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:ملخص
َ بذ ٌِخبر ألاهباء و ؿىا، جادي الخىُُت الصخُت دوزا مهما في زفّ مظخىي الصخت الِامت لدي ألافساد
ٌاللساز ؤن وطائل الاجـاٌ الخدًثت و في ملدمتها مىاكّ الخىاؿل الاحخماعي جـىّ الفازق مً هاحُت جداو
 في امللابـل فـةن الللـاًا املسجبوـت بالخثلُف الـحي و. ّاملِلىمت الصخُت بؼيل آوي وفىزي ُلى هواق واط
اُخماد الجمهىز ُلى مـادز مخِـددة في البحـث هي مً املىكىُاث التي ًيبغي ؤن حؼـٔل اهخمـام الِـاملين في
.املجـاٌ الــحي ملا لها مً ؤزس في هبُِت الخدماث الصخُت و الِالكت بين الوبُـب املِـالج و املـسٍم ؤزىاء ألاشمت
طـِذ هـره الدزاطـت للخِـسف ُلـى مـدي اُخمـاد الولبت الجامُِىن ُلـى ػــبياث الخىاؿ ــل الاحخمــاعي همـ ــدز
 بحُث ؤهدث ُُىت الدزاطت ؤنها حظاُدهم في.للمِلىمــاث الـ ــحُت وهرا ألاطـباب الـتي جدفِهم لالُخماد ُلحها
 و الللـاء ُلـى الخـىجس والللـم و مظـاُدتهم في فهـم و بدزان ؤبِـاد،اجخـاذ كـسازاث مُِىـت في الجاهـب الــحي
.املىكىَ الـحي
. الاُخماد ; ألاشمت ; اللساز ;املِلىمت الصخُت ;مىاكّ الخىاؿل الاحخماعي ;وىزوها3الكلمات املفتاحية
Abstract:
Health awareness plays an important role in raising the level of public health among
individuals, as doctors and decision makers consider that modern means of
communication, especially social networking sites, make the difference in terms of
circulating health information in a timely and immediate way on a large scale. On the
other hand, issues related to health education and the public's dependence on multiple
sources in searching for health information are among the topics that should concern
health workers because of their impact on the nature of health services during the crisis.
Accordingly, this study sought to identify the extent to which university students rely on
social networks as a source of health information compared to other sources . they
confirmed that social networking sites help them to make certain decisions in the health
aspect, eliminate stress and anxiety, and assist them in understanding and realizing the
dimensions of the health issue.
Keywords : Accreditation; crisis; Corona ; decision; health information; social media.
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مقذمة
ؤؿ ــبحذ املاطظ ــاث الص ــخُت الُ ــىم حِخم ــد ُل ــى املىـ ــاث يلى روهُ ــت ؤو مىاك ــّ الخىاؿ ــل الاحخم ــاعي
لِظــهل ُلحهــا الخفاُــل مــّ مظــخخدمحها مــً ؤحــل طــهىلت جىؿــُل مخخلــف املحخىٍــاث مــً الـــىز ؤو السطــائل ؤو
الفُــدًىهاث الصــخُت الخاؿــت ذهــا وهــرلً جــىححههم للمِلىمــاث الصــخُت التــي حظــدىد بوــى مـــادز مىزىكــت  ،همــا
ؤن اط ـ ــخخدام مىاك ـ ــّ الخىاؿ ـ ــل الاحخم ـ ــاعي ًخل ـ ــم فسؿ ـ ــت هبي ـ ــرة لخ ـ ــدفم املِلىم ـ ــاث الص ـ ــخُت بحىـ ـ ـم البِئ ـ ــت
الدًىامُىُت وهرا وله مً ؤحل الِمل ُلى زفّ وعي الجمهىز بشاء ألامساق خاؿت فيروض وىزوها املظخجد.
للــد ؤؿــبحذ مىاكــّ الخىاؿــل الاحخمــاعي وط ــُلت ٌِخمــد ُلحهــا املظــخخدمين لىظــب ُــاداث وط ــلىهُاث
حدًدة خاؿت مّ جصاًد يكباٌ ُلحها بذ جازس في كسازاث املخـإزسًٍ واطـخجابتهم ومؼـاُسهم وطـلىهُاتهم،و بمـا ؤن
مىاكــّ الخىاؿــل الاحخمــاعي ؤطــهمذ فــي جفُِــل املؼــازهت لخحلُــم زٓبــت وــل فئــت ؤو وــل مظــخخدم ،ف ـةن لهــا دوز
فِاٌ في وؼس الىعي الـحي و الخـىٌ ُلى املِلىمت الصخُت خاؿت مّ ألاشمت الصـخُت التـي ٌِـاوي مجهـا الِـالم
بظــفب فيــروض وىزوه ــا "  "covid19مىــر دٌظ ــمبر  9102الفــازن فِم ــل مىكــّ فاٌظــبىن ُل ــى جلسٍــب السئٍ ــا
ملظخخدمُه مـً خـالٌ جـىفير حـل املِلىمـاث الصـخُت التـي ًحخاحهـا والِمـل ُلـى وؼـس الـىعي الــحي فلـد اُخبـره
الِلمــاء وألاهبــاء بإهــه الىطــُلت الفِالــت التــي حظــاهم فــي وؼــس مخخلــف املِلىمــاث الصــخُت التــي ًجخاحهــا ألاف ـساد
حىٌ هرا الفيروض لخفادي يؿابت به.
