االلكتروني

مریكیة في مدینة األ (Obvius)كمشروع تطویر بحثي أجرته شركة  2006الموقع سنة ظهر     

، وبدا  2006یا للمستخدمین بشكل عام في أكتوبر ، بعد ذلك أطلقته الشركة رسمسان فرانسسیسكو

  .20073الموقع في االنتشار كخدمة جدیدة على الساحة سنة 

الموقع في  اهذ روني، بدأیعتبر الموقع احد أشهر المواقع االلكت : You tubeموقع الیوتیوب  .3

، من طرف ثالثة موظفین من شركة باي بل 2005فبرایر 15في الظهور على شبكة االنترنت 

paypal  تشاد هیرلي : وهمChad Hurley،  وهو الذي قام 1977وهو شاب جامعي من موالید ،

                                                
 .183-182، ص مرجع سبق ذكره،  تاریخ وسائل االتصال وتكنولوجیاته الحدیثة، فؤاد شعبان ،عبیدة صبطي 1
منیة الجدید والتواصل االجتماعي في مجاالت التوعیة األتوظیف المؤسسات األمنیة لوسائل اإلعالم ، احمد ن جمیل المیمان  2

 .49، ص مرجع سبق ذكره، بالمملكة العربیة السعودیة
 .49ص ، المرجع نفسه، ن جمیل المیمانباحمد . 3
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والشاب جاود كریم .1978المولود في  Steve Chenبتصمیم شعار المؤسسة ، وستیف تشین 

Jawed Karim   19791في  دالمولو.  

عندما كان األصدقاء الثالث في حفلة أین  سان برونو كالیفورنیا الو، م أ  نشأت فكرته في مدینة      

التقطوا مقاطع فیدیو وأرادوا آن ینشروها بین زمالئهم ولم یستطیعوا إرسالها عبر االمیل ، من هنا تبلورت 

 2006، وفي صیف2005ه سنة فكره فكرة موقع إلرفاق أفالم الفیدیو على شبكة االنترنت ، فكان إطالق

 .2ساعة  24ألف مقطع ف كل  65ملیون مشاهد یومیا ویضاف إلیه  100حصل على 

ویعتبر موقع الیوتیوب الیوم . المسجلین البحث عن مقاطع الفیدیو ومشاهدتها لغیر هذا الموقع  یمكن   

یقدم مقاطع الفیدیو األصلیة مجانا، و  اكبر موقع على شبكة االنترنت یسمح للمستخدمین برفع ومشاهدة

منتدى یتیح فیه لألشخاص االتصال باآلخرین، كما أن هذا الموقع  یعمل كنظام أساسي للتوزیع لمن 

  .3یقوموا بإنشاء المحتوى األصلي والشركات المعلنة

الحمالت نشر فیدیوهات عن من قبل المسوقین االجتماعیین حیث یمكنهم من موقع الیوتیوب یستخدم     

تحویلها  ٕامكانیة، و األصدقاءمن نشرها ومشاركتها مع  إذ یمكنهم  ،ها المستخدمواستقطاب جمهور توعویة ال

حمالت االیجابیة ونشر والسلوكیات  القیم ، لذا یعتبر وسیلة هامة لترسیخ األخرىرونیة تالمواقع االلك إلى

 .كبیرةتغییر بأسلوب جذاب وبسرعة ال

شبكة تفاعلیة بین األصدقاء المسجلین في " مایسبس"یقدم موقع     MySpaceموقع مایسبس  .4

الخدمة باإلضافة إلى خدمات أخرى كالمدونات ونشر الصور و الموسیقى ومقاطع الفیدیو ، یقع مقره 

بالوالیات المتحدة األمریكیة ، وطبقا لموقع الیسكا انترنت یعد الموقع " كالیفورنیا"في " سانتا مونیكا"في 
                                                

 .213، مرجع سبق ذكره، ص  البدیل ، تكنولوجیا جدیدة في عصر ما بعد التفاعلیة اإلعالماإلعالم الجدید حسین شفیق،  1
 .214، ص المرجع نفسهحسین شفیق ،  2
تصور مقترح لوظیفة شبكات التواصل االجتماعي في التعلیم القائم هلى المشروعات وأثره في  آمل نصر الدین شلیمان عمر ، 3

 .10،مرجع سبق ذكره ، ص  زیادة دافعیة االنجاز واالتجاه نحو التعلیم عبر الویب
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اكبر مواقع الویب المكتوبة بأیة لغة في العالم ، وثالث اكبر المواقع الشعبیة في الوالیا المتحدة سادس 

 .  1األمریكیة

في "  Reid Hoffm "موقع ذا صلة باألعمال التجاریة أسسه  : "LinkedIn" موقع لنكد إن  .5

بكالیفورنیا، یستخدم ،مقره سانت مونیكا  2003في شهر ماي سنة  ایوتم إطالقه فعل  2002دیسمبر 

  . 2دولة ویتوفر الموقع على عدة لغات 200ملیون مستخدم في أكثر من  120الموقع أكثر من 

، من 2004، تم تدشینه رسمیا عام كندي المنشئ ،احد المواقع االجتماعیة  : Flickrموقع فلیكر  .6

حیث كانت لهما شركة "  Caterina Fake"و "   Stewart Butterfield"طرف الزوجین 

Ludicorp  وكان الموقع االجتماعي  2002سنةFlickr  ظهرت فكرته عندما  احد أهم مشاریعها

ة سن Yahooتم بیع الموقع لشركة . قامت الشركة بتأسیس لعبة جماعیة عمالقة عبر االنترنت

یتیح هذا . 3ى أمریكا، أي بعد سنة من تدشینه أین تم نقل مقره إلملیون دوالر 40بما یقارب  2005

الموقع للمستخدم مجموعة من الخدمات من بینها عرض الصور الشخصیة ، حیث یستطیع اآلخرون 

 أن یرو الصور التي تم رفعها إلى الصفحة ویمكن إضافة تعلیقات تساعد المستخدم على تطویر ذاته

صورة قام المستخدم  200، في األول یتم عرض احدث وعمجاني ومدف: عین من االشتراكاتویوجد نو 

 برفعها فقط ، أم الصور القدیمة فتختفي لكن ال یتم حذفها ، كما یمكن استخدامها في روابط خارجیة

أما اإلشراك المدفوع یتیح عدد غیر محدود من الصور من خالل إنشاء معرض یمكن للمستخدم من 

  .4ترتیبها و عرضها ضمن أقسام

                                                
، المجلة السودانیة لدراسات الرأي العام، مجلة دوریة محكمة تصدر عن مركز اإللكترونیةالشبكات االجتماعیة : حمزة عثمان عمر1

على الرابط تصفحت عبر ، 18الرؤیة لدراسات الرأي العام، السودان،  ص
 .07/11/2016یوم   http://fr.slideshare.net/hamzaoomer/ss-13258752التالي،

توظیف المؤسسات األمنیة لوسائل اإلعالم الجدید والتواصل االجتماعي في مجاالت التوعیة األمنیة  احمد بن جمیل المیمان ،  2
 . 19ص   ،مرجع سبق ذكرهبالمملكة العربیة السعودیة  

 .12- 11،  ص  ذكرهمرجع سبق  لمحة وتعریف،..اإلعالم الجدید ، سالم بن عبد المجید البیض 3
 11، ص  لمحة وتعریف مرجع سبق ذكره...اإلعالم الجدید، سالم بن عبد المجید البیض4
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  1أهم مواقع التواصل االجتماعيیوضح معلومات حول ) 02(جدول رقم 

  تاریخ انطالقه  مؤسسه  الموقع

  facebook  - Mark Zuckerberg  2005الفایسبوك 
  Obvius  2007شركة  -  twitterالتویتر 

  You tube  - Chad Hurleyالیوتیوب 
- Jawed Karim  

2005  

  MySpace  - Tom Anderson  2003مایسبس 
  Linked In"  - Reid Hoffman  2002" لنكد إن 

 Flickr  - Stewart Butterfieldموقع فلیكر 
- Caterina Fake  

2004  

  : خصائص العامة لمواقع التواصل االجتماعي    )3
  : هناك مجموعة من الخصائص التقنیة ممیزة أساسیة ، تشترك بها كافة وسائل التواصل االجتماعي وهي 

  من خاللها یمكن تكوین صورة مبدئیة عن شخصیة المستخدم ومعرفة بیاناته  :تكوین ملفا شخصیة

 الشخصیة 

   تتیح التفاعل بین الطرفین المرسل والمستقل وهذا عن طریق التعلیقات وتبادل  :التفاعلیة

 .المعلومات، وتبادل الرسائل الخاصة 

 كیل مجتمعات شبكیة من فمن خالل تلك الوسائل یتم تش:  تكوین العالقات العالقات الشخصیة

 .مجموعة من األصدقاء المتواجدین في كافة أنحاء العالم تجمعهم اهتمامات مشتركة 

 حیث یتم مشاركتها مع األصدقاء والتعلیق علیها : تكوین البومات الصور الشخصیة. 

                                                
 .من إعداد الباحثة، اعتمادا على مصادر مختلفة  1
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 أهداف محددة وهي  تتیح الكثیر من المواقع خاصیة إنشاء مجموعة بمسمى معین و: المجموعات

  .أشبه ما تكون بمنتدى 

 توفرها صفحات تلك المواقع ، عبر وصالت واقع التواصل االجتماعي بترابطهاحیث تتمیز م :الترابط

 .حیث تربطك بمواقع أخرى للتواصل االجتماعي مما یسهل عملیة إنتقال المعلومات

 هذي فكرة  موقع الفایسبوك ، وتم استخدامها تجاریا بطریقة فعالة ، حیث یعمل حالیا على  :الصفحات

إنشاء حمالت إعالمیة موجهة ، تتیح ألصحاب المنتجات التجاریة أو الفعالیات ، حیث یتم وجیه 

م صفحاتهم وٕاظهارها لفئة یحددونها من المستخدمین، ویقوم الموقع باستقطاع مبلغ على كل نقرة یت

الوصول لها من قبل أي مستخدم قام بالنقر على اإلعالن، حیث یتم وضع معلومات عن المنتج أو 

الشخصیة أو الحدث ، ویقوم المستخدمون بعد ذلك بتصفح تلك الصفحات عن طریق تقسیمات 

 .1محددة ، وذا كانت حسب اهتماماتهم یقومون بإضافتها إلى ملفاتهم 

  2العامة لمواقع التواصل االجتماعي یوضح الخصائص) 09(الشكل

 
                                                

توظیف المؤسسات األمنیة لوسائل اإلعالم الجدید والتواصل االجتماعي في مجاالت التوعیة األمنیة احمد ن جمیل المیمان ،  1
 53مرجع سبق ذكره ، ص بالمملكة العربیة السعودیة 

 .الشكل التوضیحي من إعداد الباحثة  2

الملفات تكوین  التفاعلیة
 ةشخصیال

 تكوین عالقات

 الترابط الصفحاتإنشاء  المجموعات

  ل االجتماعي  خصائص مواقع التواص
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   :   مواقع التواصل االجتماعي و دورها في التسویق االجتماعي  4.3.4

لما   من طرف رجال التسویق عامة، وهذاتعتبر مواقع التواصل االجتماعي أكثر انتشارا و استخداما      

تمتلكه من ممیزات وخصائص، حیث أتاحت العدید من الخدمات لمستخدمیها مما جعلها الوسیلة المهمة 

وسائل سهلة وفعالة لنقل  فهي. التي یعتمد علیها المسوق التجاري و االجتماعي لنشر منتجاته وأفكاره

خلق موقعا له في ، حیث یمكن ألي شخص أن یوالمؤسساتیة إلى السوق والمجتمع األفكار الشخصیة

ما یقال عن منتجاته وشركته ورؤسائه كل  یالحظلهذا نجد المسوق . دقائق ویقوم بإنشاء حملته الخاصة 

المواقع  بروجود هذه المؤسسات عو  ، التسویقیةللغایات  اتهااستخداممن خالل هذه الوسیلة  التي تزاید 

تصلها من المواقع لتسترشد  التيلى االستفادة من مالیین األصوات االلكترونیة تكسبها القدرة الهائلة ع

، لهذا یجب على المسوقین وأصحاب العالقات العامة أن یستخدموا المواقع االلكترونیة لثالث أمور "بها

  : وهي 

، أما تبیع له بالنسبة للتسویق التجاريمراقبة ما یقال عن المؤسسة ومنتجاتها، وعن السوق الذي  -

. ق االجتماعي فیراقب ما یقال عن الظواهر والمشاكل االجتماعیة التي یعاني منها المجتمعالمسو 

 .المشاركة في النقاش الدائر بالتعلیق عما یظهر على مواقع اآلخرین

 .نشر الحمالت الهادفة للتغییر االجتماعي ، حتى یتم من خاللهابتكار وتشكیل موقع خاص بالمؤسسة -

ته المواقع  یتم معرفة اراقبة المسوقین ما یقوله الناس عن المؤسسة ومنتجاتها عبر هفمن خالل م       

ما یدور حولهم من أفكار ومعلومات ، وعن طریقها یألفون سماع حدیثهم ویتعلمون أدب الحوار معهم  

إبداء  تلیها خطوة. فمن المهم أن یتعلم المسوق قواعد الدردشة وذلك بقراءة ما یكتب على تلك المواقع 

بعض اآلراء والتعلیقات التي تكون مهمة لخدمة  الفكرة أو المنتج ولفت انتباه الجمهور الذي یتعاملون 

المسوق باالرتیاح في التعامل عبر المواقع  عندما یشعر، هكذا یبدأ التعرف على المؤسسة ،معه
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ال : " غلین فانیك مایلي حیث یقول . اإللكترونیة یقوم بإنشاء موقع رسمي خاص بالمؤسسة للمحادثة

تستخدم المؤسسات المواقع لقیاس ما یجري حولها فقط،  بل یجب تقییم ما یدور عبر المواقع االلكترونیة 

  ألنها التقنیة الحدیثة التي تتیح أراء وأهواء وأمزجة الناس عن طریق ما ینشر على مواقعهم، ویضیف

وهذا للكم الهائل من المعلومات التي توفرها المواقع على المسوق االعتماد على التقنیات الحدیثة ، 

 االلكترونیة  فهناك عدد ال یحصى من المعلومات والتعلیقات المفیدة على تلك المواقع، ألنها طریقة فریدة

، فهي ارض خصبة للدراسة والتخطیط للمستقبل وهذا لفهم الواقع للوصول إلى عقل ونبض المستخدمین

  . 1"كما هو

أن اآلراء التي تظهر على المواقع مهمة جدا للمسوق، بحیث ال یمكن اتخاذ  فانیكویري  الباحث      

ون عن قرارات بناء على ما یعتقده المسوق وٕانما یحتاج أن یتخذ قرارات على ضوء ما یقوله الناس واآلخر 

الدور الحقیقي للمواقع وهنا یكمن . أفكارها أو منتجاتها من اثر فیهم، وما تتركه المؤسسة المسوق لها

 .2االلكترونیة في عملیة التسویق

مكتوبة   التي تقوم بدور االتصال العموميرونیة لمؤسسات لهذا یجب أن تكون مواقع التواصل اإللكت     

تقوم بمعالجة الفكرة بطریقة جذابة مشوقة  أنبطریقة جیدة وذكیة، وان تخضع للتحدیث باستمرار، و 

، وان تكون على ...) ، الكاریكاتور، مشاهد تمثیلیة كاستخدام الصور، الفیدیوهات(ن   تستهوي المستخدمی

درجة عالیة من األصالة والمصداقیة ،  إذ  تعتبر هذه  أهم المعاییر التي یعمل بها المسوق اإلجتماعي 

نوعا ما  عبر المواقع االجتماعیة ، الن مجال التسویق االجتماعي والمواضیع التي یعالجها، حساسة

وتمس فئات معینة لهذا یجب العمل بدقة وبتركیز لتحقیق ما یسمى بالثقة وهكذا ، حتى یتمكن من جلب 

  . اكبر عدد من المتتبعین 
                                                

لحدیثة والمحركات االلكترونیة واإلعالم استخدام التقنیات ا"القواعد الجدیدة للتسویق والعالقات العامة  دیفید میرمان سكوت ،  1
 .84- 69، ص  2009دیب قدیس ، لبنان ، دار الكتاب العربي : تر، " المشترین مباشرة إلى االلكتروني للوصول

 .84- 69ص ،  المرجع نفسهدیفید میرمان سكوت  2
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هناك مجموعة من الفوائد تتیحها مواقع التواصل االلكترونیة في مجال التسویق عامة وتفید  كما أن    

  : هذه الفوائد والمزایا فیما یلي  ، وتتمثلأیضا التسویق االجتماعي وحمالته كثیرا 

إلى  6هناك قول مأثور في عالم التسویق یفید بأن المنتج یحتاج إلى الظهور من  :لظهور المتكررا -

ومن فوائد اإلعالم االجتماعي أنه یتیح إظهار المنتوج  . مرات أمام عین الزبون قبل أن یقرر شراءه 8

لدى صفحات المشتركین بالشبكة االجتماعیة الخاصة بالمؤسسة  مرات عدیدة، حیث تسمح الفرصة 

تذكر الزبائن بما یوجد من عروض مرة تلو األخرى، وهذا ما یساعد المسوق االجتماعي على بأن 

نشر حمالته وأفكاره الهادفة  دائما للمستخدمین المستهدفین خاصة إذا قام بتحدیث صفحته أو إضافة 

 . المنشورات 

ض من السلطة في ة على امتالك  بععداالجتماعي ذا أثر بالغ في المسا یعتبر اإلعالم :السلطة  -

مجال التسویق بحیث  تصبح المؤسسة،ومسوقیها  المصدر األساس الذي یلجأ إلیه الجمهور 

إذا قام المسوق بتقدیم محتوى رائع وأجاب عن األسئلة المطروحة، ووفر . المستهدف لطلب العون

 .لجمهوره الخدمة الجیدة، فال شك بأن مؤسسته ستحظى بمتتبعین أوفیاء

لما ازداد المتابعون، ازداد التأثیر، إن الحصول على قاعدة قویة من الجمهور عبر المواقع ك :التأثیر    -

االجتماعیة یخلق تأثیرا تراكمیا یؤدي إلى استقطاب المزید من الجمهور، والمقابالت اإلعالمیة 

 .1فاألمر أشبه بأن یلتف جمعا غفیرا حول شيء ما. والشركات التجاریة وجمیع أنواع الفرص

لكي تستطیع المؤسسة ومسوقوها تحقیق مركز وأهمیة عبر مواقع التواصل االلكترونیة علیها أن    

  :  تتبع مجموعة من الخطوات، التي تنحصر فیما یلي 

                                                
2014/ 14/09یوم  عبر الموقع االلكتوني تصفح  الفوائد الخفیة للتسویق عبر المواقع االجتماعیة  1  

http://www.forbesmiddleeast.com/read.php?story=2023#sthash.fNvG0JMw.dpuf   
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ضرورة وجود هیكل تنظیمي متكامل للقیام بمهام التواصل مع الزبائن والجمهور الخارجي، كما  .1

على خفض التكالیف، و زیادة األرباح ، و جلب یستحسن  أن تكون األهداف واضحة  والعمل 

   1.الزبائن وتحقیق الرضا

 .التخطیط الدقیق و تتبع إستراتیجیة جیدة لتنسیق الموقع االجتماعي .2

  . على المواقع أن یحتوي على كل المعلومات الخاصة  بالمنتجات أو األفكار   .3

 .لصفحة التسویقیة تحدیث محتوى الصفحة من فترة ألخرى حتى ال یمل الزائر من ا  .4

العمل على نشر الموقع بین األفراد المستخدمین والمقصود بذلك أن یقوم المسوق بنشر محتویات  .5

 . أو ملفات فیدیو لیتم تبادلها بین الناس PDFالموقع على شكل ملفات 

خدام كسب أصدقاء على هذه المواقع، والقیام بتبادل الروابط معهم لیتم نشر الموقع االجتماعي، واست .6

  .2نشر محتوى الموقع االجتماعي بشكل واسع عبر االنترنت لیتم RSS....  تقنیة

  : الذكیة  النقالة الهواتف 5.3.4

یسمى أیضا بالهاتف المحمول أو الهاتف الخلوي أو الهاتف الجوال الذي یعتبر أحد أدوات االتصال       

كما ضمن مساحة معینة، الذي یعتمد على االتصال الالسلكي عن طریق شبكة من أبراج البث الموزعة 

، ومع 3عة فائقةنصیة والصور عن بعد بسر جهاز صغیر یسمح ببث واستقبال الرسائل الصوتیة والانه 

الذي أصبح عبارة عن جهاز كمبیوتر صغیر تطور الهاتف النقال لوجي الذي نشهده الحظنا و التطور التكن

                                                
1 Sterne,J , social Media Metrics : How to Measure and optimize your marketing investment 
,John wiley sons , new jersey , U.S.A , P 5  

.... RSS   هي اختصار لـReally Simple Syndication   وتعني تلقیم مبسط جدا ، وهي عبارة عن خدمة تتیح متابعة األخبار
بشكل مباشر وبدون الحاجة إلى زیارة الموقع اذ تقدم هذه الخدمة، عنوان الخبر ومختصر لنص الخبر ورابط لنص الخبر الكامل على 

  . الموجودة الموقع باإلضافة الى تقدیم التعلیقات 
2  http://www.my-emc.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=119&lang=ar   تصفح یوم

   14:42على الساعة  05/02/2014

 .149، مرجع سبق ذكره ، ص  تاریخ وسائل االتصال وتكنلوجیاته الحدیثةفؤاد شعبان، عبیدة صبطي،  3
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وتحمیل العدید من البرامج التي تفید كاتصاله بشبكة االنترنت  ،یتیح لمستخدمه العدید من اإلمكانات

للمسوق  یمكن ، لهذایسمى بالهاتف الذكي لمیزاته حتى انه أصبح المستخدم في مجاالت حیاته 

سیتم االطالع علیها والتفاعل معها  ألنه وذلك ،الهادفةفي نشر رسائله التوعویة  االجتماعي االعتماد علیه

وأحیانا یتم نشرها وتبادلها بین األشخاص . ویحاول التفكیر فیها  ومناقشتها مع أصدقائه أو أفراد عائلته

في جمیع  حد أهم الوسائل التي تساعد على النشر السریع لحمالت التوعویةأاتف الذكي مما یجعل اله

    .المجال 
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  : عینة الدراسة و خصائصها  1.5

تأثیر صفحات التسویق االجتماعي عبر موقع الفایسبوك في المجال حول  البحثیتمحور موضوع      

اسة على عینة من الشباب مكونة من ر الد أجریت فقد، اب الجزائريالبیئي والصحي على سلوكیات الشب

مستویات  لهم، و سنة 35و 18بین   أعمارهمیتراوح  ،إناث 152ذكور و  148بین  فرد تنقسم  300

  . مختلفةتعلیمیة 

، جامعة الدار البیضاءساحة الشهداء،  :الجزائر وهي في عدة مناطق من والیةقسمت استمارة البحث     

على الشباب المستخدم لمواقع التواصل  استمارة 340، تم توزیع ، وجامعة بوزریعةبن عكنون 03الجزائر 

  استمارة 20عملیة الفرز والتفریغ تم استبعاد  إجراءو بعد . استمارة 320 نهاواسترجعنا م، االجتماعي

   .الدراسة بتساؤالتالتي لها عالقة خاصة  ،وهذا لعدم اكتمال اإلجابات

 قمنا، إذ نتائج الدراسة المیدانیة و  ،للبیانات التحلیل اإلحصائي والكیفيهذا الفصل من خالل  ناولنت    

على  إحصائیاالعینة  أفرادزعنا و  و مركبة  ،إحصائیة بسیطةاالستمارة في جداول  سئلةأبتحلیل  من خالله

من مواضیع أما أداة المالحظة فقمنا بتحلیل ما تم مالحظته ، یر الجنس والمستوي التعلیميمتغحسب 

نتائج الدراسة  عرضنا أخیرا  و ،یئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوكوتفاعالت تخص الصفحتین الب

 .هافرضیات نار واختب
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 :   صدق أداة الدراسة  2.4

 : الصدق الظاهري   . أ

الحیتها لقیاس ما وضعت لقیاسه قمنا بتوزیعها في للتعرف على مدى صدق أداة االستبیان ومدى ص    

اإلعالم والتخصص في مجال علوم  ،صورتها األولیة على مجموعة من األساتذة من ذوي الخبرة

نتأكد من صالحیة تساؤالتها ومحاورها، لوهذا  من الجامعة الجزائریة وخارجها ، واالتصال وعلم االجتماع

  .ومدى توافقها مع فرضیات الدراسة وأهدافها

عبارات  و أضفنا ،الصیاغات عدلناو  األسئلةبعض  ناذفحو  غیرناحكمین مال أراءوفي ضوء       

 وعلى أساس ذلك تم تعدیل االستمارة وبناؤها ، أراء المبحوثین وتوجهاتهمتعبر عن  التي وبدائل لألسئلة

  .)01(الملحق رقم  في شكلها النهائي وهي موضحة في

 : صدق االتساق الداخلي لالستمارة   . ب

وذلك بحساب معامل  بعد التأكد من الصدق الظاهري لالستمارة قمنا بحساب صدق االتساق الداخلي   

  : الجدول التالي هذا ما یوضحه ة والمحور التابعة إلیه، و لقیاس العالقة بین العبار هذا  و ،ارتباط بیرسون

  برسونل  االرتباط معامل خالل من  البحث لالستمارة الداخلي االتساق قیم یوضح )03( الجدول - 

معامل 
 االرتباط

رقم  الفقرة
 السؤال

  المحور

  01  هل تستخدم مواقع التواصل االجتماعي؟ 0620,
 
 
 
 

منذ متى وأنت تستخدم مواقع لتواصل  5500,
  ؟  االجتماعي

02 

,6770 
كم ساعة تجلس أمام مواقع التواصل االجتماعي 

  ؟یومیا
03 
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أي وسیلة تحبذها للدخول إلى مواقع التواصل  5810,
  االجتماعي؟

04  
 
 
 

: الثاني  المحور
خدام الشخصي االست

لمواقع التواصل 
  االجتماعي

 

0.700 
عي بدرجة أین تستخدم مواقع التواصل االجتما

  كبیرة ؟
05 

 06  ما هي درجة استخدامك لموقع الفایسبوك ؟ 0.624

0.547 
هل تتابع األخبار التي تنشرها الصفحات 

  الناشطة على شبكة الفایسبوك ؟
07 

ماهي أهم المواضیع التي تتصفحها من خالل  0.464
  استخدامك لموقع الفایسبوك

08 

المشاركة فیها ماهو نوع المواضیع التي تحب  0.647
  كثیرا عبر الفایسبوك ؟

09 

0.774 
ماهي الفائدة التي تعود علیك من استخدامك 

 لموقع  الفایسبوك؟
  

10 

0.822 

هناك صفحات على شبكة الفایسبوك تقوم بنشر 
حمالت توعیة للشباب المستخدمین في المجال 

البیئي والصحي لتغییر بعض السلوكیات السلبیة 
  هل تعلم بهذا ؟

11   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: المحور الثالث 
موقع الفایسبوك 

والتسویق 

0.772  
التي تنشر حمالت ( هل تتابع هذه  الصفحات 
  )حول البیئة والصحة الفردیة

12  
 

0.741 
البیئیة ( اذكر أمثلة عن أهم هذه الصفحات

التي تتبعها عبر الفایسبوك من فضلك ) والصحیة
  ؟

13  
 

على أي أساس یتم اختیارك لهذه الصفحات  0.314
  ؟) البیئیة والصحیة(

14 

0.475 
هل تستفید من المعلومات التي تقدمها هذه 

عبر شبكة  - الصحیة والبیئیة –الصفحات 
  الفایسبوك؟

15 

 16  هل تتفاعل مع هذه الصفحات ؟ 0.578
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البیئیة ( كیف تتفاعل مع هذه الصفحات  0.645
  ؟) والصحیة

البیئي  –االجتماعي   17
  -والصحي
  

0.741 
هل تحبذ المواضیع البیئیة و الصحیة التي 

  تعرض على شكل ؟
18  

0.645 

هل تعتقد أن هذه الصفحات التي تقوم بدور 
التوعیة  البیئیة والصحیة  عبر الفایسبوك تؤثر 

على الشباب وتكسبهم سلوكیات ایجابیة في 
  حیاتهم؟

: المحور الرابع   19
التسویق االجتماعي 

 -یئيالصحي والب–
عبر الفایسبوك 
وتأثیره على 

سلوكیات الشباب 
  المستخدم

  

0.742 

عبر  -البیئیة والصحیة–هل الصفحات 
الفایسبوك تمارس دورا في ترسیخ مفهوم التربیة 

  ؟البیئیة والصحیة لدى الشباب الجزائري

20  
  

0.423 
من خالل متابعتك لصفحات البیئیة والصحیة 

یات ایجابیة عبر الفایسبوك هل اكتسبت سلوك
  ؟نحو بیئتك 

21  

0.645 

من خالل متابعتك لصفحات الصحیة عبر 
الفایسبوك هل اكتسبت سلوكیات ایجابیة نحو 

  ؟صحتك وصحة عائلتك 

22    

0.752 
ما هو تقییمك للمواضیع التي تنشرها صفحات 

  ؟  - الصحي والبیئي –التسویق االجتماعي 
23  

  

 اهناك تناسق أنالقیم المتحصل علیها توضح  كللجدول أعاله أن نتائج امن  یالحظ  :المحور األول  

السؤال  تین وهما قیمةباستثناء قیم، 0.50ن كل القیم تفوق ، وهذا ألبین مضمون األسئلة ومحورها اكبیر 

) 01(قیمة السؤل  أنحیث نالحظ   0.464 وهي) 08(وقیمة السؤال رقم   0.062 هيو ) 01(رقم 

ال یؤثران على  هماإال أن ، 0.50فهي قریبة جدا من ) 08(أما قیمة السؤال   0.50كانت بعیدة جدا عن 
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، ما یمكن أن نستنتجه من خالل قیم معامل االرتباط للمحور الثاني أنه یوجد تناسق مضمون األسئلة

  .داخلي إلى حد كبیر بین مضمون األسئلة ومحورها وهذا ما یساعدنا للوصول إلى النتائج

وهذا ما تجسده  ، 0.50قیم معامل االرتباط ألسئلة المحور الثالث تفوق  اغلب أننالحظ  :المحور الثالث

  0.822و  0.578وهي قیم مرتفعة تتراوح بین  ،) 11،12،13،16،17،18: (م السؤال كل من قی

على ال یؤثران وبهذا فهما  ،0.50إال أننا نالحظ أن القیمتین قریبتین جدا من قیمة ، 0.475المتمثلة بـ 

  .بین مضمون أسئلة المحور الثالث تناسق داخليمن ذلك وجود نستنتج  و المحور مضمون أسئلة

وهي قیم مرتفعة ،تتراوح بین ، 0.50قیم معامل االرتباط ألسئلة المحور الرابط تفوق  كل :المحور الرابع 

 0.50جدا من قیمة قریبة  أنها إال 0.423وهي ) 21(قیمة السؤال رقم ،  باستثناء  0.752و  0.645

بین مضمون األسئلة  اجید اداخلی انستنتج أن هناك اتساقف ،األسئلةما ال یؤثر على تناسق مضمون و هو 

  . ومحورها 

وهذا یدل  ،مع محورهاإحصائیا داال ترتبط ارتباطا  ستبیاناالأن كل عبارات أداة الجدول  نستنتج من و   

  .ثبت وجود الصدق الداخلي ألداة االستمارة ی هو ما،على االتساق الداخلي لفقراتها 
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  : المتعلقة بدراسة الجمهور  تحلیل بیانات االستمارة  3.5

 البیانات الشخصیة  .1

  تحدید الجنس  -

  الجنس متغیر یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب :)04(  جدولال -

 النسبة المئویة التكرارات الجنس
 49,3 148 ذكر
 50,7 152 أنثى
 100 300 لياإلجما

  

  
وبالنظر إلى تكرارات أفراد عینة الدراسة والبالغ حجمهم  ،أعالهوالشكل الجدول خالل  یظهر من    

، أما عدد اإلناث فقد بلغ 49.3%بنسبة  أيفرد   148فرد، نالحظ أن عدد الذكور قدر بـــ  300إجماال 

اكبر من نسبة  كانت اإلناثنسبة  أنالنتائج  هذه ظهرت و .50.7%أي  بنسبة قدرت بــ  ،فرد 152

لهذا السبب عدد الذكور ب في الجزائر ارتفع كثیرا في السنوات األخیرة  مقارنة  عددهن أنحیث  الذكور

  .في الدراسة  من نسبة الذكور جاءت نسبتهن أكثر بقلیل 

  

  

  

یوضح توزیع نسب أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الجنس): 10(الشكل رقم  

ذكر

أنثى
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 تحدید السن  -

  السن متغیر یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب :)05( رقم جدول -

 النسبة المئویة التكرارات السن
 54,7 164  سنة 21الى18من
 31,7 95  سنة 25الى22من
 13,7 41  سنة 35الى 26من 

 100 300 اإلجمالي
  

  

  

أعاله وبالنظر إلى تكرارات أفراد عینة الدراسة  )11(والشكل رقم) 05(رقم  الجدولخالل من 

 21 إلى 18 منح سنها ن الفئة التي یتراو یمثلو  فرد 164فرد، نالحظ أن  300والبالغ حجمهم إجماال 

 سنة  25 إلى 22 منعدد األفراد في الفئة التي یتراوح سنها  في حین یمثل ،%54.7 تبنسبة بلغ سنة

 41عددهم بـ  فقد قدر سنة 35 إلى25 من األفراد الذین یتراوح سنهم أما .%31.7 بنسبة بلغت  افرد 95

   .%13.7بـ  بسنة مئویة بلغتفرد 

أكثر من نصف العینة، تلیها سنة مثلت  21- 18الفئة العمریة  أن أعالهنتائج الجدول  من  نلحظ

عد ی إذمرحلة المراهقة  بعدیتجاوزوا هاتین الفئتین لم  أنفسر هذا یو ، سنة 25 – 22الفئة العمریة من 

محتویات التي الب تأثراو ألكثر والمعرفة،  و حبا لالكتشاف ،أكثر نشاطا وحیویةالفترة هذه الشباب في 

 اإلعالمتكنولوجیا الحدیثة للوسائل لاالستخدام  السباقون دائما وهذا ألنهم اإلعالم،تعرضها مختلف وسائل 

یوضح توزیع نسب أفراد عینة الدراسة حسب متغیر السن): 11(شكل رقم 

سنة 21الى18من

سنة 25الى22من

سنة 35الى 25من 
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تعرضا لمحتویاتها خاصة مع تطور األجهزة الذكیة واالنتشار الواسع لمواقع التواصل  األكثر و ،واالتصال

 إلىالتي تكون قد خرجت من مرحلة المراهقة  رةاألخیهذه  سنة 35-26مقارنة مع فئة  ،االجتماعي

استخدامهم یكون  و،الحدیثة  منها ال یهتم بتكنولوجیا االتصال أنتكون أكثر اتزانا لدرجة ف ، مرحلة البلوغ

 "مجلة محرك البحث"في هذا الصدد توجد دراسة قامت بها  .لمواقع التواصل االجتماعي في حدود معینة

 2011سنة  األولىمیة سو بیانات ر  3نشرت  إذ ،وسائل التواصل االجتماعيحول حجم النمو في قطاع 

فئة عمریة تستخدم  أكثر أن إلى إحصائیاتهاتشیر و ، 2015، أما الثالث في سنة 2013نة والثاني س

  .1% 89بنسبة سنة وهذا   29-18مواقع التواصل االجتماعي هي الفئة 

  المستوى التعلیمي تحدید -

  المستوى التعلیمي متغیر ضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسبیو  :)06(رقم جدول  -

 % التكرارات المستوي التعلیمي
 3,7 11  ابتدائي
 6,7 20  متوسط
 37 111  ثانوي

 39,3 118  لیسانس
 12,3 37  ماستر
 1 3  هدكتورا

 100 300 اإلجمالي
  

                                                
یوم   http://cutt.us/NnLZ، موقع االلكتروني  عالم وسائل التواصل االجتماعي باألرقام...سكاي نیوز عربیة ابو ظبي، دراسة   1

  09:30سا  08/05/2017
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  فئتین جامعي وغیر جامعي  ویصنفها في العینة ألفرادیلخص المستویات التعلیمیة ) 07(الجدول  -

  %  التكرارات  

 %52.66  158  جامعي

  %47.33  142  جامعي غیر

  %100  300  المجموع

  

أعاله وبالنظر إلى تكرارات أفراد عینة الدراسة والبالغ  ) 12(والشكل رقم) 07(رقم  من خالل الجدول     

  فكان عددها ،" لیسانس "ة الدراسة أفراد عین غلبالمستوى التعلیمي أل فرد، نالحظ 300حجمهم إجماال 

 بنسبة بلغت فرد  111  المستوى التعلیمي الثانوي في حین یمثل ،% 39.3 قدرت بـبنسبة  فرد 118

  %6.7بنسبة مئویة قدرت بــ افرد 20فقد بلع عددهم " متوسط"المستوى التعلیمي  األفراد ذوو أما 37%

، أما % 12.3 بنسبة مئویة بلغت افرد 37" ماستر"مي المستوى التعلی في حین قدر عدد األفراد ذوو

 د ذوو، و أخیرا األفرا%3.7بنسبة قدرت بــ افرد 11فقد بلغ عددهم " ابتدائي"المستوى التعلیمي  األفراد ذوو

  .1%أي بنسبة  فقط أفراد 03و المقدر عددهم بــ "  الدكتوره"  مستوي التعلیمي 

  

  

یوضح توزیع نسب أفراد عینة الدراسة حسب متغیر المستوى التعلیمي) 12(الشكل 

ابتدائي
متوسط
ثانوي
لیسانس
ماستر
دكتوراة
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  :تصنیف مستویات الدراسة ألفراد العینة إلى فئتین وهمابله قمنا من خال) 07( الجدول أما     

نسبة فئة الجامعیین كانت اكبر من الغیر  أننتائج التظهر  و ،ناألفراد الجامعیون والغیر جامعیو  

   .% 47.33فكانت نسبتها  الفئة األخرىأما ، %52.66بـ اذ قدرت بـ جامعیین

وهي  ،عینة على كل المستویات التعلیمة الموجودة في الجزائرال أفرادفي هذه الدراسة بتوزیع قمنا     

وهذا حتى ال نهمش فئة عن فئة  ،مستوى الدكتوراه مستویات أدناها المستوى االبتدائي وأعالها خمسة

التي تعرضها صفحات التوعیة  بالمحتویات درجة التأثر الن ،وتكون نتائج الدراسة متكافئة إلى حد ما

   .أخرختلف من مستوى إلى ت كعبر موقع الفایسبو 

  ياالستخدام الشخصي لمواقع التواصل االجتماع:  االول المحور .2

  هل  تستخدم مواقع التواصل االجتماعي؟ ) 01(السؤال -

  عینة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعيأفراد  استخدام  مدى یوضح )08( جدول -

  

  

یوضح نسب استخدام أفراد عینة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي): 13(شكل رقم 

دائما

أحیانا

نادرا

 01بدائل اإلجابة على السؤال رقم 
التكرار 
  المشاهد

سبة الن
  المئویة

درجة 
  الحریة

K² قیمة 
مستوى 
 الداللة

 القرار

 58,3 175  دائما

2 106.820 0.00 
دال  
عند 
0.01  

 32,0 96  ناحیاأ
 9,7 29  نادرا

 100,0 300  اإلجمالي
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م البالغ عددهعینة الدراسة و  أفرادإجابات  أننالحظ ) 13(و الشكل رقم ) 08(من خالل الجدول رقم     

تمحورت ، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین  ثالث مجموعات إلىانقسمت ،فرد ) 300( إجماال

% 58.3فرد بنسبة مئویة بلغت) 175(وقد بلغ عددهم "  دائما "بالبدیل  )01( إجاباتهم على السؤال رقم 

والبالغ عددهم "  ناحیاأ "البدیل أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال ب

التي  الثالثةتمثل المجموعة % 9.7في حین نالحظ أن ما نسبته  %.32 فرد بنسبة مئویة قدرت بـ) 96(

وللتأكد من .فرد) 29(والبالغ عددهم "  نادرا "الذین أجابوا على هذا السؤال بالبدیل األفراد تحتوي على 

حیث نالحظ من ) ²كا(ب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة داللة هذه الفروق في التكرارات والنس

 وهي قیمة دالة إحصائیا عند 106.820قدرت بـ ) 02(الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

ة لصالح المجموعفرق دال إحصائیا بین المجموعات و ، وبالتالي فإن هناك )α=0.01(مستوى الداللة ألفا 

 %.1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99أكد من هذه النتیجة هو ، ونسبة التاألولى

 أفرادمعظم  أنالحظنا  إذ ،بدرجة كبیرة تنسبة استخدام مواقع التواصل االجتماعي كان أننستنتج      

في  الذي تعرفه مواقع التواصل االجتماعي عن غیرها نتشار الكبیر، وهذا لالالعینة تستخدمها دائما وأحیانا

كبیرا وملحوظا في عدد  تزایدایومنا هذا تعرف  إلىالخمس سنوات الماضیة  خاللف ،لوقت الحاضرا

 %29، ارتفع بنسبة استخدام مواقع التواصل في العالم اناإلحصائیات األخیرة  حیث تظهر،مستخدمیها 

خدمي عدد مست أن 2016الربع الثالث من عام  إحصائیاتوكشفت  ،ملیار شخص 2.5 أيخالل عامین 

مستخدمي االنترنت في العالم  إجماليمن  %70ملیار مستخدم وهو ما یمثل  2.6هذه المنصات بلغ 

  . 1ملیار شخص 3.4والبالغ عددهم 

  

                                                
  http://cutt.us/tenI:  تصفح عبر الموقع االلكتروني قفزة في عدد مستخدمي مواقع الواصل االجتماعي الجزیرة ،  1
  09:50على سا  08/05/2017یوم
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  ؟ منذ متى و أنت تستخدم مواقع التواصل االجتماعي ) 02(السؤال -

  عيعینة الدراسة لمواقع التواصل االجتماأفراد مدة استخدام یوضح  ) :09(رقم  جدول -

  

 

البالغ عددهم عینة الدراسة و  أفرادإجابات  أننالحظ ) 14(و الشكل رقم ) 09(دول رقم من خالل الج    

تمحورت ، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین  ثالث مجموعات إلىفرد قد انقسمت ) 300( إجماال

 یة بلغتفرد بنسبة مئو ) 37(وقد بلغ عددهم "  اقل من سنة "بالبدیل  )02( إجاباتهم على السؤال رقم 

   إلىمن سنة  "، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل % 12.3

في حین نالحظ أن ما   %.30.7 فرد بنسبة مئویة قدرت بـ) 92(والبالغ عددهم "  سنوات 03

على هذا السؤال بالبدیل الذین أجابوا األفراد التي تحتوي على  الثالثةتمثل المجموعة % 57نسبته

وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم  .فرد) 171(والبالغ عددهم "  فأكثرسنوات 3"

حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة ) ²كا(اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة 

، ونسبة التأكد من هذه األخیرة "المجموعة لصالحوهي قیمة دالة إحصائیا  90.740قدرت بـ ) 02(

یوضح توزیع نسب مدة استخدام أفراد عینة الدراسة لمواقع التواصل ) : 14(شكل رقم 
االجتماعي

اقل من سنة

سنوات 03من سنة إلى   

سنوات فأكثر3

التكرار  02بدائل اإلجابة على السؤال رقم 
  المشاهد

النسبة 
  المئویة

درجة 
  الحریة

K² مستوى  قیمة
 الداللة

 القرار

 12,3 37  اقل من سنة

2 90.740 0.00 
دال  
عند 
0.01  

 30,7 92  سنوات 03   إلىمن سنة 
 57 171  فأكثرسنوات 3

 100 300  اإلجمالي
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إن أغلبیة  أفراد العینة یستخدمون مواقع  %.1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99النتیجة هو 

مواقع  بدأتخالل الخمس سنوات الماضیة  أنسنوات وهنا نستنتج  03من  أكثرمنذ التواصل االجتماعي 

لمواقع التواصل  الفعلي االنتشار التي بدا فیهاالمدة  وهي لمفي كل العا التواصل بالظهور واالنتشار

دائما لتبني واستخدام ماهو جدید ومتداول  السباقة فئة الشباب  تعتبراالجتماعي في المجتمع الجزائري و 

  .بصورة كبیرة 

  ؟  كم ساعة تجلس أمام مواقع التواصل االجتماعي یومیا) 03(السؤال -

في استخدام مواقع التواصل الدراسة عینة التي یستغرقها أفراد المدة یوضح  ):10(رقم  جدول -

  االجتماعي

 

  

البالغ عددهم عینة الدراسة و  أفرادإجابات  أننالحظ ) 15(و الشكل رقم ) 10(من خالل الجدول رقم    

تمحورت ، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین مجموعات أربع إلىفرد قد انقسمت ) 300( إجماال

یوضح توزیع نسب المدة التي یستغرقھا أفراد عینة الدراسة في ): 15(الشكل رقم 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي

سا1اقل من 

سا 3إلى  1من

سا 6إلى4من 

سا 7أكثر من 

التكرار  03بدائل اإلجابة على السؤال رقم 
  المشاهد

النسبة 
  المئویة

درجة 
  الحریة

K² مستوى  قیمة
 الداللة

 القرار

 25,7 77 سا1اقل من 

3 56.080 0.00 
  دال

عند 
0.01  

 41 123 سا 3إلى  1من
 22,7 68 اس 6إلى4من 

 10,7 32 سا 7أكثر من 
 100 300  اإلجمالي
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فرد بنسبة مئویة ) 77(وقد بلغ عددهم "  سا1اقل من  "بالبدیل  )03( هم على السؤال رقم إجابات

 1من "، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل %25.7بلغت

فتمثل األفراد  ةالثالثأما المجموعة   %.41 فرد بنسبة مئویة قدرت بـ) 123(والبالغ عددهم "  سا 3إلى 

فرد بنسبة مئویة ) 68(والبالغ عددهم "  سا 6إلى4من  "الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

األفراد التي تحتوي على  األخیرةتمثل المجموعة % 10.7في حین نالحظ أن ما نسبته  %22.7 قدرت بـ

وللتأكد من داللة هذه .فرد) 32(الغ عددهم والب"  سا 7أكثر من  " الذین أجابوا على هذا السؤال بالبدیل

حیث نالحظ من الجدول ) ²كا(الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة 

مستوى الداللة  وهي قیمة دالة إحصائیا عند 56.080قدرت بـ ) 03(أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

، الثانیةة فرق دال إحصائیا بین المجموعات و لصالح المجموع ، وبالتالي فإن هناك)α=0.01(ألفا 

من  نسبة أننالحظ  %.1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو 

كانت األكبر، وهي ساعات استخدام في الیوم  03 إلىمواقع التواصل االجتماعي من ساعة یستخدمون  

  .ا ما نسبة وسطیة متوازنة نوع

  ؟  أي وسیلة تحبذها للدخول إلى مواقع التواصل االجتماعي) 04(السؤال -

الستخدام مواقع التواصل  الدراسة عینةالوسیلة التي یحبذها أفراد یوضح  ):11(رقم جدول -

  االجتماعي

 04بدائل اإلجابة على السؤال رقم 
التكرار 
  المشاهد

النسبة 
  المئویة

درجة 
  الحریة

K² قیمة 
مستوى 

 لةالدال
 القرار

 28 84 الحاسوب

2 131.840 0.00 
دال  
عند 
0.01  

 62,7 188 الهاتف الجوال
 9,3 28 االثنان معا
 100 300  اإلجمالي
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 ) 300( إجماالالبالغ عددهم عینة الدراسة و  أفرادإجابات  أننالحظ ) 11(من خالل الجدول رقم      

تمحورت إجاباتهم على مثلت المجموعة األولى في األفراد الذین ، ت ثالث مجموعات إلىفرد قد انقسمت 

، أما %28فرد بنسبة مئویة بلغت) 84(وقد بلغ عددهم "  الحاسوب "بالبدیل  )04( السؤال رقم 

والبالغ "  الهاتف الجوال "المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

تمثل المجموعة % 9.3في حین نالحظ أن ما نسبته  %.62.7 د بنسبة مئویة قدرت بـفر ) 188(عددهم 

) 28(والبالغ عددهم "  االثنان معا "الذین أجابوا على هذا السؤال بالبدیل األفراد التي تحتوي على  الثالثة

) ²كا(اإلحصائیة للتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة  .فرد

وهي قیمة دالة  131.840قدرت بـ ) 02(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

، وبالتالي فإن هناك فرق دال إحصائیا بین المجموعات و )α=0.01(مستوى الداللة ألفا  إحصائیا عند

احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة مع % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو الثانیةة لصالح المجموع

1.%   

تتفق وهي نتیجة ، تماعي من هواتفهم المحمولةن أغلبیة أفراد العینة یستخدمون مواقع التواصل االجإ     

أصبحت هذه األخیرة عبارة عن  فقد ،للهواتف الذكیة اكبیر  اوانتشار  اتطور  مؤخرا إذ نشهد، مع الوقت الحالي

شركات االتصال في  أنكما   ،اواستخدامه یسهل حملها أحجامذو و  ،في نفس الوقتوهاتف كمبیوتر 

مما أصبح من السهل على ، 3G 4G)( طورت خدمة االنترنت عبر الهاتف النقالخرا الجزائر مؤ 

  .ودون عراقیل مادیة أو بشریة المستخدم لمواقع التواصل االجتماعي الولوج في أي وقت ومكان شاء 
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  ؟  م مواقع التواصل االجتماعي بدرجة كبیرةأین تستخد) 05(السؤال -

  واصل االجتماعيتمواقع الل الدراسة عینةالمكان الذي یستخدم فیه أفراد یوضح  ):12(رقم جدول -

  

 

البالغ عینة الدراسة و  أفرادإجابات  أننالحظ ) 17(و الشكل رقم ) 12(من خالل الجدول رقم          

، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین مجموعات أربع إلى فرد قد انقسمت) 331( إجماالعددهم 

، أما % 75.5 فرد بنسبة مئویة بلغت) 250(وقد بلغ عددهم "  في البیت "بالبدیل تمحورت إجاباتهم 

والبالغ "  في مقاهي االنترنت "المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم  الثالثةأما المجموعة  %.10.3 فرد بنسبة مئویة قدرت بـ) 34( عددهم

في حین   %7.3 فرد بنسبة مئویة قدرت بـ) 24(والبالغ عددهم "  في الجامعة "على هذا السؤال بالبدیل 

ین أجابوا على هذا السؤال الذاألفراد التي تحتوي على الرابعة تمثل المجموعة % 6.9 نالحظ أن ما نسبته

للتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم .فرد) 23(والبالغ عددهم "  في العمل "بالبدیل 

شكل رقم(16): یوضح توزیع نسب المكان الذي یستخدم فیھ أفراد عینة الدراسة لمواقع 
التواصل االجتماعي

في البیت
في مقاھي االنترنت
في الجامعة
في العمل

التكرار  05بدائل اإلجابة على السؤال رقم 
  المشاهد

النسبة 
  المئویة

درجة 
  الحریة

K² مستوى  قیمة
 الداللة

 القرار

 %75,5 250  في البیت

3 451.610 0.00 
دال  
عند 
0.01  

 %10,3 34  في مقاهي االنترنت
 %7,3 24  في الجامعة
 %6,9 23  في العمل
 %100,0 331  اإلجمالي
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حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة ) ²كا(اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة 

، وبالتالي فإن )α=0.01(مستوى الداللة ألفا  عند وهي قیمة دالة إحصائیا 451.610 قدرت بـ ) 03(

، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو األولىة هناك فرق دال إحصائیا بین المجموعات و لصالح المجموع

    %.1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99

على  وتأثیرهتوصلت الباحثة ناریمان التي عالجت موضوع استخدام مواقع التواصل االجتماعي      

باألخص موقع ستخدام مواقع التواصل االجتماعي عینتها یفضلون ا أفراد أنالعالقات االجتماعیة 

الذین یحبذون مقاهي  األفرادفیما یخص  21.88تلیه نسبة   %61.50الفایسبوك في بیوتهم وهذا بنسبة 

   . 1 % 7.16و  %9.43االنترنت، أما في الجامعة والعمل فكانت نسبتهما 

 ویفسر هذا بان ،مع النتائج التي تحصلنا علیها  ئج هته الدراسة كانت متطابقةأن نتانالحظ لذا      

البیوت  أغلبیة أن لهذا نجد ،شبكة االنترنت أصبحت احد أهم المقومات األساسیة في حیاة األفراد

وبأسعار مناسبة، كما ، أخرمكان  أي من، تدفقا تكون أكثرألنها  ،الیوم مزودة بخدمة االنترنت  الجزائریة

واصل تذا نجد أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة یستخدمون مواقع الل ،یجدون راحتهم في بیوتهم األفراد أن 

 .منازلهماالجتماعي في 

 

  

 

   

                                                
  . 119، مرجع سبق ذكره ، ص استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة وتأثیره في العالقات االجتماعیة، ناریمان نومار  1
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تتابع الصفحات الناشطة عبر موقع الفایسبوك التي تقدم معلومات و أخبار  هل) 06(السؤال  -

  مختلفة؟ 

ضح تتبع أفراد عینة الدراسة لألخبار التي تنشرها الصفحات الناشطة عبر یو ): 13(جدول رقم  -

   .شبكة الفایسبوك

  

  

البالغ عینة الدراسة و  أفرادإجابات  أننالحظ ) 17(و الشكل رقم ) 13(من خالل الجدول رقم        

، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین ثالث مجموعات إلىفرد قد انقسمت ) 300( إجماالعددهم 

، أما المجموعة %40.7بة مئویة بلغتفرد بنس) 122(وقد بلغ عددهم " دائما"بالبدیل تمحورت إجاباتهم 

فرد ) 133(والبالغ عددهم "  ناحیاأ "الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

التي تحتوي  الثالثةتمثل المجموعة % 15 في حین نالحظ أن ما نسبته  %.44.3 بنسبة مئویة قدرت بـ

للتأكد من داللة هذه  .فرد) 45(والبالغ عددهم "  نادرا "لسؤال بالبدیل الذین أجابوا على هذا ااألفراد على 

حیث نالحظ من الجدول ) ²كا(الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة 

یوضح توزیع نسب تتبع  أفراد عینة الدراسة لألخبار التي تنشرھا الصفحات  17الشكل 
الناشطة عبر شبكة الفایسبوك

دائما

أحیانا

نادرا

 دائلبال
التكرار 
  المشاهد

النسبة 
  المئویة

درجة 
  الحریة

K² قیمة 
مستوى 
 الداللة

 القرار

 40.7 122  دائما

2 45.980 0.00 
دال  
عند 
0.01  

 44.3 133  ناحیاأ
 15 45  نادرا

 100 300  اإلجمالي
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مستوى الداللة  وهي قیمة دالة إحصائیا عند 45.980قدرت بـ ) 02(أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

، الثانیةة ، وبالتالي فإن هناك فرق دال إحصائیا بین المجموعات و لصالح المجموع)α=0.01( ألفا

   %.1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو 

و هذا ألنه یحتل المرتبة األولى من حیث االستخدام إذ  ،على موقع الفایسبوك ركزنا  في هذه الدراسة  

اإلحصائیات األخیرة  أن مستخدمي موقع الفایسبوك بلغ عددهم حسب ما أعلن عنه مارك  تظهر

كما أن أفراد عینة الدراسة . ملیار مستخدم حول العالم 1.59زوكربیرج الرئیس التنفیذي للموقع، 

یستخدمون موقع الفایسبوك بصفة دائمة ، وهذا لما یتیحه هذا الموقع من خدمات و امتیازات،  فهو 

      .الموقع األكثر تفضیال وانتشارا بین األفراد  ، ألنه موقع افتراضي یمكنهم من القیام بمختلف النشاطات، 

الصفحات الناشطة عبر موقع ما تنشره  "دائما وأحیانا" عینة الدراسة یتابعون أفراد أنتظهر نتائج الجدول و 

ع الفایسبوك یبحثون دائما على األخبار وهذا الن المستخدمین لموق، إخبار ومعلوماتفایسبوك من ال

 . لیومیةتفیدهم في حیاتهم امجاالت التي المختلف في الجدیدة والمعلومات 

یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب تتبعهم إلخبار التي تنشرها الصفحات ) 14(الجدول -

  .الناشطة عبر شبكة الفایسبوك تبعا لمتغیر الجنس 

 الجنس    
ار التي تنشرھا الصفحات ھل تتابع األخب

 اإلجمالي ك؟الناشطة على شبكة الفایسبو
درجة 
 الحریة

Chi-
Square 

مستو 
ى 

 الداللة
 القرار

  نادرا  أحیانا  دائما

 ذكر 
62 66 20 148 

2 0.543 0.76
2 

غیر 
دال 
عند 

0.05 

41,9% 44,6% 13,5% 100% 

 أنثى 
60 67 25 152 

39,5% 44,1% 16,4% 100% 

 
  300 45 133 122 المجموع

40,7% 44,3% 15,0% %100 
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توزیع افرد عینة الدراسة حسب تتبعهم لإلخبار التي تنشرها الصفحات الناشطة ) 14(الجدول  یوضح    

أن كال الجنسین یتابعون هته األخبار عبر  نتائجهتظهر  إذ ،عبر موقع الفایسبوك تبعا لمتغیر الجنس

یلیه البدیل دائما بنسبة ، اإلناثلفئة  %44.1لفئة الذكور و  %44.6ــات الفایسبوك أحیانا بنسب فحص

لفئة اإلناث و  16.4 %لفئة اإلناث ، أما نسب البدیل نادرا فهي   %39.5لفئة الذكور و %41.9

والتي ) ²كا(هناك تقارب واضح بین إجابات الجنسین وهذا ما دلت علیه قیمة  .لفئة الذكور  13.5%

وهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند ،  0.762و مستوى داللة  2قدرت بـ درجة حریة عند   0.543بلغت 

، وهذا معناه أنه ال توجد فروق في إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم )0.05( ألفامستوى الداللة 

ع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة م% 95تبعا لمتغیر الجنس، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي ) 11(

5.% 

یتابعون األخبار التي تنشرها الصفحات عبر الجنسین من  كل أننستنتج من خالل هته النتائج        

ال توجد فروق في إجاباتهم وهذا الن األفراد أصبحوا سواسیة في استخدام موقع  إذ ،موقع الفایسبوك

أصبح یعج باإلخبار في جمیع نجد موقع الفایسبوك الیوم  وسبوك وفي متابعتهم لإلخبار عبره ، الفای

لذا نجد األفراد من ذكور وٕاناث یتابعون األخبار عبر موقع الفایسبوك بشكل متساوي، یختلفون  ،المجاالت

 ،أكثرالمواضیع التي یتابعونها إذ نجد الذكور یمیلون دائما لمتابعة المواضیع الریاضیة والترفیهیة فقط في 

  .فیفضلون مواضیع الموضة والجمال والمواضیع التثقیفیة  اإلناث أما فئة
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یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب تتبعهم إلخبار التي تنشرها الصفحات ) 15(الجدول -

   المستوى التعلیمي الناشطة عبر شبكة الفایسبوك تبعا لمتغیر 

المستوى 
 التعلیمي

هل تتابع األخبار التي تنشرها الصفحات 
 درجة الحریة مج ناشطة على شبكة الفایسبوكال

Chi-
Square 

مستو 
ى 

 الداللة
 القرار

  نادرا  أحیانا  دائما

 
 11 3 5 3  ابتدائي

10 16.951 
0.07

5 

غیر 
دال 
عند 

0.05 

27,3% 45,5% 27,3% 100% 

 
 20 4 10 6  متوسط

30,0% 50,0% 20,0% 100% 

 
 111 21 56 34  ثانوي

30,6% 50,5% 18,9% 100% 

 
 118 13 48 57  لیسانس

48,3% 40,7% 11,0% 100% 

 
 37 4 14 19  ماستر

51,4% 37,8% 10,8% 100% 

 
 3 0 0 3  دكتوراه

100,0% ,0% ,0% 100% 

 
 300 45 133 122  المجموع

40,7% 44,3% 15,0% 100% 

      

توزیع أفراد عینة الدراسة مدى تبعهم لألخبار التي تنشرها الصفحات الناشطة  أعالهیوضح الجدول     

عبر موقع الفایسبوك تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي، حیث وتوضح نتائجه أن البدیل أحیانا في المرتبة 

، یلیه المستوى %50.5ـاألولى من حیث االختیار حیث كانت أعلى نسبة اختیار لفئة المستوى الثانوي ب

فهو لفئة اللیسانس ،  % 40.7ما نسبته  أما، %45.5، فالمستوى ابتدئي بنسبة  %50بنسبة متوسط 

لفئة المستوى دكتوراه ، البدیل  %0، في حین نجد أن %37.8فئة المستوى ماستر فقدرت بنسبة أما 

ستوى دكتوراه ، ملفئة ال %100 :في اتهإجابنسب  تتمتل نیة من حیث االختیار وابة الثفي المرت" دائما "
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لفئة   %30و % 30.6لفئة المستوى لیسانس وما نسبته  %48.3، وى ماسترتلفئة المس 51.4%

، البدیل نادرا جاء في  % 27.3فئة المستوى ابتدائي فهي  إجابات نسب، أما المستوى  ثانوي والمتوسط

لفئة المستوى  %20المستوى ابتدائي ،  فئةل %27.3 :وتمثلت اإلجابات في النسب اآلتیة المرتبة الثالثة

فهي لفئة  %0و  % 4نسبة  أما، لفئة المستوى لیسانس %11لفئة المستوى ثانوي،  %18.9متوسط ، 

أفراد العینة تبعا لمتغیر المستوي هناك تقارب واضح بین إجابات نجد أن .المستوى ماستر والدكتوراه 

وى ت، و مس10عند درجة حریة قدرت بـ   16.951والتي بلغت ) ²كا(ة وهذا ما دلت علیه قیم يالتعلیم

، وهذا معناه أنه ال توجد )0.05( ألفاوهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  0.075داللة 

نسبة التأكد من هذه  ، والمستوى التعلیمي السؤال لمتغیر هذا فروق في إجابات أفراد عینة الدراسة على

  %. 5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 95هي النتیجة 

لألخبار عبر  همبین المستویات التعلیمیة فیما یخص تتبع لعالقة إرتباطیة تظهر النتائج انه ال وجود   

عبر موقع  وهذا الن كل أفراد العینة وبمختلف المستویات التعلیمیة یتابعون األخبار موقع الفایسبوك

  .الفایسبوك بصفة أحیانا
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 ماهي أهم المواضیع التي تتصفحها من خالل استخدامك لموقع الفایسبوك؟   )07(السؤال  -
  یوضح المواضیع التي یتصفحها المستخدمین من خالل استخدامهم لموقع الفایسبوك) 16(الجدول  -

 

  الدینیة  الریاضیة  البیئیة  الصحیة  الترفیهیة  الثقافیة  االقتصادیة  السیاسیة  االجتماعیة        

  نسب  تكرار  نسب  تكرار  نسب  تكرار  نسب  تكرار  نسب  تكرار  نسب   تكرار  نسب   تكرار  نسب  تكرار  نسب  تكرار

  47.3  142  49  147  11.3  34  35.7  107  60.7  182  57.3  172  12  36  19.3  58  51.7  155  دائما

  41.3  124  29.7  89  35  105  44.7  134  24.7  74  34.7  104  34  102  33.3  100  38.7  116  أحیانا

  11.3  34  12.3  64  53.7  161  19.7  59  14.7  44  08  24  54  162  47.3  142  9.7  29  نادرا 

  100  300  100  300  100  300  100  300  100  300  100  300  100  300  100  300  100  300  المجموع
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قد بلغ عددهم و "  دائما" بالبدیل  أجابواتمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین     : المواضیع االجتماعیة 

" بالبدیل  راد الذین كانت إجابتهم ، أما المجموعة الثانیة فتمثل األف%51.7فرد بنسبة مئویة بلغت) 155(

% 9.7في حین نالحظ أن ما نسبته  %. 38.7فرد بنسبة مئویة قدرت بـ) 116(والبالغ عددهم "  أحیانا

والبالغ عددهم "  نادرا "وا على هذا السؤال بالبدیل الذین أجاباألفراد التي تحتوي على  الثالثةتمثل المجموعة 

  .فرد) 29(

وقد بلغ "  دائما" إجاباتهم بالبدیل  جاءتتمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین     : المواضیع السیاسیة 

لى ، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم ع%19.3فرد بنسبة مئویة بلغت) 58(عددهم 

في حین نالحظ أن   %.33.3 فرد بنسبة مئویة قدرت بـ) 100(والبالغ عددهم "  أحیانا" هذا السؤال بالبدیل 

" الذین أجابوا على هذا السؤال بالبدیل األفراد التي تحتوي على  الثالثةتمثل المجموعة % 47.3ما نسبته

  .فرد) 142(والبالغ عددهم " نادرا

-08( ت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم تمثل: المواضیع االقتصادیة 

، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد %12فرد بنسبة مئویة بلغت) 36(وقد بلغ عددهم "  دائما" بالبدیل  )05

 ئویة قدرت بـفرد بنسبة م) 102(والبالغ عددهم "  أحیانا" الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

الذین أجابوا على األفراد التي تحتوي على  الثالثةتمثل المجموعة % 54في حین نالحظ أن ما نسبته  %.34

  .فرد) 162(والبالغ عددهم "  نادرا "هذا السؤال بالبدیل 

 دائما"  تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال بالبدیل :المواضیع الثقافیة 

، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت %57.3فرد بنسبة مئویة بلغت) 172(وقد بلغ عددهم " 

في ,  % ـ34.7بـفرد بنسبة مئویة قدرت ) 104(والبالغ عددهم "  أحیانا" إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 
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الذین أجابوا على هذا السؤال األفراد وي على التي تحت الثالثةتمثل المجموعة % 8حین نالحظ أن ما نسبته

  .فرد) 24(والبالغ عددهم "  نادرا "بالبدیل 

 دائما" تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال بالبدیل  :المواضیع الترفیهیة 

ة فتمثل األفراد الذین كانت ، أما المجموعة الثانی%60.7فرد بنسبة مئویة بلغت) 182(وقد بلغ عددهم " 

في   %. 24.7فرد بنسبة مئویة قدرت بـ) 74(والبالغ عددهم "  أحیانا" إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

الذین أجابوا على هذا األفراد التي تحتوي على  الثالثةتمثل المجموعة % 14.7حین نالحظ أن ما نسبته

  .فرد) 44(والبالغ عددهم "  نادرا "السؤال بالبدیل 

" تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال بالبدیل  :المواضیع الریاضیة 

، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت %49فرد بنسبة مئویة بلغت) 147(وقد بلغ عددهم "  دائما

في   %.29.7 فرد بنسبة مئویة قدرت بـ) 89(دهم والبالغ عد"  أحیانا" إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

الذین أجابوا على هذا األفراد التي تحتوي على  الثالثةتمثل المجموعة % 21.3حین نالحظ أن ما نسبته

  .فرد) 64(والبالغ عددهم " نادرا "السؤال بالبدیل 

" م على السؤال رقم بالبدیل تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباته :المواضیع الصحیة 

، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین %35.7فرد بنسبة مئویة بلغت) 107(وقد بلغ عددهم "  دائما

  %. 44.7فرد بنسبة مئویة قدرت بـ) 134(والبالغ عددهم "  أحیانا" كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

الذین أجابوا على هذا األفراد التي تحتوي على  الثالثةالمجموعة  تمثل% 19.7في حین نالحظ أن ما نسبته

  .فرد) 59(والبالغ عددهم " نادرا"السؤال بالبدیل 

" بالبدیل  تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم  :المواضیع البیئیة 

، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت %11.3فرد بنسبة مئویة بلغت) 34(وقد بلغ عددهم "  دائما
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في حین   %.35 فرد بنسبة مئویة قدرت بـ) 105(والبالغ عددهم "  أحیانا" إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

الذین أجابوا على هذا السؤال األفراد التي تحتوي على  الثالثةتمثل المجموعة % 53.7نالحظ أن ما نسبته

  .فرد) 161(والبالغ عددهم "  نادرا "بالبدیل 

" بالبدیل   تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم  :المواضیع الدینیة 

، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین %47.3فرد بنسبة مئویة بلغت) 142(وقد بلغ عددهم "  دائما

 %. 41.3فرد بنسبة مئویة قدرت بـ) 124(والبالغ عددهم "  أحیانا" ؤال بالبدیل كانت إجابتهم على هذا الس

الذین أجابوا على هذا األفراد التي تحتوي على  الثالثةتمثل المجموعة % 11.3 في حین نالحظ أن ما نسبته

  .فرد) 34(والبالغ عددهم "  نادرا "السؤال بالبدیل 

لوسائل اإلعالم وهذا لتحقیق مجموعة من األهداف التي یلبي بها  أن الفرد یلجا نظریة االعتماد ترى    

دف لدینا الفهم  والذي یشمل المعرفة والتعلم والحصول على الخبرات ، واله األهدافحاجاته ، ومن بین هته 

لترویح عن النفس و االسترخاء، حیث توصلنا من و االفراغ تمضیة أوقات األخر المتمثل في التسلیة أي 

بشكل وهذا الترفیهیة بحثا عن   يالنتائج أن أفراد عینة البحث یعتمدون على مواقع التواصل االجتماعخالل 

مواضیع الثقافیة االعتماد علیها بحثا عن التعلم لذا نجد متابعتهم للتلیها ، % 60.7دائم بنسبة تمثلت بـ 

،  %49واضیع الریاضیة بنسبة ، بعدها الم % 51.7، والمواضیع االجتماعیة بنسبة  %57.3 جاءت بنسبة

وهي المواضیع الصحیة  أحیانافاغلبها تتابع  األخرىالمواضیع  أما. % 47.3بنسبة والمواضیع الدینیة 

، أما المواضیع  %35المواضیع البیئیة بنسبة  ، % 35.3السیاسیة بنسبة المواضیع ، %44.7بنسبة 

هذه المواضیع خاصة  تتابع نادرایر من افرد العینة إال انه توجد نسبة كب ،%34االقتصادیة نسبة تتبعها 

هناك تفاوت في هذه النسب بین المواضیع وهذا یرجع إلى  أنیحث نالحظ  السیاسیة البیئیة واالقتصادیة، 

 أنحیث نرى  ،ما یهمنا في الدراسة هو تتبع المواضیع الصحیة والبیئیة العینة، و  أفراداهتمامات ورغبات 

  .الدراسةساعد ما سی وهذا لها متتبعیننسبة من ال هناك 
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 توزیع أفراد عینة الدراسة حسب تتبعهم لألخبار عبر موقع الفایسبوك تبعا لمتغیر الجنس یوضح ) 17(الجدول  -

  الثقافیة                     السیاسیة                          االجتماعیة                           

  مج   أنثى  ذكر   مج  ثىأن  ذكر  مج  أنثى  ذكر

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت   %  ت  %  ت %  ت

  57.3  172  64.5  98  50  74  19.3  58  17.1  26  21.6  32  51.7  155  57.2  87  45.9  68  دائما 

  34.7  104  29.6  45  39.9  59  33.3  100  28.9  44  37.8  56  38.7  116  36.2  55  41.2  61   أحیانا

   8  24  5.9  9  10.1  15  47.3  142  53.9  82  40.5  60  9.7  29  6.6  10  12.8  19  نادرا 

  100  300  100  152  100  148  100  300  100  152  100  148  100  300  100  152  100  148  مج 

  ، دال إحصائیا0.035=،م د  2=، د ح6.681=2كا  غیر دال  ، 0.067=،م د02=، دح5.417=2كا  غیر دال   ،0.068=،  م د 2=، دح 5.380=2كا  2كا 

  

  
  الریاضیة  الترفیهیة  دیةاالقتصا

  مج  أنثى  ذكر  مج  أنثى  ذكر  مج  أنثى  ذكر

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت %  ت

  49  147  32.9  50  65.5  97  60.7  182  67.8  103  53.4  79  12  36  8.6  13  15.5  23  دائما 

  29.7  89  34.9  53  24.3  36  24.7  74  23.7  36  25.7  38  34  102  31.6  48  36.5  54   أحیانا

  21.3  64  32.2  49  10.1  15  14.7  44  8.6  13  20.9  31  54  162  59.9  91  48  71  نادرا 

  100  300  100  148  100  148  100  300  100  152  100  148  100  300  100  152  100  148  مج 

   إحصائیادال   ،0.000=، م د02دح ،36.290=2كا  دال إحصائیا  ، 0.005= ، م د02=،دح10.531=2كا  إحصائیاغیر دال   0.62، م د ،، 02=، دح5.548= 2كا  2كا
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  الدینیة  الصحیة  البیئیة

  مج   أنثى   ذكر   مج  أنثى  ذكر  مج   أنثى   ذكر 

  %  ت  %  ت %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت %  ت

  47.3  142  50.7  77  43.9  65  35.7  107  50  76  20.9  31  11.3  34  11.8  18  10.8  16  دائما 

  41.3  124  42.1  64  40.5  60  44.7  134  39.5  60  50  74  35  105  33.6  51  36.5  54   أحیانا

  11.3  34  7.2  11  15.5  23  19.7  59  10.5  16  29.1  43  53.7  161  54.6  83  52.7  78  نادرا 

  100  300  100  152  100  148  100  300  100  152  100  184  100  300  100  152  100  148  مج 

  ، غیر دال  احصائیا0.70=، م د02=،دح5.326=2كا  ، دال إحصائیا0.00= ، م د02=دح ،32.696=2كا   ،غیر دال إحصائیا0.858=، م د02=، دح0.305=2كا  2كا
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حسب تتبعهم للمواضیع عبر موقع الفایسبوك وهذا تبعا عینة الدراسة  أفرادتوزیع ) 17(یوضح الجدول   

  : لمتغیر الجنس، وفیما یلي توضیح أكثر حول نتائجه

تظهر نتائج الجدول أن فئة اإلناث تتابع المواضیع االجتماعیة بصفة دائمة  :المواضیع االجتماعیة   

، أما أحیانا فنجد أن فئة الذكور تتابعها بنسبة  %45.9أما فئة الذكور فبنسبة  %57.2بنسبة قدرت بـ 

نالحظ أن . لفئة اإلناث 6.6لفئة الذكور و 12.8لفئة اإلناث ، أما نادرا نجد نسبة  %36.2و  41.2%

عند درجة حریة  5.380التي بلغت بـ  2ائج الجدول متقاربة جدا بین الجنسین وهذا ما أكدته نسبة كانت

وهذا معناه أنه ال توجد فروق ) a=0.05(، وهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند 0.068ومستوى داللة  02

ونسبة التأكد من هذه متغیر الجنس، حول تتبعهم للمواضیع االجتماعیة و في إجابات أفراد عینة الدراسة 

  %. 5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 95النتیجة هي 

 53.9تظهر النتائج أن أفراد العینة تتابع األخبار السیاسیة نادرا بنسبة قدرت بـ :المواضیع السیاسیة   

 % 28.9من الذكور و  %37.8في حین نجد من یتابعها أحیانا  نسبة  %40.5عند فئة اإلناث و  %

نالحظ أن نتائج .  من اإلناث %17.1،  %21.6، أما من یتابعها دائما فنسبة الذكور ن اإلناثم

 02عند درجة حریة  5.417التي بلغت  2الجدول متقاربة جدا بین الجنسین وهذا ما أكدته نسبة كا

وق في وهذا معناه أنه ال توجد فر ) a=0.05(، وهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند 0.067ومستوى داللة 

متغیر الجنس، ونسبة التأكد من هذه النتیجة  حول تتبعهم للمواضیع السیاسیة وإجابات أفراد عینة الدراسة 

  %. 5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 95هي 

، عند فئة اإلناث و %64.5تتابع المواضیع الثقافیة بصفة دائمة بنسبة قدرت بـ: المواضیع الثقافیة      

من فئة اإلناث تتابع المواضیع  %29.6من فئة الذكور و  %39.9الذكور، ونجد نسبة  عند فئة 50%

عند اإلناث ، نالحظ أن هناك تفاوت بین نسب  %5.9و  %10.1الثقافیة أحیانا، أما نادرا عند الذكور 
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ة تبین أنها قیم 0.035ومستوى داللة  02عند درجة حریة  6.681 التي بلغت 2الجنسین، وبعد حساب كا

، وهذا معناه انه توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول تتبع األخبار ) a=0.05(دالة إحصائیا عند 

الثقافیة و الجنس  وفي هذا نالحظ أن هناك عالقة إرتباطیة بین تتبع المواضیع الثقافیة عبر موقع 

  .الفایسبوك ومتغیر الجنس 

لفئة اإلناث   %67.8دراسة وهذا بنسبة قدرت بـ تتابع بشكل دائم من طرف عینة ال: المواضیع الترفیهیة

لفئة    %20.9لإلناث، ونادرا  % 23.7للذكور و   %25.7للذكور، أما أحیانا فنسبة   % 53.4و 

وهي قیمة  0.005ومستوى داللة  02عند درجة حریة  10.531بـ 2لإلناث، قدرت كا  %8.6الذكور و

ود فروق ذات داللة إحصائیة بین إجابات الجنسین وهذا معناه وج  )a=0.05(دالة إحصائیا عند  

  .والمواضیع الترفیهیة

 %52.7لفئة اإلناث،  %54.6نالحظ انه نادرا ما یتابعها عینة الدراسة حیث نجد  :المواضیع البیئیة 

 11.8لفئة اإلناث، أما دائما فنجد  %33.6لفئة الذكور،  36.5لفئة الذكور أما بصفة أحیانا فنجد نسبة 

 0.848ومستوى داللة  02عند درجة حریة  0.305 2بلغت قیمة كا. لفئة الذكور  10.8ة اإلناث و لفئ

وهذا معناه انه ال توجد عالقة إرتباطیة بین متغیر )  a=0.05(، وهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند  

  .الجنس وتتبع المواضیع البیئیة عبر موقع الفایسبوك 

عند  %50.7اضیع الدینیة عبر موقع الفایسبوك بصفة دائمة وهذا بنسبة تتابع المو  :المواضیع الدینیة 

لفئة الذكور، و  40.5لفئة اإلناث و %42.1لفئة الذكور، أما أحیانا فنجد نسبة  %43.9فئة اإلناث، 

 5.326بـ 2لفئة اإلناث ، كما قدرت كا 7.2لفئة الذكور و  15.5أخیرا البدیل نادرا حیث قدرت نسبه بـ 

وهذا معناه  ،)a=0.05(وهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند   0.70ومستوى داللة  02ة حریة عند درج

  .انه ال توجد فروقات بین إجابات الجنسین حول تتبعهم للمواضیع الدینیة عبر موقع الفایسبوك 
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، ونسبة %50تتابع المواضیع الصحیة بشكل دائم من طرف فئة اإلناث، بنسبة : المواضیع الصحیة   

لفئة اإلناث،  39.5لفئة الذكور ونسبة  %50، أما بشكل أحیانا فنجد ما نسبته الذكور عند فئة 20.9%

عند درجة  32.696 2قدرت كا.  لفئة اإلناث %10.5لفئة الذكور و 29.1%و أخیرا نادرا، نجد نسبة 

فروقات ذات وهذا معناه أن هناك  0.01وهي قیمة دالة إحصائیا عند  0.000ومستوى داللة  02حریة 

  .الجنسین حول تتبعهم للمواضیع الصحیة  إجاباتداللة إحصائیة بین 

توضح النتائج، انه نادرا ما یتابع أفراد العینة المواضیع االقتصادیة، وهذا بنسبة  :المواضیع االقتصادیة  

لفئة  31.6لفئة الذكور ونسبة  36.5فنجد نسبة  أحیانا أمالفئة الذكور،  48عند فئة اإلناث و  59.9

فئة  %15.5جنسین هي ضئیلة جدا عند كل ال وجدنا أنهانسب المتابعة الدائمة فیما یخص ،  اإلناث

نالحظ أن هناك تقارب كبیر بین نسب الجنسین ،هذا ما أكدت علیه قیمة . لفئة اإلناث   %8.6الذكور و

ر داللة إحصائیا عند وهي قیمة غی 0.62ومستوى داللة  02عند درجة حریة  5.548التي بلغت  2كا

  .، وعلیه ال جد لفروق بین إجابات الجنسین حول المواضیع االقتصادیة عبر موقع الفایسبوك0.01=ألفا 

، %65.5لمواضیع الریاضیة بشكل دائم بنسبة اتبین النتائج أن فئة الذكور تتابع  :المواضیع الریاضیة 

لفئة الذكور، اما  24.3لفئة اإلناث و  %34.9ة وبشكل أحیانا نجد نسب، %32.9 ةفبنسبأما فئة البنات 

لفئة الذكور، یتضح لنا من خالل النتائج ان هناك  %10.1لفئة االناث ونسبة  %32.2نادرا فنجد نسبة 

عند درجة حریة  36.290التي قدرت بـ  2تفاوت واضح بین نسب الجنسین وهذا ما أكدت علیه نتیجة كا

  .0.01=ة دالة إحصائیا عند الفا، و هي قیم 0.000مستوى داللة  02

عبر موقع الفایسبوك حسب ها ونیتابعالمتعلقة بأهم المواضیع التي  ات أفراد العینة،بعد توزیع إجاب     

عالقة هناك  أنوجدنا ف، الجنس وبعض المواضیععالقة وثیقة بین متغیر هناك  تبین أن ،متغیر الجنس

فروقات ذات داللة إحصائیة، إذ نفسر  أي وجود، متغیر الجنساختیار المواضیع الثقافیة و بین إرتباطیة 
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ملكة  تحاول من خاللها تطویر المواضیع الثقافیة بحد ذاتها تتناول مواضیع ومجاالت مختلفة  أنهذا 

 ،لذكورا لفئةو  اإلناث الثقافة العامة والثقافة المخصصة لفئةلذا نجد  ،العقول، والرفع من مستوى الفكر

تتبعا لمثل هذه  األكثر هي اإلناثفئة  أناوجدنا خصص لفئة األطفال، ومن خالل النسب  ومنها ماهو م

وجدنا أن هناك عالقة إرتباطیة بین هي األخرى المواضیع الترفیهیة  .%64.5ـ المواضیع بنسبة قدرت ب

فئة اإلناث  نجدف ،بین إجابات اإلناث والذكورتوجد فروقات  إذ ،لمواضیعلهته ا متغیر الجنس و اختیارهم

اإلناث یبحثن  الن فئةوهذا  %67.8تتبعا للمواضیع الترفیهیة عبر موقع الفایسبوك بنسبة قدرت بـ  أكثر

في المنزل  األوقاتاغلب  ینیقض هن أندائما على ما یملئ فراغهن وما یشعرهن بالسعادة وذلك بحكم 

وجدنا أن كما . ترویح عن النفسإلیه لل نموقع الفایسبوك الموقع الذي یلجأ یعتبرلذا  ، عكس فئة الذكور

الجنس و المواضیع الریاضیة وهذا لوجود فروقات في إجابات  متغیر هناك أیضا عالقة إرتباطیة بین

بـ بنسبة قدرت  بشكل دائم المواضیع الریاضیة أكثر تتبعا من طرف فئة الذكور أننجد  إذاألفراد 

عبر التلفزیون والجرائد أو عبر  سواءبشكل مستمر بعها اتتو  ،لمواضیعاهته تستهوي كثیرا  هاالن ،65.5%

ة قدرت ببنس ،ما تشاهدها نادراو  أحیاناأنها التي نالحظ  اإلناثعكس فئة  مواقع التواصل االجتماعي،

أن هناك المواضیع الصحیة هي األخرى نجد . وهذا لعدم اهتمامها بهذا النوع من المواضیع، %34.9بـ

قدرت بنسبة إذ نجد أن فئة اإلناث تتابعها عبر شبكة الفایسبوك بشكل دائم ، لجنسینفروقات في إجابات ا

اإلناث أكثر اهتماما فئة هذه النتائج أن  تفسر، و %50بنسبة  أحیانافیتابعونها أما الذكور  ،%50 بـ

ى لذا نجدهن األكثر حرصا على التعرف عل ،عن العائلة مسئوالتوهذا الن اغلبهن باألمور الصحیة 

موقع الفایسبوك تعالج جوانب  المتناولة عبرالمواضیع الصحیة  و، الیومیة حیاتهمماهو صحي ومفید في 

  .ومهمة لكل أفراد المجتمع مفیدة 

فروقات لد و وجال و فتظهر النتائج انه ، ى البیئیة تأما المواضیع السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة وح   

عبر موقع  ةاألكثر متابعإذ نجد أن المواضیع االجتماعیة  ،تغیر الجنسفي إجابات أفراد العینة تبعا لم
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أفراد العینة یتابعونها فنجد أن  والبیئیة أما المواضیع السیاسیةمن طرف فئة اإلناث والذكور الفایسبوك  

بشكل  الحظنا أنها تتابعالمواضیع الدینیة  أمانادرا وهذا ما یفسر أنهم ال یعطون أهمیة لهته المواضیع ،

نستنتج أن عینة الدراسة من ذكور وٕاناث یتابعون  لهذادائم من طرف كل من فئة اإلناث والذكور، 

 .موقع الفایسبوك  حسب ما یستهویهمالمواضیع عبر 

  ؟ ما نوع المواضیع التي تحب المشاركة فیها كثیرا عبر الفایسبوك ) 08(السؤال  -

المشاركة فیها كثیرا عبر  أفراد عینة الدراسة  التي یحب نوع المواضیعیوضح  ) :18(رقم  جدول -

  الفایسبوك

  

 

 إجماالالبالغ عددهم عینة الدراسة و  أفرادإجابات  أننالحظ ) 18(و الشكل ) 18(من خالل الجدول      

تمحورت إجاباتهم ، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین ثالث مجموعات إلىفرد قد انقسمت ) 359(

یوضح توزیع نسب نوع المواضیع التي یحب أفراد عینة الدراسة  : 18(شكل رقم 
المشاركة فیھا كثیرا عبر الفایسبوك

التي تعالج المواضیع المھمة في الحیاة

المواضیع التي تزید ثقافتك

المواضیع التي تسلیك وتمال فراغك

 البدائل
التكرار 
  المشاهد

النسبة 
  المئویة

درجة 
  الحریة

K² قیمة 
مستوى 
 الداللة

 القرار

التي تعالج المواضیع المهمة في 
  الحیاة

110 30,6% 

2 18.825 0.00 
دال  
عند 
0.01  

 %43,7 157  المواضیع التي تزید ثقافتك

 %25,6 92  واضیع التي تسلیك وتمال فراغكالم

 %100 359  اإلجمالي
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فرد ) 110(وقد بلغ عددهم "  التي تعالج المواضیع المهمة في الحیاة "بالبدیل  )08( على السؤال رقم 

، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال %30.6بنسبة مئویة بلغت

في   %.43.7 ویة قدرت بـفرد بنسبة مئ) 157(والبالغ عددهم "  المواضیع التي تزید ثقافتك "بالبدیل 

الذین أجابوا على هذا األفراد التي تحتوي على  الثالثةتمثل المجموعة % 25.6حین نالحظ أن ما نسبته

وللتأكد من داللة هذه  .فرد) 92(والبالغ عددهم "  المواضیع التي تسلیك وتمال فراغك "السؤال بالبدیل 

حیث نالحظ من الجدول ) ²كا(بار الداللة اإلحصائیة الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اخت

مستوى الداللة  وهي قیمة دالة إحصائیا عند18.825قدرت بـ ) 02(أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

، الثانیةة ، وبالتالي فإن هناك فرق دال إحصائیا بین المجموعات و لصالح المجموع)α=0.01(ألفا 

   %.1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99هو ونسبة التأكد من هذه النتیجة 

 إلىقسمناها  حیث،من نوع المواضیع التي یحبذ افرد العینة تتبعها  التأكدمن خالل هذا السؤال  أردنا     

إذ  )19(تتوافق بشكل كبیر مع الجدول  أنها أعاله إذ تظهر النتائجفي الجدول وهي موضحة ثالثة أنواع 

تفیدهم في حیاتهم الیومیة والتي المواضیع التي تزید من ثقافتهم وتوعیهم  یحبذون  ةأفراد العینأن  یوضح

وتطویره وهذا  الفكر ةتنمیل معظمها تسعىوالتي  ،، فهي عبارة عن مواضیع تتناول مختلف جوانب المفیدة

ثقیفیة التي للتحقیق النهضة للمجتمعات ، وتعتبر المواضیع البیئیة والصحیة خاصة من بین المواضیع الت

  .یسعى من خاللها إلى تغییر السلوكیات والمواقف السلبیة 
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  موقع  الفایسبوك؟ من استخدامك  غایتكماهي ) 09(السؤال -

  لدى أفراد عینة الدراسة بوك الفایسمن استخدام موقع  الغایةیوضح  ):19(رقم جدول -

    

  

نالحظ أن إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم ) 19(الشكل رقم و ) 19(من خالل الجدول رقم     

، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت مجموعات ستةلى فردا قد انقسمت إ) 718(إجماال 

، % 26.9اد بنسبة مئویة بلغت أفر ) 193(وقد بلغ عددهم "  الحصول على األخبار" إجاباتهم بالبدیل 

"  قضاء وقت الفراغ" أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

فتمثل األفراد الذین كانت  لثة أما المجموعة الثا ,%17.5فرد بنسبة مئویة قدرت بـ ) 126(والبالغ عددهم 

فرد بنسبة مئویة قدرت بـ ) 69(والبالغ عددهم "  تكوین صداقات" إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

التواصل مع  "فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل الرابعة ، أما المجموعة 9.6%

یوضح توزیع نسب الغایة من استخدام موقع الفایس بوك لدى أفراد عینة ): 19(الشكل 
الدراسة

الحصول على األخبار
قضاء وقت الفراغ
تكوین صداقات
التواصل مع اآلخرین
البحث العلمي
حب التطلع

  البدائل
التكرار 
  المشاهد

النسبة 
  المئویة

درجة 
 ةقیم K²  الحریة

مستوى 
 القرار الداللة

و  الحصول على األخبار
  المعلومات

193 26,9% 

5 120.2
62 

دال  عند  0.00
0.01  

 %17,5 126  قضاء وقت الفراغ
 %9,6 69  تكوین صداقات

 %23,8 171  التواصل مع اآلخرین
 %8,8 63  البحث العلمي
 %13,4 96  حب التطلع
 %100,0 718  اإلجمالي
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فتمثل   الخامسةأما المجموعة   ، %23.8فرد بنسبة مئویة قدرت بـ ) 171(والبالغ عددهم  " اآلخرین

فرد بنسبة ) 63(والبالغ عددهم "  البحث العلمي" ین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل األفراد الذ

فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال  األخیرة المجموعة  في حین,  %13.4مئویة قدرت بـ 

تأكد من داللة هذه ولل.  %13.4فرد بنسبة مئویة قدرت بـ ) 96(والبالغ عددهم "  حب التطلع" بالبدیل 

، حیث نالحظ من الجدول )²كا(الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة 

وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  120.262قدرت بـ ) 05(أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

 "األولىالمجوعات ولصالح المجموعة ن ي فإن  هناك فرق دال إحصائیا بی، وبالتال)α=0.01(ألفا 

حتمال الوقوع في الخطأ بنسبة  مع ا %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة "   الحصول على األخبار

01%.  