للد ؤزبدذ هره ألاشمت ؤهمُت الخحىٌ السكمي وكسوزة جىفير مـادز املِلىماث مً خالٌ مىـاث املِسفت
السكمُــت ذاث آلُــاث وؿــىٌ طــهلت و مخاحــت ل جمُــّ.همــا ي ًخفــى ؤن املِلىمــاث الصــخُت امليؼــىزة ُلــى ألاه رهــذ
ؤدث بؼيل هبير بوى جحلُم حاهب مً الخىُُت و جحظِع املىاهً ،ف جإ الِدًد مً ألاهباء بوى بهالق حــف
مباػسة ُبر مىاكّ الخىاؿل الاحخماعي لىُفُت الخِامل مّ الخايث املؼـدبه فحهـا و هُفُـت الخِامـل مِهـا.فإؿـب
ؤٓلب املىاهىىن ًخابِىن ألاخبـاز والخوـىزاث املسجبوـت بـالفيروض ُبـر وطـائل الاجــاٌ الخدًثـت وٍدؼـازوىنها مـّ
الٔير.
و ؤمام كسوزة الخإكلم مّ هره الجائحـت و مِاٌؼـت الخـدر بؼـيل ُـادي و الظـير مـّ ألاحـدار و املؼـازَّ
الخاؿت بيل بلد ،و جص ً
امىا مّ بُادة فخ الخسم الجامعي يطخلباٌ الولبت الجدد و اطخىماٌ بحساء الامخحاهاث
الجامُِ ــت و جوبُل ــا للبرجىوـ ــىٌ الـ ــحي الىكـ ــا ي جفادًـ ــا لخ ــدور ؤشمـ ــت زاهُـ ــت و ججظـ ــُد الِدًـ ــد مـ ــً يح ـ ـساءاث
الىكائُت وذلً في بهاز الخفاي ُلى طالمت الولبت و الواكم البُدآىجي ُلى حد طىاء .وحظسَّ حسهت السكمىت
في ول ألاوؼوت الىًُفُت والخِلُمُـت والاكخــادًت و ٓيرهـا مـً مظـازاث الخُـاة ،حـاءث هـره الدزاطـت لدظـلُى
الل ــىء ُل ــى دزح ــت اُخم ــاد الولب ــت ُل ــى مىك ــّ فاٌظ ــبىن ف ــي حـ ــىلهم ُل ــى املِلىم ــت الص ــخُت ف ــي ً ــل حائح ــت
وىزوها باُخبازهم ؤهثر ػسائ املجخمّ اطخخداما له.
ازجىصث الدزاطت الخالُت ُلى امللازبـت الىٌسٍـت املىاطـبت لدزاطـت هـرا املىكـىَ خاؿـت وؤهـه ًخِلـم بإشمـت
صخُت و ُلُه فةن هٌسٍت الاُخماد ُلى وطائل الاجـاٌ في البِئت السكمُت الخدًثت خالٌ ألاشماث هي ألاوظب.
واهوالكا مما طبم جحاوٌ هره الدزاطت يحابت ُلى يػيالُت الخالُت 3ماهي درجة اعتمااد الللةاة ع ا
مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للحصول ع املعلومة الصحية في ظل جائحة كورونا؟
ولإلحابت ُلى الظااٌ الجىهسي طىلظم وزكخىا البحثُت بوى ُدة محاوز ججُب هي ألاخـسي ُلـى حظـائيث
ؤهمها3
 م ــاهي دزح ــت املـ ــداكُت الت ــي جحٌ ــى ذه ــا مىاك ــّ الخىاؿ ــل الاحخم ــاعي ل ــدي الولب ــت ملازه ــت بمـ ــادز ألاخب ــازالىالطُىُت في جلص ي املِلىمت الصخُت؟
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راضية محيذة

 ما مدي اُخماد هلبت املاط ر بيلُت ُلىم يُالم والاجــاٌ حامِـت الجصائـس ُلـى مىاكـّ الخىاؿـل الاحخمـاعيفي اجخاذ اللساز وكذ ؤشمت وىزوها ؟
 ما هي دوافّ اُخماد الولبت ُلى مىاكّ الخىاؿل الاحخماعي في اطخلاء ألاخباز الصخُت ؟ هل جلبي مىاكّ الخىاؿل الاحخماعي مخولباث وؤهداف الولبت في مِسفت مظخجداث حائحت وىزوها؟ هل طاهمذ مىاكّ الخىاؿل الاحخماعي في وؼس الىعي الـحي و بزطاء زلافت صخُت ؟حظخمد هره الدزاطت ؤهمُتها مً الىلان الخالُت3
 الـدوز الــري جلــىم بــه مىاكــّ الخىاؿــل الاحخمــاعي طــىاء ُلــى حُــاة الفــسد ؤو املجخمــّ ،خاؿــت فــي ُـــسهاهــرا ُـــس الخىىىلىحُــا الخدًثــت التــي ؤضــخذ ؤطــلىبا احخماُُــا كائم ـا براجــه خاؿــت لــدي فئــه الولبــت
التي باجذ حِىٌ بـفه هبيرة ُلى اطخخدام الىطائى الخىىىلىحُت في حُاتها الُىمُت ،جىاؿل وجفاُال
و اطخلاء ملخخلف ألاخباز واملِازف واملِلىماث ذاث الـلت بمحُوه املباػسة .
 حِــالج الدزاطــت مىكــىُا ي شالــذ آز ـازه كائمــت وٍإخــر حي ـنا مــً الىلــاغ فــي نوهــت ألاخيــرة وهــى حائحــتوىزوها و دوز مىاكّ الخىاؿل الاحخماعي في بًـاٌ املِلىمت الصخُت حىٌ هره ألاخيرة.
 ال ــدوز امل ناً ــد وامل ــازس ملىك ــّ فاٌظ ــبىن وم ــا ًلدم ــه م ــً مِلىم ــاث ص ــخُت مهم ــت الت ــي ًحخاحه ــا الولب ــتبـفت خاؿت ومخخلف ػسائ املجخمّ بـفت ُامت حىٌ فيروض وىزوها املظخجد.
أوال :نظرية االعتناد على وسائل االعالم يف ظل استخذام مواقع التواصل االجتناعي.
للد وان الخوىز الخىىىلىجي املدظازَ لىطائل يُالم جإزيرا هبيرا ُلى اشدًاد وظبت جداوٌ املِلىمـاث التـي
ؤؿــبحذ املـ ــدز السئِز ـ ي ل نوٍــد الجمه ــىز بي ــل املظــخجداث الداخلُ ــت و الخازحُ ــت  ،بكــافت بو ــى جي ــازس الب ـرام
ال رفحهُـ ــت امللفـ ــذ لالهدبـ ــاه ملظـ ــاُدة الجمهـ ــىز ُلـ ــى الاط ـ ـ رخاء و الهـ ــسوب مـ ــً املؼـ ــاول الاحخماُُـ ــت و مـ ــً ؤحـ ــل
الخـىٌ ُلى املِلىمـاث جخفاُـل وطـائل يُـالم مـّ الـىٌم ألاخـسي الاكخــادًت و الظُاطـُت حُـث جيؼـإ ُالكـت
مخبادلــت بــين وطــائل و هــره ألاهٌمــت و مــً هىــا واهــذ بداًــت هٌسٍــت الاُخمــاد ُلــى وطــائل يُــالم ُلــى ًــد طــاهدزا
بــىٌ زوهُــدؽ وشمالسهــا طــىت ُ 0291ىــدما كــدمىا وزكــت بحثُــت بِىــىان مىٌــىز املِلىمــاث و هــالبىا فحهــا بلــسوزة
الاهخلــاٌ م ــً مفهــىم يكى ــاَ لىط ــائل يُــالم بو ــى كــىة وط ــائل يُ ــالم هىٌــام مِلىم ــاحي ٌظــخمد م ــً اُخم ــاداث
نخــسًٍ ُلــى املـــادز الىــادزة للمِلىمــاث التــي حظــُوس ُلحهـا وطــائل يُــالم ؤي هىــان ُالكــت اُخمــاد بــين وطــائل
يُالم و ألاهٌمت يُالمُت ألاخسي.
و مً هىا ًهس مفهىم الاُخماد ُلى وطائل يُالم ُلى ًد ول مً دًفلـس مُلفـين و طـاهدزا بـىٌ زوهُـدؽ
فــي هخاذهمــا هٌسٍــاث وطــائل يُــالم و اهخلــدا الفـساْ الــري خلفخــه هٌسٍــت الاطــخخداماث والاػــباُاث الــري ؤهمــل
ج ــإزير وط ــائل يُ ــالم و زه ــص ُل ــى املخلل ــي و ؤط ــباب اط ــخِماٌ وط ــائل يُ ــالم وكام ــا بخحلُ ــل الىٌ ــام الاحخم ــاعي و
ُالكت اهدماج بين الجمهىز و وطائل يُالم .
مىوللاث الىٌسٍت 3جلىم الفىسة ألاطاطُت لىٌسٍت الاُخماد ُلى ؤن وطائل يُـالم ُلـى جحلُـم كـدز ؤهبـر
مً الخإزير املِسفي و الِاهفي و الظلىوي طىف جصداد ُىدما جلىم هـره الىطـائل بىًـائف هلـل املِلىمـاث بؼـيل
مخميــن و مىثــف و ًــصداد احخمــاٌ كــىة الىطــائل فــي حالــت جىاحــد ُــدم اطــخلساز بىــا ي فــي املجخمــّ بظــفب الـ ـساَ
والخُٔير.
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و هٌـسا يخــخالف ألافـساد فــي ألاهـداف و املـــالت فــةنهم ًخخلفــىن فــي دزحـت الاُخمــاد ُلــى الىطــائل وبالخــاوي
فــإنهم ٌؼــيلىن هٌمــا خاؿــت لىطــائل يُــالم جــسجبى باتهــداف و الخاحــاث الفسدًــت و بوبُِــت الاُخمــاد و دزحخــه
ُلى ول وطُلت في ُالكتها ذهره ألاهداف.