یتمكن  إذ، هناك العدید من الخدمات التي یوفرها موقع التواصل االجتماعي الفایسبوك لمستخدمیه  إن    

رف من مختلف ا، و تكوین الصداقات والمعوالمعلوماتخبار الحصول على األ المستخدمون من خالله

 ةعلى تحمیل البحوث و المراجع وهذا من خالل المكتبات االلكترونی ، كما یساعد الباحثأنحاء العالم 

البحث االلكترونیة لإلجابة علیها وهذا الن  تكما یمكن الباحث من توزیع استمارا الناشطة عبر الفایسبوك

 و ،ك احد أهم المنصات التي تستقطب العدید من المبحوثین من مختلف الفئات والمستویاتموقع الفایسبو 

المستخدمین بجهد وتكلفة اقل وفي وقت  األفرادهذا ما یساعد الباحثین على جمع البیانات والمعلومات من 

 أعالهالجدول   ، وتظهر نتائجهذا الموقعإلى غیر ذلك من الخدمات واالمتیازات التي یتیحها .. .قیاسي 

یستفیدون من موقع الفایسبوك ألنه یمكنهم من الحصول على األخبار و التواصل أفراد العینة  أغلبیة أن

 .، ومكان یتواجدون فیه لقضاء وقت فراغهم مع اآلخرین 
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  تبعا لمتغیر الجنس الفایسبوك عینة الدراسة من استخدام مواقع  غایةیوضح ) 20(الجدول  -

 الجنس 

 مواقع التواصل االجتماعيمن استخدام الغایة              
اإلجما

 لي
درجة 
 الحریة

Chi-
Squ
are 

مستو 
ى 

 الداللة
الحصول  القرار

على 
  األخبار

قضاء 
وقت 

  الفراغ

تكوین 
  صداقات

التواصل 
مع 

  اآلخرین

البحث 
  العلمي

حب 
  التطلع

 ذكر 
103 55 44 79 28 36 148 

6 24.2
45 

0.00 
دال 
عند 

0.01 

69,6% 37.16
% 

29,7
% 

53.37 
% 

18,9
% 

24,3% 
100 

 أنثى 
90 71 25 92 35 60 152 

59.21
% 

46.71
% 

16.44
% 

60.52
% 

23.02
% 

39.47
% 100 

 
 300 96 63 171 69 126 193 اإلجمالي

  

 حسب متغیر مواقع التواصل االجتماعيمن استخدام عینة الدراسة  فائدة " ) 20(یوضح الجدول       

یحتل المرتبة األولى من حیث " الحصول على األخبار"نالحظ من خالل النتائج أن بدیل  ،الجنس

لبدیل ، وفي المرتبة الثانیة ا% 59.2أما عند اإلناث    %69.6االختیار حیث بلغت نسبته عند الذكور 

وفي  %60.5ند اإلناث ، أما ع% 53.37اختیاره عند الذكور تمثلت بـ نسبة" التواصل مع اآلخرین" 

أما  عند الذكور، % 37.16،  و%64.71نسبته عند اإلناث بـ " قضاء وقت الفراغ"البدیل المرتبة الثالثة 

و أخیرا البدیل  .%16.4وعند اإلناث  %29.7الذكور تكوین الصداقات فكانت نسبته عند الرابع  البدیل 

هذا خالل  من .لفئة الذكور  %18.9ث ونسبة لفئة اإلنا %23.2ما نسبته   أننجد " البحث العلمي"

واضح بین إجابات فان هناك اختالف بالنسبة لبدائل هذا السؤال  التفاوت الواضح في عدد التكرارات

 0.00ومستوى داللة  06عند درجة حریة   24.245والتي بلغت ) ²كا(الجنسین وهذا ما دلت علیه قیمة 

، وهذا معناه أنه توجد فروق في إجابات أفراد )0.01(داللة الفا وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى ال، 

مع احتمال % 99تبعا لمتغیر الجنس، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي  على هذا السؤالعینة الدراسة 

    %. 1الوقوع في الخطأ بنسبة 
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تواصل االجتماعي غایة استخدام مواقع ال نستنتج من خالل النتائج أن هناك عالقة إرتباطیة بین    

نسب اختیار البدائل كانت متقاربة جدا عند كل من فئة الذكور و اإلناث  ومتغیر الجنس ، إذ الحظنا أن

وهذا ألنها أصبحت  ،كلیهما یستخدمون مواقع التواصل االجتماعي للحصول على األخبار حیث أن

ت الحیاة، كما أنها سهلت و الوسیلة األكثر أهمیة في نشر المعلومات و األخبار في مختلف مجاال

تخدم و الحظنا أن فئة اإلناث تس. أتاحت عملیة التواصل مع األصدقاء،  دون عراقیل مادیة أو مكانیة

الن فئة اإلناث تقضي اغلب الفراغ بنسبة كبیرة مقارنة مع فئة الذكور وهذا مواقع التواصل للتسلیة ومأل 

مواقع التواصل االجتماعي لمال هذا الفراغ ، عكس فئة  امالستخد هامما یستدعی،فرغها في البیت  أوقات

رفقة األصدقاء، لتمضیة الوقت والبحث عن كل ماهو جدید لذا  تقضى اغلب أوقاتها أنالتي نجد الذكور 

الذكور و فئة یستخدمون مواقع التواصل بصورة كبیرة عند قضاء وقت فراغهم، كما أن كل من  ال نجدهم 

مواقع التواصل االجتماعي بنسبة كبیرة فیما یخص البحث العلمي، وهذا الن هته اإلناث ال یستخدمون 

على عكس شبكة  المواقع ال تتیح بشكل كبیر مواد البحث العلمي المتمثلة في المصادر والمراجع،

االنترنت التي تستخدم بشكل كبیر من طرف الشباب للبحث العلمي، هذا ما توصل إلیه الباحث السعید 

  .للبحث العلمي من الشباب یستخدمون شبكة االنترنت %56.2حیث وجد أن نسبة  بومعیزة
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لمواقع التواصل االجتماعي تبعا لمتغیر من استخدام أفراد عینة الدراسة  الغایةیوضح ) 21(الجدول -

  : المستوى التعلیمي

المستوى 
 التعلیمي

 من استخدام عینة الدراسة لموقع الفایسبوك  الغایة
االج
مال
 ي

درجة 
 الحریة

Chi-
Squar

e 

مس
توى 
الدال 

 لة

القرا
الحصول  ر

على 
  األخبار

قضاء 
وقت 

  الفراغ
تكوین 

  صداقات

التواصل 
مع 

  اآلخرین
البحث 
  العلمي

حب 
  التطلع

 

 11 0 0 5 1 4 1  ابتدائي

30 63.34
6 

0.0
0 

دال 
عند 
0.0

1 

9,1% 36,4
% 

9,1% 45,5% ,0% ,0% 10
0% 

 

  20 2 1 8 4 8 11  متوسط

55% 40% 20% 40% 5% 10% 10
0% 

 

11 34 24 55 22 50 74  ثانوي
1 

66.6
% 

45.04
% 

19.8
% 

49.5 % 21.6
% 

30.6 
% 

10
0% 

 

11 43 28 79 31 53 82  لیسانس
8 

69,5
% 

44,9
% 

26,3
% 

66,9% 23,7
% 

36,4
% 

10
0% 

 

 37 15 8 22 11 11 22  ماستر

59,5
% 

29,7
% 

29,7
% 

59,5% 21,6
% 

40,5
% 

10
0% 

 

 3 2 2 2 0 0 3  دكتوراه

100% 0% 0% 66,7% 66,7
% 

66,7
% 

10
0% 
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0 

  

الستخدام مواقع التواصل  السبب الرئیسأن   الذي یوضح) 21( نالحظ من خالل نتائج الجدول   

،و  %100األخبار بالنسبة إلفراد العینة ذوي المستوى الدكتوراه وهذا بنسبة االجتماعي هو الحصول على 

بالنسبة لمستوى  %59.5، وبنسبة  %66.6، والمستوى الثانوي بنسبة %69.5مستوى اللیسانس بنسبة 
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المستوى  واد العینة ذو بالنسبة إلفر  %9.1فیما نجد ما نسبته  55%،أما المستوى المتوسط فنسبته الماستر

حیث تظهر النتائج أن كل من فئة " التواصل مع اآلخرین "، یأتي في المرتبة الثاني البدیل بتدائياال

أما فئة  % 66.7، و  %66.9المستوى اللیسانس والدكتوراه یستخدمونه للتواصل مع اآلخرین بنسبة 

واالبتدائي أما المستوى المتوسط  %49.5، والمستوى الثانوي بنسبة  %59.5المستوى ماستر بنسبة 

فنجد أن  الذي یحتل المرتبة الثالثة،قضاء وقت الفراغ "أما نسب البدیل  %45.5و  %40فنسبة إجاباتهم 

تلیها فئة اللیسانس بنسبة  %45.04ذوي المستوى الثانوي یستخدمون مواقع التواصل االجتماعي بنسبة 

لفئة المستوى االبتدائي  %36.4ه ، أما ما نسبت 40%، و فئة المستوى المتوسط بنسبة %44.9قدرت بـ 

لمستوى الدكتوراه ،أي أن هته الفئة ال تستخدم مواقع  0%لفئة الماستر، في حین نجد أن  %29.7و

حیث یستخدم " حب التطلع"في المرتبة الرابعة من حیث االختیار البدیل . التواصل االجتماعي لمال الفراغ 

اصل االجتماعي حبا في التطلع والبحث عن الجدید بنسبة فئة العینة من مستوى الدكتوراه مواقع التو 

،  %36.4، بعدها فئة مستوى لیسانس بنسبة قدرت بـ  %40.5تلیها فئة مستوى ماستر بنسبة  66.7%

المستوى فهي للفئة  %0، أما ما نسبته  %10و  %30.6تلیها نسبة المستوى الثانوي والمتوسط بنسبة 

فئة المستوى : حیث جاءت نسب اختیاره كما یلي" تكوین الصداقات" البدیل ، في المرتبة الخامسة ابتدائي

والثانوي بنسبة  20، فئة المستوى متوسط بنسبة  %26.3، فئة اللیسانس بنسبة 29.7ماستر بنسبة 

البدیل األخیر و الذي جاء في المرتبة السادسة من حیث . %. 9أما فئة المستوى االبتدائي فهي  19.8

لفئة مستوى   %66هو استخدام مواقع التواصل للبحث العلمي ، حیث نجد أن ما نسبته االختیار ف

، بعدها فئة المستوى ماستر والثانوي بـنسبة % 23.7الدكتوراه ، تلیها فئة مستوى اللیسانس بنسبة قدرت بـ 

التفاوت هذا من خالل .  % 0و 5%أما نسبتا فئة المستویین المتوسط واالبتدائي فقدرت بـ  % 21.6

العینة  أفراد  واضح بین إجابات فان هناك اختالف الواضح في عدد التكرارات بالنسبة لبدائل هذا السؤال 

وهي قیمة دالة  63.346والتي بلغت ) ²كا(وهذا ما دلت علیه قیمة  ميیتبعا لمتغیر المستوي التعل
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وق في إجابات أفراد عینة الدراسة هذا معناه أنه توجد فر  ، و)0.01( ألفاإحصائیا عند مستوى الداللة 

مع احتمال % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي المستوى التعلیميتبعا لمتغیر  )14(على السؤال

   %. 1الوقوع في الخطأ بنسبة 

حسب المستویات  عینة الدراسة من استخدام موقع الفایسبوك تختلف على أفرادغایة  أننستنتج     

أهدافهم  ورغباتهم في هذه  یلعب دورا كبیرا في تحدید  لألفراد مي والثقافيیعلتستوى الالن الم ،التعلیمیة

عینة الدراسة ذات المستوى الجامعي تستخدم مواقع التواصل االجتماعي أكثر لغرض ، لذا نجد أن الحیاة

لدراسة الغیر ، أما العینة افي التطلع وأیضا في البحث العلميالحصول على األخبار والمعلومات و حبا 

،  أیضا األخبار نع لبحثاو  جامعیین فنجدهم یستخدمون موقع الفایسبوك لغرض تكوین الصدقات

  . والتواصل مع اآلخرین 

مظاهر تحول مواقع التواصل االجتماعي من طابع إجتماعي بحت إلى : المحور الثالث 

  مواقع ذات طابع توعوي 

وك تقوم بنشر حمالت توعیة للشباب المستخدمین هناك صفحات على شبكة الفایسب) 01(السؤال  -

 في المجال البیئي والصحي لتغییر بعض السلوكیات السلبیة هل تعلم بهذا ؟ 

بحمالت التوعیة في المجال البیئي والصحي  عینة الدراسة أفراد مدى علمیوضح  ):22(رقم  جدول -

  على شبكة الفایسبوك

التكرار  البدائل
  المشاهد

النسبة 
  المئویة

درجة 
  الحریة

K² مستوى  قیمة
 الداللة

 القرار

 ,72 216  نعم أعلم بهذا
1 59.853 0.00 

 دال  عن

0.01  
 27,7 83  ال  أعلم بهذا

 100,0 300  اإلجمالي
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البالغ عددهم عینة الدراسة و  أفرادإجابات  أننالحظ ) 20(و الشكل رقم ) 22(من خالل الجدول رقم     

تمحورت ، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین  تانمجموع إلىقد انقسمت  فرد) 300( إجماال

فرد بنسبة مئویة ) 216(وقد بلغ عددهم "  نعم أعلم بهذا "بالبدیل  )01( إجاباتهم على السؤال رقم 

أعلم ال   "، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل %72بلغت

للتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات  %.27.7 فرد بنسبة مئویة قدرت بـ) 83(والبالغ عددهم "  بهذا

حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند ) ²كا(والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة 

، )α=0.01(ى الداللة ألفا مستو  وهي قیمة دالة إحصائیا عند 59.853قدرت بـ ) 01(درجة الحریة 

، ونسبة التأكد من هذه األولىة وبالتالي فإن هناك فرق دال إحصائیا بین المجموعات و لصالح المجموع

  %.1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99النتیجة هو 

في المجال طة ناشال ،توعیةالأن أغلبیة أفراد العینة یعلمون بوجود صفحات نستنتج من خالل النتائج      

التواصل عبر مواقع انتشرت بشكل كبیر الصفحات  الن هته، وهذاعبر موقع الفایسبوك، البیئي والصحي 

إذ یعتبر موقع الفایسبوك  أعین المستخدمین، أمامأصبحت تظهر طوال الوقت و  ،االجتماعي بصفة عامة

ینشط من  اتصالیة إعالمیة، ةأدا وجعله، )اإلنساني(و التطوعي العمل التوعوي  في هامةمنصة الیوم، 

للحد من الظواهر  ،وهذا لنشر حمالتهم التحسیسیة ،خاللها المجتمع المدني والمسوقین االجتماعیین

  .وتغییر السلوكیات السلبیة االجتماعیة

یوضح توزیع نسب مدى علم أفراد العینة بحمالت التوعیة في المجال ): 20(شكل رقم 
البیئي والصحي على شبكة الفایسبوك

نعم أعلم بھذا

ال  أعلم بھذا
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تقوم بنشر حمالت یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب علمهم بالصفحات التي ) 23(الجدول  -
  عبر موقع الفایسبوك وهذا تبعا لمتغیر الجنس ال البیئي والصحيللشباب في المج توعیة

 لجنسا   

هناك صفحات على شبكة الفایسبوك تقوم بنشر 
حمالت توعیة للشباب المستخدمین في المجال 

 مج البیئي والصحي هل تعلم بها؟
درجة 
 الحریة

Chi-
Squar

e 

مستو 
ى 

 الداللة
 القرار

  ال  أعلم بهذا  نعم أعلم بهذا

 

 ذكر
100 48 148 

1 3.315 
0.06

9 

غیر دال 
عند 

0.05 

67,6% 32,4% 100% 

 أنثى
117 35 152 
77% 23% 100% 

 300 83 217 مج
72,3% 27,7% 100% 

لبیئي والصحي عبر مدى علم عینة الدراسة بالصفحات الناشطة في المجال ا) 23(یوضح الجدول     

جاء في المرتبة األولى من حیث " نعم اعلم بهذا" البدیل  أنحیث تظهر النتائج ، یسبوكموقع الفا

وبنسبة  %77عند كال الجنسین، حیث بلغت نسبته عند فئة اإلناث ، %72.3بنسبة قدرت بـ  اإلجابات

ند ع %23و  %32.4بلغت نسبته عند فئة الذكور " ال اعلم بهذا"عند فئة الذكور ، أما البدیل  67.6%

والتي بلغت ) ²كا(هناك تقارب واضح بین إجابات الجنسین وهذا ما دلت علیه قیمة  أنفئة اإلناث وجدنا 

وهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى  ، 0.069ومستوى داللة  1عند درجة حریة قدرت بـ  3.315

) 15(دراسة على السؤال رقم ، وهذا معناه أنه ال توجد فروق في إجابات أفراد عینة ال)0.05(الداللة الفا 

  %. 5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 95تبعا لمتغیر الجنس، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 

جاءت اإلجابات الخاصة بفئة الذكور واإلناث متقاربة جدا فیما یخص علمهم بالصفحات الناشطة     

حیة والبیئیة وهذا الن كلیهما یستخدمون موقع عبر موقع الفایسبوك والتي تقوم بمعالجة المواضیع الص

  .عرضون لمواضیع هته الصفحات بشكل دائم الفایسبوك بشكل متساوي ویت
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توزیع أفراد عینة الدراسة حسب مدى علمهم بالصفحات التي تقوم بنشر حمالت ) 24(الجدول  -
عا لمتغیر المستوى توعیة للشباب المستخدمین في المجال البیئي والصحي عبر موقع الفایسبوك تب

  التعلیمي

تبعا المستوى 
 التعلیمي

هناك صفحات على شبكة الفایسبوك تقوم بنشر حمالت توعیة 
 مج للشباب المستخدمین في المجال البیئي والصحي

درجة 
 الحریة

Chi-
Squar

e 

مستو 
ى 

 الداللة
 القرار

  ال  أعلم بهذا  نعم أعلم بهذا

 
 11 4 7  ابتدائي

05 13.32 
0.02

1 

دال 
عند 

0.05 

63,6% 36,4% 100% 

 
 20 8 12  متوسط

60,0% 40,0% 100% 

 
 111 41 70  ثانوي

63,1% 36,9% 100% 

 
 118 22 96  لیسانس

81,4% 18,6% 100% 

 
 37 8 29  ماستر

78,4% 21,6% 100% 

 
 3 0 3  دكتوراه

100,0% ,0% 100% 

 
 300 83 217  المجموع 

72,3% 27,7% 100 

  

هل تعلم "من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال المتعلق بـ      

صفحات على شبكة الفایسبوك تقوم بنشر حمالت توعیة للشباب المستخدمین في المجال البیئي  بوجود

) نعم أعلم بهذا(اءت حسب الترتیب التصاعدي، حیث جاء في المرتبة األولى البدیل والتي ج" والصحي 

حیث جاءت نسب إجابات أفراد العینة ، تكرارا 83بـ ) ال  أعلم بهذا(تكرارا، وفي المرتبة الثانیة  217بـ 

دكتوراه،  لفئة المستوى %100" اعلم بهذا"حسب المستویات التعلیمیة على النحو األتي بدایة بالبدیل 

لفئة المستوى ثانوي  و   %63.6لفئة المستوى ماستر ،  %78.4لفئة المستوى لیسانس ، 81.4%
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ال اعلم " فیما یخص البدیل  أما. بالنسبة لفئة المستوى متوسط  %60لفئة المستوى ابتدائي ، و  63.1%

لفئة  %36.9توى متوسط  لفئة المس %40:فجاءت نسب إجاباته فیما یخص أفراد العینة كالتالي "  بهذا

لفئة المستوى  % 21.6لفئة المستوى لیسانس،  % 22لفئة المستوى ابتدائي ،  36.4المستوى ثانوي، 

، هناك راهفهي لفئة المستوى دكتو  %0لفئة المستوى لیسانس، أما ما نسبته  %18.6ماستر ، نسبة 

وهذا ما دلت  يمیعا لمتغیر المستوي التعلتبتفاوت الواضح في عدد التكرارات بالنسبة لبدائل هذا السؤال 

وهي  ، 0.021ومستوى داللة قدر بـ   05عند درجة حریة قدرت بـ  13.32والتي بلغت ) ²كا(علیه قیمة 

في  ذات داللة إحصائیة ، وهذا معناه أنه توجد فروق)0.05( ألفاقیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 

، ونسبة التأكد من هذه يالمستوى التعلیم تبعا لمتغیر) 15(لسؤال رقم إجابات أفراد عینة الدراسة على ا

  .%5حتمال الوقوع في الخطأ بنسبة مع ا% 95النتیجة هي 

أن المستوى التعلیمي لعینة الدراسة كان له دورا في مدى علمهم بالصفحات  ،نستنتج من خالل هذا     

بالنسبة للمستوى الدكتوراه " نعم اعلم بهذا "البدیل كانت نسب  إذالبیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك 

 أعلىانوي التي كانت نسب إجاباتهم الثو عالیة مقارنة بالمستوى المتوسط واالبتدائي یسانس لالماستر ال

  زادكلما  لألفراد ، من خالل هذا نقول أن كلما ارتفع المستوى التعلیمي"ال اعلم بهذا" فیما یخص البدیل 

وزادت نسبة االنتباه بوجود مثل هته الصفحات التي تقوم  ،لتعلم واالكتشافو االجدید  عن بحثحب ال

  .باألدوار الفعالة
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  ؟ ) التي تنشر حمالت حول البیئة والصحة الفردیة( هل تتابع هذه  الصفحات ) 02(السؤال -

ئة والصحة التي تنشر حمالت حول البی(  العینة للصفحات أفرادمدى متابعة  یوضح ):25(جدول -

  )الفردیة

  

  كك

 

البالغ عددهم عینة الدراسة و  أفرادإجابات  أننالحظ ) 21(و الشكل رقم ) 25(من خالل الجدول رقم     

، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین  ثالث مجموعات إلى تقد انقسم ،فرد) 300( إجماال

فرد بنسبة مئویة ) 26(وقد بلغ عددهم "  دائما "بالبدیل  )02( تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

"  أحیانا "ة فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل ، أما المجموعة الثانی%8.7بلغت

تمثل % 29.6في حین نالحظ أن ما نسبته  %.61.7 فرد بنسبة مئویة قدرت بـ) 185(والبالغ عددهم 

والبالغ عددهم "  نادرا "الذین أجابوا على هذا السؤال بالبدیل األفراد التي تحتوي على  الثالثةالمجموعة 

وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة  .فرد) 89(

التي تنشر حمالت حول ( یوضح مدى تبع أفراد عینة الدراسة لصفحات ): 21(شكل رقم
البیئة والصحة الفردیة

دائما

أحیانا

نادرا

 البدائل
التكرار 
  المشاهد

النسبة 
  المئویة

درجة 
  الحریة

K² قیمة 
مستوى 
 الداللة

 القرار

 8,7 26  دائما
2 128.220 0.00 

دال  

عند 

0.01  

 61,7 185  أحیانا
 29,7 89  نادرا

 100,0 300  اإلجمالي
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وهي قیمة 128.220قدرت بـ ) 02(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة ) ²كا(

إحصائیا بین المجموعات ، وبالتالي فإن هناك فرق دال )α=0.01(مستوى الداللة ألفا  دالة إحصائیا عند

مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو الثانیةة و لصالح المجموع

1.%   

المواضیع البیئیة والصحیة ونادرا نالحظ من خالل هذه النتائج أن أفراد عینة الدراسة یتابعون أحیانا      

فإذا كانت الصفحة نشطة بشكل یومي  ،هانلصفحة التي یتابعو نشاط ال راجعوهذا عبر موقع الفایسبوك 

على اطالع دائم بالمواضیع  ونونتظهر بشكل تلقائي على صفحات المتبعین وبهذا یكفان مواضیعها 

 تختلف االهتمامات  الن   المستخدم ال ینتبه لما تنشره هته الصفحات،أو أن ،الصفحات التي تنشرها هته

من یتابع ویطلع على كل المواضیع التي تنشرها الصفحات وهناك من یطلع  ،فهناك من فرد إلى أخر

ابعون الصفحات البیئیة تلذا نالحظ أن أغلبیة أفراد العینة ی فقط، على المواضیع التي تثیر اهتماماته

   .% 61.7والصحیة أحیانا بنسبة تمثلت بـ 

تي تقوم بنشر حمالت حول البیئة یوضح مدى تتبع أفراد عینة الدراسة للصفحات ال) 26(الجدول  -
  والصحة تبعا لمتغیر الجنس 

 الجنس

التي تنشر ( ھل تتابع ھذه  الصفحات 
حول البیئة والصحة  توعیة حمالت
درجة  مج )الفردیة

 الحریة
Chi-

Square 

مستو 
ى 

 الداللة

القرا
 ر

  نادرا  أحیانا  دائما

 ذكر 
11 96 41 148 

2 1.378 
0.50

2 

غیر 
دال 
عند 
0.0

5 

7,4% 64,9% 27,7% 100% 

 أنثى 
15 89 48 152 

9,9% 58,6% 31,6% 100% 

 المجموع 
26 185 89 300 

8,7% 61,7% 29,7% 100% 
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 " والمتعلق بـ  02من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم       

والتي تبعا لمتغیر الجنس ، " فحات الناشطة على شبكة الفایسبوكالتي تنشرها الص هل تتابع األخبار

فتمثلت   ،%61.7 نسبةبـ) أحیانا(جاءت حسب الترتیب التصاعدي، حیث جاء في المرتبة األولى البدیل 

 دیلالب في المرتبة الثانیة، %58.6هي  إجاباته ة، أما فئة اإلناث فنسب% 64.9 إجابات فئة الذكور بـ

، أما نسبة إجابات فئة الذكور %27.7،و  اإلناثفئة  إجاباتنسبة  %31.6،  %29.7بنسبة ) نادرا(

هناك تقارب واضح بین نالحظ  أن . % 8.7نسبة بـ ) دائما(فقد كانت للبدیل  واألخیرة في المرتبة الثالثة

ة غیر دالة إحصائیا عند وهي قیم 1.378والتي بلغت ) ²كا(إجابات الجنسین وهذا ما دلت علیه قیمة 

، وهذا معناه أنه ال توجد فروق في إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال )=0.05a(مستوى الداللة 

مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 95تبعا لمتغیر الجنس، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي ) 16(

5 .%  

ین متابعة الصفحات البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك نستنتج انه ال وجود لعالقة إرتباطیة ب  وعلیه  

  .یتابعون هته الصفحات أحیانا فقط   واإلناثذكور المن ومتغیر الجنس، إذ تظهر النتائج أن كل 
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یوضح مدى تتبع أفراد عینة الدراسة للصفحات التي تقوم بحمالت توعیة حول البیئة ) 27(الجدول  -

  :توى التعلیمي والصحة تبعا لمتغیر المس

  المستوى 
 التعلیمي

عبر موقع الفایسبوك بع الصفحات  هل تت
  تنشر حمالت 

 مج ةوالصح ةالبیئحول 
   درجة

Chi-Square الحریة
  مستوى 
 القرار الداللة

  نادرا  أحیانا  دائما

 
 11 1 8 2  ابتدائي

10 9.633 0.473 
 غیر 
  دال

0.05 

18,2% 72,7% 9,1% 100% 

 
 20 8 10 2  متوسط

10,0% 50% 40,0% 100% 

 
 111 35 70 6  ثانوي

5,4% 63,1% 31,5% 100% 

 
 118 33 71 14  لیسانس

11,9% 60,2% 28,0% 100% 

 
  37 12 23 2  ماستر

5,4% 62,2% 32,4% 100% 

 
  3 0 3 0  دكتوراه

,0% 100,0% ,0% 100% 

 
  300 89 185 26  المجموع  

8,7% 61,7% 29,7% 100% 

  

هل تتابع الصفحات عبر موقع الفایسبوك التي تنشر حمالت "نتائج السؤال ) 27(یوضح الجدول      

حیث نرى أن كل المستویات تتابع هته : حول السالمة البیئیة والصحیة تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي

تلیها نسبة فئة  %100 بةتتصدرها فئة المستوى دكتوراه بنس %61.7ت أحیانا بنسبة قدرت بـ الصفحا

فالمستوى لیسانس و الماستر بنسبة  %63.1و المستوى ثانوي بنسبة  %72المستوى ابتدائي بنسبة 

ة لفئ %40بعدها البدیل نادرا أین نجد ما نسبتة .  %50، وأخیرا فئة المستوى متوسط بنسبة 60.2%
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،  %31.5لفئة المستوى ماستر تلیها نسبة فئة المستوى ثانوي بنسبة  %32.4المستوى متوسط ، ونسبة 

فهي لفئة المستوى ابتدائي ، و أخیرا نسبة  %9.1، أما نسبة  %28بعدها فئة المستوى لیسانس بنسبة 

فئة المستوى ابتدائي تتصدر  أین نجد أن" دائما"في المرتبة الثالثة البدیل . %0فئة الدكتوراه المقدرة بـ 

، ثم نسبة فئة المستوى متوسط %11.9، تلیها فئة المستوى لیسانس بنسبة %18.2النسب بنسبة مقدرة بـ 

هناك  %0وأخیرا فئة المستوى دكتوراه بنسبة  %5.4تلیها فئة المستوى ثانوي و الماستر بنسبة  %10بـ 

) ²كا(وهذا ما دلت علیه قیمة  ميیعا لمتغیر المستوي التعلأفراد العینة تبواضح بین إجابات  كبیر و تقارب

وهي قیمة غیر دالة إحصائیا ،  0.47 ومستوى داللة قدر بـ  10عند درجة حریة  9.633 قدرت بـوالتي 

، وهذا معناه أنه ال توجد فروق في إجابات أفراد عینة الدراسة على ) =0.05a( ألفاعند مستوى الداللة 

مع احتمال % 95، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي المستوى التعلیمي تبعا لمتغیر )16(السؤال رقم 

  %. 5الوقوع في الخطأ بنسبة 

ال وجود لعالقة إرتباطیة بین تتبع أفراد عینة الدراسة للصفحات البیئیة والصحیة  نستنتج انه، وعلیه   

 .عبر موقع الفایسبوك ومتغیر المستوى التعلیمي 

تي تتبعها عبر الفایسبوك ال) البیئیة والصحیة( اذكر أمثلة عن أهم هذه الصفحات )03(السؤال  -

  ؟ من فضلك

 عینة الدراسة  أفرادیتابعها  التي) البیئیة والصحیة( أمثلة عن أهم الصفحاتیوضح  ):28( جدولال -

  عبر الفایسبوك

التكرار  البدائل
  المشاهد

النسبة 
  المئویة

درجة 
  الحریة

K² مستوى  قیمة
 داللةال

 القرار

دال   0.00 7862.280 53 70,7 212 إجابةبدون 
 29.33 88   اإلجابات
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عند  4,7 14  ثقف نفسك
 1,0 3  البیئة و الصحة  0.01

 1,7 5  عالجات طبیة
 30, 1  منظمة المحافظة على البیئة

 3,3 10  ناس الخیر
green peace 1 ,30 

Sidra assosiation 2 ,70 
 30, 1  معا لبیئة صحیة

forme et sonté 1 ,30 
 30, 1المنظمة الوطنیة لحمایة 

 30, 1  اإلیمانالنظافة من 
santé scan 2 ,70 

 30, 1  صحتي
 30, 1  الدنیا بخیر
 30, 1  صحتك
 30, 1  دونیا

 30, 1  أنساهدیر الخیر و 
 30, 1  الجزائر البیضاء
Ecodjurdjura 1 ,30 

 30, 1  نضافة الحي
 30, 1  معا  لبیئة جمیلة

tout pour algerie propre 1 ,30 
 70, 2  األخضرالتفاح 

 70, 2  بیئتنا
 70, 2  بیئتي حیاتي

 1 3  هل تعلم
net.com 1 ,30 

 30, 1  قضاء على الفسادمعا لل
 30, 1  الصحة و الجمال

 30, 1حملة توعیة للقضاء على 
 30, 1حمالت التنضیف و التوعیة 
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وهذا حتى ، لبیئیة والصحیة التي یتابعونهاا إعطاء أمثلة عن أهم الصفحاتطلبنا عن طریق االستمارة     

حیث  ،أن أغلبیة أفراد العینة لم تعطي أمثلة )28(نتعرف على هته الصفحات ، وتظهر نتائج الجدول

نسبة  أما، % 70.7تمثلت نسبتهم حیث  ،ال یتذكرون عناوینها أنهم إالیتابعون صفحات  أنهمقالوا 

بعض كافیة نتمكن من خاللها التعرف على  نراها وهي نسبة % 29.33فهي المقدمة  اإلجابات

وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب ،  العینة أفرادالصفحات البیئیة والصحیة التي یتابعها 

santé naturelle 1 ,30 
Santé 1 ,30 

 30, 1  المحافظة على المحیط ة البیئة
 30, 1  محیطنا

 30, 1  جنةنساء ال
science &vrie 1 ,30 

 30, 1  حملة تحسیسیة لغرس االشجار
 30, 1  الدار البیضاء المتحدة

 30, 1  حمالت تشجیریة
la santé 1 ,30 

 30, 1  نشاطات ثقافیة و ریاضیة
 30, 1  التغذیة الصحیة

 30, 1  األحیاءتنظیف 
 30, 1  كناسیونالجیوغرافی

 30, 1  خواطر
 30, 1  صحتي هي حیاتي

 30, 1  البیئة الصحیة
 30, 1  عدم تبذیر المیاه

 30, 1  األخضرالمحیط 
the potors 1 ,30 
  30, 1  نصائح طبیة

 100 300  اإلجمالي
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حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة ) ²كا(تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة 

، وبالتالي فإن )α=0.01(مستوى الداللة ألفا  وهي قیمة دالة إحصائیا عند 7862.280 قدرت بـ ) 53(

، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو ة الثانیةهناك فرق دال إحصائیا بین المجموعات و لصالح المجموع

  %.1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99

  : العینة  أفرادقبل من التي تم ذكرها ة بعض الصفحات البیئیة والصحیومن خالل مایلي نذكر    

  صحتي، ،، التغذیة الصحیة، عالجات طبیة، صحتي حیاتيطبیةنصائح : الصفحات الصحیة  -

santé scan, santé naturelle, santé . forme et santé 

 ،الجزائر البیضاءمحیطنا ، حمالت تشجیر، نظافة الحي ، ألخضر، المحیط ا : الصفحات البیئیة  -

  . حمالت التنظیف والتوعیةخواطر ،  صحیة ،معا لبیئة  اإلیمان،النظافة من ، ظیف األحیاءتن

  ؟ ) البیئیة والصحیة(على أي أساس یتم اختیارك لهذه الصفحات ) 04(سؤالال -

  )البیئیة والصحیة(لهذه الصفحات  الدراسة عینةأفراد أساس اختیار یوضح  ):29( جدولال -

  

 البدائل
التكرار 
  المشاهد

النسبة 
  المئویة

درجة 
 قیمة K²  الحریة

مستوى 
 القرار الداللة

حسب أهمیة المواضیع الصحیة 
  والبیئیة التي تتناولها

135 45 

2 48.020 0.00 
دال  
عند 
0.01  

حسب الشخصیة الناشطة على 
  الصفحة

44 14,7 

اختیارك یكون عشوائي لهذه 
  الصفحات

121 40,3 

 100 300  اإلجمالي
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البالغ عینة الدراسة و  أفرادإجابات  أننالحظ ) 22(و الشكل رقم ) 29(خالل الجدول رقم  یتضح      

، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین ثالث مجموعات إلىفرد قد انقسمت ) 300( إجماالعددهم 

) 135(وقد بلغ عددهم "  احسب أهمیة المواضیع الصحیة والبیئیة التي تتناوله"بالبدیل تمحورت إجاباتهم 

، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال %45فرد بنسبة مئویة بلغت

 فرد بنسبة مئویة قدرت بـ) 44(والبالغ عددهم "  حسب الشخصیة الناشطة على الصفحة "بالبدیل 

الذین األفراد التي تحتوي على  الثالثة تمثل المجموعة%  40.3في حین نالحظ أن ما نسبته  ،14.7%

 فرد) 121(والبالغ عددهم "  اختیارك یكون عشوائي لهذه الصفحات "أجابوا على هذا السؤال بالبدیل 

حیث ) ²كا(وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة .

وهي قیمة دالة إحصائیا  48.020قدرت بـ ) 02(ها عند درجة الحریة نالحظ من الجدول أعاله أن قیمت

، وبالتالي فإن هناك فرق دال إحصائیا بین المجموعات و لصالح )α=0.01(مستوى الداللة ألفا  عند

   %.1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو األولىة المجموع

أن أفراد عینة الدراسة یتابعون الصفحات البیئیة والصحیة عبر موقع  ائج نستنتجمن خالل النت     

یقومون  إذ و حسب اهتمامات األفراد بهذه المواضیع،،الفایسبوك حسب أهمیة المواضیع التي تقوم بنشرها 

ضمن  تفإذا كان ،ونشرها امالحظة المواضیع التي تقوم بمعالجته و ،باالطالع أوال على الصفحة

كما الحظنا أن هناك نسبة كبیرة من أفراد العینة یختارون الصفحات  . اماتهم قاموا باختیارها وتتبعهاهتما

البیئیة (یوضح نسب أساس اختیار أفراد عینة الدراسة لھذه الصفحات ): 22(شكل رقم 
)والصحیة

حسب أھمیة المواضیع الصحیة 
والبیئیة التي تتناولھا

حسب الشخصیة الناشطة على 
الصفحة

اختیارك یكون عشوائي لھذه 
الصفحات
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الصفحات  هتهالمستخدم هنا ال یقوم بالبحث على ف ،البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك عشوائیا

تبعها من طرف وقع أو لتإما إشهارا من الم :ظهورها على جدار صفحته یختارها في حالة  بل وتتبعها،

 ، وهذا كله یعتبر اختیارا عشوائیا، الن اختیار المستخدمها علیهاقترح احد أصدقاؤهالن أو ، احد األصدقاء

كما أن أغلبیة أفراد العینة ال یختارون هته  .انطالقا من معاییر محددة لهته الصفحات لم یكن هنا

لبیة الصفحات البیئة والصحیة عبر موقع الصفحات على أساس الشخصیة الناشطة وهذا الن أغ

الصحة والجمال ، العنایة بالصحة ، حمایة "  :تكون عامة مثل عناوینها و ال تصرح بمسیرها، الفایسبوك

أو في حالة القائم على الصفحة كان مركز  الشخصیة  أو الخ  ، وتظهر الجهة المسیرة...البیئة ، البیئة 

  .معیةمختص كطبیب مثال  أو هیئة أو ج

یوضح األساس الذي یتم من خالله اختیار الصفحات البیئیة والصحیة عبر موقع ) 30(الجدول  -

  الفایسبوك تبعا لمتغیر الجنس

 الجنس 

البیئیة (على أي أساس یتم اختیارك لھذه الصفحات 
 ؟ )والصحیة

درجة  مج
 الحریة

Chi-
Squar

e 

مس
توى 
الدال 

 لة

القرا
أھمیة  حسب ر

المواضیع 
البیئیة الصحیة و

  التي تتناولھا

الشخصیة ب سح
الناشطة على 

  الصفحة

اختیارك 
یكون 

عشوائي 
لھذه 

  الصفحات

 ذكر 
58 25 65 148 

2 4.109 0.1
28 

غیر 
دال 
عند 
0.0

5 

39,2% 16,9% 43,9% 100
% 

 أنثى 
77 19 56 152 

50,7% 12,5% 36,8% 100
% 

 

  المجموع
 

135 44 121 300 

45% 14,7% 40,3% 100
% 
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هل تتابع " من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال المتعلق بـ     

من خالل تبعا لمتغیر الجنس نالحظ  "األخبار التي تنشرها الصفحات الناشطة على شبكة الفایسبوك 

حات البیئة والصحیة عبر موقع الفایسبوك یكون على اختیارها للصف اإلناثالنتائج الواضحة أن فئة 

فاختیارها لهته بینما فئة الذكور   %39.2أما الذكور بنسبة  %50.7ضیع المعالجة بنسبة االمو  أساس

أما حسب الشخصیة  ، %36.8ة أما فئة اإلناث فبنسب %43.9الصفحات یكون عشوائیا بنسبة قدرت بـ 

وبالرغم من  لفئة اإلناث  12.5لفئة الذكور ونسبة  16.9تقاربة جدا الناشطة على الصفحة فنجد النسب م

الواضح في عدد التكرارات بالنسبة لبدائل هذا السؤال إال أن هناك تقارب واضح بین  الطفیف هذا التفاوت

 02عند درجة حریة قدرت بـ  4.109والتي بلغت ) ²كا(إجابات الجنسین وهذا ما دلت علیه قیمة 

، وهذا معناه أنه ال )0.05( ألفاوهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  0.128 وى داللةتومس

تبعا لمتغیر الجنس، ونسبة التأكد من ) 18(توجد فروق في إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم 

   %.5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 95هذه النتیجة هي 

انه ال توجد عالقة إرتباطیة بین األساس الذي من خالله یتم اختیار  أعالهئج نستنتج من خالل النتا    

ومتغیر الجنس وهذا دلیل على أن كل من فئة اإلناث والذكور لهم تقریبا نفس الصفحات البیئیة والصحیة 

  .الممارسات واالختیارات عبر مواقع التواصل االجتماعي
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 یوضح األساس الذي یتم من خالله اختیار أفراد عینة الدراسة للصفحات البیئة) 31(الجدول   -

    والصحیة عبر موقع الفایسبوك تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي

على أي " والمتعلق بـ  04إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال الجدول أعاله وبالنظر إلى  یوضح   

تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي تظهر النتائج أن  )"البیئیة والصحیة(أساس یتم اختیارك لهذه الصفحات 

التي تختار الصفحات البیئة والصحیة بشكل عشوائي  %66.7أعلى نسبة كانت لفئة المستوى دكتوراه 

فئة المستوى ابتدائي اختیارها لهته الصفحات یكون على حسب الشخصیة الناشطة على بینما نجد أن 

، كما نجد فئة المستوى لیسانس اختیارها لصفحات البیئیة والصحیة  %63.7الصفحة بنسبة قدرت بـ 

المستوى 
 التعلیمي

ختیارك لھذه الصفحات على أي أساس یتم ا
 )البیئیة والصحیة(

درجة  مج
 الحریة

Chi-
Square 

مستو 
ى 

 الداللة
 القرار

حسب أھمیة 
المواضیع 

الصحیة 
والبیئیة التي 

  تتناولھا

حسب 
الشخصیة 

الناشطة على 
  الصفحة

اختیارك یكون 
عشوائي لھذه 

  الصفحات

 
 11 1 7 3  ابتدائي

10 36.99 0.00 
دال 
عند 

0.01 

27,3% 63,6% 9,1% 100% 

 
 20 7 6 7  متوسط

35% 30% 35% 100% 

 
  111 47 20 44  ثانوي

39,6% 18% 42,3% 100% 

 
 118 47 7 64  لیسانس

54,2% 5,9% 39,8% 100% 

 

  37 17 4 16  ماستر

43,2% 10,8% 45,9% 100% 

 3 2 0 1  دكتوراه

33,3% 0% 66,7% 100% 

  المجموع
  

135 44 121 300 

45% 14,7% 40,3% 100% 
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، تلیها من حیث النسبة فئة الماستر  %54.2على أساس المواضیع التي تعالجها، بنسبة إجابات قدرت بـ 

 %43.2كما نجد أیضا أن نسبة .  %42.3و  %45.9والثانوي التي تختار الصفحات عشوائیا بنسبة 

لفئة المستوى  % 39.6، ونسبة الجةمن فئة المستوى ماستر تختار الصفحات على أساس المواضیع المع

لواضح في هذا التفاوت اومن خالل .لفئة المستوى دكتوراه  33.3لفئة المستوى متوسط و  %35ثانوي و 

أفراد العینة تبعا لمتغیر  واضح بین إجابات فان هناك اختالف عدد التكرارات بالنسبة لبدائل هذا السؤال 

 10عند درجة حریة قدرت بـ 36.99والتي بلغت ) ²كا(وهذا ما دلت علیه قیمة  المستوي التعلیمي

، وهذا معناه أنه توجد )=0.01a(ا وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة الف ، 0.00ومستوى داللة 

، ونسبة التأكد المستوى التعلیميتبعا لمتغیر  )18(فروق في إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم 

   . %1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99من هذه النتیجة هي 

یار وتتبع الصفحات البیئیة األساس الذي یتم من خالله اختنستنتج أن هناك عالقة إرتباطیة بین      

المستوى ابتدائي یختار الصفحات ومتغیر المستوى التعلیمي،إذ نالحظ أن  والصحیة عبر موقع الفایسبوك 

یثق  ألنه، وهذا %66على حسب الشخصیة الناشطة علیها بنسبة  ،البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك

، فمثال نجد صفحة یسمع عنها من طرف األصدقاء أو   كونه یعرفهافیما تقدمه هذه الشخصیة ل أكثر

التي تقوم بالتوعیة الصحیة ، من بین الصفحات ، عبر موقع الفایسبوك1الدكتور جمیل قدسي الدویك

،ولها  8118453نجد أن هذه الصفحة یتابعها حوالي  إذ ا،وطرق عالجه مراضباألوتعمل على التعریف 

 .لمتتبعیها باألدلة العلمیة ،وهذا لما تقدمه من معلومات قیمة ،يالوسط العرب ور شعبیة كبیرة في الجزائ