ً رجـب اػـ ران ألافـساد فــي ألاهــداف و دزحـت الاُخمــاد ُلــى الىطــائل التــي جحلـم هــره ألاهــداف ًهــىز هٌــم
مؼ رهت لىطائل يُالم بين الفئاث و الجماُاث مثل حمهىز الصخافت املحلُت لها هٌم بُالم خاؾ مً خالٌ
ك ـساءة الص ــخف املحلُ ــت ،حمه ــىز ال رفُ ــه و الدظ ــلُت م ــً خ ــالٌ ب ـسام جلفصٍىهُ ــت مُِى ــت  .ه ــرا الخلظ ــُم ً ــى ي
بىحــىد هٌــم مخفاوجــت لىطــائل يُــالم جحــددها هبُِــت ألاهــداف و دزحــت الاهخمــام و هبُِــت الاُخمــاد و دزحخــه فــي
جحلُم هره ألاهدافٌِ .خمد ألافساد إلدزان املحُى الاحخماعي ُلى وطائل يُالم همـادز زئِظـُت للمِلىمـاث
و ج ــصداد دزح ــت الاُخم ــاد ف ــي ح ــايث  ُ 3ــدم الاط ــخلساز ،الخح ــىٌ  ،الـ ـساَ ل ــرلً جصٍ ــد دزح ــت اط ــخلاء الجمه ــىز
للمِلىمـاث مــً وطـائل يُــالم لفهـم الىاكــّ الاحخمـاعي .وٍىوبــم هـرا ُلــى الدزاطـت الخالُــت ففيـروض وىزوهــا هــى
ؤشمــت صــخُت ُاملُــت جىبــدث الــدوٌ خظــائس بؼــسٍت هبيــرة و ؤخــسي اكخـــادًت و احخماُُــت  ،بذ ؤؿــبحذ املِلىمــت
ُلى دزحت هبيرة مً ألاهمُت خاؿت مّ الاهدؼاز املخىامي لىطائل يُالم و الاجـاٌ في البِئت السكمُت الخدًثت ،
فالي ــل ه ــسَ لول ــب املِلىم ــت الص ــخُت نهُ ــت و املخح ــددة خاؿ ــت جل ــً املخِلل ــت ب ــاللسازاث السط ــمُت و بح ـساءاث
الىكاًت و جدابير الخد مً اهدؼاز هرا الفيروض الفخان .
وحِخبــر هٌسٍــت “الاُخمــاد ُلــى وطــائل يُــالم” فــي مجملهــا هٌسٍــت بُثُــت حُــث جسهــص ُلــى الِالكــاث اللائمــت
ً
بين ألاهٌمت املخخلفت باملجخمّ الىاحد اهوالكا مً كاُدة ؤن املجخمّ ُبازة ًُ جسهُب ُلىي مخِدد ألاهٌمت
ما بين “ؤهٌمت ؿٔيرة وؤخسي هبيرة” ج رابى وجخفاُـل طـىٍا فـي ُالكـاث مخبادلـت ومـً بُجهـا ُالكـت وطـائل يُـالم
باتفساد والجماُاث واملىٌماث والىٌم الاحخماُُت ( ( Loges . W. E ،0221، p6
وهىــرا ٌؼــيل مىٌــىز اُخمــاد الفــسد ُلــى وطــائل يُــالم حــصءا مــً هٌسٍــت الاُخمــاد املخبــادٌ بــين وطــائل
يُــالم والــىٌم الاحخماُُــت والــري ٌؼــيل بــدوز ُالكــاث الجمهــىز مــّ وطــائل يُــالم داخــل املجخمــّ ( هائلــت
ببساهُم ُمازة،9112،ؾ. )920
وٍلىم همىذج ؤو هٌسٍت الاُخماد ُلى وطائل يُالم ُلى زهينجين ؤطاطِخين هما ألاهداف واملـادز (لُلى
حظــين محمــد الظــُد،0221،ؾ، )099حُــث ؤهــه ليــي ًحلــم ألافـساد والجماُــاث واملىٌمــاث املخخلفــت ؤهــدافهم
الشخـــُت والاحخماُُــت فـةن ُلــحهم الاُخمــاد ُلــى مــىازد ٌظــُوس ُلحهــا ؤاــخاؾ ؤو حماُــاث ؤو مىٌمــاث ؤخــسي
والِىع صخُ وٍـسي وـل مـً “دًفليـروزوهُدؽ” ؤن ألاهـداف التـي ٌظـعى ألافـساد بوـى جحلُلهـا هـي Dennis. K( 3
) p 227.،9112،
 الفهم  ،Understand social worldوٍلـد به مِسفت الراث مً خالٌ الخِلم والخـىٌ ُلى الخبراث
وذلـ ــً بايحخي ـ ــان املباػـ ــس بالىٌ ـ ــام الاحخمـ ــاعي وه ـ ــرلً الفهـ ــم الاحخمـ ــاعي للبِئـ ــت املحُو ـ ــت ومحاول ـ ــت
جفظيرها.
 الخىحُ ــه ويزػ ــاد ،ActMeaningFully&_ Effectivelyوحِن ــت الخفاُ ــل ب ــين ألافـ ـساد ف ــي املجخم ــّ بم ــا
ًل ــمىه مـ ــً جىحُـ ــه ذاحـ ــي باججـ ــاه الل ـ ـسازاث املىاطـ ــبت مـ ــثال ؤو املؼـ ــازهت الظُاط ــُت ،وهـ ــرلً الخىحُـ ــه
الجماعي الخفاُلي هما في هُفُت الخِامل مّ املىاكف الجدًدة ؤو الوازئت.