ئیة والصحیة على أساس الشخصیة الناشطة علیها یال یختار الصفحات الب ،في حین نجد المستوى دكتوراه

                                                
الف صفحة بعنوان أسس  18یك باحث أردني متخصص في األمراض الباطنیة ، قدم بحث ضخم في أكثر من جمیل القدسي الدو   1

، كما قام بعمل برنامج غذائي متكامل یقدم من خالله األطعمة التي ذكرت في القران الكریم بانوها " علم التغذیة في القران الكریم
  .ومقادیرها وتكراراتها وأوقات تناولها 
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هتم بالموضوعات أكثر ، وهذا یفسر انه ی%66.7بل اختیاره لهته الصفحات یكون عشوائیا وهذا بنسبة 

  .من الشخصیة 

على  -الصحیة والبیئیة –هل تستفید من المعلومات التي تقدمها هذه الصفحات ) 05(السؤال -

  ؟  شبكة الفایسبوك

من المعلومات التي تقدمها هذه الصفحات  الدراسة عینة أفرادمدى استفادة یوضح  ):32( جدولال -

  على شبكة الفایسبوك - الصحیة والبیئیة –

  

 

البالغ عددهم ة و عینة الدراس أفرادإجابات  أننالحظ ) 23(و الشكل رقم ) 32( من خالل الجدول رقم    

تمحورت ، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین ثالث مجموعات إلىفرد قد انقسمت ) 300( إجماال

، أما المجموعة %22.7فرد بنسبة مئویة بلغت) 68(وقد بلغ عددهم "  استفید كثیرا "بالبدیل إجاباتهم 

) 193(والبالغ عددهم "  استفید قلیال "بالبدیل الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال 

التي  الثالثةتمثل المجموعة % 13في حین نالحظ أن ما نسبته  %.64.3 فرد بنسبة مئویة قدرت بـ

من المعلومات التي أفراد عینة الدراسة  یوضح  نسب مدى استفادة): 24(شكل رقم 
على شبكة الفایسبوك - الصحیة والبیئیة –تقدمھا ھذه الصفحات 

استفید كثیرا

استفید قلیال

ال استفید

التكرار  البدائل
  المشاهد

النسبة 
  المئویة

درجة 
  الحریة

K² مستوى  قیمة
 الداللة

 القرار

 22,7 68  استفید كثیرا

2 133.940 0.00 
دال  
عند 
0.01  

 64,3 193  استفید قلیال
 13,0 39  ال استفید
 100,0 300  اإلجمالي
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وللتأكد  .فرد) 39(والبالغ عددهم "  ال استفید "الذین أجابوا على هذا السؤال بالبدیل األفراد تحتوي على 

حیث نالحظ ) ²كا(لتكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة من داللة هذه الفروق في ا

 وهي قیمة دالة إحصائیا عند 133.940قدرت بـ ) 02(من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

، وبالتالي فإن هناك فرق دال إحصائیا بین المجموعات و لصالح )α=0.01(مستوى الداللة ألفا 

   %.1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو ثانیةالة المجموع

البیئیة والصحیة  أن أفراد عینة الدراسة تستفید بنسبة قلیلة من الصفحاتمن خالل النتائج، نستنتج        

مدى  )21(جدول ال یوضح لنا  إذ، الدائم لهته الصفحات لعدم تتبعهم عبر موقع الفایسبوك، وهذا راجع

أفراد  أغلبیةتظهر نتائجه أن و  یئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك،مشاهدة ومتابعة األفراد لصفحات الب

بشكل من یتابعها  أما %29.7بنسبة  اونادر  % 61.7بنسبة العینة یتابعون هذه الصفحات أحیانا فقط 

المعلومات التي من  لیالق الدراسة تستفید عینة أننجد  لهذا، % 8.7دائم فهي نسبة قلیلة جدا تمثلت بـ 

لمسوق االجتماعي السبب لإلستراتیجیة التي یعتمد علیها اوعلى األغلب یرجع هذا هته الصفحات،  تقدمها

 أن أو، إما أنها غیر مجدیة وغیر صالحة لالعتماد علیها، التي یتابعها أفراد العینةالصفحة  صاحبأو 

 لتواصل االجتماعي یعمل بشكل عشوائي، أي انه لم یعد خطة إستراتیجیةالمسوق االجتماعي عبر مواقع ا

عملیة التخطیط "الن  ،تغییر السلوكیات والمواقف إلىالذي یهدف به  لتسویق منتجه االجتماعي مسبقة

البدیلة على تشخیص المشاكل والبحث عن الحلول  ،ستراتیجي تساعد العاملین في التسویق االجتماعياال

وسیلة  أنهاجتماعیة، كما هم المؤشرات األساسیة التي یمكن االعتماد علیها في تنفیذ األنشطة اال، وتوفر ل

والمهتمین باحثین لذا یمكن لل .1"یتم من خاللها التوصل إلى األهداف على المدى القصیر والطویل

لخطط التي االستراتیجیات وا أهموالكشف عن ، زاویةالهذه البحث في التسویق االجتماعي  بموضوع

فیهم،  والتأثیرلجذب الجمهور المستهدف   ،االجتماعي یستخدمها المسوق االجتماعي عبر مواقع التواصل

                                                
  .231، مرجع سبق ذكره، ص التسویق الصحي واالجتماعيعثمان یوسف ، ردینة   1
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فلیس مهم كم  .حبر على ورق؟مجرد أنها  آم ، و الخططستراتیجیات تطبیق لالوهل فعال هناك 

المستهدف یلتفت  المستخدمهذا ة جعل یكیف وه األهمالمحتویات التي تعرض عبر هته الصفحات بل 

 .وجعلها محور اهتمامه لیتبنى أفكارها، و بها یغیر مواقفه وسلوكیاته إلى األحسن لهته المواضیع 

مدى استفادة عینة الدراسة من الصفحات البیئیة والصحیة تبعا لمتغیر یوضح ) 33(الجدول  -

  :الجنس

  

المعلومات المقدمة من  توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة حسب استفادتهم من) 33(یوضح الجدول     

كل من فئة  أن، وتظهر النتائج الصفحات البیئة والصحیة عبر موقع الفایسبوك تبعا لمتغیر الجنس طرف

یستفد من أما  ، %64.2 و%64.5یال من هته الصفحات بنسبة قدرت بـ لدون قیفتیس والذكور اإلناث

في حین نجد نسب من ال یستفد من لفئة اإلناث،  %22.4لفئة الذكور و % 23في  تفتمثلكثیرا 

هناك تقارب  أننالحظ من خالل النتائج  .لفئة الذكور %12.8لفئة اإلناث و  13.2%الصفحات هي 

 02عند درجة حریة  0.019والتي بلغت ) ²كا(وهذا ما دلت علیه قیمة  ،جابات الجنسینبین إكبیر جدا 

، وهذا معناه أنه )=0.05a(وهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة الفا  0.99ومستوى داللة 

 الجنس
–ھل تستفید من المعلومات التي تقدمھا ھذه الصفحات 

 مج على شبكة الفایسبوك - والبیئیة الصحیة 
درجة 
 الحریة

Chi-
Squ
are 

مستو 
ى 

 الداللة
 القرار

  ال استفید  استفید قلیال  استفید كثیرا

 ذكر 
34 95 19 148 

02 
0.01

9 
 

0.99
1 

غیر 
دال 
عند 

0.05 

23% 64,2% 12,8% 100% 

 أنثى 
34 98 20 152 

22,4% 64,5% 13,2% 100% 

 
 300 39 193 68 المجموع 

22,7% 64,3% 13,0% 100% 
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تغیر م و حسب استفادتهم من الصفحات البیئیة والصحیة ال توجد فروق في إجابات أفراد عینة الدراسة 

  %.5حتمال الوقوع في الخطأ بنسبة مع ا% 95الجنس، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 

الصفحات البیئیة والصحیة إذ لذا نستنتج انه ال توجد عالقة إرتباطیة بین متغیر الجنس واالستفادة من    

هته من ما تقدمه أننا الحظنا أن كل من فئة اإلناث والذكور، عینة الدراسة یستفیدون بشكل متساوي 

 .الصفحات

یوضح مدى استفادة أفراد عینة الدراسة من المعلومات التي تقدمها الصفحات ) 34(الجدول  -

  الصحیة والبیئیة عبر موقع الفایسبوك تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي 

المستوى 
 التعلیمي

الصحیة –ھل تستفید من المعلومات التي تقدمھا ھذه الصفحات 
درجة  مج شبكة الفایسبوك رعب -والبیئیة 

 الحریة

Chi-
Squar

e 

مستو 
ى 

 الداللة
 القرار

  ال استفید  استفید قلیال  استفید كثیرا

 
 11 2 9 0  ابتدائي

10 
14.56

0 

 
0.04

9 

دال 
عند 

0.05 

%0 81,8% %18,2 100% 

 
  20 1 15 4  متوسط

20,0% 75% 5% %100 

 

 111 17 76 18  ثانوي

16,2% 68,5% 15,3% 100,0
% 

 
  118 13 71 34  لیسانس

28,8% 60,2% 11,0% 100% 

 
 37 6 19 12  ماستر

32,4% 51,4% 16,2% 100% 

 
 3 0 3 0  دكتوراه

0% 100% 0% 100% 

 
 300 39 193 68  المجموع

22,7% 64,3% 13% 100% 
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هل تستفید من "جدول السابق توزیع إجابات عینة الدراسة حسب إجاباتهم على السؤال یوضح ال      

المعلومات التي تقدمها الصفحات الصحیة والبیئة عبر شبكة الفایسبوك تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي، 

البیئیة لیال من الصفحات نسبة إجابات فئة المستوى دكتوراه التي تستفید ق %100حیث نجد أن ما نسبته 

، تلیها نسبة إجابات فئة المستوى ابتدائي إذ نجد أنها تستفید قلیال من الصفحات بنسبة  والصحیة

لنفس الفئة التي تستفید كثیرا ،  %0لنفس الفئة التي ال تستفید أما نسبة  %18.2، و نسبة  81.8%

منها  %20و نسبة ، %75بعدها نجد فئة المستوى متوسط  حیث تستفید هي األخرى قلیال  بنسبة 

فهي لفئة المستوى ثانوي، التي تستفید قلیال من  %68.5فال تستفید  أما ما نسبة  %5تستفید كثیرا أما 

لفئة المستوى  %60.2ال تستفید، نسبة  %15.3تستفید كثیرا أما نسبة   %16.2الصفحات ، ونسبة 

ال تستفید، فئة المستوى ماستر  %11تستفید كثیرا أما نسبة   %28.8لیسانس التي تستفید قلیال، و 

  . ال تستفید 16.2نسبة  أماتستفید كثیرا  32.4تستفید قلیال  و   51.4%

 والتي بلغت ) ²كا(علیه قیمة  تدلوهذا ما  لإلجاباتواضح في عدد التكرارات بالنسبة تفاوت  هناك   

إحصائیا عند مستوى وهي قیمة دالة   0.049ومستوى داللة  10قدرت بـ عند درجة حریة 14.560

حسب استفادتهم من ي إجابات أفراد عینة الدراسة ، وهذا معناه أنه توجد فروق ف)=0.05a( ألفاالداللة 

مع % 95، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي المستوى التعلیمي متغیرالصفحات البیئیة والصحیة و 

إرتباطیة بین نسب االستفادة من  هناك عالقةنجد أن  علیه و ،%5حتمال الوقوع في الخطأ بنسبة ا

  .العینة ألفرادالصفحات البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك ومتغیر المستوى التعلیمي 
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  ؟  هل تتفاعل مع هذه الصفحات) 06(السؤال -

  مع هذه الصفحات أفراد عینة الدراسة مدى تفاعلیوضح  ):35(رقم  جدول -

  

  

  

  

بالغ عددهم العینة الدراسة و  أفرادإجابات  أننالحظ ) 24(و الشكل رقم ) 35(من خالل الجدول رقم    

تمحورت ، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین  ثالث مجموعات إلىفرد قد انقسمت ) 300( إجماال

فرد بنسبة مئویة ) 47(وقد بلغ عددهم "  أتفاعل كثیرا "بالبدیل  )06( إجاباتهم على السؤال رقم 

أتفاعل  "م على هذا السؤال بالبدیل ، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إجابته%15.7بلغت

% 22.3في حین نالحظ أن ما نسبته  %.62 فرد بنسبة مئویة قدرت بـ) 186(والبالغ عددهم "  قلیال

والبالغ "  ال أتفاعل "الذین أجابوا على هذا السؤال بالبدیل األفراد التي تحتوي على  الثالثةتمثل المجموعة 

هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة  وللتأكد من داللة.فرد) 67(عددهم 

 112.940قدرت بـ ) 02(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة ) ²كا(اإلحصائیة 

تفاعل أفراد عینة الدراسة مع ھذه الصفحات یوضح توزیع نسب مدى): 24(شكل رقم 

أتفاعل كثیرا

أتفاعل قلیال

ال أتفاعل

التكرار  البدائل
  المشاهد

النسبة 
  ةالمئوی

درجة 
  الحریة

K² مستوى  قیمة
 الداللة

 القرار

 15,7 47  أتفاعل كثیرا

2 112.940 0.00 
دال  
عند 
0.01  

 62,0 186  أتفاعل قلیال
 22,3 67  ال أتفاعل
 100,0 300  اإلجمالي
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، وبالتالي فإن هناك فرق دال إحصائیا بین )α=0.01(مستوى الداللة ألفا  وهي قیمة دالة إحصائیا عند

مع احتمال الوقوع في % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو الثانیةة صالح المجموعالمجموعات و ل

  %.1الخطأ بنسبة 

من  األفرادمكن  الذياالتصال التفاعلي، تطور بشكل كبیر  ،واصل االجتماعيتمواقع الظهور مع      

تعبیر على ما ال و ،تهموذلك بإبداء أرائهم وطرح انشغاال مع المحتویات المعروضة،والتجاوب التفاعل 

 . ساعدت كثیرا المستخدمین على تفریغ الشحنات الداخلیة التي كانت مكبوتة لدیهم ، فقدیجول في خاطرهم

یئیة والصحیة على مستوى تفاعل أفراد العینة مع الصفحات البالتعرف خالل هذا السؤال  من  أردنالذا 

 %62تمثلت بـ قلیال بنسبةعینة الدراسة یتفاعلون أفراد ة أغلبی أن ، إذ أظهرت النتائجعبر موقع الفایسبوك

لعدم وجود انشغاالت حول الموضوع المطروح، أو الموضوع إما وهذا راجع مع محتویات الصفحات 

مع المواضیع التي تثیر اهتمامه دائما شخص یتفاعل معالج بطریقة واضحة ال یستدعي النقاش، كما أن ال

بان ، وفي هذا السیاق ترى نظریة نیوكمب والتي تسمى نظریة التجاذب ومیةفي حیاته الی وتشغل تفكیره

انه یسود التوازن بین شخصین  ،هته النظریة فترى، مبدأ التوازن والتشابهعلى وجود استنادا یكون التفاعل 

 فكلما، 1عندما تتشابه اتجاهاتهما ومیولهما نحو شيء أو شخص أو موقف أو موضوع معینمتفاعلین 

  .التوافق والتالف والثقة  بین المستخدم والمسوق االجتماعي  كلما زاد التفاعل أكثر فأكثر كان 

  

  

  

  

                                                
  . 150ص . 2011، األردن، دار الیازورتي العلمیة للنشر والتوزیع ، ص 1، طتشكیل السلوك االجتماعينبیل عبد الهادي ،   1
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  یوضح مدى تفاعل عینة الدراسة مع الصفحات البیئیة والصحیة تبعا لمتغیر الجنس ) 36(الجدول  -

 الجنس
 ؟ھل تتفاعل مع ھذه الصفحات   

درجة  مج
 الحریة

Chi-
Squar

e 

مستو 
ى 

 الداللة
أتفاعل  رالقرا

  ال أتفاعل  أتفاعل قلیال  كثیرا

 ذكر 
27 85 36 148 

2 2.739 0.25
4 

غیر 
دال 
عند 

0.05 

18,2% 57,4% 24,3% 100% 

 أنثى 
20 101 31 152 

13,2% 66,4% 20,4% 100% 

 
 300 67 186 47 المجموع 

15,7% 62% 22,3% 100% 

      

تتفاعل مع هته هل " بـ المتعلق راد عینة الدراسة على السؤال ول أعاله إجابات أفالجد یوضح    

بـ ) أتفاعل قلیال(والتي جاءت حسب الترتیب التصاعدي، حیث جاء في المرتبة األولى البدیل " الصفحات 

 ور،لفئة الذك %57.4، و %66.4نجد فئة اإلناث نسبة إجاباتها بهذا البدیل قدرت بـ  إذ ،%62نسبة 

أما  .لفئة اإلناث 20.4لفئة الذكور و  %24.3  ،%22.3نسبة بـ) ال أتفاعل( البدیل وفي المرتبة الثانیة

 % 18.2حیث نجد أن   ،%15.7نسبة بـ) أتفاعل كثیرا(د كانت للبدیل فق واألخیرة في المرتبة الثالثة

إجابات فیما یخص تقارب واضح هناك  .%13.2أما فئة اإلناث فنسبة إجابتهم فكانت كانت لفئة الذكور 

 0.254ومستوى داللة  02عند درجة حریة  2.739والتي بلغت ) ²كا(الجنسین وهذا ما دلت علیه قیمة 

، وهذا معناه أنه ال توجد فروق في )=0.05a( ألفاوهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 

لمتغیر الجنس، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي  تبعا) 20(إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم 

  %. 5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 95
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التفاعل مع المحتویات التي تعرضها  و ،عالقة إرتباطیة بین متغیر الجنسلد و وجنستنتج أنه ال  وعلیه   

إذ، كالهما اربة جدا إذ توضح نتائج الجدول أن كل نتائج الجنسین كانت متقالصفحات البیئیة والصحیة 

   .اعالن قلیال مع ما تقدمه الصفحاتیتف) ذكور واإلناث (

مدى تفاعل عینة الدراسة مع ما تقدمه الصفحات البیئة والصحیة عبر موقع یوضح ) 37(الجدول  -

  الفایسبوك تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي 

المستوى 
 التعلیمي

 ھل تتفاعل مع ھذه الصفحات
درجة  مج

 الحریة

Chi-
Squ
are 

مستوى 
 الداللة

 القرار
  ال أتفاعل  أتفاعل قلیال  أتفاعل كثیرا

 
 11 3 8 0  ابتدائي

10 11.7
84 

0.300 

غیر 
دال 
عند 

0.05 

,0% 72,7% 27,3% 100% 

 
  20 1 13 6  متوسط

30,0% 65,0% 5,0% 100% 

 
 111 22 67 22  ثانوي

19,8% 60,4% 19,8% 100% 

 
  118 31 72 15  لیسانس

12,7% 61,0% 26,3% 100% 

 
 37 9 24 4  ماستر

10,8% 64,9% 24,3% 100% 

 
 3 1 2 0  دكتوراه

,0% 66,7% 33,3% 100% 

 
 300 67 186 47  المجموع

15,7% 62,0% 22,3% 100% 

  

هل تتفاعل مع صفحات البیئیة والصحیة "أفراد العینة على سؤال  یوضح الجدول أعاله نتائج إجابات     

عبر موقع الفایسبوك تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي ، إذ تظهر النتائج أن كل المستویات تتفاعال بصورة 

تلیها نسبة  %72.7قلیلة إذ نجد أن المستوى ابتدائي نسبة إجابته بهذا البدیل كانت األعلى بنسبة 
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أما  %64.9بعدها نسبة المستوى ماستر بـ %65،  ونسبة المستوى متوسط بـ %66.7توراه بـ المستوى دك

، أما اإلجابة %60.4لفئة المستوى لیسانس وأخیرا فئة المستوى ثانوي بنسبة قدرت بـ  %61ما نسبته 

تلیها  %33.3فكانت في المرتبة الثانیة إذ نجد نسب فئة المستوى دكتوراه قدرت بـ" ال أتفاعل"بالبدیل 

و  %26.3الماستر بنسبة  لیسانس و المستوى، بعدها فئة %27.3نسبة المستوى ابتدائي بنسبة قدرت بـ 

في المرتبة الثالثة . لفئة لمستوى متوسط  %5فهي للمستوى ثانوي، و %19.8، أما ما نسبته  24.3%

توى ثانوي  واللیسانس بنسبة تلیه المس %30، حیث نجد المستوى متوسط نسبته " أتفاعل كثیرا"البدیل 

بتدائي فهي للمستوى اال %0ما نسبته  أمالفئة المستوى الماستر  %10.8، و نسبة 12.7، 19.8%

  . والدكتوراه

الرغم من هذا التفاوت الواضح في عدد التكرارات بالنسبة لبدائل هذا السؤال إال أن هناك تقارب ب      

والتي بلغت ) ²كا(وهذا ما دلت علیه قیمة  يمتغیر المستوي التعلیمأفراد العینة تبعا لواضح بین إجابات 

وهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى ، 0.30ومستوى داللة 10عند درجة حریة قدرت بـ  11.784

حول التفاعل مع ، وهذا معناه أنه ال توجد فروق في إجابات أفراد عینة الدراسة )0.05( ألفاالداللة 

مع % 95، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي المستوى التعلیمي متغیر والصحیة و الصفحات البیئیة

عینة تفاعل بین مستوى  إرتباطیةعالقة لوجد نستنتج انه ال  وعلیه%5احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة 

  .متغیر المستوى التعلیمي و ،مع المحتویاتالدراسة 
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  ؟ ) البیئیة والصحیة( كیف تتفاعل مع هذه الصفحات ) 07(السؤال -

  )البیئیة والصحیة( مع هذه الصفحات  الدراسة عینةأفراد  تفاعلكیفیة یوضح  ):38(رقم  جدول -

  

 

 لىقد انقسمت إ العینة ، ات أفرادنالحظ أن إجاب) 25(الشكل رقم و ) 38(من خالل الجدول رقم      

) 07(تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم  اذ مجموعات خمسة

%  60.4أفراد بنسبة مئویة بلغت ) 232(وقد بلغ عددهم " )j’aime(تكتفي بالنقر على أعجبني" بالبدیل 

والبالغ " التعلیق بالكتابة " كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل  أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین

فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم  لثة أما المجموعة الثا , %13.3فرد بنسبة مئویة قدرت بـ ) 51(عددهم 

أما ،  %4.4فرد بنسبة مئویة قدرت بـ ) 17(والبالغ عددهم " التعلیق بالصور " على هذا السؤال بالبدیل 

الشكل رقم (25): یوضح توزیع نسب كیفیة تفاعل أفراد العینة مع  الصفحات ( البیئیة 
والصحیة)

(j’aime(تكتفي بالنقر على أعجبني
التعلیق بالكتابة
التعلیق بالصور
التعلیق بالفیدیو

التكرار  البدائل

  المشاهد

النسبة 

  المئویة

درجة 

  الحریة
K² مستوى  قیمة

 الداللة
 القرار

 %60,4 232 "أعجبني  تكتفي بالنقر على

4 425.427 0.00 

دال  

عند 

0.01  

 %13,3 51  التعلیق بالكتابة
 %4,4 17  التعلیق بالصور
 %2,9 11  التعلیق بالفیدیو

 partage (  73 19,0%(تقوم بنشرها 
 %100,0 384  اإلجمالي
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والبالغ  " التعلیق بالفیدیو "فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل الرابعة المجموعة 

فتمثل األفراد الذین كانت  األخیرة المجموعة  في حین , %2.9فرد بنسبة مئویة قدرت بـ ) 11(عددهم 

فرد بنسبة مئویة قدرت ) 73(البالغ عددهم و " ) partage(تقوم بنشرها " إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة .  %19بـ 

وهي قیمة  425.427قدرت بـ ) 04(، حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة )²كا(

المجوعات ي فإن  هناك فرق دال إحصائیا بین ، وبالتال)α=0.01(لفا دالة إحصائیا عند مستوى الداللة أ

   %.01ل الوقوع في الخطأ بنسبةمع احتما %99ونسبة التأكد من هذه النتیجة األولى ولصالح المجموعة 

یمكن للمستخدم عبر مواقع التواصل االجتماعي بصفة عامة التفاعل مع المحتویات المعروضة      

أن أعاله نالحظ من خالل النتائج ، لذا التعلیق و المشاركة مع األصدقاء منها اإلعجاب،بأشكال متنوعة، 

النقر على عن طریق أفراد العینة یتفاعلون مع ما تقدمه الصفحات البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك 

من قبل یرجع تفضیلها و  ،بالموضوع المعروض اإلعجابتعبیرا على یعد وهذا  %60.4بنسبة  أعجبني،

  .ال تأخذ جهدا وال وقتا من المستخدم أي بنقرة واحدة یمكن للفرد التعبیر، فهي ، سهلةأفراد العینة ألنها 
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یوضح كیفیة تفاعل عینة الدراسة مع المحتویات البیئیة والصحیة عبر موقع ) 39(الجدول -

  :الفایسبوك تبع لمتغیر الجنس 

یوضح الجدول أعاله توزیع نسب إجابات أفراد العینة  حول كیفیة تفاعل عینة الدراسة مع المحتویات     

من فئة اإلناث، و  %83نجد أن نسبة  :البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك حسب متغیر الجنس

من فئة  %25.5من فئة الذكور یتفاعلون مع هته الصفحات باالكتفاء بالنقر على أعجبني، ونسبة  78%

من فئة الذكور یقومون بنشرها ومشاركتها مع األصدقاء، أما التعلیق بالكتابة  %25.2اإلناث و نسبة 

لفئة اإلناث و  7.8، التعلیق بالصور نسبة ة الذكورلفئ %15.6لفئة اإلناث  و  %19.9فنجد نسبة 

. لفئة الذكور %2.7لفئة اإلناث ونسبة  %5لفئة الذكور، و أخیر التعلیق بالفیدیو نجد نسبة  % 4.1

عند  4.799والتي بلغت ) ²كا(هناك تقارب واضح بین إجابات الجنسین وهذا ما دلت علیه قیمة نرى ان 

ا
ل
ج
ن

س

 

  كیفیة التفاعل مع هذه الصفحات              

درجة  اإلجمالي 
 الحریة

Chi-
Square 

مستوى 
 الداللة 

 القرار

تكتفي  
بالنقر 
على 
  أعجبني

  
التعلیق 

  كتابةبال
التعلیق 
  بالصور

التعلیق 
  بالفیدیو

تقوم بنشرها 
prtge  

   148 36 7 11 28 110  ذكر
05   
 

  
4.799  
 

  
0.44 

غیر 
دال 
عند 
0.05 

78,0
% 

19,9% 7,8% 5% 25,5% 100 

 152 37 4 6 23 122  أنثى
83% 15,6% 4,1% 2,7% 25,2% 100 

 300 73 11 17 51 232 المجموع
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، )0.05( ألفاوهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  ، 0.44ومستوى داللة  05درجة حریة 

حول كیفیة التفاعل مع محتویات الصفحات وهذا معناه أنه ال توجد فروق في إجابات أفراد عینة الدراسة 

مع احتمال الوقوع في الخطأ % 95متغیر الجنس، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي و  البیئیة والصحیة

   %.5 بنسبة

، ومتغیر الجنس، إذ تبین مع المحتویات نستنتج انه ال وجود لعالقة إرتباطیة بین كیفیة التفاعل     

، ئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك، بكیفیة مماثلة یالنتائج أن كال الجنسین یتفاعلون مع المحتویات الب

   " .عجبنيأ"ویفضلون التفاعل بالنقر على 

  ؟  عبر موقع الفایسبوك ع البیئیة و الصحیةیالمواضرض عتحبذ  كیف) 08(السؤال -

  لمواضیع البیئیة و الصحیة ا لعرض الدراسة عینةألفراد الشكل المحبذ یوضح  ):40(جدولال -

  

 

یوضح توزیع نسب اجابات افراد العینة حول شكل العرض المحبذ ): 26(الشكل رقم 
للمواضیع البیئیة و الصحیة

على شكل نص
على شكل صور
على شكل فیدیو
على شكل كاریكاتور
على شكل رسوم تخطیطیة

 البدائل
التكرار 
  المشاهد

النسبة 
  المئویة

درجة 
  الحریة

K² قیمة 
مستوى 
 الداللة

 القرار

 %15,4 59  على شكل نص

4 170.094 0.00 
دال  

د عن
0.01  

 %41,9 160  على شكل صور
 %27,5 105  على شكل فیدیو

 %11,3 43  على شكل كاریكاتور
 %3,9 15  على شكل رسوم تخطیطیة

 %100,0 382  اإلجمالي
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نالحظ أن إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم ) 26(الشكل رقم و ) 40(من خالل الجدول رقم    

، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین  مجموعات خمسة لىفردا قد انقسمت إ) 382( إجماال

أفراد بنسبة ) 59(وقد بلغ عددهم "  على شكل نص" بالبدیل ) 08(تمحورت إجاباتهم على السؤال رقم 

ل بالبدیل جابتهم على هذا السؤا، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إ% 15.4مئویة بلغت 

 لثة أما المجموعة الثا ،%41.9فرد بنسبة مئویة قدرت بـ ) 160(والبالغ عددهم "  على شكل صور"

فرد ) 105(والبالغ عددهم " على شكل فیدیو"ؤال بالبدیل فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا الس

د الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال فتمثل األفرا الرابعة ، أما المجموعة  %27.5بنسبة مئویة قدرت بـ 

 في حین   ،%11.3فرد بنسبة مئویة قدرت بـ ) 43(والبالغ عددهم  " يكاریكاتور على شكل  "بالبدیل

على شكل رسوم " فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل  األخیرة المجموعة 

وللتأكد من داللة هذه الفروق في .  %3.9یة قدرت بـ فرد بنسبة مئو ) 15(والبالغ عددهم  " تخطیطیة

، حیث نالحظ من الجدول أعاله أن )²كا(التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة 

وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا  170.094قدرت بـ ) 04(قیمتها عند درجة الحریة 

)0.01=α(ونسبة الثانیة  المجوعات ولصالح المجموعةاك فرق دال إحصائیا بین ي فإن  هن، وبالتال

    %. 01مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة   %99التأكد من هذه النتیجة 

نجد أن أفراد العینة یحبذون أكثر المواضیع التي تكون معروضة على شكل صور وهذا الن الصورة       

فهم ما تحتویه بمجرد النظر تمكن الفرد من  التي ،الت والمعانيتقدم مجموعة من الدال فهي ،معبرة أكثر

طویال  الفرد وقتا من أخذیدیو، فهي تعكس المواضیع التي تكون معروضة على شكل نص أو فإلیها، 

  . محتواهما لقراءة ومشاهدة نوعا ما
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 سلوكیات  عبر الفایسبوك وتأثیره على - الصحي والبیئي–التسویق االجتماعي : المحور الرابع

 الشباب المستخدم

  الصفحات التي تقوم بدور التوعیة  البیئیة والصحیة  عبر الفایسبوك تهه أنى تر هل ) 01(السؤال -

  ؟ وغیرت ما هو سلبي  حول بیئتك وصحتكسلوكیات ایجابیة  كسبت من خاللهاو  ،فیك أثرت

بدور التوعیة   لتي تقومالصفحات ا تأثیر حولعینة الدراسة  أفراد إجابات  یوضح ):41(جدولال -

  سلوكیاتهم الفایسبوك على موقع عبر البیئیة والصحیة 

  

     

البالغ عددهم عینة الدراسة و  أفرادإجابات  أن) 27(و الشكل ) 41(من خالل الجدول نالحظ        

تمحورت ، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین  ثالث مجموعات إلىفرد قد انقسمت ) 300( إجماال

فرد بنسبة مئویة ) 92(وقد بلغ عددهم "  كثیرا أثرت "بالبدیل  )01( إجاباتهم على السؤال رقم 

 أثرت "، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل %30.7بلغت

% 10.7في حین نالحظ أن ما نسبته  %.58.7 فرد بنسبة مئویة قدرت بـ) 176(والبالغ عددهم " قلیال

یوضح مدى تاثیر الصفحات البیئیة والصحیة على الشباب الجزائري ) 27(الشكل 

اثرت كثیرا

اثرت قلیال

لم تاثر

التكرار  البدائل
  المشاهد

النسبة 
  المئویة

درجة 
  الحریة

K² مستوى  قیمة
 الداللة

 القرار

 30,7 92  كثیرا أثرت

2 104.640 0.00 
دال  
عند 
0.01  

 58,7 176  قلیال أثرت
 10,7 32  لم تأثر
 %100 300  ياإلجمال
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والبالغ "  تؤثرلم  "الذین أجابوا على هذا السؤال بالبدیل األفراد التي تحتوي على  الثالثةتمثل المجموعة 

وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة  .فرد) 32(عددهم 

 104.640قدرت بـ ) 02(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة ) ²كا(اإلحصائیة 

، وبالتالي فإن هناك فرق دال إحصائیا بین )α=0.01(مستوى الداللة ألفا  الة إحصائیا عندوهي قیمة د

مع احتمال الوقوع في % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو الثانیةة المجموعات و لصالح المجموع

   .%1الخطأ بنسبة 

عینة الأفراد  أغلبیة إال أن تلفة،نالحظ أن تأثیر هته الصفحات على أفراد العینة، كانت بدرجات مخ      

راجع  لمتابعتهم  وهذا ،بشكل قلیل على سلوكیاتهم محتویات الصفحات البیئیة والصحیة أثرت أنترى 

ا من كل ما تقدمه لهم یستفیدو  لم، لذا  %61.7أحیانا بنسبة إذ یتابعونها ، الغیر منتظمة لهته الصفحات

تتطلب  ،عند األفراد السلبیة والعادات تغییر السلوكیات إلى الحمالت التي تهدف، كما أن  من معلومات

، وهذا أمرا أهدافهتحقیق من المسوق االجتماعي  یتمكنجهدا كبیرا ودراسات معمقة حتى  و وقتا طویال

 وكما یجب على المسوقین مراقبة الحاالت ، على الحاالت ف الجهود والصبریتطلب تكاث نوعا ماصعب 

وفي هذا توصلنا إلى نفس  .الممارسات السلبیةلتخلي عن  مةلالز االنصائح ب مفي إمدادهرار مواالست هایتبن

  Mbcباقة  عبرالدینیة  اإلعالنیةالحمالت  موضوع دور تناولت التي، "ةصابر لمی"النتیجة مع الباحثة 

 أفرادن م %67.41  :وهيتأثیرها على أفراد العینة حول درجة  نتائج إلى إذ توصلت الشبابفي توعیة 

ونسبة  ،كثیرا أثرت أنهاترى  %19.85ترى بان هذه الحمالت تؤثر نوعا ما ، تلیها نسبة  العینة،

النمط الجدید لحمالت التسویق والبعید لباحثة أن هذا التأثیر یعود إلى وترى ا تأثرلم  أنهاترى  7.86%
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دائما إلى ما هو جدید ومثیر  وبالتالي فان الجمهور یلتفت ،عن النمط االستهالكي والتجاري المعروف

  .1لالهتمام

أفراد عینة الدراسة حول تأثیر الصفحات التي تقوم بدور التوعیة   إجاباتیوضح ) 42(الجدول  -

 حسب متغیر الجنس  همالبیئیة والصحیة  عبر الفایسبوك على سلوكیات

  

 الجنس     
أن ھذه الصفحات التي تقوم بدور التوعیة   ترىھل 

أثرت ایجابیا على حیة  عبر الفایسبوك البیئیة والص
درجة  مج سلوكیاتك 

 الحریة
Chi-

Square 

مستو 
ى 

 الداللة
 القرار

  لم تؤثر  قلیال أثرت  كثیرا أثرت

 ذكر 
48 79 21 148 

2 5.087 
0.07

9 

غیر 
دال 
عند 

0.05 

32,4% 53,4% 14,2% 100% 

 أنثى 
44 97 11 152 

28,9% 63,8% 7,2% 100% 

 
 300 32 176 92 المجموع

30,7% 58,7% 10,7% 100%  

  

والصحیة  ةلدراسة حسب مدى تأثیر الصفحات البیئیاعینة جدول أعاله توزیع إجابات أفراد یوضح ال     

اإلناث  من % 63.8نسبة تظهر النتائج أن  و ،عبر موقع الفایسبوك على سلوكیاتهم تبعا لمتغیر الجنس

ونسبة ، عبر موقع الفایسبوك قلیال محتویات التسویق االجتماعيفیهم  أثرتمن الذكور  % 53.4 و

من اإلناث لم  %7.2من الذكور و %14.2أثرت فیهم كثیرا، أما نسبة  %28.9من الذكور و  32.4

ي والت) ²كا(هناك تقارب واضح بین إجابات الجنسین وهذا ما دلت علیه قیمة .الصفحاتتأثر فیهم هته 

وهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى  ، 0.007ومستوى داللة  02عند درجة حریة  5.087بلغت 

على حول رائهم ، وهذا معناه أنه ال توجد فروق في إجابات أفراد عینة الدراسة )0.05( ألفاالداللة 

                                                
الة ماجیستیر  في علوم االعالم رس ، ودورها في التوعیة الدینیة للشباب  MBCالحمالت االعالنة في باقة صابر لمیة ،   1 

  .214،  ص 2009/2010واالتصال ، جامعة خیضر لخضر باتنة ،
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تأكد من هذه النتیجة تبعا لمتغیر الجنس، ونسبة ال الصفحات البیئیة والصحیة وترسیخ التربیة لدى الشباب

  %.5 مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة% 95هي 

نستنتج من خالل النتائج انه ال وجود لعالقة إرتباطیة بین تأثیر الصفحات البیئیة والصحیة عبر      

أثرت فیهم هته الصفحات لكن بشكل موقع الفایسبوك ومتغیر الجنس، إذ أن كل من فئة اإلناث والذكور 

ذا الن تعرضهم للصفحات وتتبعهم لها عبر موقع الفایسبوك كان بشكل متساوي وهذا ما أظهرته قلیل، وه

   .نتائج الجداول السابقة 

أفراد عینة الدراسة حول تأثیر الصفحات التي تقوم بدور التوعیة   جاباتإیوضح )  43(الجدول  -

  ى التعلیمي حسب متغیر المستو  همالبیئیة والصحیة  عبر الفایسبوك على سلوكیات

المستوى  
 التعلیمي

الصفحات التي تقوم بدور التوعیة  ھل ترى أن 
أثرت على البیئیة والصحیة  عبر الفایسبوك 

 مج سلوكیاتكم 
درجة 
 الحریة

Chi-
Squ
are 

مستوى 
 القرار الداللة

  تؤثر لم  قلیال أثرت  كثیرا أثرت

 
 11 2 8 1  ابتدائي

10 
21.3

32 0.01 
دال 
عند 

0.01  

9,1% 72,7% 18,2% 100% 

 
 20 4 7 9  متوسط

45,0% 35,0% 20,0% 100% 

 
  111 19 58 34  ثانوي

30,6% 52,3% 17,1% 100% 

 
  118 5 74 39  لیسانس

33,1% 62,7% 4,2% 100% 

 
 37 2 27 8  ماستر

21,6% 73,0% 5,4% 100% 

 
 3 0 2 1  دكتوراه

33,3% 66,7% ,0% 100% 

 
  300 32 176 92  اإلجمالي

30,7% 58,7% 10,7% 100% 
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بالمحتویات التي تقدمها  تأثیرهمالعینة حول مدى  أفراد إجاباتتوزیع  أعالهیوضح الجدول      

تظهر النتائج أن كل ،  يمتغیر المستوى التعلیمتبعا لالبیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك الصفحات 

 %72.7نسبة المستوى ماستر و  %73بنسب عالیة إذ نجد  "أثرت قلیال"المستویات كان اختیارها للبدیل 

للمستوى لیسانس، أما نسبة  %62.7للمستوى دكتوراه، ونسبة  %66.7للمستوى ابتدائي، تلیها نسبة 

فنجد أن أفراد " أثرت كثیرا"لبدیل نسبة المستوى متوسط، أما ا %35و  %52.3المستوى ثانوي فكانت 

،و  %33.3، تلیها نسب كل من والمستوى دكتوراه بـ  %45العینة ذوي المستوى متوسط  كانت نسبتهم 

،  %21.6تلیها نسبة المستوى ماستر بـ  ، % 30.6، و المستوى ثانوي بـ  %33.1المستوى لیسانس بـ

نسب اختیاره كانت منخفضة، فنجد نسبة " لم تؤثر" للمستوى ابتدائي ، في حین نجد أن  البدیل %9.1و

، أما المستوى للمستوى ثانوي %17.1للمستوى ابتدائي ، ونسبة  %18.2للمستوى متوسط ، و 20%

   .%5.4إلى   %0لیساس والماستر والدكتوراه فكان نسبهم منخفضة تراوحت من 

 فان هناك اختالف لبدائل هذا السؤال  هذا التفاوت الواضح في عدد التكرارات بالنسبةمن خالل       

والتي بلغت ) ²كا(وهذا ما دلت علیه قیمة  يأفراد العینة تبعا لمتغیر المستوي التعلیم واضح بین إجابات

 ألفاوهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  ،0.01، و مستوى داللة 10عند درجة حریة  21.332

العینة حول تاثیر الصفحات البیئیة والصحیة على في إجابات أفراد ، وهذا معناه أنه توجد فروق )0.01(

مع احتمال % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي المستوى التعلیميتبعا لمتغیر سلوكیاتهم وهذا 

تأثیر الصفحات البیئیة والصحیة عبر  عالقة إرتباطیة بین أن هناك نرى  %.1الوقوع في الخطأ بنسبة 

" أثرت قلیال "عند البدیل الحظنا أن النسب كانت مرتفعة ك ومتغیر المستوى التعلیمي، فایسبو موقع ال

المستوى متوسط الحظنا أن نسب اختیاره كانت  أن إالبالنسبة ألغلبیة المستویات التعلیمیة ألفراد العینة، 

  ".أثرت كثیرا"عند البدیل  ةمرتفع
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الفایسبوك تمارس دورا في  موقع عبر -ةالبیئیة والصحی–الصفحات ترى أن هل ) 02(السؤال -

  ؟  ترسیخ مفهوم التربیة البیئیة والصحیة لدى الشباب الجزائري

التسویق االجتماعي البیئي  صفحاتفي دور الدراسة عینة  أفراد ورمنظیوضح  ):44(رقم  جدول -

  يالفایسبوك في ترسیخ مفهوم التربیة البیئیة والصحیة لدى الشباب الجزائر عبر والصحي 

  

 

عددهم البالغ عینة الدراسة و  أفرادإجابات  أننالحظ ) 28(و الشكل رقم ) 44(من خالل الجدول رقم    

تمحورت ، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین ناتمجموع إلىفرد قد انقسمت ) 300( إجماال

، أما %65فرد بنسبة مئویة بلغت) 195(وقد بلغ عددهم "  نعم "بالبدیل  )02( إجاباتهم على السؤال رقم 

) 105(والبالغ عددهم " ال"بدیل المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بال

وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى   %.35 فرد بنسبة مئویة قدرت بـ

قدرت ) 01(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة ) ²كا(اختبار الداللة اإلحصائیة 

بالتالي فإن هناك فرق دال  ، و)α=0.01(الداللة ألفا مستوى  وهي قیمة دالة إحصائیا عند 27.00بـ 

ترسیخ  یوضح نسب  راي أفراد عینة الدراسة حول دور الفایسبوك في): 28(شكل رقم 
مفھوم التربیة البیئیة والصحیة لدى الشباب الجزائري

نعم

ال

التكرار  البدائل
  المشاهد

النسبة 
  المئویة

درجة 
  الحریة

K² مستوى  قیمة
 الداللة

 القرار

 65,0 195  نعم
1 27.00 0.00 

دال  
عند 
0.01  

 35,0 105  ال
 %100,0 300  اإلجمالي
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مع % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو األولىة و لصالح المجموع تانإحصائیا بین المجموع

  %.1احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة 

صحیة بالنسبة إلجابات هذا السؤال الذي یوضح رأي أفراد عینة الدراسة حول الصفحات البیئة و ال    

الحظنا من خالل نسب الجدول أن أغلبیة أفراد العینة   ،ودورها في ترسیخ مفهوم التربیة الصحیة والبیئة

ترسیخ السلوكیات البیئیة والصحیة لدى الشباب وهذا من خالل ما  یرون أن هته الصفحات لها دورا في

ن العاملین على هته ، التقدمه هته الصفحات من مواضیع وحمالت تحسیسیة حول الصحة والبیئة

 ،واضیع تهمهم في حیاتهم الیومیةالصفحات یقومون بتحفیز الجمهور المتلقي على متابعة ما یبثونه من م

لمعارضة والتي ترى أن هته الصفحات ال أما النسبة ا .وتغییر ولو بنسبة قلیلة في تفكیرهم وسلوكیاتهم

ثقة وهذا لسبب یعود في عدم  ،تقوم بترسیخ ثقافة السلوك السوي المتعلق بالممارسات الصحیة والبیئیة

الشباب فیما تقدمه هته الصفحات وعدم اهتمامهم بهذا النوع من المواضیع حتى وان كان له أهمیة كبیرة 

صابر لمیاء على نفس النتیجة إذ وفي هذا توصلت الباحثة  .ابعونها یتال و یتجاهلونها  فهم ، مفي حیاته

لموقع الفایسبوك دورا كبیرا في نشر الوعي البیئي و  أنمن عینة الدراسة ترى  74.19وجدت أن نسبة 

  .1ترى انه ال یساهم في نشر الوعي البیئي  25.80نسبة 

  

  

  

  