 الدظــلُت والهــسوب  ، Fantasy &Escapeوَِنــت هىــا بالدظــلُت املِنــت الظــلبي ؤو مــا ًولــم ُلُــه الدظــلُت
املىِصلــت مثــل الخمــاض الساحــت والاطـ رخاء ،بِىمــا ًلـــد بــالهسوب الدظــلُت الاحخماُُــت وذلــً بالخِامــل
املىثف مّ وطائل يُالم بالرهاب للظِىما بسفلت ألاؿدكاء ؤو مؼاهدة الخلُفصٍىن بسفلت ألاطسة.
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جـ ــىفير املِلىمـ ــاث 3فىطـ ــائل يُـ ــالم ُبـ ــازة ُـ ــً هٌـ ــام مِلىمـ ــاث ٌظـ ــعى بلُـ ــه ألاف ـ ـساد مـ ــً ؤحـ ــل بلـ ــىْ
ؤهــدافهم ،وج ــخحىم وطــائل يُ ــالم ف ــي زالزــت ؤه ــىاَ م ــً مـــادز املِلىم ــاث ه ــي 3ججمُــّ املِلىم ــاث ُ ــً
هسٍم املىدوبين واملساطلين امليلفين برلً .وجيظُم املِلىماث؛ ؤي جىلـُ مـا جـم ججمُِـه مـً مِلىمـاث
لي ــي جخ ــسج بالـ ــىزة املىاط ــبت ،ووؼ ــس املِلىم ــاث ُ ــً هسٍ ــم جىشَ ــّ م ــا ط ــبم ججمُِ ــه وجيظ ــُله م ــً
مِلىماث بوى ُدد ٓير محدود مً الجمهىز ( Halpern.p,1994,pp40-41) ( .
 ً:ـراوأ جــإزير وط ــائل يُــالم ب ــين اللــىة والل ــِف جبِ ــا

فــسوق هٌسٍ ــت الاُخمــاد ُل ــى وطــائل يُ ــالم
للٌسوف املحُوت والخبراث الظابلت.
ولم ــا شادث الخٔيـ ـراث وألاشم ــاث ف ــي املجخم ــّ ح ــادر املجخم ــّ للمِلىم ــاث ؤي حٔي ــر احخم ــاعي ؤو طُا ـ ـ ي ؤو
اكخـــادي وجخخلــف دزحــت اطــخلساز الىٌــام الاحخمــاعي وجىاشهــه هدُجــت الخٔي ـراث املظــخمسة و جبِــا لهــرا الاخــخالف
جصٍ ــد ؤو جل ــل الخاح ــت بو ــى املِلىم ــاث وألاخب ــاز فف ــي حال ــت ُ ــدم الاط ــخلساز الاحخم ــاعي ج ــصداد الخاح ــت للمِلىم ــاث
فُيىن ألافساد ؤهثر اُخمادا ُلى وطائل يُالم.
ًــصداد اُخمــاد الجمهــىز ُلــى وطــائل يُــالم ولمــا وــان الىٌــام يُالمــي كــادزا ُلــى الاطــخجابت يحخُاحــاث
الىٌام الاحخماعي ؤو الجمهىز وفي هره الخالت ًيبغي ُلى الىٌام يُالمي ؤن ًخوىز.
اط ــخخدام الجمه ــىز لىط ــائل يُ ــالم وجفاُل ــه مِه ــا ًخ ــإزس بم ــا ًخِلم ــه الف ــسد م ــً املجخم ــّ وم ــً وط ــائل
الاجـاٌ و ًخإزس الفسد بما ًحدر هدُجت حِسكه لىطائل الاجـاٌ ) مىاٌ مصاهسة،9109 ،ؿف )01-02
بن بحظاض الفسد بالخوس ؤو بالتهدًد ًصٍد مً اُخماده ُلى وطـائل يُـالم وهـى مـا ؤهدجـه ُـدة دزاطـاث
مجها دزاطت لىزي ُلى ُُىت مً الؼباب املـسي بِد ؤحدار  00طفخمبر حُث ًدبين بن بدزان الخوس والؼِىز
بالتهدًد وان الظفب السئِز ي لىثافت اطخخدامهم لىطائل يُالم.