                                                
  .186، ص  مرجع سبق ذكرهصابر لمیاء ،   1
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فحات التسویق االجتماعي البیئي صدور  حول عینة الدراسة أفرادرأي یوضح  )45(الجدول -

تبعا  الفایسبوك في ترسیخ مفهوم التربیة البیئیة والصحیة لدى الشباب الجزائريوالصحي عبر 

  لمتغیر الجنس 

       
  الجنس 

عبر الفایسبوك  - البیئیة والصحیة–ھل الصفحات 
تمارس دورا في ترسیخ مفھوم التربیة البیئیة 

درجة  مج والصحیة لدى الشباب الجزائري
 الحریة

Chi-
Square 

مستوى 
 الداللة

 القرار
  ال  نعم

 ذكر 
85 63 148 

1 7.353 0.007 
دال 
عند 

0.01 

57,4% 42,6% 100 

 أنثى 
110 42 152 

72,4% 27,6% 100 

 
 300 105 195 مج 

65,0% 35,0% 100 

صفحات التسویق االجتماعي البیئي والصحي دور  حول دراسةأفراد عینة الرأي ) 45(یوضح الجدول     

وهذا حسب الجنس حیث  الفایسبوك في ترسیخ مفهوم التربیة البیئیة والصحیة لدى الشباب الجزائريعبر 

" بال"أجابوا  % 27.6و  %72.4قدرت بـ  ةاإلناث أجابت بنعم وهذا بنسبفئة أغلبیة أن تظهر النتائج  

هناك تقارب نرى أن . "بال "أجابوا  %42.6نسبة و  "عمبن" أجابوا % 57.4أن نسبة  فئة الذكور فنجد أما

 1عند درجة حریة  7.353والتي بلغت ) ²كا(واضح بین إجابات الجنسین وهذا ما دلت علیه قیمة 

، وهذا معناه أنه توجد )0.01( ألفادالة إحصائیا عند مستوى الداللة  وهي قیمة ، 0.007ومستوى داللة 

تبعا لمتغیر الجنس، ونسبة التأكد من هذه السابق وق في إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال فر 

بین رأي أفراد  إرتباطیةهناك  أننستنتج  %.5 مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة% 95النتیجة هي 

فئة  أغلبیة أنرى ن إذ ،عینة الدراسة حول الصفحات الصحیة والبیئیة عبر موقع الفایسبوك ومتغیر الجنس

كانت مؤیدة  بینا نجد نسبة كبیرة من فئة الذكور كانت معارضة، و یفسر هذا بان فئة اإلناث  اإلناث

  .      أكثر تأثرا من الذكور بالمحتویات التي تعرض على شبكة الفایسبوك 
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ر موقع یوضح رأي أفراد عینة الدراسة حول الصفحات التوعیة الصحیة والبیئیة عب) 46(الجدول  -

  ر المستوى التعلیميیتبعا لمتغالفایسبوك وترسیخ مفهوم التربیة البیئة والصحیة 

المستوى 
 التعلیمي

عبر  - البیئیة والصحیة–ھل الصفحات 
الفایسبوك تمارس دورا في ترسیخ 
مفھوم التربیة البیئیة والصحیة لدى 

 مج الشباب الجزائري
درجة 
 الحریة

Chi-
Squar

e 

مستو 
ى 

 الداللة

االقر 
 ر

  ال  نعم

 
 11 7 4  ابتدائي

05 8.616 
0.12

5 

غیر 
دال 
عند 
0.0

5 

36,4% 63,6% 100% 

 
  20 7 13  متوسط

65,0% 35% 100% 

 
  111 44 67  ثانوي

60,4% 39,6% 100% 

 
  118 34 84  لیسانس

71,2% 28,8% 100% 

 
  37 13 24  ماستر

64,9% 35,1% 100% 

 
  3 0 3  دكتوراه

100% 0% 100% 

 
 300 105 195  المجموع

65% 35% 100% 

 

وجهة نظر أفراد عینة الدراسة حول ما إذا كان للصفحات البیئة والصحیة عبر ) 46(یوضح الجدول      

الشباب الجزائري، آذ توضح النتائج  موقع الفایسبوك دورا في ترسیخ مفهوم التربیة البیئیة والصحیة لدى

، اعلي نسبة لدى المستوى %65بنسبة قدرت بـ" بنعم"أن أكثر من نصف أفراد عینة الدراسة أجابوا 

، أما نسبة %65و المستوى متوسط  بـ  %71.2، تلیها نسبة المستوى لیسانس بــ %100دكتوراه قدرت بـ

وى ثانوي ، و أخیرا المستوى ابتدائي بنسبة للمست %60.4كانت للمستوى ماستر، و نسبة %64.9

، إذ نجد أن المستوى ابتدائي  %35تمثلت نسبهم في " ال"أما أفراد العینة الذین أجابوا بالبدیل .  36.4%
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،  %35والمستوى متوسط و الماستر بنسبة  %39.6تلیه نسبة المستوى ثانوي بـ  %63.6نسبة إجابته 

وبالرغم من هذا .  %0وفي األخیر المستوى دكتوراه بنسبة  %28.8تلیها نسبة المستوى لیسانس بـ

أفراد في عدد التكرارات بالنسبة لبدائل هذا السؤال إال أن هناك تقارب واضح بین إجابات  الطفیف التفاوت

عند درجة حریة  8.616والتي بلغت ) ²كا(وهذا ما دلت علیه قیمة  يالعینة تبعا لمتغیر المستوي التعلیم

، وهذا معناه أنه )0.05( ألفاوهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  ،0.12ستوى داللة وم 05

ونسبة  بالنسبة لهذا السؤال ،  ،المستوى التعلیمي تبعا لمتغیر ال توجد فروق في إجابات أفراد عینة الدراسة

  %. 5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 95التأكد من هذه النتیجة هي 

نظرة أفراد العینة للصفحات البیئیة  حول إرتباطیة،من خالل هته النتائج انه ال وجود لعالقة  نستنتج    

  والصحیة في ترسیخ الثقافة الصحیة والبیئیة الجیدة لدى الشباب الجزائري ومتغیر المستوى التعلیمي 

   :  أعاله عینة الدراسة على السؤال أفرادیوضح نسب تعلیل ) 47(الجدول  -

 النسبة المئویة التكرارات فئات اإلجابة  
  
  
  
  
  
  
 

 %85 255 ال إجابات 
 3 09 التوجیه و اإلعالم

 2.33 07 الوسیلة تأثیر و المواضیع أهمیة
 4.66 14 والصحیة البیئیة التربیة وترسیخ  التوعیة

 04 12  عدم االهتمام وال مباالة
 1 03  نقص الوعي 

 100 300 المجموع
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 بالسؤال اعاله من خالل استمارة البحث طلبنا من أفراد عینة الدراسة التعلیل على إجاباتهم المتعلقة    

نرى وجهت نظرهم حول الصفحات البیئة والصحیة و تفسیراتهم حولها، و عند تفریغنا لالستمارات لوهذا 

نالحظ أن معظم أفراد  .جاباتفئات وهذا لتسهیل عملیة تحلیل اإل إلىقمنا بفرز اإلجابات وتصنیفها 

فقدموا إجابات  اآلخرین أما، %85وتمثلت نسبتهم بـ ) 02(العینة لم یقدموا تعلیال على إجاباتهم للسؤال 

  : ))03(الملحق بموضحة  اإلجابات(  صنفت في الفئات التالیةمختلفة 

  :"نعم"اإلجابات بالبدیل  فئة

عبر موقع راد العینة أن الصفحات البیئیة والصحیة ، حیث یرى أف %3نسبتها : اإلعالم والتوجیه .1

تحاول إكساب الشباب  لنهاالفایسبوك تعمل على ترسیخ التربیة البیئیة والصحیة لدى الشباب وهذا 

التعامل مع بیئتهم وصحتهم حیث تعمل على تقدیم المعلومات التي ة وتعلمهم كیفیة سلوكیات ایجابی

 .لفة تفیدهم  عبر وسائط اإلعالم المخت

، یرى أفراد العینة أن وسائل اإلعالم الحدیثة  % 2.33نسبتها :  الموضوع وتأثیر الوسیلة أهمیة .2

والمتمثلة في االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي و المواضیع المعالجة عبرها  لهما تأثیر  كبیر 

 .ب على حیاة األفراد و یساعدان على ترسیخ التربیة البیئیة والصحیة لدى الشبا

یوضح فئة اإلجابات على السؤال اعاله) 29(الشكل

ال اجابات 
االعالم والتوجیھ
اھمیة الموضوع وتاثیر الوسیلة
التوعیة 
عدم االھتمام وال مباالة 
نقص الوعي 
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تعمل الصفحات البیئیة والصحیة عبر ، % 4.66نسبتها  :التوعیة وترسیخ التربیة البیئیة والصحیة  .3

موقع الفایسبوك على تغییر السلوكیات والعادات السلبیة المعادیة للبیئة وللصحة الفردیة وذلك من 

 .خالل القیام بحمالت تحسیسیة توعیهم و تزید ثقافتهم البیئیة والصحیة 

  " : ال"إلجابات بالبدیل فئة ا

أن " ال"، یرى أفراد العینة والذین أجابوا على السؤال بالبدیل  %4نسبتها : عدم االهتمام والمباالة  .1

الصفحات البیئة والصحیة عبر موقع الفایسبوك ال تستطیع ترسیخ التربیة البیئة والصحیة لدى الشباب 

 . بها عبر مواقع التواصل االجتماعيواضیع وال یبالي ال یهتم بمثل هذه الم وهذا الن الشباب الجزائري

إن نقص الوعي لدى الشباب الجزائري یمنع الصفحات البیئیة :   %1نسبتها : نقص الوعي  .2

 .المتعلقة بالصحة والبیئة  ةعادات االیجابیوالصحیة عبر موقع الفایسبوك من ترسیخ ال
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ئیة والصحیة عبر الفایسبوك هل اكتسبت سلوكیات من خالل متابعتك لصفحات البی) 03(السؤال -

  ؟  ایجابیة نحو بیئتك وأصبحت

  عینة الدراسة لسلوكیات ایجابیة نحو بیئتهم أفرادإمكانیة اكتساب یوضح  ):48( جدولال -

 

نالحظ أن إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجماال ) 48(خالل الجدول رقم  یتضح من    

، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین تمحورت إجاباتهم مجموعات سبع لىفردا قد انقسمت إ) 983(

وقد بلغ عددهم "  كن المخصص لهاترمي النفایات واألوساخ في األما" بالبدیل ) 03(على السؤال رقم 

، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على %22.0أفراد بنسبة مئویة بلغت ) 216(

فرد بنسبة ) 162(والبالغ عددهم "  تحافظ على األشجار والنباتات في األماكن العامة" هذا السؤال بالبدیل 

التكرار  البدائل
  المشاهد

النسبة 
  المئویة

درجة 
  الحریة

K² مستوى  قیمة
 الداللة

 القرار

 %22,0 216في ترمي النفایات واألوساخ 

6 124.004 0.00 
دال  
عند 
0.01  

تحافظ على األشجار والنباتات 
  في األماكن العامة

162 16,5% 

تتعاون مع األهل واألصدقاء 
  لعمل حملة لتنظیف الحي

123 12,5% 

تحاول توعیة األخر بضرورة 
  المحافظة على البیئة

154 15,7% 
الماء من خالل تحافظ على 

  استهالكك العقالني له
181 18,4% 

أصبحت تبتكر بعض األفكار 
الستغالل القارورات البالستیكیة 
مثال أو أي شيء فقد صالحیته 

65 6,6% 

تغرس األشجار والنباتات وتشارك 
  في حمالت التشجیر

82 8,3% 

 %100,0 983  اإلجمالي
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فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال  لثة ة الثاأما المجموع , %16.5مئویة قدرت بـ 

فرد بنسبة مئویة ) 123(والبالغ عددهم "  تتعاون مع األهل واألصدقاء لعمل حملة لتنظیف الحي" بالبدیل 

 "فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل الرابعة ، أما المجموعة  %12.5قدرت بـ 

فرد بنسبة مئویة قدرت بـ ) 154(والبالغ عددهم  " توعیة األخر بضرورة المحافظة على البیئةتحاول 

تحافظ " فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل  الخامسةأما المجموعة   , 15.7%

 , %18.4درت بـ فرد بنسبة مئویة ق) 181(والبالغ عددهم " على الماء من خالل استهالكك العقالني له

أصبحت تبتكر بعض " فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل   السادسةأما المجموعة 

األفكار الستغالل القارورات البالستیكیة مثال أو أي شيء فقد صالحیته جعل منه مفیدا في مجال أخر 

فتمثل  األخیرة المجموعة  في حین %6.6بـ  فرد بنسبة مئویة قدرت) 65(والبالغ عددهم "  كالتزیین به

تغرس األشجار والنباتات وتشارك في حمالت " األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

للتأكد من داللة هذه الفروق في  و .%8.3فرد بنسبة مئویة قدرت بـ ) 82(والبالغ عددهم " التشجیر

، حیث نالحظ من الجدول أعاله أن )²كا(ار الداللة اإلحصائیة التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختب

وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ألفا  124.004قدرت بـ ) 06(قیمتها عند درجة الحریة 

)0.01=α(ونسبة األولى المجوعات ولصالح المجموعة ي فإن  هناك فرق دال إحصائیا بین ، وبالتال

  . % 01مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة   %99التأكد من هذه النتیجة 
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یوضح السلوكیات البیئیة  ایجابیة  المكتسبة من خالل تتبع أفراد العینة للصفحات ) 49(الجدول  -

     البیئیة عبر موقع الفایسبوك حسب متغیر الجنس

     
 الجنس

 ات االیجابیة المكتسبة نحو بیئتكیالسلوك

 مج
درجة 
 الحریة

Chi-
Squ
are 

 الداللة
ال
قرا
 ر

ترمي 
النفایا

ت 
واألو
ساخ 
في 

األماك
ن 

المخ
صص 

  لھا

تحافظ 
على 
األشج

ار 
والنبا
تات 
في 

األماك
ن 

  العامة

تتعاو
ن مع 
األھل 

واأل
صدقا

ء 
لعمل 
حملة 
لتنظی
ف 

  الحي

تحاول 
توعیة 
األخر 

بضرور
ة 

المحافظ
ة على 

  البیئة

تحافظ 
على 
الماء 

من 
خالل 

استھالك
ك 

العقالني 
  لھ

أصبحت 
ر تبتك

بعض 
 األفكار

الستغالل 
أي شيء 

فقد 
صالحیتھ 
لتستفید 

منھ في 
  مجال أخر 

تغرس 
األشجار 

والنباتا
ت 

وتشارك 
في 

حمالت 
  التشجیر

 ذكر 

103 77 66 77 91 30 52 148 
 

  
  
  
  
7  
  
  
  
 

  
14.1

57 

  
0.04

8 

دا
  ل
 
ع

ند 
0.
0
5 

74.1
% 

55.4
% 

47.5
% 

55.4
% 

65.5
% 

21.6% 37.4
% 100 

 أنثى 
113 85 57 77 90 35 30 152 

76,4
% 

57,4
% 

38,5
% 

52% 60,8
% 

23,6% 20,3
% 

100 
 

 

المج
  موع

216 162 123 154 181 65 82 983 
22% 16.5

% 
12.5

% 
15.7

% 
18.4

% 
6.6% 8.3 100 

  

تتبع المكتسبة نحو البیئة من خالل  تالعینة حسب السلوكیا أفرادتوزیع  ،أعالهیوضح الجدول      

ترمي أصبحت "هي للبدیل  األعلىالنسبة  ،الصفحات الصحیة عبر موقع الفایسبوك تبعا لمتغیر الجنس

لفئة الذكور ، یلیها  74.1و  اإلناث، لفئة %76.2النفایات واألوساخ في األماكن المخصص لها ، بـ 

لفئة  60.8ة الذكور و لفئ %65.5تحافظ على الماء من خالل االستهالك العقالني له ، بنسبة "البدیل 

و  اإلناثلفئة  % 57.4العامة بنسبة  األماكنتحافظ على األشجار والنباتات ف "، البدیل الثالث  اإلناث

لفئة  %55.4، بنسبة بضرورة المحافظة على البیئة ، یلیه البدیل تحاول توعیة اآلخرینلفئة الذكور 55.4
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بنسبة " ف الحيظینلت واألصدقاء األهلعاون مع تت" ، یأتي مواال البدیل اإلناثلفئة  %52الذكور و 

وتشارك في  األشجار و، بعدها البدیل تغرس النباتات  اإلناثلفئة  %38.5و لفئة الذكور 47.5%

تبتكر بعض  أصبحت"البدیل  أخیر ، و اإلناثلفئة  %20.3و  % 37.4حمالت التشجیر ، بنسبة 

بالنسبة  %23.6بنسبة قدرت بـ "  أخر أمرمنه في  تفادةلالسالستغالل أي شيء فقد صالحیته   األفكار

والتي ) ²كا(واضح بین إجابات الجنسین وهذا ما دلت علیه قیمة    .لفئة الذكور  21.6و  اإلناثلفئة 

وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى ،  0.048و مستوى داللة  07عند درجة حریة   14.157بلغت 

تبعا  ()ناه أنه توجد فروق في إجابات أفراد عینة الدراسة على السؤال رقم ، وهذا مع)0.05( ألفاالداللة 

   %.5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 95لمتغیر الجنس، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي 

السلوكیات المكتسبة من خالل تتبع الصفحات هناك عالقة إرتباطیة بین  أننستنتج من خالل النتائج     

بدائل الة عبر موقع الفایسبوك و متغیر الجنس، وهذا لوجود بعض الفروقات في النسب فیما یخص البیئی

نجد النسب منخفضة نوعا ما عند فئة اإلناث  إذ" تتعاون مع األهل و األصدقاء لتنظیف"عند البدیل 

، والرجال شبابیقوم بها الفي الجزائر  ومرتفعة عند فئة الذكور وهذا الن غالبا حمالت تنظیف األحیاء

أصبحت تبتكر  " السلوكألنه مجتمع محافظ ال یسمح بخروج المرأة لتنظیف الشوارع ، كما نجد نسب 

منخفضة عند الذكور و  " بعض األفكار الستغالل أي شيء فقد صالحیته لتستفید منه في مجال أخر

ما یؤدي بها إلى االستفادة ، یروالتغیبطبیعتها تحب االبتكار  اإلناثمرتفعة عند اإلناث ، وهذا الن فئة 

حیث نجد على شبكة ، أخرىوسائل  أووسائل زینة من بعض المواد التالفة والغیر صالحة وجعل منها 

  .االنترنت الكثیر من األفكار والطرق التي نحول بها النفایات إلى أمور و أشیاء مفیدة 

  

  



تحلیل البیانات واستخالص نتائج الدراسة           :                                         الفصل الخامس  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

281 
 

  من خالل تتبع أفراد العینة للصفحات البیئیة عبر موقع الفایسبوك حسب متغیر المستوى المكتسبةاالیجابیة  یوضح السلوكیات البیئیة) 50(الجدول 

المستوى 
 التعلیمي

 ات االیجابیة المكتسبة نحو بیئتكیالسلوك                                     

درجة  مج
 الحریة

Chi-
Square 

مستوى 
 الداللة

ترمي النفایات  القرار
واألوساخ في 

األماكن 
  المخصص لھا

على  تحافظ 
المساحات 

الخضراء في 
  العمومیة  الساحات

تتعاون مع 
األھل 

واألصدقاء 
لعمل حملة 
  لتنظیف الحي

تحاول توعیة 
األخر 

بضرورة 
المحافظة 
  على البیئة

تحافظ على 
الماء من 

خالل 
استھالكك 
  العقالني لھ

أصبحت تبتكر بعض 
الستغالل أي  األفكار

شيء فقد صالحیتھ 
د منھ في مجال لتستفی

  أخر

تغرس 
األشجار 
والنباتات 

وتشارك في 
حمالت 
  التشجیر

 
  11 6 5 5 8 2 5 6  ابتدائي

35 47.86 0.072 
غیر دال 

عند 
0.05 

54,5% 45,5% 18,2% 72,7% 45,5% 45,5% 54,5% 100% 

 
  20 10 7 12 12 10 7 17  متوسط

85% 35% 50% 60% 60% 35% 50% 100% 

 
  111 35 20 67 55 49 61 79  ثانوي

71.1% 54.9% 44.1% 49.5% 60.3% %18 31.5% 100% 

 
  118 24 24 71 60 49 73 88  لیسانس

74.5 % 61.8% 41.5% %50.8 60.1% %20.3 20.3%  100% 

 
 37 6 8 23 17 11 15 25  ماستر

67.5% 40.5% 29.7% 45.9 % 62.1% 21.6% 16.2% 100% 

 
  3 1 1 3 2 2 1 1  دكتوراه

33,3% 33,3% 66,7% 66,7% 100% 33,3% 33,3% 100% 

 
 287 82 65 181 154 123 162 216  المجموع
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توزیع أفراد عینة الدراسة حسب السلوكیات البیئة المكتسبة من خالل تتبعهم ) 50(یوضح الجدول      

ترمي النفایات " ر موقع الفایسبوك، و هذا تبعا للمستوى التعلیمي، جاءت نسب السلوك للصفحات البیئیة عب

یلیه المستوى لیسانس  %85عند المستوى متوسط هي األعلى بنسبة " واألوساخ في األماكن المخصصة لها 

، و المستوى %67.5، بعدها المستوى ماستر بنسبة %71.1،و المستوى ثانوي بنسبة %74.5بنسبة 

تحافظ على الماء من " ، السلوك الثاني هو %33.3و أخیر مستوى دكتوراه بنسبة  %54.5بتدائي بنسبة ا

، 62.1، یلیه المستوى ماستر بنسبة  %100النسبة األولى للمستوى دكتوراه بـ" خالل االستهالك العقالني له

و أخیرا  ،%60و %60.1، و المستوى لیسانس و المتوسط بنسبة %60.3بعده المستوى ثانوي بنسبة 

تحافظ على المساحات الخضراء في الساحات " ، في المرتبة الثالثة السلوك  %45.5المستوى ابتدائي بنسبة 

، ثم المستوى ابتدائي %54.9یلیه المستوى ثانوي بنسبة  %61.8أعلى نسبة للمستوى لیسانس بـ ، "العمومیة

، وأخیر مستوى دكتوراه بنسبة %35و  %40.5سبة بعده المستوى ماستر و المتوسط  بن ، %45.5بنسبة 

كانت نسبة " تحاول توعیة اآلخرین بضرورة المحافظة على البیئة"  :في المرتبة الرابعة السلوك.  33.3%

نسبة  ثمللمستوى متوسط،  %60للمستوى دكتوراه، و نسبة  %66.7للمستوى ابتدائي، تلیه نسبة  72.7%

تتعاون مع " :، في المرتبة الخامسة السلوك%49.5مستوى ثانوي فنسبته للمستوى لیسانس، أما ال 50.8%

، یلیه المستوى %66.7نجد نسبة المستوى دكتوراه األعلى بـ " األهل و األصدقاء لعمل حملة لتنظیف الحي

، یلیه المستوى ماستر  %44.1، و %44.5، بعده المستوى والمستوى ثانوي بنسبة %50ابتدائي بنسبة 

تغرس األشجار " السلوك :في المرتبة السادسة.  %18.2، و أخیرا المستوى ابتدائي بنسبة %29.7بنسبة 

للمستوى ابتدائي ، یلیه نسبة المستوى متوسط بنسبة  %54.5نسبة " والنباتات وتشارك في حمالت التشجیر

 %20.3نسبة  ، كما نجد %31.5، بعده المستوى ثانوي بنسبة %33.3، ثم نسبة المستوى دكتوراه بـ50%

أصبحت تبتكر : "في المرتبة السابعة و األخیرة السلوك. للمستوى ماستر  %16.2 أماللمستوى لیسانس ، 

نجد المستوى ابتدائي له النسبة " بعض األفكار الستغالل أي شيء فقد صالحیته لتستفید منه في مجال أخر
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، والمستوى %35مستوى متوسط بـنسبة یلیه ال %45.5قدرت بـ حیث  ،األعلى في اختیاره لهذا السلوك

نسبة  وأخیرا %20.3،والمستوى لیسانس بنسبة %21.6، ثم المستوى ماستر بنسبة  %33.3دكتوراه بنسبة 

 . للمستوى ثانوي 18%

یخص اختیارهم  مانالحظ من خالل النتائج أن نسب إجابات المستویات التعلیمیة متقاربة جدا فی    

 35عند درجة حریة  47.86التي بلغت  )²كا(هذا ما دلت علیه قیمة تغیرت،  ئیة التيیالبسلوكیات لل

ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي ،  0.05 =ألفاوهي قیمة غیر دالة إحصائیا عند  0.072ومستوى داللة 

بات إفراد العینة وهذا معناه انه ال وجود لفروقات في إجا%. 5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 95

  .المستوى التعلیمي ، وعلیه انعدام العالقة اإلرتباطیة بینهما متغیر  و ةسلوكیات البیئیول اكتسابهم لح
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من خالل متابعتك لصفحات الصحیة عبر الفایسبوك هل اكتسبت سلوكیات ایجابیة نحو ) 04(السؤال -

  ؟ صحتك وصحة عائلتك ومن حولك وأصبحت 

صحتهم وصحة سلوكیات ایجابیة نحو ل ینة الدراسة ع أفراداكتساب مدى  یوضح ):51(جدولال  -

  عائلتهم

 

التكرار  البدائل
  المشاهد

ة درج %
  الحریة

K² مستوى  قیمة
 الداللة

 القرار

تمارس الریاضة في 
أوقات منظمة للمحافظة 

162 11,7% 

10 
175.098 0.00 

دال  عند 
0.01  

 %4,1 57  توقفت عن التدخین
 %2,3 32  توقفت عن شرب الخمر
غیرت  بعض العادات 
السیئة  بخوص األكل 

152 11,0% 

أصبحت تحاول إتباع 
  نظام غذائي صحي

135 9,8% 

 %7,5 104أصبحت تحترم أوقات 
أصبحت تشرب المیاه 

  بكمیات كبیرة
168 12,2% 

لم تعد تتناول األدویة 
الطبیة دون استشارة 

96 7,0% 
أصبحت تعرف بعض 
األمراض أعراضها  

159 11,5% 

أصبحت تتجنب بعض 
 الحركات السیئة في 

153 11,1% 

أصبحت تغسل أیدیك 
قبل وبعد األكل  وتنبه 

163 11,8% 

 %100,0 1381  اإلجمالي
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 إجماالعینة الدراسة و البالغ عددهم  أفرادإجابات  أننالحظ ) 51(خالل الجدول رقم  یتضح من     

تمحورت ، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین إحدى عشر مجموعة إلىفرد قد انقسمت ) 1381(

وقد "  تمارس الریاضة في أوقات منظمة للمحافظة على الصحة "بالبدیل  )04(  إجاباتهم على السؤال رقم

، أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم %11.7د بنسبة مئویة بلغتافر أ) 162(بلغ عددهم 

، أما %4.1 بـد بنسبة مئویة قدرت افر أ) 57(والبالغ عددهم "  توقفت عن التدخین "على هذا السؤال بالبدیل 

 توقفت عن شرب الخمر "األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل  و التي تمثل مجموعة الثالثةال

فتمثل األفراد الذین كانت  الرابعةأما المجموعة ،  %2.3 د بنسبة مئویة قدرت بـافر أ) 32(والبالغ عددهم " 

والبالغ "  العادات السیئة  بخوص األكل الغیر صحي مثالغیرت  بعض  "إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

األفراد الذین كانت إجابتهم  الخامسةالمجموعة  في حین تمثل% 11أفراد بنسبة مئویة قدرت بـ) 152(عددهم 

أفراد بنسبة ) 135(والبالغ عددهم "  أصبحت تحاول إتباع نظام غذائي صحي" على هذا السؤال بالبدیل 

ألفراد الذین أجابوا على االتي تحتوي  السادسةتمثل المجموعة ف% 7.5 ، أما ما نسبته %9.8مئویة قدرت بـ

المجموعة  ، في حینفرد) 104(والبالغ عددهم "  أصبحت تحترم أوقات األكل "على هذا السؤال بالبدیل 

"  بكمیات كبیرة أصبحت تشرب المیاه "تمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل  السابعة

فتمثل األفراد الذین كانت الثامنة أما المجموعة , %12.2بنسبة مئویة قدرت بـ فرد) 168(والبالغ عددهم 

) 96(والبالغ عددهم "  لم تعد تتناول األدویة الطبیة دون استشارة الطبیب "إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال  التاسعة مجموعةال في حین تمثل% 7أفراد بنسبة مئویة قدرت بـ

والبالغ "  أصبحت تعرف بعض األمراض أعراضها  وأسبابها وتحاول تجنبها من خالل الوقایة" بالبدیل 

التي  العاشرةتمثل المجموعة ف% 11.1 ، أما ما نسبته %11.5أفراد بنسبة مئویة قدرت بـ) 159(عددهم 

أصبحت تتجنب بعض الحركات السیئة في  "د الذین أجابوا على هذا السؤال بالبدیل ألفراعلى اتحتوي 

المجموعة و في األخیر ، فرد) 153(والبالغ عددهم "  الجلوس أو النوم لتفادي اإلصابة ببعض األمراض
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یك قبل أصبحت تغسل أید "األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل  و التي تمثل الحادیة عشر

 %11.8أفراد بنسبة مئویة قدرت بـ) 163(والبالغ عددهم "  وبعد األكل  وتنبه اآلخرین بضرورة فعل ذلك

حیث ) ²كا(وللتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة     

 وهي قیمة دالة إحصائیا عند175.098درت بـ ق) 10(نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

ة ، وبالتالي فإن هناك فرق دال إحصائیا بین المجموعات و لصالح المجموع)α=0.01(مستوى الداللة ألفا 

   %.1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو السابعة
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حیة االیجابیة المكتسبة من خالل تتبع أفراد العینة للصفحات یوضح السلوكیات الص) 52(الجدول  -
  الصحیة عبر موقع الفایسبوك حسب متغیر الجنس 

 الصحةات االیجابیة المكتسبة نحو یالسلوك

 الجنس

اإلجم
 الي

درجة 
 الحریة

Chi
-

Sq
uar

e 

مستو 
ى 

 الداللة

القرا
 ر

  أنثى  ذكر

 
للمحافظة  تظمةتمارس الریاضة في أوقات من

 لى الصحةع
97 65.5

% 
65 42.7

% 
162 

11 
62.
12
9 

0.00
0 

دال 
عند 
0.0

1 

31.0 46 توقفت عن التدخین 
% 

11 7.2
% 

57 

16.2 24 توقفت عن شرب الخمر 
% 

8 5.2
% 

32 

 
غیرت  بعض العادات السیئة  بخوص األكل الغیر 

 صحي مثال
74 50% 78 51.3

% 
152 

47.2 70 صحيأصبحت تحاول إتباع نظام غذائي  
% 

65 42.7
% 

135 

30.4 54 أصبحت تحترم أوقات األكل 
% 

50 32.8
% 

104 

52.7 78 بكمیات كبیرة اءأصبحت تشرب الم 
% 

90 59.2
% 

168 

 
لم تعد تتناول األدویة الطبیة دون استشارة 

 الطبیب
50 33.7

% 
46 30.2

% 
96 

 
أصبحت تعرف بعض األمراض أعراضھا  

 ا وتحاول تجنبھا من خالل الوقایةوأسبابھ
71 47.9

% 
88 57.8

% 
159 

 

أصبحت تتجنب بعض الحركات السیئة في 
الجلوس أو النوم لتفادي اإلصابة ببعض 

 األمراض

74 50% 79 51.9
% 

153 

 
أصبحت تغسل أیدیك قبل وبعد األكل  وتنبھ 

 اآلخرین بضرورة فعل ذلك
79 53.3

% 
84 55.2

% 
163 

 
 300 100 152 100 148 مجموعال

  

یوضح الجدول أعاله توزیع نسب أفراد العینة حسب السلوكیات الصحیة المكتسبة من خالل تتبعهم    

" ، إذ تظهر نتائجه مایلي، السلوك لفایسبوك وهذا تبعا لمتغیر الجنسللصفحات الصحیة عبر موقع ا
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في المرتبة األولى من حیث االختیار، نجد نسبة جاء هذا السلوك " أصبحت تشرب الماء بكمیات كبیرة

أصبحت تغسل یدیك قبل وبعد " لفئة الذكور ، في المرتبة الثانیة السلوك  %52.7، لفئة اإلناث و 59.2%

لفئة الذكور في المرتبة الثالثة  %50لفئة اإلناث ونسبة  %51.9نسبة " األكل وتنبه اآلخرین بضرورة ذلك 

لفئة الذكور  %65.5نجد ما نسبته " ة في أوقات منتظمة للمحافظة على الصحةتمارس الریاض" السلوك 

أصبحت تعرف بعض األمراض أعراضها " لفئة اإلناث ، في المرتبة الرابعة اختیار السلوك  %42.7ونسبة 

لفئة الذكور، في  47.9لفئة اإلناث ونسبة  57.8و أسبابها وتحاول تجنبها من خالل الوقایة، نجد نسبة 

أصبحت تجنب بعض الحركات السیئة في الجلوس أو النوم لتفادي " لمرتبة الخامسة اختیار السلوك ا

لفئة الذكور، في المرتبة السادسة  %50لفئة اإلناث و %51.9نجد ما نسبته "  اإلصابة ببعض األمراض

اإلناث قدرت نسبة إجابات " غیرت بعض العادات السیئة بخصوص األكل الغیر صحي مثال " نجد السلوك 

" أصبحت تحاول اتباع نظام غذائي صحي: "، في المرتبة السابعة السلوكلفئة الذكور %50و  %51.3بـ 

أصبحت تحترم : لفئة اإلناث ، في المرتبة الثامنة السلوك % 42.7لفئة الذكور ونسبة  %47.2جاءت نسبة 

لم : " ور ، في المرتبة التاسعة السلوكلفئة الذك 30.4لفئة اإلناث ونسبة  %32.8نجد نسبة " أوقات األكل

لفئة  %30.2لفئة الذكور ونسبة  %33.7نجد نسبة " تعد تتناول األدویة الطبیة دون استشارة الطبیب

لفئة اإلناث ، في  7.2لفئة الذكور ونسبة  %31" توقفت عن التدخین :" اإلناث، في المرتبة العاشرة السلوك 

لفئة الذكور ونسبة  16.2نجد نسبة " توقفت عن شرب الخمر " لسلوكالمرتبة الحادي عشر و األخیرة ا

ابات الجنسین فیما نالحظ من خالل النتائج أنه بالرغم من تقارب كبیر فیما یخص إج. لفئة اإلناث 5.2%

، توضح 0.00ومستوى داللة  11عند درجة حریة  62.129المقدرة بـ  2قیمة كا أن إال، یخص السلوكیات

الفروق نجدها  تهوههناك فروق في إجابات الجنسین،  أن، بمعنى 0.01= ألفاعند  إحصائیاة قیم دال أنها

وجدنا أن نسب إجابات فئة الذكور كانت أعلى  ، إذ"توقفت عن التدخین والخمر "  نفیما یخص السلوكیی

 ،من فئة اإلناث لهذین السلوكیین ةاألكثر ممارسفئة الذكور  أنیفسر هذا  وبكثیر من نسب إجابات اإلناث، 
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في المجتمع  باألخص ،نالسلوكییتجنبا لفعل هذین  أكثرالتي نجدها ، اإلناثحریة من فئة  أكثرألنهم 

كما  ، منع هذه الممارسات باألخص على فئة اإلناثی ،الجزائري الذي یعتبر من المجتمعات المحافظة جدا

" تمارس الریاضة بشكل مستمر  أصبحت" وكالجنسین فیما یخص السل إجاباتهناك فرقا في نسب  أنوجدنا 

هذا الن فئة الذكور تجد الوقت والمكان  و ،اإلناثفئة  نسبة  إجابات الذكور اكبر منإجابات نجد نسب 

 ،العملأو الدراسة ،التي تقضي معظم أوقاتها في خدمة البیت  اإلناثعكس فئة  ،المناسبین لممارسة الریاضة

  .رسة هذا السلوك وقت لممامما ال یجعلها تحدد 
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  يالسلوكیات الصحیة االیجابیة  المكتسبة من خالل تتبع أفراد العینة للصفحات الصحیة عبر موقع الفایسبوك حسب متغیر المستوى التعلیم) 53(الجدول 

المستوى 
 التعلیمي

 صحتك سبة نحوات االیجابیة المكتیالسلوك                                                         

 مج

درج
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uar

e 

مس
توى 
الدال 

 لة

تمارس  القرار
الریاضة 

في 
  أوقاتھا 

توقفت 
عن 

  التدخین 

توقفت 
عن 

  الخمر 

غیرت 
بعض 

العادات 
السیئة 

بخصوص 
  األكل

أصبحت 
تحاول إتباع 
نظام غذائي 

  صحي 

أصبحت 
تحترم 
أوقات 
  األكل 

أصبحت 
تشرب 
الماء 

بكمیات 
  كبیرة

لم تعد 
ناول تت

األدویة دون 
استشارة 

  الطبیب

أصبحت 
تعرف 
بعض 

  األمراض 

أصبحت 
تتجنب 
بعض 

الحركات 
  السیئة

أصبحت 
تغسل یدیك 
قبل وبعد 

  األكل 
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90.9% 18,1% 0% 45.4% 45.5% 18.1% 45.4% 27.2% 9.0% 54.5 63.6% 100% 
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62.1% 19.8% 11.7 50,4% 47.7% 39.6% 53.1% 32.4 51.3 56.7% 65.7% 100% 

 
لیسان
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توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة حسب السلوكیات الصحیة االیجابیة المكتسبة ) 53(یوضح الجدول      

فایسبوك، وهذا حسب متغیر المستوى من خالل تتبع أفراد العینة للصفحات الصحیة عبر موقع ال

نجد نسبة " أصبحت تشرب الماء بكمیات كبیرة " بدایة مع السلوك : التعلیمي، إذ تظهر النتائج مایلي 

، %61، ثم المستوى لیسانس بنسبة  %62.1للمستوى دكتوراه، یلیه المستوى ماستر بنسبة  66.6%

أخیرا نجد المستوى متوسط  و ،%45.5ي بنسبة ، و المستوى ابتدائ%53بعده المستوى ثانوي بنسبة 

للمستوى  %65.7، نجد نسبة "أصبحت تغسل یدیك قبل وبعد األكل" ثانیا اختیار السلوك . %35بـنسبة 

 %50، یلیه المستوى لیسانس بنسبة  %60للمستوى ابتدائي،ثم المستوى متوسط بـ  %63.6ثانوي ونسبة 

أصبحت تمارس "، ثالثا اختیار السلوك  %0ا المستوى دكتوراه بـ و أخیر  %32.4، بعده المستوى ماستر بـ

للمستوى متوسط ، یلیه  %75للمستوى ابتدائي، ونسبة  %90.9نجد نسبة " الریاضة بشكل منتظم

، بعده المستوى دكتوراه بنسبة %46.6، ثم المستوى لیسانس بنسبة %62.1المستوى ثانوي بنسبة 

أصبحت تعرف بعض  "رابعا اختیار السلوك . %32.4استر بـ ، و أخیرا نسبة المستوى م33.3%

نجد المستوى دكتوراه األول من حیث " األمراض أعراضها و أسبابها وتحاول تجنبها من خالل الوقایة

، %56.7، ثم المستوى ماستر بنسبة  %60.1، یلیه المستوى لیسانس بنسبة  %100االختیار بنسبة 

خامسا . %9، أخیرا المستوى ابتدائي بنسبة  %30و  51.3%بنسبة بعده المستوى ثانوي والمتوسط 

أصبحت تجنب بعض الحركات السیئة في الجلوس أو النوم لتفادي اإلصابة ببعض "اختیار السلوك 

، بعد المستوى %56.7للمستوى دكتوراه، یلیه المستوى ثانوي بنسبة  %66.6نجد نسبة " األمراض

، و أخیرا المستوى  %40.5و  %50وى لیسانس و الماستر بنسبة ، ثم المست%54.5ابتدائي بنسبة 

" غیرت بعض العادات السیئة بخصوص األكل الغیر صحي مثال"السلوك السادس .  %40متوسط بنسبة 

، ثم المستوى ثانوي %56.7للمستوى دكتوراه األولى ، تلیها نسبة المستوى لیسانس بـ  %6.66نجد نسبة 

للمستوى متوسط ، أما المستوى  %40، ونسبة %45.4توى ابتدائي بنسبة ، بعده المس%50.4بنسبة 
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أوال نسبة "  أصبحت تحاول إتباع نظام غذائي متوازن" سابعا السلوك المختار . %37.8ماستر فنسبته 

، ثم المستوى  %45و  45.5، و ثانیا المستوى االبتدائي والمتوسط  بنسبة %47.7المستوى ثانوي بـ

، و أخیرا المستوى دكتوراه بنسبة %37.8، بعده المستوى ماستر بنسبة  %44.9لیسانس بنسبة 

للمستوى متوسط یلیه  %45نجد نسبة "  أصبحت تحترم أوقات األكل مثال" السلوك الثامن . 33.3%

للمستوى  %24.3، ثم نسبة  %33.8، بعده المستوى لیسانس بنسبة %39.6المستوى ثانوي بنسبة 

السلوك التاسع من . للمستوى دكتوراه %0، و أخیرا نسبة %18.1ى ابتدائي بنسبة ماستر یلیه المستو 

هي األعلى للمستوى  %38.1نجد نسبة " لم تعد تتناول األدویة دون استشارة الطبیب " حیث االختیار 

،  %25و %27.2، ثم المستوى ابتدائي والمتوسط بنسبة  %32.4لیسانس ، بعده المستوى ثانوي بنسبة 

" السلوك العاشر نجد .  %0، أما أخیر نجد المستوى دكتوراه بنسبة  %18.9المستوى ماستر بنسبة ثم 

یلیه  %19.8، بعده المستوى ثانوي بنسبة هي األعلى للمستوى متوسط %35نسبة "  توقفت عن التدخین

 %0سبة ، و أخیرا ن%1.18، ثم المستوى ابتدائي بنسبة %17.7المستوى لیسانس و الماستر بنسبة 

نجد " توقفت عن شرب الخمر" السلوك الحادي عشر من حیث االختیار واألخیر هو . للمستوى دكتوراه

، بعده المستوى  %10للمستوى لیسانس و الثانوي، ثم المستوى متوسط بنسبة  %11.7و %11.8نسبة 

واضح  تفاوتاك هننالحظ أن  . %0، و أخیرا المستوى ابتدائي والدكتوراه بنسبة %8.1ماستر بنسبة 

عند درجة   45.236والتي بلغت ) ²كا(هذا ما دلت علیه قیمة  المستویات التعلیمیة، إجاباتنسب بین 

، وهذا )0.01( ألفاهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  و، 0.00 و مستوى داللة  35حریة 

حتمال الوقوع مع ا% 95لنتیجة هي نسبة التأكد من هذه ا ،توجد فروق في إجابات أفراد عینة معناه أنه 

  %.5في الخطأ بنسبة 

المكتسبة من خالل تتبع أفراد العینة  ةنستنتج أن هناك عالقة إرتباطیة بین السلوكیات االیجابی وعلیه    

للصفحات الصحیة عبر موقع الفایسبوك ومتغیر المستوى التعلیمي، ویكمن الفرق هنا في المستوى دكتوراه 
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توقفت عن " توقفت عن التدخین" نه لم یقوم باالختیار، بالنسبة لبعض السلوكیات منها التي الحظنا أ

أصبحت تغسل " "لم تعد تتناول األدویة دون استشارة الطبیب"  أصبحت تحترم أوقات األكل" شرب الخمر

و  وكیات ، ال تمارس هته السل، وهنا یتضح أن أفراد العینة ذوو المستوى دكتوراه"یدیك قبل وبعد األكل

  .هي بالنسبة لهم سلوكیات بدیهیة تمارس یومیا 

  :الجداول المتعلقة بالسلوكیات البیئیة والصحیة ب خاص استنتاج

وأكسبتهم  فیهمأثرت  یتابعها أفراد العینة،ى تللتوعیة البیئیة والصحیة ااصفحات تنتج أن نس      

النتائج التي جاءت بنسب متفاوتة بین سلوكیات ایجابیة في حیاتهم الیومیة وهذا یظهر من خالل 

أن اعتماد الفرد على وسائل في هذا الصدد ، السلوكیات الصحیة والبیئیة، إذ ترى نظریة االعتماد 

اآلثار المعرفیة والتي تضم كشف الغموض، حیث  : اإلعالم یترتب علیه مجموعة من اآلثار المتملثة في 

د العینة تستخدم مواقع التواصل االجتماعي  بحثا عن الحقائق توصلنا إلیه من خالل النتائج إذ أن أفرا

والمعلومات والمعرفة في المجال البیئي والصحي، حتى یكونوا على اطالع بما یدور حولهم، وبهذا تكون 

و میوالتم، إزاء المواضیع والقضایا البیئیة والصحیة، التي تؤدي  ملدیهم تراكمات معرفیة تغییر اتجاهاته

ترتیب أولویاتهم وهیكلتها بشكل یتوافق ویتجانس مع حیاتهم، فصفحات التوعیة تقوم بتوسیع بهم إلى 

اهتمامات األفراد للمواضیع، مما تجعلهم یشاركون في نشرها وحث الناس المحیط بهم على ضرورة التحلي 

عیة البیئیة بما یجب أن یكون، هذا فیما یخص اآلثار المعرفیة ، أما اآلثار الوجدانیة لصفحات التو 

والصحیة فهي مقتصرة، على الدعم المعنوي الن هته الصفحات تقوم بادوار هادفة تسعى من خاللها إلى 

لذا تحاول دائما أن ترفع من الروح المعنویة  ،أو تعزیز السلوك المرغوب فیه  الفعال، والتعدیل التغییر