 .1عالقة النظرية بموضوع الدراسة:
حِخمــد فىــسة هــره الىٌسٍــت ُلــى ؤن اطــخخدامىا لىطــائل يُــالم ي ًــخم بمِــصٌ ُــً جــإزير املجخمــّ الــري
وِـ ــِؽ بداخلـ ــه ،همـ ــا ؤن كـ ــدزة وطـ ــائل يُـ ــالم ُلـ ــى الخـ ــإزير جـ ــصداد ُىـ ــدما جلـ ــىم هـ ــره الىطـ ــائل بىًُفـ ــت هلـ ــل
املِلىمــاث بؼــيل مميــن ومىثفــه وبالخــاوي فــةن الجمهــىز بـــفت ُامــت ٌِخمــد ُلــى وطــائل يُــالم باُخبازهــا هٌــام
فسعي مً ؤحل فهم وادزان هٌام فسعي آخس هى املحُى الاحخماعي الري ٌِِؽ فُه في الخـىٌ ُلى املِلىماث
ًُ ألاحدار مً حىله خاؿت في حايث ُدم الاطخلساز و الخحـىيث والــساُاث داخـل البيُـه الاحخماُُـت التـي
جفسق ُلى ؤفساد الجمهىز شٍاده الاُخماد وطائل يُالم لفهـم الىاكـّ الاحخمـاعي ،همـا ؤن وطـائل يُـالم جسجىـص
فــي وؼــاهها ُلــى املظــائل وألاحــدار التــي جــسي بإهمُتهــا للىٌــام الاحخمــاعي مِــا ،فــاتفساد ٌِخمــدون ُلــى وطــائل
يُالم باُخبازها مـدز مً مـادز جحلُم ألاهداف ،فالفسد هدف بوى جإًُد حلـه فـي املِسفـت يجخـاذ اللـسازاث
الشخـــُت والاحخماُُــت املخخلفــت ،وٍحخــاج للدظــلُت وال رفُــه ههــدف ؤًلــا فــي هفــع الىكــذ ،بي ؤن ألاف ـساد ي
ٌظخوُِىن كبى جحدًد هىَ السطائل التـي جبثهـا وطـائل يُـالم ؤهثـر ممـا هـي ُلُـه ،ولىـجهم ٌظـخوُِىن جحدًـد
م ــا ل ــم ًيؼ ــسمً زط ــائل ،تن وط ــائل يُ ــالم جح ــدد م ــا ًيؼ ــس وي ًيؼ ــس بى ــاء ُل ــى الِالك ــت الدائسٍ ــت م ــّ ألافـ ـساد
املخللين.
ومــً خــالٌ حظــائلىا " هُــف ٌِخمــد الوالــب الجــامعي ُلــى مىاكــّ الخىاؿــل الاحخمــاعي همـــدز للمِلىمــت
الصـ ــخُت فـ ــي ًـ ــل حائحـ ــت وىزوهـ ــا؟" ًمىىىـ ــا ؤن وؼـ ــير بوـ ــى ؤن الؼـ ــبياث الاحخماُُـ ــت هلـ ــسوزة م خـ ــت ؤفسشتهـ ــا
جىىىلىحُــا يُــالم والاجـــاٌ ُلــى واكِىــا يُالمــي الُــىم باجــذ جٌهــس فازكــا فــي الظــيروزة الظـسَِت للمِلىمــت التــي
حظـعى الدزاطـاث الىٌسٍــت الُـىم بوـى بزباتهــا ودزاطـتها وفـم املىحــى الاحخمـاعي الِـام واملىفثــم مـً البىـاءاث الىٌسٍــت
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ألاوو ــى ُل ــى ٓـ ـساز هٌسٍ ــت الاُخم ــاد ُل ــى وط ــائل يُ ــالم ،ب ــدوزها ج ــرحم بو ــى اطخىؼ ــاف ه ــسق حدً ــدة للبح ــث
الِلمي.
فــي ًــل ُ ــدم جــىافس ُــالج ؤو لل ــاأ ماهــد لجائحــت وىفُ ــد 02 -اججهــذ حيىمــاث بِ ــم الــدوٌ بوــى ف ــسق
يحـساءاث الخلُُدًــت ،مثــل الِــصٌ والخباُــد الجظـمي والدجــس الـــحي ،ل خفــاي ُلــى الصــخت الِامــت ،باإلكــافت
بوــى جــدابير وكائُــت هٔلــم املــدازض واملساهــص الخجازٍــت ودوز الِبــادة ،ووكــّ كُــىد ُلــى الظــفس ،وحِلُــم الىثيــر مــً
ألاوؼــوت تحــل ً الــخحىم فــي اهدؼــاز امل ـسق ،للــد جإهــدث ؤهمُــت الظــلىن الـــحي فــي الىكاًــت مــً خوــس يؿــابت
،لرلً ،وان لصاما ُلُىا جلدًم ؤطالُب وهسق حدًدة كادزة ُلى الخِامل مّ هره املِازف والظلىهُاث بالخىاشٌ
ُلى ما اُخاد ُلُه  ،ؤو حِدًل بِلها هخجىب الصٍازاث  ،واح رام الخباُد الفينًلـي ،و ازجـداء الىمامـت ؤو حِلـُم
الُدًً.
همــا ؤؿ ــب مىك ــىَ ؿ ــىاُت ال ــىعي م ــً مىاك ــُّ الظ ــاُت الت ــي ػ ــٔلذ ال ــدوٌ م ــً ؤح ــل حِ ــدًل ألاف ـساد
تهمان طلىههم بِد جصوٍـدهم بالخلـائم  ،واملِلىمـاث الصـخُت ُـً الجائحـت  ،وهـرا ًخولـب حهـدا ذاجُـا ووُُـا
فسدًا ،والري كد ًخحىٌ بوى طلىن حمعي مً خالٌ جيازف الجهىد ومؼازهت الجمُّ مً خالٌ جبـادٌ املِسفـت،
والخجازب التي جخلم الخإزير يًجابي في املجخمّ .
للد ؤزبدذ البحىر السائدة التي جىاولذ جداوٌ املِلىماث الصـخُت خـالٌ ؤشمـت وىزوهـا اطـخخدام ألافـساد
املىث ــف ملىاك ــّ الخىاؿ ــل الاحخم ــاعي خاؿ ــت فاٌظ ــبىن ته ــه ً ــىفس ج ــدفلا ط ــسَِا للمِلىم ــت  ،تهى ــا هم ــا وِل ــم ؤن
املجخمِاث دخلذ في حايث حجس ؿحي حماُُت و في مخخلف دوٌ الِالم  ،فإؿبحذ املِلىمـت الصـخُت زمُىـت
وبالٔ ــت ألاهمُ ــت يجخ ــاذ اللـ ـساز ل ــدي ألافـ ـساد .ف ـ ـصاد اُخم ــاد ألافـ ـساد ُل ــى مىاك ــّ الخىاؿ ــل الاحخم ــاعي لالطـ ــخلاء
املِلىم ــاث الص ــخُت وه ــرا زاح ــّ لخ ــايث الخ ــىف و ال ــرُس ف ــي ؤوط ــان امل ــىاهىين  ،وذه ــرا جي ــىن ف ــسوق هٌسٍ ــت
الاُخماد كد ججظدث فِال مً خالٌ دزاطدىا الخالُت .
للــد شاحمــذ مىاكــّ الخىاؿــل الاحخمــاعي دوز وطــائل يُــالم الىالطــُىُت فــي وًُفتهــا فــي جــإهير الجمهــىز
ؤوكــاث ألاشمــاث ،بذ جىح ــه املظــخخدمىن بو ــى املىـــاث السكمُ ــت التــي واهــذ ج ــىفس مِلىمــاث مىثف ــت و مخميــنة م ــً
خـالٌ امليؼـىزاث و الخلــازٍس و الؼـهاداث الخُــت و املباػـسة لئخـــائُين فـي مجــاٌ الصـخت الِمىمُــت و بـاحثين فــي
ُلــم ألاوبئــت  ،وطــاهم جــداوٌ املِلىمــت الصــخُت و طــسُت جــدفلها فــي شٍــادة الاُخمــاد ُلــى بِــم الـــفحاث التــي
ازجىـصث ُلــى مـــادز مِلىمــاث مىزىكــت و زطــمُت وذلــً الاُخمـاد طــاهم بــدوزه فــي زفــّ الــىعي الـــحي الِمــىمي و
حِلم الثلافت الصخُت  ،و ألامس الري طاُد ُلى ذلً هى ألاشمـاث املــاحبت لئشمـت الصـخُت و اهدؼـاز الفيـروض
ُلى هواق واطّ جىبد ألافساد بظفبه ؤشمت احخماُُت و اكخـادًت و ازجفاَ مِديث الفلس و البوالت  ،ألامس الري
دفّ ألافساد بوى شٍادة الولب ُلى املِلىماث الصخُت الىكائُت ل خسوج بظسُت مً وكُِت الدجس و الٔلم .
 .2الخصائص الاثصالية ملواقع التواصل الاجتماعي التي ثدفع املستخدم العتمادها في ألازمة الصحية
اطـخواُذ ؤن جخميـن مىاكـّ الخىاؿـل الاحخمـاعي مـً خــالٌ الخفاُـل مـّ الجمهـىز وفـخ ؤبـىاب املىاكؼــاث
وألاط ــئلت الخفاُلُ ــت الت ــي ججِ ــل م ــً الجمه ــىز مؼ ــازهين وؼ ــوين حُ ــث ؤدث ه ــره املميـ ـناث بو ــى شٍ ــادة اهدؼ ــاز
اطخخدامها واُخمادها و هرهس مجها:
ؤ .الخفاُلُت 3وهي خاؿُت ؤجاحذ للمظخخدم ؤن ٌؼازن في مىاكؼت املحخىي املوسوأ وٍدوي بسؤًه فحها وَِلـم
ُلحهـ ــا مص ــدخا ؤو مل ـ ـُفا ؤو مىضـ ــخا ملِنـ ــت مِ ــين ،حُـ ــث ؤؿ ــب املظـ ــخخدم مؼ ــازوا هاػـ ــوا ُ ــً هسٍـ ــم
الخفاُل مّ ما ًيؼس ُبر هره الؼبياث.
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ب .املسوه ــت 3بحُ ــث ًمى ــً للمظ ــخخدم الىؿ ــىٌ بو ــى الىثي ــر م ــً مـ ــادز مِلىم ــاث بي ــل ط ــهىلت وؤجاح ــذ ه ــره
املـــادز للمظ ــخخدم ؤن ًصٍ ــد م ــً كدزجــه ُل ــى الخـ ــىٌ ُل ــى املِلىمــاث املخخلف ــت واملفاك ــلت بُجه ــا و اخخُ ــاز
املىاطب مجها.