  . تمعه للجمهور المتلقي وتعمل على تحسیسه بالتوحد واالندماج في مج
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التنشیط : إلى نوعین "دي فلور وساندرا بول" نأتي إلى اآلثار السلوكیة والتي یحصرها كل من       

والخمول ، أوال التنشیط في دراستنا وجدنا  أن الصفحات البیئیة والصحیة  تحاول من خالل طرح 

عدهم على التطور والرقي مواضیعها أن تجعل األفراد یغیرون سلوكیاتهم ویقومون بنشاطات ایجابیة تسا

والتمیز وما نستنتجه من خالل نتائجنا أن عینة الدراسة كانت نسبة كبیرة منها  نشطة مع المحتویات، 

نالحظ أن هناك سلوكیات ایجابیة في ما یخص التعامل مع البیئیة والصحة تم اكتسابها من خالل تتبع 

، أما ) 54(والجدول ) 51(من نتائج الجدول  كل عبر موقع الفایسبوك وهذا ما توضحهصفحات التوعیة 

 ،فیما یخص صفحات التوعیة والخمول فان هناك نسبة من أفراد عینة الدراسة لم یتأثروا بهته الصفحات

  .مما ترتب علیه الخمول والتجاهل وهذا الن متابعتهم وتفاعلهم وعلمهم بصفحات التوعیة  كان نادرا جدا

البیئي –صفحات التسویق االجتماعي التي تطرحها  رتك لمواضیع ونظ  ما هو تقییمك) 28(السؤال -

  ؟ عبر شبكة الفایسبوك –والصحي 

أفراد عینة الدراسة حول المواضیع البیئیة والصحیة التي تطرحها  تقییمیوضح  ):54(جدولال -

  الصفحات عبر موقع الفایسبوك 

  

التكرار  05بدائل اإلجابة على السؤال رقم 
  المشاهد

النسبة 
  ئویةالم

درجة 
  الحریة

K² مستوى  قیمة
 الداللة

 القرار

 34 102  جیدة

2 124.880 0.00 
دال  
عند 
0.01  

 59,3 178  حسنة 
 6,7 20  متوسطة
 %100,0 300  اإلجمالي
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 إجماالالبالغ عددهم عینة الدراسة و  أفرادإجابات  أننالحظ ) 30(و الشكل ) 54(من خالل الجدول     

تمحورت ، تمثلت المجموعة األولى في األفراد الذین  ثالث مجموعات إلىرد قد انقسمت ف) 300(

، %34.0فرد بنسبة مئویة بلغت) 102(وقد بلغ عددهم "  جیدة"بالبدیل  )05(إجاباتهم على السؤال رقم 

والبالغ عددهم "  مقبولة "أما المجموعة الثانیة فتمثل األفراد الذین كانت إجابتهم على هذا السؤال بالبدیل 

 الثالثةتمثل المجموعة %  6.7في حین نالحظ أن ما نسبته  %.59.3 فرد بنسبة مئویة قدرت بـ) 178(

   ،فرد) 20(والبالغ عددهم " متوسطة"الذین أجابوا على هذا السؤال بالبدیل األفراد التي تحتوي على 

) ²كا(للجوء إلى اختبار الداللة اإلحصائیة للتأكد من داللة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم ا و    

وهي قیمة دالة  124.880قدرت بـ ) 02(حیث نالحظ من الجدول أعاله أن قیمتها عند درجة الحریة 

، وبالتالي فإن هناك فرق دال إحصائیا بین المجموعات و )α=0.01(مستوى الداللة ألفا  إحصائیا عند

مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99من هذه النتیجة هو ، ونسبة التأكد الثانیةة لصالح المجموع

1.%     

ترى أن المواضیع التي تعالجها صفحات التسویق نستنتج من خالل النتائج أن أغلبیة أفراد العینة       

وفرها موقع  وهذا الن الخدامات التياالجتماعي الصحي والبیئي عبر موقع الفایسبوك حسنة وجیدة، 

یتناولها جعلت من المواضیع التي  ..) الصور ، الفیدیو، النص( المیلتیمیدیاك ،مستخدمیهالفایسبوك ل

البیئي - یوضح تقییم افراد عینة الدراسة لمواضیع حمالت التسویق االجتماعي) 30(الشكل 
عبر موقع الفایسبوك - والصحي

جیدة

حسنة

متوسطة
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لذا لقیت قبوال وفائدة ، ولها جمالیة خاصة ذات قیمة عبر صفحته ینشرها  والمسوق االجتماعي 

  . واستحسانا من قبل متتبعها عبر موقع الفایسبوك

البیئي –لمواضیع صفحات التسویق االجتماعي أفراد عینة الدراسة  تقییمیوضح ) 55(الجدول  -

  عبر شبكة الفایسبوك  تبعا لمتغیر الجنس  –والصحي 

          
الجنس 

حسب رأیك الخاص  ونظرتك لمواضیع صفحات 
عبر  –البیئي والصحي –التسویق االجتماعي 

 مج شبكة الفایسبوك
درجة 
 الحریة

Chi-
Square 

مستو 
ى 

 الداللة

القرا
 ر

  توسطةم  حسنة  جیدة

 ذكر 
49 86 13 148 

2 2.106 0.34
9 

غیر 
دال 
عند 
0.0

5 

33,1% 58,1% 8,8% 100% 

 أنثى 
53 92 7 152 

34,9% 60,5% 4,6% 100% 

 
المجم

 وع
102 178 20 300 

34,0% 59,3% 6,7% 100% 

  

ئیة والصحیة عبر موقع یللمواضیع الب همقییمت ، حولإجابات أفراد العینةنسب  أعالهیوضح الجدول       

وفئة  % 60.5بنسبة قدرت بـ  حسنة أنهاترى  اإلناثفئة  أننجد  إذالفایسبوك تبعا لمتغیر الجنس، 

أن من فئة الذكور ترى  % 33.1و اإلناثمن فئة  %34.9، كما نجد نسبة %58.1الذكور بنسبة 

من فئة اإلناث ترى أنها  %4.6ونسبة  لذكورافئة  من %8.8، في حین نجد نسبة مواضیعها جیدة

) ²كا(وهذا ما دلت علیه قیمة  ،هناك تقارب واضح بین إجابات الجنسینان نالحظ .  متوسطة مواضیع 

هي قیمة غیر دالة إحصائیا  و، 0.349و مستوى داللة    02عند درجة حریة   2.106والتي بلغت 

حول تقییمهم   ،ه أنه ال توجد فروق في إجابات أفراد عینة، وهذا معنا)0.05( ألفاعند مستوى الداللة 

حتمال مع ا% 95لمتغیر الجنس، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي  تبعائیة یالصحیة والبللمواضیع 
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نستنتج انه ال وجود لعالقة إرتباطیة بین متغیر الجنس وتقییم أفراد    ، وعلیه%5الخطأ بنسبة الوقوع في 

  .ئیة عبر موقع الفایسبوك یصفحات التوعیة الصحیة والب العینة للمواضیع

أفراد عینة الدراسة لمواضیع صفحات التسویق االجتماعي الصحي  تقییمیوضح ) 56(الجدول  -

  والبیئي  عبر موقع الفایسبوك تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي 

المستوى 
 التعلیمي

ونظرتك لمواضیع صفحات   حسب رأیك الخاص
عبر شبكة  –البیئي والصحي –ماعي الجتالتسویق 
 مج ما تقییمك لھا الفایسبوك

درجة 
 الحریة

Chi-
Squa

re 

مستو 
ى 

 الداللة
 القرار

  متوسطة   حسنة  جیدة

 
 11 1 9 1  ابتدائي

10 
 
 

10.89 
0.36

5 

 غیر
دال 
عند 

0.05 

9,1% 81,8% 9,1% 100% 

 
 20 2 9 9  متوسط

45,0% 45,0% 10,0% 100% 

 
  111 9 62 40  ثانوي

36,0% 55,9% 8,1% 100% 

 
لیسان

  س
44 69 5 118  

37,3% 58,5% 4,2% 100% 

 
 37 3 27 7  ماستر

18,9% 73,0% 8,1% 100% 

 
 3 0 2 1  دكتوراه

33,3% 66,7% 0% 100% 

 
المجمو

  ع  
102 178 20 300  

34,0% 59,3% 6,7% 100% 

یوضح الجدول توزیع نسب إجابات أفراد عینة الدراسة حسب تقییمهم للمواضیع البیئیة والصحیة       

نجد المستوى االبتدائي ذو االعلى " جیدة "عبر موقع الفایسبوك تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي، البدیل 

، %33، ثم المستوى دكتوراه بنسبة %36و %37.3، یلیه المستوى لیسانس والثانوي بنسبة %45نسبة بـ 

نجد "  حسنة" ، البدیل %9.1، و أخیرا المستوى ابتدائي بنسبة  %18.9بعده المستوى ماستر بنسبة 

، ثم المستوى دكتوراه بنسبة %73األعلى للمستوى ابتدائي، یلیه المستوى ماستر بنسبة  %81.8نسبة 
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، و أخیرا المستوى %55.9و المستوى ثانوي بنسبة ،  %58.5، بعده المستوى لیسانس بنسبة 66.7%

للمستوى متوسط إذ تعد النسبة األعلى،  %10نجد نسبة " متوسطة"، البدیل الثالث %45متوسط بنسبة 

بعدهما  %8.1ثم المستوى متوسط و الماستر بنسبة  %9.1یلیه المستوى ابتدائي والمتوسط بنسبة 

هناك تقارب واضح بین نرى أن .  %0لمستوى دكتوراه بنسبة ، و أخیر ا %4.1المستوى لیسانس بنسبة 

تبعا لمتغیر المستوي حول تقییمهم للمواضیع البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك  العینة أفرادإجابات 

 0.365ومستوى داللة  10درجة حریة عند  10.89والتي بلغت ) ²كا(ما دلت علیه قیمة  ، هذايالتعلیم

، وهذا معناه أنه ال توجد فروق في إجابات )0.05( ألفاإحصائیا عند مستوى الداللة  وهي قیمة غیر دالة

، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هي المستوى التعلیمي لمتغیرعلى السؤال السابق تبعا أفراد عینة الدراسة 

  %. 5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 95

توجد عالقة إرتباطیة بین إجابات أفراد عینة الدراسة حول یتضح من خالل  نتائج الجدول انه ال      

كل  أنوجدنا  إذتقییمهم للمواضیع البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك ومتغیر المستوى التعلیمي، 

مواضیع  ،عرض عبر موقع الفایسبوكتئیة التي یالصحیة والب مواضیعلاالمستویات التعلیمیة ترى أن  

  .حسنة
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 یوضح توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة حسب تتبعهم لصفحات البیئیة والصحیة) 57(الجدول  -

  :مدى استفادتهم منها  و عبر موقع الفایسبوك

ھل تتابع ھذه  
( الصفحات 

التي تنشر 
حمالت حول 
البیئة والصحة 

 )الفردیة

ھل تستفید من المعلومات التي تقدمھا 
على  -الصحیة والبیئیة –ھذه الصفحات 

درجة   مج ة الفایسبوكشبك
 الحریة

Chi-
Square 

مستوى 
 الداللة

 القرار
استفید 

  ال استفید  استفید قلیال  كثیرا

 دائما 
12 13 1 26 

04 36.26 0.00 
دال 
عند 

0.01 

46,2
% 

50% 3,8% 100% 

 أحیانا 
49 122 14 185 

26,5
% 

65,9% 7,6% 100% 

 
 89 24 58 7  نادرا

7,9% 65,2% 27% 100% 

 

 300 39 193 68 المجموع

22,7
% 

64,3% 13,0% 100% 

  

یوضح الجدول أعاله توزیع نسب إجابات أفراد العینة، حسب تتبعهم لصفحات البیئیة والصحیة عبر     

كل دائم یستفیدون موقع الفایسبوك ومدى إستفادهم منها، نجد أفراد العینة الذین یتابعون هته الصفحات بش

من أفراد العینة التي  %3.8،  و نسبة %46.2أما من یستفیدون كثیرا  فنسبهم   %50قلیال منها بنسبة 

یستفیدون  %26.5یستفیدون قلیال ونسبة  %65.9نجد نسبة " أحیانا"ال تستفید، أما من یتابعها بشكل 

 %65.2ینة من یتابعها نادرا، نجد نسبة ، أخیرا من أفراد الع%7.6كثیرا، أما من ال یستفید فنسبهم 

 36.26) ²كا(قیمة  تقدر   .یستفیدون كثیرا  %7.9ال یستفیدون، ونسبة  %27یستفیدون قلیال ونسبة 

، )0.01( ألفاوهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  0.00، ومستوى داللة 04عند درجة حریة 
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ونسبة التأكد من هذه   ،على السؤالین السابقین عینة الدراسة أنه توجد فروق في إجابات أفراد  یؤكدوهذا 

  %. 1مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99النتیجة هي 

فكلما زادت متابعة الصفحات ، المتابعة واالستفادة من المواضیعبین  إرتباطیةهناك عالقة  أننستنتج     

صفحات التوعیة الصیحة والبیئیة عبر وقع  وهذا الن، منفعةكانت هناك استفادة و  ا كلماومواضیعه

  الفایسبوك تقدم مواضیع 

توزیع إجابات أفراد عینة الدراسة حسب تتبعهم لصفحات البیئیة والصحیة ووجهة ) 58(الجدول  -

  نظرهم حول دور الصفحات في ترسیخ مفهوم التربیة البیئیة والصحیة 

ل تتابع ھذه  ھ
التي ( الصفحات 

تنشر حمالت حول 
ئة والصحة البی

 )الفردیة

عبر  -البیئیة والصحیة–ھل الصفحات 
الفایسبوك تمارس دورا في ترسیخ 
مفھوم التربیة البیئیة والصحیة لدى 

 الشباب الجزائري
درجة  مج

 الحریة
Chi-

Square 

مستو 
ى 

 الداللة

القرا
 ر

  ال  نعم

 دائما 
19 7 26 

02 5.696 0.05 

دال 
عند 
0.0

5 

73,1%  
. 

26,9% 100% 

 أحیانا 
127 58 185 

68,6% 31,4% 100% 

 
 89 40 49  نادرا

55,1% 44,9% 100% 

 
  300 105 195  المجموع

65% 35% 100% 

  

والصحیة عبر موقع  البیئة حول دور الصفحات أفراد عینة الدراسة وجهت نظر أعالهیوضح الجدول    

وهذا حسب تتبعهم  ،لدى الشباب الجزائري)  ةو البیئیالصحیة (لسلوكیات االیجابیة في ترسیخ ا الفایسبوك

أفراد من  %73.1نسبة : مایلي تظهر نتائج هذا الجدول  إذ، موقع الحیة والبیئیة عبر للمواضیع الص
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عبر  یتابعون الصفحات التي تنشر الحمالت التوعویة المتعلقة بالمواضیع الصحیة والبیئة الذین العینة

یجابیة لدى الشباب، و هته الصفحات لها دور في ترسیخ السلوكیات اال أنبشكل دائم یرون الفایسبوك 

 أنیرون  أحیاناالصفحات العینة الذین یتابعون هته  أفرادمن  %68.6نسبة . هذا نال یرو  %26.9نسبة 

لذین یتابعون االعینة  رادأفمن  %55.1نسبة  أخیرا ، وال یرون هذا منهم %31.4أما نسبة  لها دورا، 

 44.9دورا في ترسیخ السلوكیات االیجابیة بینما نجد نسبة  ته الصفحاتله أنهته الصفحات نادرا یرون 

في نتائج یتضح لنا من خالل النتائج انه یوجد تفاوت طفیف  .یوجد لها أي دور ال أنترى  %منهم

وهي قیمة  0.05ومستوى داللة ) 02(حریة  عند درجة 5.69 2الجدول بین البدائل ، إذ قدرت قیمة كا

 وق في إجابات أفراد عینة الدراسةفر  توجد أنه یؤكدوهذا  )0.05(عند مستوى الداللة الفا داال إحصائیا 

مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 99نسبة التأكد من هذه النتیجة هي  ،على السؤالین السابقین 

   و ،1%

كان تتبع انه كلما یتوضح من خاللهما  إذبین السؤالین إرتباطیة عالقة اك هن أننستنتج بالتالي      

المتتبعین  ةكلما زادت ثق، راالجتماعي بشكل مستم عبر مواقع التواصل الصحیة والبیئیة حمالت التوعیة

 یتضح لهم مدى دورها الفعال في التغییر ،لمواضیع وقوالبهااوتحلیل ة مالحظال بمجردو لهم،  بما تقدمه

   .االیجابي في المجتمع 
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 : محتوى صفحات التوعیة الصحیة والبیئیة عبر موقع الفایسبوك  تحلیل 4.5

  : وأداة الدراسةمنهجیة  1.4.5

عن طریق استخدام  )أصدقاء البیئة(وصفحة  )الصحة والعالج (ما تقوم بنشره صفحة  بتوصیفقمنا     

والطریقة ،بنشرها  یقومانن معرفة أهم المحتویات التي حتى نتمكن مالمالحظة العلمیة لمدة عشرة أیام ،

  .یعرضانهما من محتویاتومستوى تفاعل المتتبعین مع ما  یعالجان بها مواضیعهماالتي 

  : عینة الدراسة   2.4.5

 فمنها توعوي ، الخاصة بالمجال الصحي صفحاتالعدد هائل من موقع الفایسبوك  یوجد عبر     

األدویة وكسب اكبر عدد من  و ،سعى من خالله لترویج المنتجاتیربحي،  ومنها تجاري ، هادف

تكون من إنشاء جمعیات البیئة أو من طرف ، التوعیة البیئیة ب تقوم صفحاتهناك  كما أن. الزبائن

الصحیة التوعیة صفحات عن أهم قمنا بالبحث  من خالل صفحتنا عبر موقع الفایسبوكف. متطوعین

نه الصورة وهذا ما تبی،ة بأهم الصفحات المتواجدة عبر موقع الفایسبوك والبیئیة حیث ظهرت لنا قائم

قمنا باختیار هذه حیث  ،1"الصحة والعالج"وقع اختیارنا على صفحة  إذ، 02من الملحق رقم ) 2و1(

لها اكبر عدد من المتتبعین من بین   الصفحة على أساس تواجدها األول في القائمة وعلى أساس أن

أصدقاء "، أما صفحات التوعیة البیئیة اخترنا صفحة،  ،74816قدروا بـ  إذ  ،األخرى الصفحات الصحیة

، وهذا ألنها  صفحة تابعة لجمعیة جزائریة ناشطة في المجال البیئي، وتخاطب  2"ةالبیئة شفة البلید

عددهم الشباب الجزائري من خالل منشوراتها، كما أننا الحظنا أن لها عدد كبیر من األصدقاء یتراوح 

  .شخص  1251و یتابعها  2631

                                                
 1 https://www.facebook.com/al3lajnews/?fref=ts  20.00ساعة على ال  17/01/2017تصفح یوم  
 2 https://www.facebook.com/profile.php?id=100002256730194&fref=ts 21:13الساعة  على  

03/02/2017   
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 : صفحة الصحة والعالج  3.4.5

  :  المدة الزمنیة   1.3.4.5

وهي مدة تكفي   2017جانفي  28إلى غایة  2017جانفي  18تمت مالحظة هذه الصفحة من    

 . لتعترف على الصفحة وما تعرضه وطریقة معالجتها للمواضیع ومستوى تفاعل المتتبعین معها

 : التعریف بالصفحة 2.3.4.5

حاالت عالج اللختص بتقدیم وصفات و ت صحيتهتم بالمجال ال صفحة عبر موقع الفایسبوكهي     

قدم مقاالت طبیة كیمیائي أو عالج باألعشاب  حیث ت اء كان عالجالمرضیة بالعالج المناسب سو 

طب ض ، فهي عبارة عن موسوعة للعالجات التقلیدیة والطبیعیة والاألمرا وصحیة تهتم بعالج جمیع أنواع

  .1 2014تم إنشاء هذه الصفحة یوم   دیلبال

 : شكل الصفحة  3.3.4.5

تسمى  حائط الصفحة مقسم إلى ثالثة أعمدة یمین ویسار ووسط، أعلى الحائط توجد صورة كبیرة    

وهي صورة بها سماعة وعنوان الصفحة وكلمات بعدة "  La photo de couverture"الغالف بصورة 

  ).أ(وهي موضحة بالصورة   تعالجها المواضیع التي ألوان توحي إلى

 
                                                

 https://www.facebook.com/pg/al3lajnews/about/?ref=page_internal  1 21.00على سا  31/01/2017یوم   
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بالنقر علیها  "Nous contacter" هي على شكل عمود  نجد بها خانة باألزرق   :یمین الصفحة  .أ 

بالنقر علیها تظهر  Contacterتأخذ المستخدم مباشرة إلى الموقع الرسمي للصفحة، بجنبها خانة 

حة و إرسال الرسائل ، أسفل هاتین خانة الدردشة بحي یستطیع المتتبع هنا  التواصل مع الصف

بمعنى موقع  Website Health/Wellnessالخانتین توجد خانة مكتوب علیها بالغة االنجلیزیة 

خانة یستطیع المتتبع كتابة ما یبحث عنه من مواضیع تم  أیضاتوجد  أسفلها ،الصحة والعافیة

، أسفل هته الخانة  على النتیجةلعنوان یحصل المتتبع ، مجرد كتابة امعالجتها من طرف الصفحة 

توجد خانة من خاللها یمكن للمتتبع دعوة أصدقائه لمتابعة الصفحة، أسفل الخانة توجد جملتین من 

تعرف الصفحة بموقعها ومجال اختصاصها والمواضیع التي تعالجها ، بعدها نجد عدد  ،خاللها

له یتمكن المتتبع مباشرة إرسال رسالة روابط  باألزرق من خال 03المتتبعین للصفحة ، أسفلها توجد  

، زیارة الموقع الرسمي ، الرابط األخیر بالنقر علیه تخرج قائمة طویلة حول الصفحات االنجلیزیة  

الخاصة بالصحة والعافیة، أسفل ، نجد أنها تربط بین موقع الصفحة  و المواقع األخرى وهي 

Youtube Tab صفحة الفیدیوهات التي قامت بنشرها ، وأیضا بالمجرد النقر علیه تظهر في وسط ال

. بالنقر علیها تظهر كل المواضیع المعالجة على صفحة موقع التویتر Twitter خانة خاصة بموقع 

أسفل هذه التطبیقات نجد اقتراح الصفحة بخصوص صفحتین یمكن أن یتابعها المتتبع من خالل 

بالنقر علیها تظهر قائمة   on des visiteurs Publicati" أسفل خانة نجد . صفحة الصحة والعالج 

  .منشورات الزوار بإشراك صفحة الصحة والعالج 

أسفل صورة الغالف نجد أربع خانات، األولى من خاللها یستطیع المستخدم تتبع  :وسط الصفحة  .ب 

، الخانة الثانیة الخانة التي من خاللها یتم مشاركة المواضیع مع   J’aime الصفحة وهي خانة

من خاللها یتم حفظ الروابط التي تهم المستخدم ،  Enregistrer، الثالثة وهي  Partageألصدقاء ا

 :نقاط بالنقر علیها تظهر ثالثة اقتراحات وهي  3أما الخانة الرابعة على شكل 
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1 .Suggérer des Modifications : بمعنى اقتراح تعدیالت تخص الصفحة بالنقر علیها تظهر الئحة

  .یتم ملؤها من قبل المستخدم و إرسالها للصفحة تلقائیا معلومات 

2 .Creér une page  :یستطیع المستخدم إنشاء صفحة خاصة به  هامن خالل.  

3 .Bloquer:  بالنقر علیها یتم توقیف تتبع الصفحة.  

4 .Signaler la page  :ئقة موقع الفایسبوك بوجود ازعاجات او مواضیع غیر ال من خاللها یتم إشعار

  . تنشرها الصفحة

 اذ بخصوص مواضیع قامت بنشرها ، Suggestionsأسفل هذه الخانات نجد اقتراحات الصفحة     

نجد خانة مخصصة لمنشورات المتتبعین من  هاأسفل. تظهر مجموعة من الصور و عدد المعجبین بها 

ور الخاصة بالصفحة  أسفل نجد الص. خاللها یمكن لهم نشر مواضیع سواء كانت نص صور أو فیدیو 

photos  ،بالنقر على voir tout وهي الصور التي تم نشرها  ،تظهر كل الصور مقسمة على مجموعات

أي صور الصحیفة   photos du journal: مجموعات األول  07نجد أن لها إذ  ،من طرف الصفحة 

 30تضم  "یوم 30رجیم "صورة، المجموعة الثانیة صور حول موضوع الرجیم ،  1939عدد صورها 

 15وهي الصور المحملة من الهاتف  ،" Téléchargements mobiles: "صورة ، المجموعة الثالثة 

صور ،  05وهي  "  Photos de couverture"صورة ، المجموعة الرابعة خاصة بصور الغالف 

أما المجموعة  صورة ، 01" صحة"صور ، المجموعة السادسة الخاصة بـ  14" فوائد" المجموعة الخامسة 

 Vidéos“ ”الصور نجد هذه أسفل صور،  04لصفحة ، الصور الخاصة با Photos de profil األخیرة 

وفي األسفل یظهر على  ،تظهر كل الفیدیوهات التي قامت الصفحة بنشرها  voir toutبالنقر على 

من اإلعجابات  وهذا الن له اكبر عدد،عرض الشاشة فیدیو خاص بموضوع البیتزا بصورة  واضحة 
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كل ما ننقر إلى أسفل تظهر كل " Publications"بعدها نجد . والمشاركات من بین الفیدیوهات األخرى

  .منشورات الصفحة من أخر منشور إلى أول منشور لها بالتاریخ والوقت 

أسفله  ،یوحي إلى التغذیة والریاضة ،قلب بهمربع  بداخلفي األعلى نجد صورة  : یسار الصفحة   .ج 

، al3lajnewsنذهب مباشرة إلى الصفحة وأسفله عنوان الكتروني  علیه، وان الصفحة ، بالنقرعن

عند النقر علیها نذهب إلى حائط   Accueilأسفله نجد . خاص بالصفحة عبر موقع الفایسبوك

بالنقر علیها تظهر شاشة  تخص المعلومات الشخصیة   A proposالصفحة، أسفلها مباشرة نجد 

تحتوي على تفاصیل تخص تاریخ إنشائها ، التعریف بعمل الصفحة و عناوین  للصفحة حیث

بالنقر علیها تظهر قائمة الصور ،   photosالخ بعدها نجد خانة ...الكترونیة لها عالقة بالصفحة 

عند النقر علیها تظهر كل الفیدیوهات التي نشرتها من موقع الیوتیوب ،   You Tubeأسفلها خانة 

عند النقر علیها تظهر كل المقاالت التي قامت الصفحة بنشرها منذ أن تم   Articlesأسفلها نجد 

نجد كل الفیدیوهات التي قامت بنشرها مباشرة دون االعتماد على روابط  Vidéosبعدها خانة . فتحها 

تفاعل بـ من خالل هذا تظهر إحصائیات خاصة Mentions J’aimeأو مشاركات، بعدها نجد 

من خاللها تظهر  Twitterأسفلها نجد خانة  . ع الصفحة باألرقام والرسم البیاني المتتبعین م

إال إنها فارغة ال تحتوي  You tubeصفحتها عبر موقع التویتر، بعدها خانة أخرى خاصة بموقع 

بعدها یوجد . بالنقر علیها تظهر كل منشورات الصفحة  Publicationsعلى أي منشور، أسفلها یوجد 

Welcome  من خالل هذا الرابط یتم  ،بالنقر علیها نجد ثالث روابط األول خاص بـتكنولوجیا بالعربي

خاص بالموقع الرسمي للصفحة " عالج"تحمیل برامج خاصة بالتكنولوجیا الكومبیوتر ، الرابط الثاني 

 .، وأخیرا رابط خاص بتحمیل البرامج من الرابط األول 
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  : التعلیق على شكل الصفحة  3.3.4.5

توفر  فهي، وضوح والبساطة وسهولة البحث فیهاتتمتع صفحة الصحة والعالج من حیث الشكل بال    

روابط وعناوین تشعبیة یتم من خاللها الوصول إلى المعلومات الشخصیة و المنشورات الخاصة بها و 

كن ألي شخص یمأین  ،كما أنها توفر خدمة التواصل )خاصیة الموقع(بمتتبعیها بسهولة وسرعة تامة،

  .دمات التي یوفرها موقع الفایسبوككل الخ فهي تستفید من، والتواصل مع الصفحة ،رسائل مباشرةإرسال 

أما فیما یخص استخدامها . وجدنا كل الخانات االلكترونیة تحتوي على كم من المعلومات المتنوعة إذ   

ور المنشورات فهي  صور معبرة، للصور سواء كانت الخاصة بغالف الصفحة وعنوانها الرئیسي، أو ص

، فهي ذات ألوان فاتحة والبساطة أرى أنها وفقت إلى حد كبیر في اختیارها وهذا ألنها تتمتع بالوضوح

اءة وفهم ما تحتویه بسهولة وزاهیة تریح المتتبع من خالل النظر والتمعن في محتواها، وتسهل علیه قر 

   .كبیرة

وهذا  ،الصفحة بصفة عامة هي صفحة مالئمة للتوعیة الصحیةلذا ما یمكن أن نقوله على شكل     

  .استقطاب اكبر عدد من المتتبعین و التأثیر فیهم  علیها الجاذبیة مما یسهلب لتمتعها
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  :جدول المالحظات  4.3.4.5

    "الصحة والعالج " بمنشورات صفحة یوضح المالحظات الخاص) 59(جدول  -

  التفاعالت  ضشكل العر   المحتوى المعروض  الساعة  الیوم
موضوع عن الطبخ بعنوان طریقة عمل البسبوسة  5  22:08  2017/01/18

  بالقشطة
  .)03(الصورة ) 02(موضح في الملحق 

 رابط تشعبي لموقع الیوتیوب  6
  فیدیو -

 إعجاب  11 -
  تعلیق 03 -

األعراض –عالج التهاب الحلق  موضوع معنون بـ -  23:16
   )04صورة  02ملحق ( عفات والعالج المضا

 .رابط تشعبي للموقع الرسمي للصفحة   -
  .صور ونص  -

 إعجاب  21 -
 مشاركة  2 -
  تعلیق 03 -

وصفات تبقي بشرتك نقیة وصافیة  06أهم  ائد الجزر وفو  -  22:02  2017/01/19
  ) 05صورة  02ملحق(

 رابط تشعبي للموقع الرسمي للصفحة   -
  صور ونص  -

 إعجاب  44 -
 مشاركة  04 -
  تعلیق 01 -

 نص  -  وسة بالقشطة فیدیو عمل بسب -  22:48
  رابط تشعبي لموقع الصفحة -

 إعجاب  10 -
 مشاركة  01 -
  تعلیق 01 -

أهم الوصفات لتحصلي على بشرة  -فوائد التین للبشرة -  22:55
  )06صورة  02ملحق(خالیة من البثور 

 رابط تشعبي للموقع الرسمي للصفحة   -
  صور ونص -

 إعجاب  29 -
  تعلیق02 -
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  -فضل طرق عالج حب الشبابأ–عالج حب الشباب -  08:56  2017/01/20
  ) 07صورة  02ملحق (

  لموقع الرسمي للصفحة  لتشعبي  رابط -
  نص وصور -

 إعجاب  18 -
  مشاركة 02 -

تعریف القمل وتشخیصه وطرق - عالج القمل والصیبان  -  08:57
  ) 08ص  02ملحق ( -عالجه

  الرسمي للصفحة  للموقع تشعبي  رابط -
  نص وصور -

 إعجاب 25 -
 مشاركة 03 -
  لیقتع 01 -

  
  
  
  

2017/01/21  

دكتور إیهاب مشاركة الموضوع من صفحة ال-   )09صورة  02ملحق  (  مرطبات البشرة -  08:58
  .الدائي

  صورة و نص  -

  إعجاب 20 -
  تعلیق   03 -

  )11 ورةص 02ملحق (أهم فوائد النعناع الصحیة والجمالیة  -  10:00
  

 لموقع الرسمي للصفحة  لتشعبي  رابط  -
  صور ونص  -

 اب إعج 04 -
  تعلیق 01 -

  )10 ورةص 02ملحق (. عالج السرطان باستخدام الذهب  -  10:00
  
-   

 تشعبي إلى الموقع الرسمي للصفحة   رابط -
  صور ونص -

 إعجاب  09 -
 مشاركة 01 -
  تعلیق 02 -

10:03  
  
  

 أغذیة تمنحك وأطفالك الذكاء والحیویة  -
  تحسین أسلوب حیاتك في فصل الشتاء یقیك من األمراض 

  ) 12 ورةص 02ملحق (

تشعبي المتتبع إلى الموقع الرسمي  رابط -
 للصفحة  

  صور ونص -

 إعجاب  61 -
 مشاركة  11 -
  تعلیق  07 -
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17:21   

قیك من األمراض ین أسلوب حیاتك في فصل الشتاء یتحس -
   )13صورة  02ملحق (

  مشارك من صفحة تسمى سباركل -
  صورة و نص    -

  إعجاب  13 -
  تعلیق06 -
  

  
  
  
  
  
  

2017/01/22  
  
  
  
  
  
  

  لسانك مؤشر عن مدى صحتك: راسة مثیرة د -  12:03
  ) 14صورة  02ملحق (

 الموقع الرسمي للصفحة إلى تشعبي  رابط -
  نص +صورة  -

 إعجاب  29 -
  مشاركة  05 -

(     فائدة للخس تغنیك عن الطبیب 12فوائد الخس أهم  -  13:00
   )15صورة  02ملحق 

  

 رابط تشعبي إلى الموقع الرسمي للصفحة -
  نص + صورة  -

 ب إعجا 54 -
  مشاركة  05 -

  ) 16(صورة  02ملحق (طریقة عمل الشیز كیك  -  16:09
  

 رابط تشعبي إلى موقع الصفحة الرسمي -
  فیدیو  -

 إعجاب  8 -
  مشاركة 01 -

  تعرف على األغذیة التي تساعد على تحسین أداء المخ   16:03
  )17(صورة  02ملحق (
  

 رابط تشعبي إلى موقع الصفحة الرسمي  -
  صورة + نص  -

 إعجاب  29 -
 مشاركة  04 -
  تعلیق  01 -

 02ملحق ( - هام جدا جدا–فؤائد القسط الهندي البني العظیم    20:56
  )18(صورة 

 رابط تشعبي لموقع الیوتیوب  -
 فیدیو  -

  

 إعجاب  8 -
  مشاركة  01 -
  

21:20   
  

 )19صورة  02ملحق (من فوائد الزعتر  -
  

تشارك الموضوع من صفحة الدكتور إیهاب  -
 دالي

  نص + صور  -

 إعجاب  11 -
  تعلیق 2 -
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2017/01/23  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أعراض الحمل قبل الدورة والحمل الكاذب وكیفیة القیام  -  00:44
  )20صورة  02ملحق (باختبار الحمل 

 رابط تشعبي إلى الموقع الرسمي للصفحة  -
  نص +صوة -

 إعجاب  15 -
  مشاركة  03 -

  )21صورة  02ملحق (غزارة الطمث /غزارة الدورة الشهریة -   07:06
  

 إعجاب  8 -  نص  -
  مشاركة  01 -

  اعجاب 10 -  نص  -  وصفة قویة لعالج سرطان الثدي  -  07:07
07:09   

  
  

فوئد البردقوش أو المردقوش العجیبة وقیمته العالجیة  -
  )22صورة  02ملحق (وطرق استخدامه 

  

 صورة + نص  -
  

  

 إعجاب  54 -
 مشاركة  06 -
  تعلیق  01 -

07:22  
  

 )23صورة  02ملحق (اللوزتین  -
  

 رة صو + نص  -
  

  إعجاب  13 -
  مشاركة  01 -

 صورة + نص -  )24صورة  02ملحق (فوائد المریمیة -  07:24
  
  

 إعجاب 86 -
 مشاركة  19 -
  تعلیق 02 -

ملحق (موضوع عن تكون األكیاس الوظیفیة في المبیض  -   07:25
  )25صورة  02

  إعجاب  04 -  نص  -

  إعجاب  16 -  نص  -  )26صورة  02ملحق (من عالمات ضعف المناعة  -  07:25
  إعجاب  25 -  نص -  )27صورة  02ملحق (الحمص  -   07:26
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  إعجاب   16 -  نص  -  لعالج الكحة والسعال القوي وضیق التنفس -  07:27  
  إعجاب  8 -  نص  -  )28صورة  02ملحق (مضاعفات السكري  -  07:27
 02ملحق (وصفة لتنظیم الدورة الشهریة عند النساء  -  07:28

  )29صورة
  إعجاب  8 -  نص  -

  إعجاب 10 -  ص ن -  لتسهیل الوالدة -  07:29
  إعجاب  05 -  نص  -  )30صورة  02ملحق (لعالج الضعف الجنسي عند الرجال  -  07:29
07:30  

  
لقویة المبایض ولعالج تكیس المبایض، ولعالج عدم  -

 انتظام الدورة الشهریة ، ولعالج اختالل الهرمونات
  )31صورة  02ملحق (  -

 نص + صورة  -
  

 إعجاب  22 -
  مشاركة  04 -

لون العصبي والبواسیر ولعالج سرطان القولون لعالج القو  -   07:31
  )32صورة  02ملحق (والمعدة 

 اعجاب 0 3 -  نص  -
 مشاركة  01 -
  تعلیق 01 -

 إعجاب 17 -  نص  -  ) 33صورة 02ملحق (عالج إنتفاخات وغازات البطن  -  07:32
   مشاركة 04 -

صورة  02ملحق (فوائد أكثر من رائعة " الكندر"اللبان المر  -  07:33
34(  

 إعجاب  37 -  نص +صورة  -
  مشاركة 11 -

  إعجاب  03 -  نص  -  )35صورة  02ملحق (وصفة قویة جدا لعالج الصدفیة نهائیا  -  07:34
عالج التهاب الكبد الفیروسي وتلیف الكبد وسرطان الكبد     -  07:35

  )36صورة  02ملحق (
  إعجاب  10 -  نص  -
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صورة  02ملحق (أالم الرقبة وعالقتها باألم الصداع والتركیز  -  07:36
37(  

  إعجاب  12 -  نص  -

  إعجاب  02 -  نص  -  )38صورة  02ملحق (لمریض النحافة  -  07:36
 لقاء مع أخصائیة التغذیة لیندا أبو حویلة عن نزول الوزن -   07:38

  )39صورة  02ملحق (
 Lindaمشاركة الموضوع من صفحة  -

Nutrition center  فیدیو  
  اعجاب  15 -

صورة  02ملحق ( معلومات التغذیة من كورنیش أبو ظبي -  07:39
40(  

 Lindaمشاركة الموضوع من صفحة  -
Nutrition center  

  فیدیو -

 إعجاب  03 -
 تعلیق 01 -

 إعجاب 12 -  نص -  )41صورة  02ملحق (آیات إبطال السحر المس والریح  -  07:42
  مشاركة  4 -

لعالج األرق ولعالج الوتر واالكتئاب ولعالج صداع  -  07:43
 الشقیقة 

  )42صورة  02ملحق (

 إعجاب 19 -  نص  -
  مشاركة  2 -

  عالء الدین التالحميمشارك من صفحة  -  )43صورة  02ملحق (فوائد وطریقة استخدام القسط الهندي  -  07:44
  .فیدیو  -

  ال یوجد

 "نعیم رمضان"مشارك من صفحة  -  )44صورة  02ملحق (االعتذار  -  07:45
  صورة -

  إعجاب  01 -
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 تئاب أطعمة لمقاومة الشیخوخة والتعب واالك 10أفضل  -  07:50
  )45صورة  02ملحق (

  Linda Nutrition centerمشارك من صفحة  -
  صورة  -

  إعجاب  10 -

  Linda Nutrition centerمشارك من صفحة  -  )46صورة  02ملحق (نصیحة لصحتك  -  07:51
  صورة  -

  إعجاب  04 -

 Linda Nutrition centerمشارك من صفحة  -  حیل تساعد على فقدان الوزن بسهولة  -  07:51
  صورة  -

  إعجاب  35 -

  Linda Nutrition centerمشارك من صفحة  -  )47صورة  02ملحق (أهم مسببات فتح الشهیة  -  07:53
  نص + صورة  -

  إعجاب  05 -

لقاء أخصائیة التغذیة لیندا ابو حویلة في التلفزیون األردني  -  07:53
  والحدیث عن فصل الشتاء وحرق الدهون 

 Linda Nutrition centerمشارك من صفحة  -
  دیوفی -

  إعجاب  02 -

 أسباب تساقط الشعر حصة ألخصائیة التغذیة  -  07:55
  )48صورة  02ملحق (

  Linda Nutrition centerمشارك من صفحة  -
  فیدیو  -

  إعجاب  01 -

تقریر خاص ألخصائیة التغذیة أسیل جزرة من أخصائیات  -  07:56
  )49صورة  02ملحق ( Linda Nutrition centerمراكز 

  إعجاب  01 -  فیدیو -

 مشارك من صفحة روائع الكون  -  )50صورة  02ملحق (حدیقة ثینحفلیر الوطنیة أیسلندا  -  07:56
  فیدیو  -

  إعجاب  22 -
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تكریم باحثة مصریة لنجاح تجاربها في عالج السكري  -   07:57
 بزیادة األنسولین في الدم عن طریق الشیح البلدي 

  )51صورة  02ملحق (

 رابط تشعبي لبوابة األهرام الزاراعي  -
  نص + صورة -

 اعجاب 160 -
 مشارك  67 -
  تعلیق  01 -

هام جدا ألمراض "عالج معظم أمراض القلب بالزعرور  -  07:58
  )52صورة  02ملحق ("القلب

 مشارك من صفحة عالء الدین التالحمي  -
  نص + صورة  -

  إعجاب  04 -

 مشارك من صفحة إذاعة صوت الغد  -  )53صورة  02ملحق (استمعوا لهذه البشارات  -  07:58
  دیوفی -

 إعجاب  10 -
  تعلیق 01 -

07:58  
  

 مشارك من صفحة عالء الدین التالحمي  -  )54صورة  02ملحق (تعریف فوائد نبات الخلة  -
  فیدیو -

  إعجاب  05 -

مرض عرق النسا أعراضه وطرق عالجه               -  07:59
  )55صورة  02ملحق (

 مشارك من صفحة كل یوم معلومة طبیة  -
  صورة + نص -

 إعجاب  45 -
  ق تعلی 04 -

 اعجاب  21 -  نص  -  وصفة لتنزیل الوزن ولتخسیس البطن والكرش -  07:59
 مشاركة 04 -
  تعلیق  02 -

 إعجاب  14 -  صورة + نص  -  )56صورة  02ملحق (عشبة العلندة  -   08:01
 مشاركة 06 -
  تعلیق03 -

 مشارك من صفحة عالء الدین تالحمي   -  )57صورة  02ملحق ( 2عالج سلطان المعدة  -  08:01
  فیدیو  -

 اب إعج 01 -
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 مشارك من صفحة عالء الدین تالحمي   -  1عالج سلطان المعدة  -  08:02
  فیدیو -

 إعجاب  02 -
  

 مشارك من صفحة نعیم رمضان -  موضوع عن تحقیق األحالم -  08:02
  نص -

  إعجاب  05

 إعجاب  41 -  صورة + نص  -  )58صورة  02ملحق (أعراض التهاب الجیوب األنفیة  -  08:04
 مشاركة  07 -
  تعلیق  09 -

طریقة عمل القطایف في المنزل خطوة خطوة          -   14:12
  )59صورة  02ملحق (

 رابط تشعبي لموقع الصفحة الرسمي  -
  نص+صور -

 إعجاب  30 -
 مشاركة 01 -
  تعلیق 02 -

 قناع الزبادي والبرتقال لوجه صافي من الحبوب -  20:51
  )60صورة  02ملحق (

 مشارك من صفحة سباركل  -
  نص + صورة  -

 إعجاب  07 -
  تعلیق 03 -

 
 
 
 
 
 

2017/01/24  

 مشارك من صفحة دكتور إیهاب الدالي  -  )61صورة  02ملحق (تحذیر من دكتور جوجل  -  05:50
  صور+نص -

 إعجاب  09 -
  تعلیق 04 -

 عالج حب الشباب أفضل طرق عالج حب الشباب -  13:01
  )62صورة  02ملحق (

 رابط تشعبي للموقع الرسمي للصفحة  -
  نص +صورة  -

  إعجاب  04 -

 البرتقال الصحیة وابرز وصفاته للبشرة  أهم فوائد -  13:02
  )63صورة  02ملحق (

 رابط تشعبي للموقع الرسمي للصفحة -
  نص + صورة -

 إعجاب  24 -
  مشاركة 02 -

 إعجاب 11 -  نص  -  )64صورة  02ملحق (لتسهیل الوالدة  -  14:43
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   تعلیق 01 -
 طرق تساعد على حساب موعد الوالدة بدقة 04أهم  -  18:25

  )65صورة  02ملحق (
 تشعبي للموقع الرسمي  رابط -
  نص+ صور -

 إعجاب  08 -
 مشاركة 01  -
  تعلیق 02 -

 أعراض الحمل  عالمات الحمل األكیدة و األكثر شهرة  -   18:33
  )66صورة  02ملحق (

 رابط شعبي للموقع الرسمي -
  صور+ نص  -

  إعجاب  09 -

 كیف تتجنب السمنة في فصل الشتاء  -  18:57
  )67صورة  02ملحق (

 تور ایهاب الدالي مشاركة من صفحة الدك -
  صور  -

 إعجاب  18 -
  تعلیق 01 -

 العالقة الحمیمیة فوائد الجماع الصباحي بین الزوجین -  20:26  2017/01/25
   )68صورة  02ملحق (

 رابط تشعبي لموقع الصفحة الرسمي -
   نص +صورة  -

 إعجاب 31 -
 مشاركة  01 -
  تعلیق  05 -

 تجنبها أطعمة خطیرة تسبب لك الموت المفاجئ 10 -   17:13  2017/01/26
  )69صورة  02ملحق (

 رابط تشعبي لموقع الصفحة الرسمي -
  نص + صورة -

 إعجاب  23 -
  مشاركة 03 -

17:17   
  

 تعرف على ابرز فوائد زیت السمسم للشعر والبشرة  -
  )70صورة  02ملحق (

 رابط تشعبي لموقع الصفحة الرسمي -
  نص+ صورة

 إعجاب 07 -
   تعلیق 01 -

18:08  
  

 عالج القشرة ماسك الزنجبیل الجل األمثل ل -
  )71صورة  02ملحق (

 مشارك من صفحة سباركل  -
  نص+صورة  -

 إعجاب  13 -
  تعلیق 01 -

 مشارك من صفحة دكتور إیهاب  -  )72صورة  02ملحق (عین الجمل  -  19:21
  صور+ نص -

 إعجاب 34 -
  تعلیق 07 -
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 –األسباب األعراض والعالج -عالج الصداع النصفي -  20:58
  )73صورة  02ملحق (

 ع الصفحة الرسمي رابط تشعبي لموق -
  صورة+ نص -

 إعجاب  34 -
 مشاركة 04 -
  تعلیق 05  -

 مشارك من صفحة إیهاب الدالي  -  فؤائد الشعیریة  -  07:57  2017/01/27
  صورة+ نص -

 إعجاب  14 -
  تعلیق 02 -

عالج البواسیر باألعشاب ، أهم األعشاب التي تساعد في  -  21:59
 )74صورة  02ملحق (عالج البواسیر 

  

 لصفحة الرسمي رابط تشعبي لموقع ا -
  نص+صورة -

 إعجاب  46 -
 مشاركة 06 -
  تعلیق  05 -

  یوضح عدد المواضیع المنشورة  حسب أیام الدراسة المحددة  )60(الجدول  -

  مدة الدراسة    

  18/01/2017  19/01/2017  20/01/2017  21/01/2017  22/01/2017  23/01/2017  24/01/2017  25/01/2017  26/01/2017  27/01/2017  

  02  05  01  07  49  06  05  02  03  02  ضیعالمواعدد  

  82  الكليالمجموع 
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  یوضح نوع المواضیع المعالجة خالل فترة الدراسة وعددها ) 61(الجدول  -

  مواضیع اخرى  مواضیع حول الصحة  المواضیع

  08  74  عددها

  

  ى المعروض واالعتماد على الروابط والمواقع حول شكل التفاعل والمحتو ) 59(یلخص باألرقام المعلومات التي یحتویها الجدول) 62(الجدول  -

  المشاركات الروابط و  شكل المحتوى المعروض  شكل التفاعل  

  الروابط  المشاركات  فیدیو  نص  صورة  صورة+نص  تعلیق  مشاركة  إعجاب  البدائل

  27  27  14  22  05  41  97  198  1548  التكرارات

  54  82  1843  المجموع الكلي
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  : على صفحة الصحة والعالجلیل التعلیق و التح  5.3.4.5

ن م التي سجلت خالل فترة الدراسة المحددة ،الجدول العام للمالحظات) 59(یعتبر الجدول    

ت تفاعالوال ،المواضیع المعالجةب الخاصةیضم كل المعلومات  إذ ،27/01/2017أي غایة  18/01/2017

  .الفترة وشكل المحتویات المعروضة في هته

،  )59(جداول وهذا لتسهیل قراءة الجدول  03 إلى ،م المعلومات التي یحتویها الجدول العامقمنا بتقسی     

قمنا بتقسیم فترة الدراسة إلى أیام حتى نتمكن من التعرف على عدد المواضیع ) 60(من خالل الجدول 

ة الدراسة تناولت المنشورة لكل یوم، وتظهر النتائج الخاصة بهذا الجدول أن صفحة الصحة والعالج خالل فتر 

الحظنا أن أعلى و اغلبها تخص الطبخ ،  مواضیع أخرى، 08وضوع حول الصحة وم 74موضوع ،  82

موضوع حول الصحة  44موضوع،  49حیث نشرت الصفحة  23/01/2017عدد للمنشورات كان یوم 

و  00:44عة بدأت النشر من الساإذ  ،مواضیع حول الطبخ ، مقسمین على فترات مختلفة من الیوم 05و

أول منشور لها مواضیع حول الصحة،   07بـ  24/01/2017، یلیه یوم 20:51غایة الساعة استمر إلى 

 01/2017/ 22، بعده یوم18:57أخر منشور كان على الساعة و  ،05:50على الساعة في هذا الیوم كان 

و أخره كان على   12:03مواضیع حول الصحة وموضوع حول الطبخ أول منشور كان على الساعة  05بـ 

، حیث نشر الموضوع األول على مواضیع حول الصحة 05بـ  26/01/2017،  یلیه یوم 21:20الساعة 

، أما عدد المواضیع المنشورة في األیام األخرى 20:58الموضوع األخیر على الساعة ، و  17:13الساعة 

ل ما تم نستنتج من خال.  لیوممواضیع تم نشرها على فترات مختلفة من ا 03و 01فكانت تتراوح بین 

أن صفحة الصحة والعالج ال تلتزم بنشر عدد معین من المواضیع الصحیة في  ،مالحظته خالل هذه المدة

الیوم  بل كل یوم تنشر حسب المواضیع المتاحة لدیها أو المواضیع التي ترى أنها یجب أن تتطرق لها في 

واقع التواصل االجتماعي ال یشترط عدد معین للنشر وال ذلك الیوم وهذا الن عمل صفحات التوعیة عبر م

حیث یختلف توقیت نشر الصفحة للمواضیع من ) 59(حتى زمن معین وهذا ما لحظناه من خالل الجدول 
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وحتى في اللیل ،في المساء ، و في منتصف النهار  ، ویوم إلى أخر فنجد أنها تنشر في الصبح الباكر

عین لنشر مواضیعها،  الن المتتبع للصفحة یستطیع أن یرى كل ما قامت وأخره، فهي غیر ملزمة بوقت م

الصفحة بنشره في ذلك الیوم، ویصله كل جدیدها بمجرد فتح حسابه أو االطالع على الصفحة، وهذا ما لم 

رسالته  یعرضكان یجب على المسوق االجتماعي أن  أین ،یكن موجود قبل في وسائل اإلعالم التقلیدیة

إال أن  ، الغرض المطلوبق ال تحق و ،تصل إلى الجمهور المستهدفال فإنها وقت الذروة، و إال التوعویة 

یكون المستخدم هنا محرر من كل القیود الزمانیة  إذ ،األمر یختلف تمام باستخدام مواقع التواصل االجتماعي

اإلعالمیة على المسوق التي تفرضها المؤسسات ) كالمساحة ، والتوقیت ( والمكانیة، وحتى قیود النشر

ها االجتماعي، فالمستخدم هنا في عالمه الخاص ومع الوسیلة التي یمتلكها حر طلیق ، یستطیع من خالل

  .نشر ما یرید في أي زمان ومكان

قمنا من خالله تصنیف المواضیع المعالجة في الصفحة وكان هناك نوعین من المواضیع )  61(الجدول     

موضوع أما المواضیع األخرى والتي تناولت من  74وكان عددها في هذه الفترة  األولى الخاصة بالصحة

فالصفحة هنا اهتمامها األول وهدفها من إنشاء الصفحة . 08خاللها نصائح ووصفات للطبخ  فكان عددها 

ول هو تقدیم المعلومة الطبیة والتوعیة الصحیة لألفراد وكسب اكبر عدد من المتتبعین، فالحظنا أنها تحا

جذبهم لمتابعتها وهذا باستخدام العبارات التي تثیر االنتباه و الفضول لدى المتتبع  لذا وجدناها تستخدم 

الخ ، قصد التأثیر " .. الموضوع خطیر"، "الموضوع غایة في األهمیة" "هام جدا جدا " عبارات كثیرة منها 

یمكن أن نفسر هذا ، إذ اضیع حول الطبخ في المتتبع وجره لتصفح الموضوع ، والحظنا أنها قامت بنشر مو 

من وقت إلى أخر یقوم  لذا  ،بان القائم على الصفحة أو المسؤول على نشر المواضیع یهوى مجال الطبخ

  .وكسر الملل بالتغییر ،لمواضیع اجدید على  إضافةخاصة به كما انه یرید بنشر محتویات 

، حیث قمنا لمواضیع المطروحة خالل فترة الدراسة تفاعالت المتتبعین مع اعدد یوضح ) 26(الجدول    

والتفاعل " partage"التفاعل بالنقر على أعجبني، التفاعل بالمشاركة : بتصنیف التفاعل على أساس 
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تفاعل، حیث قدر  1843بالتعلیق، من خالل هذا الجدول  نالحظ  أن العدد اإلجمالي للتفاعالت قدر بـ 

أما  198، والتفاعل عن طریق المشاركة مع األصدقاء بـ 1548جبني بـ التفاعل عن طریق النقر على أع

، لذا نالحظ من خالل هذه األرقام أن المتتبعین لمواضیع صفحة 97التفاعل مع المحتویات بالتعلیق فقدر بـ 

الصحة والعالج عبر الفایسبوك یتفاعلون مع محتویاتها بشكل كبیر وهم یفضلون أكثر التفاعل بالنقر على 

یصرحون أن المحتوى أعجبهم ، كما أن هناك فئة كبیرة من المتتبعین تفضل التفاعل التي بها " أعجبني "

وهذا یساعد الصفحة كثیرا على  نشر  ،عن طریق مشاركة المحتوى مع األصدقاء حتى تعم الفائدة بینهم

تعلیق فنالحظ أن عددها أما بخصوص التفاعل عن طریق ال .وجلب العدید من المتابعین الجدد محتویاتها،

بالتعلیق  أغلبیة من یقومونبان  ،لذا یمكن أن نفسر هذا"  أعجبني"قلیل مقارنة مع عدد التفاعل بالنقر على 

 لذا یحاولون طرحو یریدون االستفسار عنه، نجد لدیهم اهتمامات خاصة بالموضوع على المحتویات 

حول الموضوع ،  ما توصلنا إلیه حقیقة  من خالل نتائج ، أو لیقدموا إضافات أخرى انشغاالتهم و تساؤالتهم

كیف تتفاعل مع صفحات التوعیة "دراسة الجمهور التي قمنا بها حیث تم طرح سؤال على عینة الدراسة مفاده 

المشاركة "وتلیها نسبة البدیل   %60،4فكانت النسبة األكبر للبدیل النقر على أعجبني بـ " البیئیة والصحیة

نسب دراسة الجمهور بخصوص التفاعل مع .  % 13.3، أما التعلیق بالكتابة نسبته %19بـ "  اءمع األصدق

وفي هذا الصدد تحدد نظریة بیلز أنواع التفاعل إلى  .المواضیع متطابقة مع دراسة المحتوى والتفاعالت 

  : فئتین وهما 

 یشمل نوعین :  التفاعل المحاید :  

 وهي التي تشمل طلب معلومات أو اقتراحات   التي ترد أثناء التفاعل: األسئلة .1

 وهنا تكون ردا على األسئلة وتشمل إعطاء المعلومات واآلراء : اإلجابات  .2

  یضم : التفاعل االنفعالي 

 .االستجابات السلبیة و عدم الموافقة و التوتر : التفاعل السلبي  .1
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تدخل المرح وتقضي على التوتر ویضم اإلجابات االیجابیة التي تشجع اآلخرین و  يالتفاعل االیجاب .2

 . 1وتمیل إلى الموافقة وٕابداء التماسك

  .ومن خالل ما الحظناه توصلنا فعال إلى هذا التقسیم الخاص بالعملیة التفاعلیة 

من خالل دراستنا لهذه ف ،"صفحة الصحة والعالج "تي تعرضها شكل المحتویات ال  )62(یوضح الجدول    

ج المواضیع بأشكال مختلف وتعتمد على نقل المواضیع إلى صفحتها إما عن ، الحظنا أنها تعالالصفحة

الرسمي   يطریق مشاركتها من صفحات أخصائیین من موقع الفیسبوك و الیوتیوب أو من موقعها االلكترون

لنقر علیها تأخذ المتتبع بمجرد اف،  وأیضا تأخذ من مواقع أخرى، ویظهر هذا في صفحتها على شكل روابط

عدد مرات اعتمادها على المشاركات والروابط في معالجة ) 61(تظهر نتائج الجدول  إذالموقع مباشرة ، إلى 

فهي في  ،مرة على المشاركات 27مرة على الروابط و 27مرة ،  54وتمثل عددهم اإلجمالي بـ، ع یضاالمو 

   .موضوع عن طریق نقل المواضیع من المواقع األخرى 82من  54المدة عالجت  هذه

االلكترونیة والصفحات تعتمد بدرجة كبیرة على المواقع  "الصحة والعالج "نستنتج أن صفحة وعلیه     

التي  ، الن كل المواقع متتبعیهاالخاصة بالمجال الصحي وهذا حتى تدعم أكثر مواضیعها وتقنع بها 

  .  الستشارة الطبیةوا هي مواقع متخصصة في المجال الصحي) 59تم ذكرها في الجدول (اعتمدت علیها  

الحظنا أنها تستخدم كل ف  ،أن الصفحة تنشر مواضیعها على أشكال مختلفة) 62(تظهر نتائج الجدول     

بشكل كبیر في معالجة " النص والصورة  معا"استخدمت  إذ، )الصورة ،النص، والفیدیو (أنواع الملتیمیدیا 

وع على شكل نص تقوم فیه بالشرح الدقیق مرة ، فهي تقوم بعرض الموض 41 هذا المواضیع و تكرر

لوحده  و " النص" وترفق معه صورة معبرة على الموضوع المعالج، كما اعتمدت على  ،والمفصل للموضوع

نصائح ووصفات للعالج، أما  اهتقدم من خالل ،صوص قصیرة اغلبهامرة، وهي عبارة عن ن 22 تكرر هذا

                                                
  .147مرجع سبق ذكره ، ص تشكیل السلوك االجتماعي ، نبیل عبد الهادي ،   1
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 اذ، وهات موقع الیوتیوب بدرجة كبیرةظنا أنها تعمد على فیدیالح و ،مرة  14فتكرر استخدامه " الفیدیو"

لم تستخدم " الصور"أما الشكل األخیر  ،فیدیوهات خاصةذه الفیدیوهات بین حصص تلفزیونیة، و هتنوعت 

اذ حاولت ، صور فقط 05اإلجمالي تمثل عددها ف ،لوحدها في معالجة المواضیع" الصور " كثیرا الصفحة 

" الصفحة تعتمد في معالجة مواضیعها على  فان  .لخص قصیر عن الموضوع المعالجمن خالله تقدیم م

الن معالجة المواضیع المتعلقة بالصحة تحتاج إلى تفصیل دقیق بصورة كبیرة ،وهذا ، "النص والصور معا

  .ویستطیع المتتبع فهم الحالة جیدا ،،وهذا حتى تتمكن من توصیل الفكرة كاملة 

 :ة شفة البلیدة صفحة أصدقاء البیئ  4.4.4

 : التعریف بالصفحة  - 1

وهي جمعیة محلیة ،الصفحة من إنشاء جمعیة أصدقاء البیئة الموجودة ببلدیة شفة والیة البلیدة الجزائر     

 2011هذه الصفحة منذ سنة ، تم إنشاء  والمحیط تسعى للمحافظة على البیئة و،تنشط في المجال البیئي 

یتولى بنفسه إدارة هذه الصفحة و یقوم من خاللها   الذي، "عربي فقایرال"رئیس الجمعیة السید من طرف 

  .البیئیة التي تقوم بها الجمعیة بنشر مختلف النشاطات

  :  للدراسةالمدة الزمنیة   -2

 وهي مدة تكفي لتعترف  2017جانفي  29إلى غایة  2017جانفي  20تمت مالحظة هذه الصفحة من     

   .على الصفحة 

  : فحة شكل الصتوصیف  1.4.4.5

إي بإمكان أي مستخدم إضافة الصفحة عن طریق ولیست صفحة للمتابعة فقط،  هي صفحة لصدیق    

بعد قبولها من  بهذا یكون المستخدم قد أرسل طلب صداقة لصاحب الصفحة ،،و   Ajouterالنقر على 

ء السفلي ، في الصفحة مقسمة إلى قسمین الجزء العلوي والجز  .طرفه یصبح صدیق عبر موقع الفایسبوك 
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، هي صورة لخریطة الجزائر بها جندي  La photo de couvertureالجزء العلوي توجد صورة الغالف 

األحمر األخضر (عدة ألوان بها  1945نوفمبر  01وعلم الجزائر ومصافحة،  ومكتوب بها ثورة التحریر 

 la photoورة الغالف تسمى ، أما الصورة األخرى وهي صورة صغیرة في الجهة الیسرى من ص)  األبیض

de profil  ب(الصورة بوضحه و هي م،  وهي الصورة الشخصیة لرئیس الجمعیة یحمل علم الجزائر. (  

  

  :  خانات باللون األبیض وهي   04على یمین الصورة نجد . بجنب الصورة عنوان الصفحة  

 Amisالخانة األولى تبین انك صدیق مع هذه الصفحة بها  .1

بالنقر علیها یصبح المستخدم متتبع لهذه الصفحة كل ما تم نشره على هذه : S’abonnerانیة الخانة الث .2

 .الصفحة یظهر على صفحة المتتبع 

من خاللها یستطیع المستخدم ارسال رسالة للصفحة حتى وان لم یكم من اصقاء : Contacterخانة  .3

 .الصفحة 

ختیارات تخص إیقاف منشورات الصفحة أو إشعار بالنقر علیها تظهر الئحة بها ا: نقاط  03خانة بها  .4

 الخ .. الصفحة

  : خانات وهي  04أسفل الصورة نجد  -

1. Journal : أي الصحیفة  بالنقر علیه یظهر جدار الصفحة ومنشوراتها. 
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2. A propos : من خالل هذه الخانة تظهر كل المعلومات الخاصة بالصفحة ، التي قام المسؤول

 .بتسجیلها 

3. Amis : وهي ظاهرة لكل متتبع یرید  2636علیها تظهر قائمة أصدقاء الصفحة  التي تضمنبالنقر ،

 .التعرف على أصدقاء الصفحة

4. Photos  : من خاللها یظهر عدد هائل من الصور ، وهي كل الصور التي قامت الصفحة بنشرها منذ

 .یة فتح الصفحة وكلها تعبر عن البیئیة والطبیعة و األعمال التي  قامت بها الجمع

5. Plus : بالنقر ... ) فیدیو ، برامج موسیقة كتب( نجد بها قائمة تضم كل معلومات الخاصة بالصفحة

 .فیدیوهات  04هي 0تظهر فیدیوهات الصفحة   vidéoعلى 

مربعات األول یظهر من خالله معلومات الصفحة ،  03عبارة عن عمود نجد به  : یسار الصفحة   -

 .، أما المربع األخیر فهو خاص بقائمة أصدقاء الصفحة الثاني الصور الخاصة بالصفحة 

" أسفل صورة الغالف نجد مستطیل في الوسط  من خالله یستطیع المتتبع لصفحة  :یمین الصفحة -

نشر صور أو فیدیوهات أو نصوص، على جدارها ومشاركتها مع أصدقاء ومتتبعي "  أصدقاء البیئة

شورات الصفحة من أخر منشور إلى غایة أول منشور الصفحة، أسفل هذا المستطیل ، تظهر كل من

  .للصفحة 

  " : أصدقاء البیئة شفة البلیدیة" تحلیل شكل صفحة    4.4.4.5

الحظنا من خالل شكل الصفحة أن الصفحة تحتوي على كم هائل من المعلومات والصور و الفیدیوهات    

لوماتها غیر مشفرة بل متاحة ألي  شخص یرید سنوات تقریبا ، كما أن مع 06، وهذا ألنه تم إنشاؤها منذ 

الخاصة بالغالف و  الصورةأما فیما یخص . اصدقاء الصفحة التعرف على الصفحة ،حتى وان لم یكن من 

الصورة الشخصیة  ،فهي توحي إلى الروح الوطنیة وحب الوطن، وتعبر على ما تهدف إلیه الجمعیة وما 

لصوتین أن الجمعیة ستعمل وتحارب من اجل حمایة الوطن وتتعاون تسعى إلى  تحقیقه، وقراءتنا لهاتین ا
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أما فیما یخص الصور األخرى كلها صور تعبر عن عمل الجمعیة و المجهودات . من اجل المحافظة علیه

ومحاولة توعیة األفراد بذلك وٕاشراكهم في األعمال التطوعیة  ،محافظة على البیئةللالكبیرة التي تقوم بها 

  .بیئة النافعة لل
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  : جدول المالحظات   5.4.4.5

  29/01/2017إلى غایة 20/01/2017أیام، من  10مدة " أصدقاء البیئة شفة البلیدة" یوضح المالحظات الخاص بمنشورات صفحة )63(الجدول  -

  التفاعالت  شكل العرض  محتوى العرض  الساعة  الیوم
ریق البحیرة  لي جبال الرمانة الطمن أعا" صور الیوم بعد صالة الجمعة  -  17:18  20/01/2017

الربیع العربي البیئي والسیاحي في الجزائر "الغابة بتمزقیدة 
  )76،صورة02ملحق"(

 إعجاب  49 -  صور 8+ نص 
  تعلیق  03 -

حملة " لنغرس حب العمل التطوعي في نفوس تالمیذ المدرسة الموضوع  -  16:22  21/01/2017
 ) 77صور  02( "نظافة بالمدارس 

  

 إعجاب  55 -  رة صو  14+نص -
 مشاركة 04 -
  تعلیق  03 -

 إعجاب  11 -  فیدیو -  )78صورة02ملحق(. اهللا یبارك البحیرة بتمزقیدة روبورتاج من صدیق"شاهدوا  -  12:41  22/01/2017
 مشاركة  01 -
  تعلیق  01 -

 إعجاب  42 -  صورة + نص  -  )79صورة02ملحق( .الموضوع العمل حتى تكون بالدك نظیفة  -  17:36
  تعلیق 03 -

      ال یوجد أي نشر في هذا الیوم            23/01/2017
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سوء األحوال الجویة واألمطار الغزیرة التي تهاطلت خالل الیومین الماضیین  -  17:23  24/01/2017
بعون اهللا  "یا بالدي وفي أي وقت ..تحت شعار رانا هنا " والیوم الحمد اهللا 

لدي واألمین شاركت الجمعیة مع عمال البلدیة وبحضور نوواب المجلس الب
حیث تم تشكیل خلیة تدخل .....العام للبلدیة في خرجة تفقدیة  لعدة نقاط 

طارئة وتسخیر إمكانیات من طرف البلدیة ، قد تسبب في هذه الفیضانات 
ارتفاع منسوب األودیة في أطراف المدینة وتم التعامل معها بشكل جید جمع 

إلخ أما بالنسبة ... ید كل ما هو یعیق مرور المیاه مثل األشجار و الحد
راهم قایمین بها جهات مختصة و راهم معاها في  1للطریق الوطني رقم 

 . هذه الدقیقة 
اهللا یجعل الخیر في والیات أخرى و یبعد . الحمد هللا على سالمة الجمیع  -

 )80صورة02ملحق(العربي فقایر : رئیس الجمعیة .    عنهم البالء 
   

 إعجاب  42 -  صور 06+نص -
  یق تعل 01 -

  -   -   

قبل قلیل توجهت مع اخوتي " رانا هنا یا بالدي وفي أي وقت " تحت شعار  -  20:39
إلى حي دحماني بالقریة االشتراكیة أهل الوادي شفة وبالضبط بالطریق 

تم تسخیر ... ألوالئي الذي غمرته المیاه  الغزیرة وصعبت مرور السیارات 
لبیئة لبلدیة شفة عملنا معا إلى إمكانیات مع عمال البلدیة وجمعیة أصدقاء ا

أخر نقطة وتم تسهیل المرور وخلق فجوات لعبور المیاه للوادي و الحمد 
  )81صورة02ملحق(العربي فقایر: رئیس الجمعیة .    اهللا

 إعجاب 39 -  صور06+نص -
 مشاركة  02 -
  تعلیق  05 -
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فیفیري  02یوافق في إطار االحتفال بالیوم العالمي للمناطق الرطبة الذي  -  16:33  25/01/2017
دور المناطق الرطبة في الوقایة من األخطار و "من كل سنة و تحت شعار 

 " الكوارث 
سوف تشارك جمعیة أصدقاء البیئة لبلدیة شفة في هذا االحتفال تحت 
إشراف مقاطعة الغابات بالعفرون و إقلیم الغابات بموزایة و الحضیرة 

اءنا أن یحضروا أنفسهم لألسبوع الوطنیة بالشریعة بالحمدانیة ، نعلم أصدق
  .القادم إن شاء اهللا و ربي یوفقنا و یوفق الجمیع إن شاء اهللا یا رب 

  برنامج التظاهرة التي سطرته مقاطعة الغابات 
تجمع المدعوین ، االنطالق إلى بحیرة الضایة على الساعة التاسعة و 

تحسیسیة و النصف صباحا ، القیام بحملة تشجیر رمزیة ، تقدیم شروحات 
توعویة بدور المناطق الرطبة في األنظمة البیئیة للتقلیل من أخطار 
الفیضانات و األعاصیر و حمایة األشخاص و فوائد المناطق الرطبة 
لإلنسان ، رحلة سیر إلى المناطق الرطبة سیرا على األقدام في أحضان 

  العربي فقار: رئیس الجمعیة .    الطبیعة ، توزیع مطویات 
  )82 صورة02قملح(

  

 إعجاب  36 -  صور 2+ نص  -
 مشاركة 01  -
  تعلیق 03  -

كیس من قارورات  15بعد صالة الصبح جمع  2016جانفي  26حملة یوم   12:29  26/01/2017
الخمر من طرف رئیس الجمعیة بمعیة عمال النظافة التابعین لبلدیة شفة 

. مال،نشكر كل من السلطات المحلیة لمساعدتهم لنا بشاحنة و بعض الع

مشاركة ذكرى مع 
  األصدقاء

  صور05+نص -

  إعجاب 36 -
  تعلیق 04 -
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الحمد هللا روحنا بخیر و وصلنا بخیر رآكم تروا الظالم و الحملة ناجحة 
  )83صورة02ملحق( .بإذن اهللا 

  
  
  
  
  
  
  

27/01/2017  

تخرج دفعة بیئیة هههه جیش صالح للعباد و البالد اهللا یبارك على أبناء   08:48
جمعیة أصدقاء البیئة تحضر . بي یحفظهم یا رب و یحفظ أهالیهم الجزائر ر 

وهذا للتعرف على المناطق برنامج توعوي تحسیسي لفائدة تالمیذ المدارس 
الجبلیة عن طریق المشي على األقدام ولتعرف على المناطق السیاحیة 

  )84صورة02ملحق( .والثروة النباتیة والحیوانیة 

مشاركة ذكرى مع  -
 األصدقاء 

  صور 02+ نص  -

 إعجاب  26 -
  تعلیق  03 -

رئیس الجمعیة، ) .دعاء ( اللهم بارك لنا في هذه الجمعة وسائر األیام   10:30
  )85صورة02ملحق(

  إعجاب  08 -  نص+ صورة  -

 من فضلكم حافظوا على نظافة البحیرة الضایة بتمزقیدة و شكرا  -  11:57
  )86صورة02ملحق(. رئیس الجمعیة    
  

 اب إعج 68 -  صور+ نص 
 مشاركة  02 -
  تعلیق  06 -

من أدغال جبال شفة السیاحیة ، .... استراحة المحارب مع جماعة الخیر   18:21
  )87صورة02ملحق(. اهللا یستر ویحفظ یا رب ... اهللا یبارك والحمد اهللا 

 إعجاب  47 -  صور 06+ نص  -
  تعلیق  09 -

ش هذ الفطریات وا اكما تشاهدون أصدقاء ، راكم تعرفو .... من جبال شفة   18:45
اهللا یبارك على ..... صالحة لألكل مع أطفالها ، القرعة وعشبة طیبة 

  )88صورة02ملحق(. خیرات بالدي      صدیقكم العربي 

 إعجاب  45 -  صور  06+ نص  -
 مشاركة  01 -
  تعلیق  04 -
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28/01/2017  

جانفي صباحا بمدرستین ابتدائیتین  28صورة عن حملة تطوعیة یوم   14:17
مشاركة البراعم الصغار والجمعیة ومؤسسة متیجة وعمال البلدیة ، ب(.....)

حیث تم تنظیف وجمع كل ماهو غیر الئق في المؤسسة و نزع األعشاب 
الحملة مازالت متواصلة في .... الضارة وتجدید إضاءة في بعض األقسام

  )89صورة02ملحق( .رئیس لجمعیة . مدارس أخرى 

 إعجاب  44 -  صورة  31+ نص  -
 ركة مشا 02 -
  تعلیق  06 -

ما أجمل أن تستیقظ كل صباح وأنت بداخلك صفاء تارك كل عقبات أمس    09:34  29/01/2017
  )90صورة02ملحق() نصیحة ( تعابیر الماضي  ..... 

 إعجاب  32 -  صورة + نص  -
  تعلیق  03 -

التعریف بنبتة  تسمى القرنونش تنمو في أعالي جبال شفة تشبه حیث لها  -  17:27
  )91صورة02ملحق(ة كثیرة فوائد عالجی

 إعجاب  48 -  صور 05+ نص  -
 تعلیق  07 -
  مشاركة 02 -

  یوضح عدد المواضیع المنشورة  حسب أیام الدراسة المحددة ) 64(الجدول  -

  مدة الدراسة    

  20/01/2017  21/01/2017  22/01/2017  23/01/2017  24/01/2017  25/01/2017  26/01/2017  27/01/2017  28/01/2017  29/01/2017  

  02  01  05  01  01  02  00  02  01  01  المواضیععدد  

  15  الكليالمجموع 
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  یوضح نوع المواضیع المعالجة خالل فترة الدراسة وعددها ) 65(الجدول -

  مواضیع أخرى  مواضیع حول البیئة   المواضیع

  02  14  عددها

  اعل والمحتوى المعروض واالعتماد على الروابط والمواقع حول شكل التف) 63(یلخص باألرقام المعلومات التي یحتویها الجدول) 66(الجدول  -

  المشاركات الروابط و  شكل المحتوى المعروض  شكل التفاعل  

  الروابط  المشاركات  فیدیو  نص  صورة  صورة+نص  تعلیق  مشاركة  إعجاب  البدائل

  0  02  01  0  00  15    61  15  628  التكرارات

  02  16  704  المجموع الكلي
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  : على الجداول وتحلیلها  التعلیق  6.4.4.5

عبر " أصدقاء البیئة شفة البلیدة " المالحظات المسجلة حول صفحة ) 63(یظهر من خالل الجدول     

قمنا بمتابعة ما تعرضه هذه  اذ،  29/01/2017إلى غایة  20/01/2017موقع الفایسبوك من یوم 

  . اء الصفحة مع مواضیعهاومدى تفاعل أصدق ،الصفحة من مواضیع والتعرف على طریقة عرضها

،حتى نتمكن من التعرف المواضیع المنشورة حسب أیام الدراسة المحددة نوضح من خالله ) 64(الجدول     

على عدد المواضیع المنشورة لكل یوم، وتظهر النتائج الخاصة بهذا الجدول أن صفحة أصدقاء البیئة شفة 

مواضیع موزعین على  05بـ  27/01/2017للمنشورات یوم ،  سجلت خالل أیام الدراسة اعلي عدد " البلیدة

، و 08:48حیث كان أول منشور على الساعة ) الصبح ، الظهیرة ، المساء( ثالث فترات مختلفة من الیوم 

بمنشورین اثنین لكل  24/01/2017و 22/01/2017، یلیه كل من یوم 18:45أخر موضوع تم نشره على 

فة من الیوم، األیام األخرى المتبقیة اكتفت الصفحة بعرض موضوع واحد منهما، موزعین على فترات مختل

  .لم تقم الصفحة بنشر أي موضوع   23/01/2017في كل یوم، ماعدا یوم 

قمنا من خالله بتقسیم المواضیع التي تناولتها الصفحة خالل مدة الدراسة، وتظهر نتائج ) 65(الجدول    

موضوع  حول البیئة  وموضوع أخر حول الراحة  15ضوع ، مو  16الجدول أن الصفحة قامت بنشر 

  . واالستجمام

یضمم معلومات تخص عدد تفاعل المتتبعین مع مواضیع الصفحة خالل مدة الدراسة، ) 66(أما الجدول     

و أشكال المواضیع التي قامت الصفحة بعرضها واهم المشاركات والروابط التي اعتمدت علیها في ذلك، 

تائج الجدول أن إجمالي تفاعالت المتتبعین على المواضیع المعروضة خالل مدة الدراسة هي حیث تظهر ن

مشاركة ، أما فیما یخص شكل المواضیع المعروضة فالصفحة  15تعلیق ، و 61إعجاب ،  628،  704

خالل مدة الدراسة، عرضت مواضیعها في شكل نصوص وصور وفیدیو ، حیث تقوم الصفحة  بالشرح 
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، أما الموضوع على شكل الفیدیو فكان مرة  15صور، حیث تكرر هذا الشكل عه مجموعة من الوترفق م

  .واحدا

إن صفحة أصدقاء البیئة شفة البلدیة صفحة من بین صفحات التوعیة البیئیة الهادفة التي تستفید من      

، رسائلها وتحقیق أهدافها تحاول إیصالحتى تتمكن من التواصل مع الفئة المستهدفة و  ،المنصات االفتراضیة

فهي تستخدم موقع الفایسبوك للتوعیة األفراد وحثهم على ضرورة المحافظة على البیئة واالبتعاد عن 

توصي من خالل هذه الصفحة على ضرورة  إذ، االسلوكیات الغیر حضاریة التي تخرب البیئة وتهدد استقراره

، الن حب الوطن یتطلب تضحیات و التي تصیب البالدألوقات العصیبة التحلي بروح العمل والتعاون في ا

ع الفایسبوك وهذا ألنها متواجدة الحظنا أن صفحة أصدقاء البیئة نشیطة جدا عبر موق كما ،مجهودات كبیرة 

وبرامجها المتمثلة اغلبها في حمالت  ،و تقوم  بنشر مختلف نشاطاتها التوعویة ،شكل یومي عبر الموقعب

بتالمیذ المدارس المجودة بالمنطقة فهي  ااهتمامه و ،وحمایة البیئة من وقت إلى أخر تحسیسیة حول النظافة

لغرس ثقافة المحافظة  وهذا ،بعض النشاطات داخل وخارج المؤسسةتزورهم من وقت إلى أخر وتقوم معهم ب

كما تقوم  .مهم فائدة  العمل و التضامن  للحفاظ  علي سالمة محیطهمیعلى البیئة لدى فئة األطفال و تعل

 ،واألماكن السیاحیة الجمیلة الموجودة بها" شفة البلیدة "منطقة بالتعریف بالجمعیة من خالل هذه الصفحة 

ات من وقت إلى أخر  تحث من الحظنا خالل فترة الدراسة أنها تقوم بعرض صور وفیدیوهوهذا ألننا 

 األشجار ها، كاألنهار والبحیرات وتعرف بالخیرات الموجود ب و ،وسحرها ،على جمال المنطقة خاللهما

 بالترویج للسیاحة  أنها تقوم وهنا نستنتج ترى بأنها المكان األمثل  لالستجمام و لراحة البال، ، فهي الخ  ...

  . في المنطقة من خالل الموقع 

مهورها وللتواصل مع ج ،أعطى الفرصة لهذه الجمعیة للتعریف بنشاطاتها ،نستنتج أن موقع الفایسبوك      

المستهدف، فهي جمعیة محلیة، إال أن بفضل تواجدها عبر موقع الفایسبوك أصبحت معروفة على المستوى 

تستفید من ي، و صدیق من مختلف ربوع الوطن 2600یتابعها أكثر من  إذالوطني، 
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) والفیدیو  ،النص،الصورة (تنقل رسائلها إلى جمهور واسع بمختلف وسائل المیلتیمیدیا ، فهي خدمات الموقع

وفي أي وقت شاءت، وتتواصل بشكل دائم مع متتبعیها ومحبیها عبره فهم یعلقون على منشوراها و هي ترد 

وتجیب علیهم، فان هذه الجمعیة تستثمر من تواجدها عبر مواقع الواصل االجتماعي بهدف إیصال صوتها 

بع، وهذا ما یساعدها على  بلوغ هدفها ، بأسلوب وطرح یستهوي المتتجتمع والتعریف بأنشطتها وبرامجهاللم

  .وتحقیقه 

نظریة التسویق االجتماعي على ضرورة االستفادة من كل أدوات االتصال المتاحة وهذا لتسهیل  تحث    

ا موجدنا من خالل تحلیلنا لصفحتین أنه إذلتحقیق التأثیر المسطر،  ترویج األفكار و نشرها على اكبر نطاق

 الصورة(المیلتیمیدیا  :في  ةاالتصال من خالل موقع الفایسبوك والمتمثل أدواتل یعتمدان كالهما على ك

و االتصاالت الشخصیة المتمثلة في تمتین العالقات العامة مع المتابعین وهذا عن طریق ..) النص والفیدیو

على  تحث أیضا ما ك. الرد على تعلیقاتهم وانشغاالتهم ومتابعة حاالتهم والتواصل الدائم معهم إذا لزم األمر

وجدنا  إذ، والفهم وهذا باستخدام حمالت إعالمیة لتحقیق التشبع  واضیعضرورة إثارة وعي الجمهور اتجاه الم

 جمهورهاتوعیة محاولة ،بحمالت توعیة اتجاه كل من المواضیع الصحیة والبیئیة  انتقوم الصفحتان أن

 البیئیةتكوین صورة ذهنیة حول المواضیع  رص علىالحو بالمشاكل المحیط بهم  مانتباهه تولفومتتبعیها 

 تعالج أنهاالحظنا التي " الصحة والعالج"صفحة خاصة  ،وجذابوهذا بأسلوب متنوع والصحیة المعالجة 

والتنوع في ، تلفت وتشد االنتباهوهذا العتمادها على جمل ومصطلحات  ،وجذاب شیق بأسلوبالمواضیع 

مختصین بالمواقع االلكترونیة للالخاصة  1الروابط التشعبیةعلى  ادهو أیضا اعتما. األسلوب والوسائل

   .والمواقع الصحیة الموثوقة

                                                
هو عنصر في مستند أو وثیقة إلكترونیة یقود إلى قسم آخر في نفس  )Hyperlink :إلنجلیزیةبا(الوصلة الفائقة یسمى أیضا   1

  . المستند، أو یقود إلى مستند آخر، أو إلى قسم معین في مستند آخر
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تكثیف المعرفة لتعدیل السلوك  بها كما تقوم بإثارة الجمهور من خالل رسائل إعالمیة  تستهدف      

كذا االستمرار في عرض و من جمهورها،  أكثروتقربها ، الذي تزید من الثقةباالتصاالت الشخصیة  وتدعمها 

المستقبل مهتما  إذ یصبح السلوك المطلوب  من المسوق االجتماعي على تغییر إصرارا  دون توقف،الرسائل 

نظریة  وتصر   .المطروحة عن القضیة أو المشكلة بتكوین صورة ذهنیة من خالل المعلومات واألفكار

تكون قد تمت دراستها التي  ،ةلرسائل الجدیدعلى ضرورة تصمیم ا من خالل مبادئها التسویق االجتماعي

 .روتنتهي بقیاس نجاعة البرنامج المسط  ،تبدأ بدراسة الجمهورف، وهذا لتأثیر في الجمهور المستهدف ،علمیا

انطلقت من قد  التي تعمل على التوعیة، كانت هذه الصفحات إذافي هذه النقطة بالتحدید ال نستطیع تحدید 

هنا یمكن أن نفتح موضوعا للبحث في هته من  تعمل بشكل عشوائي عبر هته المواقع،دراسة مسبقة أم أنها 

   .النقطة للمهتمین والباحثین في هذا المجال
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  : الدراسة العامة نتائجال   5.5

 عادات وأنماط استخدام الشباب لمواقع التواصل االجتماعي   

 األفرادولیها نسبة .%58.3قدرت بـ دائمة بنسبة المبحوثون مواقع التواصل االجتماعي بصفة یستخدم  -

 .یستخدمونها نادرا  %9.7نسبة  وأخیرا %32الذین یستخدمونها أحیانا بنسبة 

من أما ،  % 57یستخدم المبحوثون مواقع التواصل االجتماعي منذ أكثر من ثالثة سنوات وهذا بنسبة  -

بحوثین الذین یستخدمون مواقع التواصل منذ ، أما الم %30.7نسبتهم بـ  فقدرت سنة إلى ثالثة سنوات

 . %12.3اقل من سنة فنسبتهم 

في استخدام مواقع التواصل االجتماعي وهذا بنسبة  یوما یستغرق المبحوثون من ساعة إلى ثالثة ساعات -

للذین یستخدمون مواقع التواصل من  %22.7، تلیا نسبة %25.7 فبنسبة  اقل من ساعةأما  . 41%

 .من سبع ساعات  أكثرلالستخدام المستغرق  %10.7ساعات، و أخیرا نسبة  أربع إلى ستة

، تلیه نسبة %62.7یحبذ المبحوثون الهاتف الجوال الستخدام مواقع التواصل االجتماعي وهذا بنسبة  -

المبحوثون الذین یفضلون كل من  %9.3المبحوثون الذین یفضلون أداة الحاسوب ، وأخیرا نسبة  28%

 .سوب في استخدام مواقع التواصل االجتماعي الهاتف والحا

بنسبة  األعلىهي  واصل االجتماعي في البیتتمواقع ال الذین یستخدمون المبحوثوننسبة  أنوجدنا  -

المبحوثون الذین یستخدمون مواقع التواصل االجتماعي في مقاهي ، تلیها نسبة  %75.5 بـ قدرت 

، أما في العمل فنسبتهم  %7.3الجامعة نسبتهم  ، والذین یستخدمونهم في %10.3 بـ االنترنت 

6.9% . 

یتابع أفراد عینة الدراسة األخبار التي تنشرها الصفحات الناشطة عیر موقع الفایسبوك أحیانا بنسبة  -

 .یتابعونهانادرا ما ف %15یتابعونها بصفة دائمة ، أما نسبة  %40.7ونسبة . 44.3%



تحلیل البیانات واستخالص نتائج الدراسة           :                                         الفصل الخامس  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

339 
 

التي األخبار ، بین متابعة a < 0.05)  (مستوى داللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند  -

إذ أظهرت النتائج أن كل من فئة الذكور  ،ومتغیر الجنس ،عبر موقع الفایسبوكتنشرها الصفحات 

 .%39.5و  %41.9،  أما دائما بنسبة % 44.1و  %44.6واإلناث یتابعونها أحیانا بنسبة 

حول متابعة أفراد العینة األخبار  a < 0.05)  (داللة  وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوىعدم  -

، إذ تبین ة ألفراد العینةالتعلیمی المستویات التي تنشرها الصفحات الناشطة عبر موقع الفایبسوك، و

 .النتائج أن كل المستویات یتابعونها دائما و أحیانا

 :أهم المواضیع التي یتصفحها المبحوثین من خالل موقع الفایسبوك  -

، أما نسبة  %24.7، وأحیانا بنسبة %60.7یتابع أفراد العینة المواضیع الترفیهیة بشكل دائم بنسبة  -

، و أحیانا بنسبة  %57.3المواضیع الثقافیة حیث تتابع دائما بنسبة  هاتلیال یتابعها ، 14.7%

الجتماعیة تتابع بعدها المواضیع ا، %08من ال یتابعها من أفراد العینة  فتمثلت نسبتهم  أما، 34.7%

 .%9.7، أما من ال یتابعها من المبحوثین فنسبتهم %38.7، أما أحیانا فنسبتهم  %51.7دائما بنسبة 

 . %12.3،أما من ال یتابعها فنسبتهم  %29.7و أحیانا  %49المواضیع الریاضیة تتابع دائما بنسبة  -

من ال  أما، %41.3و أحیانا بنسبة ، %47.3المواضیع الدینیة تتابع دائما من طرف المبحوثین بنسبة  -

 . %11.3یتابعها نسبتهم 

من المبحوثین   %35.7ا فنسبتهم مومن یتابعها دائ، %44.7المواضیع الصحیة تتابع أحیانا بنسبة  -

 .من المبحوثین ال یتابعون المواضیع الصحیة  % 19.7ونسبة 

، أما المبحوثین الذین یتابعوها أحیانا  %54المواضیع االقتصادیة أغلبیة المبحوثین ال یتابعوها ونسبتهم  -

 .من یتابعوها بصفة دائمة  %12، ونسبة %34نسبهم 

 %11.3نسب  أما، أحیانایتابعونها  %35من المبحوثین ال یتابعونها ، ونسبة  53.7المواضیع البیئیة  -

 .یتابعونها بصفة دائمة 
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من المبحوثین الذین  أما، أحیاناابعونها یت 33.3ال یتابعونها ، ونسبة  %47.3المواضیع السیاسیة ،  -

 . %19.3یتابعوها دائما فنسبتهم 

بین تتبع  a < 0.05)  (كشفت الدراسة على أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -

 األفراد للمواضیع الثقافیة والترفیهیة والریاضیة وكذا الصحیة ، ومتغیر الجنس إذ نجد أن فئة اإلناث تتابع

،و أحیانا بنسبة %50أما الذكور فنجدهم یتابعونها بنسبة  %64.5دائما المواضیع الثقافیة بنسبة 

لفئة  %53،  ونسبة %67.8، أما المواضیع الترفیهیة فنجد أن فئة اإلناث تتابعها دائما بنسبة 39.9%

أما فئة اإلناث  %65.5الذكور، كما یتابع الذكور المواضیع الریاضیة بشكل دائم وهذا بنسبة قدرت بـ 

، كما وجدنا أن فئة اإلناث تتابع دائم المواضیع  %32.2و %34.9فتتابعها أحیانا ونادرا بنسبة قدرت بـ 

 .  %50أما الذكور فیتابعونها أحیانا بنسبة  %50البیئیة وهذا بنسبة 

، للمواضیع لعینةبین تتبع أفراد ا  a < 0.05)  (فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللةوجد عدم  -

،إذ كانت نسب ومتغیر الجنس، عبر موقع الفایسبوك، البیئیة والدینیة االجتماعیة، السیاسیة، االقتصادیة

 .إجابات الجنسین متقاربة جدا

 30.6، تلیها نسبة %43.7قدرت بـبنسبة  في المواضیع التي تزید ثقافتهم ن المشاركة أفراد العینة یحذو  -

و أخیرا  بون المشاركة في المواضیع التي تعالج المواضیع المهمة في الحیاة المبحوثین الذین یح  %

 .من المبحوثین یفضلون المشاركة في المواضیع التي تسلیهم وتمال فراغهم  %25.6نسبة 

على  الحصولفي  بالنسبة لهم تكمن الفایسبوك، فائدة موقع أنمن المبحوثین یرون  %26.9نسبة  -

 فیرون أن الفائدة هي في سهولة التواصل مع اآلخرین %23.8جدیدة ، أما نسبة والمعلومات الاألخبار 

نسبتها  أنفنجد فائدة حب التطلع ، أما هم تكمن في قضاء وقت الفراغ عبرهفائدت 17.5%ونسبة 

 . %8.8تكوین الصدقات ، أما البحث العلمي فنسبته ل  %9.6 و 13.4%
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غایات استخدام مواقع التواصل  a < 0.05)  (داللة هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -

االجتماعي ومتغیر الجنس إذ وجدنا أن فئة الذكور تستخدمه غایة في تكوین الصدقات والحصول على 

حبا في األخبار، بینما نجد فئة اإلناث تستخدمه غایة في  قضاء وقت الفراغ و التواصل مع اآلخرین و 

 .التطلع والبحث عن الجدید

بین الغایة من استخدام أفراد العینة   a < 0.05)   (فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  وجود -

لمواقع التواصل االجتماعي ومتغیر المستوى التعلیمي إذ نجد أن أفراد العینة ذوو المستوى ابتدائي 

سط فیستخدمونها أما ذوو المستوى متو . یستخدمونها لغایة التواصل مع اآلخرین ولقضاء وقت الفراغ

، أما المستوى ثانوي  اصل مع اآلخرین وقضاء وقت الفراغلغایة الحصول على األخبار و التو 

المستوى . فیستخدمونها من اجل الحصول على األخبار التواصل مع اآلخرین وقضاء وقت الفراغ 

فراغ وحبا في لیسانس یستخدمونه لغایة الحصول على األخبار التواصل مع اآلخرین و قضاء وقت ال

التطلع ، ونجد فئة المستوى ماستر تستخدمها غایة في التواصل مع اآلخرین  الحصول على األخبار و 

حبا في التطلع أما ذوو المستوى دكتوراه فنجدهم یستخدمونه للحصول على األخبار وللتواصل مع 

 .اآلخرین وللبحث العلمي وحبا في التطلع 

 جتماعي من طابع إجتماعي بحت إلى مواقع ذات طابع توعويمظاهر تحول مواقع التواصل اال  

، في یسبوكمن أفراد عینة الدراسة على علم بحمالت التوعیة الصحیة والبیئیة عبر موقع الفا 72.3% -

 .ال یعلمون بوجود هته الصفحات عبر موقع الفایسبوك %27.7حین نجد أن ما نسبته 

،  وهذا حسب متغیر الجنس و  a < 0.05)  (وى داللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مست -

بالصفحات الناشطة في المجال التوعوي البیئي والصحي عبر موقع الفایسبوك إذ تظهر النتائج  علمهم

 .إن كال الجنسین یعلمون بوجود هته الصفحات عبر الموقع 
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لعلم فئة العینة بالصفحات بالنسبة  a < 0.05)  (وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -

التوعیة البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك ومتغیر المستوى التعلمیي إذ تظهر النتائج أن ذوو 

أكثر علما بوجود هته الصفحات من ذوو المستوى الغیر ) لیسانس، ماستر، دكتوراه(المستوى الجامعي 

 .جامعي 

، أما الت توعیة حول البیئة والصحةات التي تقوم بحممن أفراد العینة یتابعون أحیانا الصفح % 61.7 -

 .من المبحوثین یتابعونها دائما %8.7نسبة  أننجد  وأخیرا،  هانادرا ما یتابعون %29.7نسبة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تتبع أفراد عینة الدراسة للصفحات التوعیة البیئیة و الصحیة  -

، إذ تظهر النتائج أن هناك تقارب كبیر بین نسب a < 0.05)  (ة ومتغیر الجنس ،عند مستوى دالل

 .الجنسین فكالهما یتابع هته الصفحات أحیانا ونادرا 

بین متابعة أفراد العینة للصفحات a < 0.05)  (عند مستوى داللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة -

 .البیئیة والصحیة ومتغیر المستوى التعلیمي

  : یئیة والصحیة التي یتابعها أفراد عینة الدراسة عبر موقع الفایسبوكأهم الصفحات الب -

  صحتي نصائح طبیة، صحتي حیاتي، التغذیة الصحیة، عالجات طبیة،: الصفحات الصحیة  -

santé scan, santé naturelle, santé . forme et santé  

 الجزائر البیضاءالحي ، ألخضر، محیطنا ، حمالت تشجیر، نظافة المحیط ا:  الصفحات البیئیة  -

 . ، حمالت التنظیف والتوعیةخواطر، صحیةاإلیمان، معا لبیئة النظافة من ، تنظیف األحیاء

یختار أفراد العینة الصفحات البیئیة والصحیة عیر موقع الفایسبوك حسب أهمیة المواضیع الصحیة  -

 .  %45والبیئیة التي تتناولها وهذا بنسبة 

 .ختیارهم عشوائي للصفحات البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك من أفراد العینة ا 40% -
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حسب  من المبحوثین اختیارهم للصفحات البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك یكون % 14.7 -

 .الشخصیة الناشطة على الصفحة

بین متغیر الجنس و األساس  a < 0.05)   (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -

 . لذي یتم من خالله اختیار الصفحات البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوكا

وجود فروق ذات داللة إحصائیة  بین المستویات التعلیمیة ألفراد العینة واألساس الذي یتم من خالله  -

اختیار الصفحات البیئیة الصحیة عبر موقع الفایسبوك، إذ نجد أن المستوى ابتدائي یختار الصفحات 

ئیة و الصحیة على أساس الشخصیة الناشطة على الصفحات، أما المستوى متوسط فعلى أساس البی

المواضیع المتناولة واختیارهم یكون عشوائي ، المستوى ثانوي اختیاره یكون عشوائیا لهته الصفحات 

استر، و المستوى لیسانس اختیاره على أساس المواضیع البیئیة والصحیة المتناولة ، أما ذوو المستوى م

 . الدكتوراه فاختیارهم لهته الصفحات یكون عشوائیا 

من المبحوثین یستفیدون قلیال من المعلومات التي تقدمها الصفحات البیئیة والصحیة عبر موقع  64.3% -

ال تستفید من المعلومات المقدمة من طرف هته  %13تستفید كثیرا أما نسبة  %22.7ونسبة .الفایسبوك

 .الصفحات

استفادة عینة دراسة من بین ، a < 0.05)   (عند مستوى داللة فروق ذات داللة إحصائیة عدم وجود -

المعلومات التي تقدمها الصفحات الصحیة والبیئیة و الجنس ، إذ نجد أن نسب إجابات كل من الذكور و 

 .اإلناث متقاربة ، ویستفیدون قلیال من هته الصفحات 

وهذا بین استفادة أفراد العینة من  a < 0.05)   (ستوى داللةعند م وجود فروق  ذات داللة إحصائیة -

 .المحتویات والمعلومات التي تقدمها الصفحات الصحیة والبیئیة ومتغیر المستوى التعلیمي
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من أفراد العینة یتفاعلون قلیال مع محتویات الصفحات البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك  62% -

هته المحتویات عبر موقع یتفاعلون كثیرا  %15.7وأخیرا نسبة ال یتفاعلون ،  % 22.3ونسبة .

 .الفایسبوك

، بین مستوى تفاعل عینة   a < 0.05)   (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -

، إذ یتفاعل كل الجنس الدراسة مع محتویات الصفحات البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك ومتغیر 

 .% 66.4و %57.4و اإلناث قلیال مع هته المحتویات بنسبة من فئة الذكور 

، بین مستوى تفاعل عینة a < 0.05)   (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -

 .الدراسة مع محتویات الصفحات البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك ومتغیر المستوى التعلیمي

لمحتویات البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك بالنقر على مع ا %60.4یتفاعل المبحوثین بنسبة  -

 . J’aimeأعجبي 

 .من المبحوثین یقومون بنشر المحتویات البیئیة والصحیة ومشاركتها مع األصدقاء 19% -

 من أفراد عینة الدراسة یتفاعلون مع محتویات الصفحات البیئیة والصحیة بالتعلیق بالكتابة  13.3% -

 یتفاعلون بالتعلیق بالصور   من المبحوثین 4.4% -

 .من أفراد العینة یتفاعلون بالتعلیق عن طریق فیدیو  2.9% -

، حول كیفیة التفاعل مع  a < 0.05)   (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -

محتویات الصفحات الصحیة والبیئیة عبر موقع الفایسبوك متغیر الجنس إذ وجدنا أن كل نسب إجابات 

 .فئة الذكور و اإلناث متقاربة

یحبذ أفراد عینة الدراسة المحتویات البیئیة والصحي المعروضة على الفایسبوك على شكل صور وهذا  -

ع البیئیة والصحیة على شكل فیدیو ن یحبذون المواضیمن المبحوثو  %27.5، تلیه نسبة %41.9بنسبة 
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أما المواضیع على شكل ،على شكل نص  من أفراد عینة الدراسة یحبذون المواضیع %15.4و نسبة 

 .من أفراد العینة  %3.9و %11.3كاریكاتور وعلى شكل رسومات تخطیطیة فیحبذها نسبة 

  حجم تغیر سلوكیات الشباب اثر اعتماد مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات

 البیئیة والصحیة

على  أثرت قلیالع الفایسبوك صفحات التوعیة الصحیة عبر موق أنمن المبحوثین یرون  %.58 -

یرون العینة  أفرادمن  10.7في حین نجد نسبة  ،  كثیرا أثرت أنهایرون  % 30.7 ونسبة،  همسلوكیات

  .فیهم هته المحتویات تأثیر مل هاأن

 ةالبیئی، حول تأثیر الصفحات a < 0.05)   (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -

متغیر الجنس، إذ وجدنا أن كل من فئة تبعا ل ،وم بدو التوعیة على سلوكیات أفراد العینةوالصحیة التي تق

 .% 63.8و  %53.4الذكور و اإلناث  أثرت فیهم قلیال بنسبة 

حول تأثیر الصفحات البیئیة  a < 0.05)   (وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -

نجد أن المستوى  إذمستوى التعلیمي ، للتبعا ات أفراد العینة والصحیة عبر موقع الفایسبوك على سلوكی

بنسب  ،األخرى نجد أنها أثرت فیها قلیالالمستویات  بینما، %45متوسط أثرت فیه كثیرا وهذا بنسبة 

 .متقاربة

من المبحوثین یرون أن موقع الفایسبوك له دور كبیر في ترسیخ مفهوم التربیة البیئیة والصحیة  65% -

منهم فیرون أن ال دور لها في ترسیخ التربیة البیئیة والصحیة لدى  %35أما باب الجزائري لدى الش

 .الشباب 

بین رأي أفراد عینة الدراسة  لدور  a < 0.05)   (وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -

لشاب الجزائري، و صفحات التسویق االجتماعي الصحي والبیئي وترسیخ التربیة البیئیة والصحیة لدى ا
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من فئة % 72.4من فئة الذكور تجیب بال بینما نجد أن نسبة  %42.6متغیر الجنس، إذ نجد أن نسبة 

 ".اإلناث تجیب بنعم

بین رأي أفراد عینة الدراسة   a < 0.05)   (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -

ئي عبر موقع الفایسبوك  وترسیخ التربیة البیئیة حول دور صفحات التسویق االجتماعي الصحي والبی

 .والصحیة لدى الشاب الجزائري، و متغیر المستوى التعلیمي 

فحات البیئیة عبر موقع الفایسبوك أهم السلوكیات البیئیة المكتسبة من خالل تتبع أفراد عینة الدراسة للص -

 :هي كالتالي 

 % .22بنسبة مئویة بلغت " خصص لها ترمي النفایات واألوساخ في األماكن المالسلوك  -

 %18.4  بنسبة قدر "تحافظ على الماء من خالل استهالكك العقالني له" السلوك  -

 .%16.5بنسبة قدر "  تحافظ على األشجار والنباتات في األماكن العامةالسلوك   -

 .%15.7بـ  " تحاول توعیة األخر بضرورة المحافظة على البیئةالسلوك  -

 .%12.5بنسبة بـ  مع األهل واألصدقاء لعمل حملة لتنظیف الحيتتعاون السلوك  -

 .    %8.3بنسبة مئویة قدرت بـ   تغرس األشجار والنباتات وتشارك في حمالت التشجیرالسلوك  -

أصبحت تبتكر بعض األفكار الستغالل القارورات البالستیكیة مثال أو أي شيء فقد صالحیته السلوك  -

 .%6.6قدر بـ "  كالتزیین به جعل منه مفیدا في مجال أخر

حول السلوكیات البیئیة المكتسبة من  a < 0.05)   (وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -

 .خالل تبع الصفحات البیئیة عبر موقع الفایسبوك ومتغیر الجنس 

المكتسبة من  حول السلوكیات البیئیة a < 0.05)   (وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -

 .خالل تتبع افرد العینة للصفحات البیئیة عبر موقع الفایسبوك وهذا حسب متغیر الجنس 
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فحات البیئیة عبر موقع الفایسبوك أهم السلوكیات البیئیة المكتسبة من خالل تتبع أفراد عینة الدراسة للص -

 :هي كالتالي 

 .%12.2قدر بـ"  تشرب المیاه بكمیات كبیرة أصبحت السلوك -

 .%11.8بنسبة مئویة قدرت بـوتنبه اآلخرین بضرورة فعل صبحت تغسل أیدیك قبل وبعد األكل أالسلوك  -

  %11.7بلغت نسبته "  تمارس الریاضة في أوقات منظمة للمحافظة على الصحةالسلوك  -

ت قدر "  أسبابها وتحاول تجنبها من خالل الوقایة و تعرف بعض األمراض أعراضهاالسلوك أصبحت  -

 .%11.5بـ  نسبته

 أصبحت تتجنب بعض الحركات السیئة في الجلوس أو النوم لتفادي اإلصابة ببعض األمراضالسلوك  -

 .%11.1بنسبة قدرت بـ 

 .%11بـ قدر غیرت  بعض العادات السیئة  بخوص األكل الغیر صحي مثالالسلوك  -

 %9.8بنسبة مئویة قدرت بـ"  أصبحت تحاول إتباع نظام غذائي صحيالسلوك  -

  % 7.5بنسبة إجابات قدرت بـ  أصبحت تحترم أوقات األكللوك الس -

 . %7بنسبة قدرت بـ  لم تعد تتناول األدویة الطبیة دون استشارة الطبیبالسلوك  -

 .%4.1بنسبة  توقفت عن التدخینالسلوك  -

 . %2.3السلوك توقفت عن شرب الخمر بنسبة  -

حول السلوكیات صحیة المكتسبة   a < 0.05)   (وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -

 .من خالل تتبع افرد العینة للصفحات الصحیة عبر موقع الفایسبوك ، حسب متغیر الجنس 

حول السلوكیات الصحیة المكتسبة  a < 0.05)   (وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -

 . بوك متغیر المستوى التعلیميمن خالل تتبع افرد العینة للصفحات الصحیة عبر موقع الفایس
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بر موقع الفایسبوك یرون أن المواضیع التي تتناولها صفحات التوعیة الصحیة ع من المبحوثین 59.3% -

 6.7نسب و  .یرون أن مواضیع هذه الصفحات جیدةمن أفراد العینة  %34نسبة و  حسنة و مقبولة

 .ون أن مواضیع هذه الصفحات متوسطةمن المبحوثین یر %

حسب تقییم أفراد العینة  a < 0.05)   (وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللةعدم  -

لمواضیع صفحات التسویق االجتماعي الصحي والبیئي عبر شبكة الفایسبوك و متغیر الجنس، إذ 

 .تتقارب نسب إجابات كل من فئة اإلناث والذكور ،و كلیهما یرون أن هته مواضیع هته الصفحات حسنة

حسب تقییم أفراد العینة  a < 0.05)   (وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة عدم -

المستوى لمواضیع صفحات التسویق االجتماعي الصحي والبیئي عبر شبكة الفایسبوك و متغیر 

 . العینة ألفراد، إذ تتقارب نسب إجابات كل المستویات التعلیمیة التعلیمي

وهذا حسب تتبع أفراد العینة  a < 0.05)   (ئیة عند مستوى داللةوجود فروق ذات داللة إحصا -

أفراد العینة  أننتائج للصفحات البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك ومدى استفادتهم منها إذ تبین ال

، أما %50، ویستفیدون قلیال بنسبة %46.2الذین یتابعون هته الصفحات دائما یستفیدون كثیرا بنسبة 

 .% 65.9ها أحیانا فیستفیدون قلیال بنسبة من یتابعون

حسب تتبع أفراد العینة للصفحات  a < 0.05)   (وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -

البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك و رأیهم حول دورها في ترسیخ السلوكیات االیجابیة لدى الشباب 

  .الجزائري 

 من خالل موقع  -البیئیة والصحیة–الصفحتین وى محتالخاصة بدراسة نتائج ال

  : الفایسبوك

مواقع التواصل االجتماعي أعطت مساحة كبیرة للنشطاء في مجال التوعوي والعمل الجمعوي ومكنتهم  .1

ا و إسماع وساعدتهم بخدماتها لبلوغ أهدافهم وتحقیقه ،من الظهور والعمل في هذا المجال دون قیود
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وسائل اإلعالم التقلیدیة مقتصرة على جهات معینة ال یستطیع أي كان  الن. صوتهم إلى العالم اجمع

  تبلیغ رسالة توعویة، بل یجب أن تكون هذه الرسالة من جهة خاصة كالوزارات والحكومات والمدیریات

هذا ما كنا نالحظه من . تبث في فترات ومناسبات معینةو  جمعیات وطنیة لها شهرة ومكانة، أو من

و تلك المكتوبة على اإلعالنات التي تبث عبر شاشة التلفزیون أو التي تذاع عبر اإلذاعة أخالل 

  . صفحات الجرائد

تعمل الصفحات البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك جاهدة، على نشر وتسویق المعلومة الصحیحة  .2

 . تعم الفائدة لتحاول تعمیمها وٕایصالها للمجتمع  ،إذوالمفیدة 

التوعیة البیئیة والصحیة من نشر مواضیع مختلفة و بأشكال متنوعة وهذا باعتمادها على  تقوم صفحات .3

، أو دمج وع على شكل صور ، نصوص وفیدیوهاتمختلف أنواع الملتیمیدیا حیث یمكن لها نشر الموض

وعیة الكل معا، وهذه میزة وفرتها مواقع التواصل االجتماعي للمستخدم بصفة عامة واستغلها نشطاء الت

 .الصحیة والبیئیة

القائمون على صفحات التوعیة الصحیة والبیئیة عبر موقع الفایسبوك غیر ملزمون بوقت معین أو  .4

یمكن للمسوق البیئي والصحي عبر هذه المواقع تناول عدد غیر محدود من المواضیع  إذ ،مساحة معینة

یل أو متاعب مهوره دون أي عراقفي أي وقت شاء، كما انه یستطیع حذف الموضوع وتعدیله وتحدید ج

، وهنا نالحظ الفرق الكبیر بین استخدام مواقع التواصل الجتماعي ووسائل اإلعالم أو حتى تكالیف مالیة

 .انین تحد من حریته وتعرقل مسیرتههذه األخیرة التي تفرض على المسوق االجتماعي قو  ،األخرى

ها تغییر السلوكیات السلبیة المتعلقة بالممارسات تحاول الصفحات البیئیة والصحیة من خالل منشورات .5

الیومیة اتجاه الصحة والبیئة وذلك من خالل محاولة إقناع المتتبعین بالدالئل والبراهین والعبارات والصور  

المؤثرة على ضرورة تبني السلوك االیجابي السوي الذي یساعدهم في حیاتهم ویبعد عنهم المخاطر التي 

 .هم تضر بصحتهم وبیئت
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تحظى الصفحات البیئیة والصحیة عبر موقع الفایسبوك باهتمام كبیر من طرف المستخدمین لذا نجدهم  .6

  .ویشاركونها مع أصدقائهم حتى تعم الفائدة بینهم  ویعلقون علیها تابعون منشوراتهای

 تحرص صفحات التوعیة الصحیة والبیئیة عبر موقع الفایسبوك على مد جسر التواصل مع جمهورها .7

  . فنجدها تتفاعل مع رسائل الجمهور خاصة تلك المتعلقة باألسئلة واالستفسارات 
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ألصحاب األفكار  الهامة بخدماتها وامتیازاتها أصبحت احد الخیارات مواقع التواصل االجتماعي إن      

وترسیخ القضایا والمشاكل االجتماعیة حول والوعي ونشر الثقافة  ،ئل لنقل األفكار والمعارفوساو ، والمبادرات

 تجسید أفكارهم و على الهادفة  اإلنسانیةالمشاریع  أصحاب ساعدتفقد  ،التحضر االجتماعيسمى ما ی

و حجزت  ،استخدامها وزادت تأثیراتها ذاعالمواقع التي  تهه یقعن طر نشرها و  تغییر الفعال،لل مخططاتهم

نشر  لها حیزا هاما في كل الساحات خاصة السیاسیة و االجتماعیة  منها، وصارت تلعب ادوار هامة في

  . بسرعة وبأقل تكلفةو إیصالها إلى جمهور واسع في مختلف بقاع العالم المعلومة 

هذا  ، ونقو ة یقوم بها المسو یحتم ةأصبح ضرور  التوعیة البیئیة والصحیة بین أفراد المجتمعفان نشر       

 األمراضو لألوبئة انتشار كبیر  منالیوم مجتمعنا شهده یما و خاصة  ألهمیة هاذین المجالین ومكانتهما،

العیش بأمراض مستعصیة تالزمه التي تؤدي بالفرد إلى  نتیجة للتغذیة الغیر سلیمة و الممارسات الخاطئة

بها  أدت یمارسها اإلنسان، تصرفات ، جراءمن تجاوزات في حق بیئتنا ومحیطناأیضا ما نالحظه و  حیاته،

وسط فئة  التي تعمل على نشر الوعيالتسویق االجتماعي حمالت یكمن دور هنا ، و التدهورإلى الهالك 

مجتمع متوازن قادر على منه خلق و ی التغییر فیه یحدثف، ه ومنبهقوة المجتمع  یمثل ألنه ،الشباب خاصة

   . بالشكل االیجابيوالقضایا المعالجة  عل مع التفا

من تحدثنا إذ  ،عبر مواقع التواصلموضوع التسویق االجتماعي  معالجةل وعلیه جاءت هذه الدراسة     

 وتأثیرها على سلوكیات الشبابالفایسبوك، صفحات موقع  عبرالبیئیة والصحیة  التوعیة حمالت عنخاللها 

و تغییر السلوكیات السلبیة ، ا التأثیر على فئة الشبابفهي صفحات تسعى إلى نشر حمالت توعیة تهدف به

التي لها  والدراسات بالمواضیع باإللمامة، قمنا لمعالجة اإلشكالیة التي تمحورت علیها فكرة الدراسو  ،لدیهم

في جانبه النظري إلى تأطیر مفهوم التسویق االجتماعي وعالقته تطرقنا ف، البحثقة مباشرة مع موضوع عال

والتحدث ،والوسائل المعتمدة علیها  ،لتوعیة و أهم أسالیب التخطیط لهابالتسویق التجاري وكذا حمالت ا

، كما یتم التغییر عن طریقهاالتي حدیثة في تفعیل الرسائل الهادفة تكنولوجیا االتصال الخاصة عن دور 
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إذ أصبح  ،مكانته في المجتمعجوانبه وتكلمنا عن  أهمعالجنا ف ،سلطنا الضوء على مفهوم اإلعالم الجدید

و األداة معلوماته و أخباره الهامة، والمصدر الرئیس الذي یستقي منه الفرد   لوسائل اإلعالم المناسبالبدیل 

  .سیاسي واالجتماعي وحتى االقتصاديال التغییربغیة  التي تستخدم

تفید الجمهور والمحتوى البیئي والصحي عبر صفحات  نتائج عدیدة إلى وقد خلصت هذه الدراسة     

الشباب الجزائري یتابع الصفحات  أن إلى توصلنا إذ، ن خاللها معالجة اإلشكال المطروحتم م ،الفایسبوك

 من خاللها اكتسب بحیث، له یتأثر بالمحتویات التي تقدمها و عبر موقع الفایسبوك، البیئیة والصحیة

رغم المتابعة الغیر مستمرة والغیر  سلوكیات ایجابیة و ابتعد عن أخرى سلبیة كانت تضر ببیئته و صحته،

غرافي لفئة و العامل الدیم كما وجدنا أن، عبر موقع الفایسبوك الصحیةات البیئیة و حللصفالعینة  ألفرادمنتظمة 

و المبحوثین إجابات  التأثیر على تتمتع بها منطقة الجزائر لعبت دورا كبیرا فيالتي خصائص الالدراسة و 

فیما  حسب متغیر الجنس و المستوى التعلیمي  هم عن األسئلةبعض الفروقات في إجابات بالرغم من وجود

، إال أننا من خاللهاالسلوكیات المكتسبة  أهم وعلیهم صفحات ودرجة تأثیرها م للتهعلمهم و متابع یخص

ال وجود لفروقات في إجابات المبحوثین فیما یخص المستوى التعلیمي  هوجدنا في كثیر من األسئلة أن

التعلیمیة  العینة كان متقارب جدا بالرغم من اختالف المستویات ألفرادالمستوى الثقافي والجنس وهنا یبن أن 

   .خصائص المنطقة والتحضر الذي تعیشه ل وأیضا، وهذا النفتاحهم الكبیر على تكنولوجیا االتصال

 نا تعمالمهأنوجدنا ف ،عبر موقع الفایسبوكالبیئیة والصحیة  الصفحتینمحتوى فیما یخص دراسة أما     

من خالل تعمیمها وٕایصالها للمجتمع  نتحاوال و ،نشر وتسویق المعلومة الصحیحة والمفیدةعلى  جاهدتان

على مختلف  وتعتمدان ،مواضیع مختلفة و بأشكال متنوعة انموقع الفایسبوك حتى تعم الفائدة، إذ تعالج

  .جمهورهما، وتحاوالن مد جسور التواصل مع الخدمات التي یتیحها الموقع ، والملتیمیدیا وسائل
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من تغییر سلوكیات األفراد تجاه القضایا والمشكالت لیس باألمر الهین، إذ یتطلب بان  نرى وعلیه      

بدراسة  تبدأ  ،واستراتیجیات وخطط مسطرة، ووسائل مؤثرة  امضاعفوقتا طویال وجهدا المسوقین االجتماعیین 

    .الفعال التأثیرحتى یكون لتدارك األخطاء، وتعدیل الحمالت  وتخلص بقیاس نجاعة الحملة الجمهور

الدراسة التي تناولنا من خاللها موضوع التسویق االجتماعي عبر مواقع التواصل  هذه وفي أخر      

 من طرف الباحثین  ما هي إال بدایة لصیاغة إشكالیات و فرضیات أخرىونتائجها  نقول أنها و  االجتماعي،

من المواضیع المهمشة والمهملة كثیرا في  یعد الذي  تكون على أساسها دراسات أخرى في هذا الموضوع،

    . البالغة أهمیتهبالدنا رغم 

التي كانت مبنیة على تصورات شخصیة استقیناها من  بمجموعة من االقتراحات والتوصیات خرجنا وعلیه   

 : تتلخص فیما یلي  الدراسة ،

حمالت رسائل التنویع في استخدام وسائل اإلعالم وتكنولوجیات االتصال الحدیثة فیما یخص نشر  .1

  .إلى جمیع الشرائح داخل المجتمعها التوعیة، وهذا لضمان وصول

االتصاالت ب تالمحلا عززتت ،منصات هامة للتوعیة االجتماعیة مواقع التواصل االجتماعيتعتبر  .2

االستفادة من تفاعالت  بجو  اذل، الجمهور المستهدفالمستمرة وتقرب أكثر من و التفاعلیة الشخصیة 

وهذا للتقرب من الجمهور ومحاولة التعرف أكثر  ،تجاه قضایا المجتمع اهر بعاألفراد وأرائهم المطروحة 

 .عن المشاكل التي تستدعي التدخل والمعالجة 

إستراتیجیة محكمة لتنفیذ الحمالت سواء عبر الوسائط الحدیثة أو التقلیدیة ضرورة العمل في إطار خطة   .3

 .وهذا  لیتمكن المسوق االجتماعي من تحقیق األهداف المرجوة من الحملة

ضرورة قیاس نجاعة الحملة والخطة المسطرة لذلك، وهذا لیتمكن المسوق االجتماعي تدارك األخطاء  .4

 .وتصحیحها 
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نشر في على العمل  ،و الشباب الهاوي وأصحاب المبادرات والعمل اإلنسانيتشجیع المجتمع المدني  .5

 .التي یسببها اإلنسان نفسه من المخاطر والصحة الفردیة  البیئةحمالت توعیة تفید حمایة 

یعتبر موضوع التسویق االجتماعي وحمالت التوعیة من البحوث المهمة التي یستلزم  تشجیع الباحثین  .6

مام بها وعدم تجاهلها، والبحث فیما یخص جدواها في التغییر داخل المجتمع، وهذا عن الجزائریین لالهت

 .مدى تأثر الجمهور برسائل الحملة لرصدطریق دراسات مسحیة 
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  : البیانات الشخصیة  .1
  الجنس  .1

  أنثى -ذكر                  -

  السن  .2

 سنة 35الى 26من            سنة 25إلى  22من          سنة       21إلى  18نم

 :  التعلیمي المستوى  .3
  دكتوراه             ماستر           لیسانس          ثانوي  متوسط                        ابتدائي

  

  االستخدام الشخصي لمواقع التواصل االجتماعي :  األولالمحور 

 هل تستخدم مواقع التواصل االجتماعي .1

  نادرا                   أحیانا             دائما

 ؟ تستخدم مواقع لتواصل االجتماعي وأنتمنذ متى  .2

 سنوات فأكثر 4               سنوات3  إلىمن سنة اقل من سنة            

 یومیا؟مواقع التواصل االجتماعي  أمامتجلس  ساعةكم   .3

             سا  3 إلى 1نم             سا 1اقل من 

  سا  7أكثر من     سا             6إلى4من 

 أي وسیلة تحبذها للدخول إلى مواقع التواصل االجتماعي؟  .4
    .............................تذكر  أخرالهاتف الجوال                    الحاسوب     

 كبیرة ؟  بدرجةتستخدم مواقع التواصل االجتماعي  أین .5

  في العمل               في الجامعة    في مقاهي االنترنت           في البیت           

 لصفحات الناشطة على شبكة الفایسبوك ؟التي تنشرها ا األخبارهل تتابع  .6
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 نادرا              أحیانا                    دائما
 ؟ لموقع الفایسبوكمن خالل استخدامك  صفحهاماهي أهم المواضیع التي تت   .7

   أتابعهاال    أحیانا  دائما   
        السیاسیة   01
        االجتماعیة   02
        الثقافیة   03
        الریاضیة   04
        االقتصادیة   05
        الصحیة  06
        البیئیة   07
        الترفیهیة   08
        الدینیة  09

 المواضیع التي تحب المشاركة فیها كثیرا عبر الفایسبوك ؟ ماهو نوع .8
   التي تعالج المواضیع المهمة في الحیاة  
  المواضیع التي تزید ثقافتك             
   التي تسلیك وتمال فراغك المواضیع  

  ................................................حددها من فضلكإذا كان هناك نوع أخر من المواضیع 

 ) تستطیع اختیار أكثر من بدیل(ماهي الفائدة التي تعود علیك من استخدامك لموقع  الفایسبوك؟  .9
  تكوین صداقات            قضاء وقت الفراغ                    األخبارالحصول على 

  حب التطلع                   البحث العلمي                  اآلخرینالتواصل مع 
  ..................................................................فائدة أخرى  اذكرها 

  –التوعیة البیئیة والصحیة –موقع الفایسبوك  ومظاهر التسویق االجتماعي  : الثانيالمحور 

في المجال البیئي  نالفایسبوك تقوم بنشر حمالت توعیة للشباب المستخدمیهناك صفحات على شبكة  .1
 لتغییر بعض السلوكیات السلبیة والصحي 
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 بهذااعلم   ال                  نعم اعلم بهذا
 ) التي تنشر حمالت حول البیئة والصحة الفردیة(  هل تتابع هذه  الصفحات .2

  نادرا                  أحیانا                 دائما
 ؟  عبر الفایسبوك من فضلك بعهااالتي تت )البیئیة والصحیة( عن أهم هذه الصفحات اذكر أمثلة .3

.................................................................................................  
 ؟  )البیئیة والصحیة( على أي أساس یتم اختیارك لهذه الصفحات .4

 حسب أهمیة المواضیع الصحیة والبیئیة التي تتناولها   -
 حسب الشخصیة الناشطة على الصفحة   -
   اختیارك یكون عشوائي لهذه الصفحات  -
  على شبكة الفایسبوك؟  - الصحیة والبیئیة –هذه الصفحات  هل تستفید من المعلومات التي تقدمها .5

  ال استفید            استفید قلیال          استفید كثیرا  
 

     ال أتفاعل             قلیال أتفاعل             أتفاعل كثیرا     ؟ الصفحات مع هذه هل تتفاعل  .6
  ؟  )البیئیة والصحیة(  كیف تتفاعل مع هذه الصفحات .7

      التعلیق بالكتابة                )(j’aimeأعجبنيالنقر على ب تكتفي
  )  (partageتقوم بنشرها              التعلیق بالفیدیو             التعلیق بالصور    

 : التي تعرض  الصحیة والبیئیة هل تحبذ المواضیع  .8
               على شكل صور                على شكل نص 

  على شكل رسوم تخطیطیة           كاتور على شكل كاری       على شكل فیدیو      

حجم تغیر سلوكیات الشباب البیئة والصحیة اثر اعتماد موقع الفایسبوك  :الثالثالمحور 
  مصدر للمعلومات البیئیة والصحیة 

على  أثرتعبر الفایسبوك  البیئیة والصحیة  التوعیة  التي تقوم بدورهل ترى أن هته الصفحات  .1
 ؟في حیاتك  ایجابیة منها سلوكیاتواكتسبت  سلوكیاتك 

   لم تؤثر             قلیال أثرت           كثیرا  أثرت
التربیة البیئیة  ترسیخ مفهوم دورا في تمارسعبر الفایسبوك  - البیئیة والصحیة–الصفحات ترى أن هل  .2

 ؟ -اسةر عینة الد–والصحیة لدى الشباب الجزائري 
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                   ال     نعم              
  .......................................................................علل إجابتك من فضلك  

 نحو بیئتك سلوكیات ایجابیة من خالل متابعتك لصفحات البیئیة والصحیة عبر الفایسبوك هل اكتسبت .3
  )خانة السلوك االیجابي المكتسب أمام )×( ضع عالمة(       : وأصبحت 

  العالمة  السلوك االیجابي

    في األماكن المخصص لها النفایات واألوساخ  ترمي  01

    على األشجار والنباتات في األماكن العامة  تحافظ  02

    لحي لتنظیف اتعاون مع األهل واألصدقاء لعمل حملة ت  03

    توعیة األخر بضرورة المحافظة على البیئة تحاول   04

     استهالكك العقالني له على الماء من خالل  تحافظ  05

أصبحت تبتكر بعض األفكار الستغالل القارورات البالستیكیة مثال أو أي شيء    06
  فقد صالحیته جعل منه مفیدا في مجال أخر كالتزیین به 

  

    وتشارك في حمالت التشجیر غرس األشجار والنباتات ت  07

  ...........................................................................أخرى  تذكر   08
 

ة من خالل متابعتك لصفحات الصحیة عبر الفایسبوك هل اكتسبت سلوكیات ایجابیة نحو صحتك وصح .4
 ) أمام خانة السلوك االیجابي المكتسب )×(ضع عالمة ( :    عائلتك ومن حولك وأصبحت 

  العالمة  السلوك االیجابي 
    للمحافظة على الصحة   في أوقات منظمة الریاضة تمارس  01
     توقفت عن التدخین   02
    عن شرب الخمر توقفت   03
    الغیر صحي مثالسیئة  بخوص األكل البعض العادات  ت غیر   04
    أصبحت تحاول إتباع نظام غذائي صحي   05
     أصبحت تحترم أوقات األكل   06
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    شرب المیاه بكمیات كبیرة أصبحت ت  07
      لم تعد تتناول األدویة الطبیة دون استشارة الطبیب   08

تجنبها من خالل  بعض األمراض أعراضها  وأسبابها وتحاولتعرف  أصبحت  09
  الوقایة  

  

تجنب بعض الحركات السیئة في الجلوس أو النوم لتفادي اإلصابة أصبحت ت  10
  ببعض األمراض 

  

    وتنبه اآلخرین بضرورة فعل ذلك  أیدیك قبل وبعد األكل غسل أصبحت ت  11

1
2  

  ...................................................................................تذكرأخرى 

 
ر شبكة عب – والصحي البیئي– التسویق االجتماعي صفحاتحسب رأیك الخاص  ونظرتك لمواضیع  .5

 هل هي ؟       الفایسبوك 
  ئة یرد           مقبولة                     جیدة       
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  الصحیة والبیئةصور خاصة بتحلیل محتوى الصفحتین ) 02(الملحق رقم 

عبر موقع الفایسبوك والبیئیة  تبین قائمة صفحات التوعیة الصحیة  )02( )01(الصورة   
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"الصحة والعالج "صور الخاصة بالتوعیة الصحیة لصفحةال  
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لصفحة أصدقاء البیئة شفة البلیدةالتوعیة البیئیة بالصور الخاصة   
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  ) 24(یوضح تعلیل أفراد العینة على إجاباتهم الخاصة بالسؤال ) 03( رقم الملحق

  العبارات  الفئات
   
  
  

اإلعالم و 
  التوجیه

  
  
  

 ألنها تكسب الشباب سلوكیات ایجابیة وتعلمهم كیفیة التعامل مع البیئة  )1
 ألنها تقدم رسائل للشباب عن البیئة  )2
 ألنها تعكس سلوك الشباب من خالل ما تقدمه من معلومات   )3
 ألنها تساعد على إدراك الفرد بمدى أهمیة المحافظة على البیئیة والصحة  )4
 من خاللها نكتشف معلومات كنا نجهلها حیث یمكن أن نستخدمها ونعتمد علیها في حیاتنا  )5
 ها تأثر في الشباب وهذا من خالل النصائح و األمثلة التي تقدم )6
 ألنها تقوم بتقدیم معلومات تحاول من خاللها التقلیل من األخطار التي تصیب األفراد  )7
 تشرح كیفیة الحفاظ على الصحة والبیئة  )8
  تساهم في تغییر سلوكیاتهم نحو بیئتهم وصحتهم )9

    
  

أهمیة 
  المواضیع و
  تأثیر الوسیلة

  

 رللتغیی الن في وقتنا الحالي أصبحت االنترنت وموقع الفایسبوك أداة )10
الن المعلومات التي تعرض عبر شبك االنترنت لها إمكانیة كبیرة في تشكیل الفارق في  )11

 الواقع المعاش 
 ألنها تتناول مواضیع غایة في األهمیة تثیر اهتمام الشباب الجزائري  )12
 .عن حسب طریقة المواضیع التي تطرحها والبرامج التي تقدمها  )13
 الن موقع الفایسبوك هو الوسیلة األمثل للوصول إلى ذهن الشباب  )14
 هذه الوسائل سهلت وفتحت المجال لنشر الثقافة البیئة والصحیة  )15
  قدمها بالمعلومات والنصائح التي یالشباب یتأثرون بموقع الفایسبوك وهذا ألنه یحاصرهم   )16

  
  
  
  
  
  

التوعیة  
وترسیخ 

التربیة البیئیة 

 هي تقوم بتوعیة الشباب وتفطینهم  )17
وقتنا الحالي یوجد الكثیر من التلوث وانتشرت العدید من األمراض مما أدى إلى  في )18

 ظهور هذه الصفحات حتى تقوم بالتوعیة والتعلیم 
 تقوم بحمالت تحسیسیة توعیهم وتأثر فیهم  )19
 ألنها تعتبر وسیلة توعیة وتكسب الشباب سلوكیات ایجابیة  )20
ألنها تلعب دورا كبیرا في توعیة و تحسیس الشباب وتحاول تغییر سلوكیاتهم إلى  )21

 األحسن 
 تساعد على نشر وترسیخ مفهوم التربیة البیئیة والصحیة لدى الشباب  )22
 ألنها تسعى لتقدیم التوعیة النافعة للشباب دائما  )23
 تزید التوعیة والتذكیر )24
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  والصحیة 
  
  

 جنب السلوكیات السیئة تقوم بدور التربیة  البیئیة والصحیة وهذا لت )25
 تقوم بتوعیتهم من خالل الحمالت التي تقوم وتعمل على نشرها  )26
 نعم ألنها توعي الشباب وتثقفهم بأهمیة التربیة البیئیة والصحیة  )27
خ مفهوم یألنها تقوم بتوعیة الشباب من اجل الحفاظ على البیئة والصحة وبتالي ترس )28

 عي من خالل القیام بالحمالت التحسیسیة الثقافة البیئیة والصحیة للشباب الغیر وا
 .تتم التربیة البیئیة والصحیة  وهذا إذا تمت قراءة ما تقدمه من عبر وتجارب  والعمل بها )29
تعمل على تغییر سلوكیات األفراد مثال حمالت تنظیف المقابر التي انتشرت في اآلونة  )30

  .األخیرة تزید من توعیة الشباب 
  
  
  
  
  

عدم االهتمام 
  الالمباالةو 

  
  

هذا على حسب شخصیة الشباب فإذا كان مهتم بهذه األمور یمكنها أن تغیر و تأثر فیه   )31
 والعكس 

 بمثل هذه المواضیع  الن الشباب ال یهتمون )32
 الن الشباب الجزائري غیر مهتم بمثل هذه األمور  )33
 الن الشباب یقرا فقط وال یطبق ما تقدمه من معلومات ونصائح  )34
 الن أغلبیة الشباب ال تأخذ المواضیع بجدیة  )35
 نادرا ما یلجا الناس إلى مثل هذه الصفحات  )36
 .الن الشباب في الجزائر أغلبهم ال یكترثون لهذه األمور ویعتقدون أنها تافهة  )37
الن الشباب الجزائري یبحث عن اللهو والترفیه فقط واستعمال موقع الفایسبوك لمال  )38

 .الفراغ
 .ب یهتم بالتربیة البیئیة كثیرا ال أظن آن الشبا )39
 الن كل شخص وتفكیره ، یوجد من یأخذها بجدیة كما یوجد من ال یهتم بها  )40
 الن الشباب الجزائري ال یفعل إال ما هو مقتنع به  )41
 الن الشباب ال یهتم بهذه األمور  )42

  
  
  

  نقص الوعي
  
  
  

 الن نسبة الوعي عند الشباب قلیل جدا   )43
فئة قلیلة جدا من الشباب تتابع هذه الصفحات و یأخذون نقص الوعي ، الن هناك  )44

 .العبرة منها 
  الكثیر یعرفون الحقیقة لكنهم یجهلون واقعهم المعاش )45
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  الشخصیةالبیانات  جداولل SPSSتحلیل برنامج  )04(رقم  ملحق
 

 الجنس
 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

 49.3 49.3 49.3 148 ذكر

 100.0 50.7 50.7 152 انثى

Total 300 100.0 100.0  
 

 السن
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage cumulé 

Valide 

 54.7 54.7 54.7 164 سنة 21الى18من

 86.3 31.7 31.7 95 سنة 25الى22من

 100.0 13.7 13.7 41 سنة 35 الى26 من

Total 300 100.0 100.0  
 

 االجتماعیة_الحالة
 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

 89.7 89.7 89.7 269 اعزب

 98.7 9.0 9.0 27 متزوج

 99.3 7. 7. 2 مطلق

 100.0 7. 7. 2 ارمل

Total 300 100.0 100.0  
 

 التعلیمي_المستوى
 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

 3.7 3.7 3.7 11 ابتدائي

 10.3 6.7 6.7 20 متوسط

 47.3 37.0 37.0 111 ثانوي

 86.7 39.3 39.3 118 لیسانس

 99.0 12.3 12.3 37 ماستر

 100.0 1.0 1.0 3 دكتوراه

Total 300 100.0 100.0  
 

 المعیشي_المستوى
 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

 23.7 23.7 23.7 71 جید

 90.0 66.3 66.3 199 متوسط

 100.0 10.0 10.0 30 محدود

Total 300 100.0 100.0  
 



 