ث .الخسٍــت الىاطــِت 3حُــث اطــخواُذ ػــبياث الخىاؿــل الاحخمــاعي اخ ـراق الخــدود املياهُــت والصماهُــت لخِوــي
حسٍت ؤوطّ بىثير في جىاوٌ وافت الللاًا الداخلُت والخازحُـت التـي تهـخم بالؼـإن الــحي و الخـدابير الىكائُـت
( ُلي خلُل ػلسة،9101،ؿف )52-55
ر .بوؼ ــاء املجمىُ ــاث 3حُ ــث جد ــُ ػ ــبياث الخىاؿ ــل الاحخم ــاعي للمظ ــخخدم بةوؼ ــاء مجمىُ ــت بمظ ــمت مِ ــين
وؤهداف مُِىت ؤو محدودة ،ومً خاللها ًخم الخىاؿل بين مجمىُت ذاث اهخمام مؼ رن.
ج .جل ــدًم مِسف ــت حدً ــدة 3حِخم ــد ه ــره الؼ ــبياث ُل ــى ججمُ ــّ مخخل ــف امل ــىازد املِسفُ ــت م ــً مـ ــادز مخىىُ ــت
ومخخلفت مً خالٌ الؼبىت وبًهازها في ميان واحد زم بُادة بىـاء مِسفـت حدًـدة هخالؿـت ليـل محخىٍـاث
املـادز املخخلفت.
أ .الؼمىلُت 3حُث جلغي ػبياث الخىاؿل الاحخماعي الخىاحص الجٔسافُت واملياهُت حُث جدُ للفـسد الخىاؿـل
مّ ؤكساهه مً خالٌ الؼبىت بيل طهىلت ُبر مخخلف مىاهم الِالم.
خ .طهىلت الاطخخدام 3بظاهت اللٔت املظخِملت و السمىش والـىز التي حظهل للمظخخدم هلل فىسجـه والخفاُـل
مّ ألاخسًٍ.
د .اكخـــادًت فــي الجهــد والىكــذ  3فهــره الؼــبياث جدــُ مجاهُــت الاػـ ران والد ــجُل فاليــل ٌظــخوُّ امــخالن
حين ُلى الؼبىت للخىاؿل الاحخماعي ،ولِع ذلً حىم ُلى ؤصخاب ألامىاٌ فلى ،فاليل ٌِنت باملؼازهت
والخىاؿل والخِبير ًُ ألافياز وجبادلهاُ ( .بد السحمً بً ببساهُم الؼاُس ،9105،ؾ ).29
ذ .الخِسٍــف بالــراث 3فــالخوىة ألاووــى للــدخىٌ بوــى ػــبىت الاحخماُُــت هــي بوؼــاء ؿــفحت مِلىمــاث اخـــُت،
وهــي الـــفحت التــي ًلــِها املظــخخدم وٍوىزهــا ،وٍلــىم مــً خاللهــا بــالخِسٍف بالــراث ( بىفظــه) مــً خــالٌ
الىف الـىز والفُدًىهاث وٓيرها.
همــا حظــم هــره الؼــبياث مــً ألااــخاؾ بخِبئــت وجىٌــُم ُالكــاتهم الاحخماُُــت وؿــفحاتهم الشخـــُت
بالوسٍلت التي ًحب ؤؿدكاسهم زئٍتهم ذها.
 .3مصداقية مصادر املعلومات في شةكات التواصل الاجتماعي:
حٔي ــرث املف ــاهُم املخـ ــلت ب ــاإلُالم وه ــخ ُى ـه مف ــاهُم حدً ــدة والدؼ ــازهُت ف ــي بهخ ــاج املحخ ــىي وًه ــس ه ــىَ
حدًــد مــً مـــادز املِلىمــاث جخولــب جىًُــف وطــائل الخىزُــم لخحلُــم كــدز مــً املـــداكُت فــي هلــل املِلىمــاث
والخٔوُاث تحدار ججِل مً صخافت املىاهً املـدز ألاوٌ لئخبـاز ،وهـرا الىـىَ الجدًـد ؤدي بوـى حُٔيـر واضـت
في همىذج الاجـاٌ يُالمي التي جبدلذ مالمحه.
وٍمى ـ ــً يػ ـ ــازة هى ـ ــا بو ـ ــى ػ ـ ــبياث الخىاؿ ـ ــل الاحخم ـ ــاعي والفاٌظ ـ ــبىن ،ج ـ ــىٍ رً ،ىجُ ـ ــىب والتـ ــي ٌظ ـ ــخٔلها
الىاػ ــوىن ف ــي وؼ ــس ألاخب ــاز الِاحل ــت بـ ــىزة مظ ــخمسة ك ــد شادث م ــً دوز الؼ ــبىت الِىىبىجُ ــت ف ــي اهدؼ ــاز حسٍ ــت
الخِبير ؤهثر مً ؤي وكذ مض ت ،هما ؤضخذ ػبياث الخىاؿل الاحخماعي وطُلت لليؼس وال روٍ وجبني الخمالث
املخخلفت حُث حِخبر ؤهم الخدماث التي ًهسث ُلى الؼبىت ألاه رهِذ ُلى يهالق.
وفي ًل الثىزة املِلىماجُت وجدفم ألاخباز ُلى ػـبياث الخىاؿـل الاحخمـاعي واملىــاث يُالمُـت الخدًثـت
بؼـ ــيل ط ـ ـسًَّ ،جـ ــد املخ ـ ــابّ واملهـ ــخم لهـ ــرا الخ ـ ــدفم املِلىم ـ ــاحي هفظ ـ ــه ف ـ ــي حال ـ ـت م ـ ــً ُـ ــدم الُلـ ــين بـ ــين ألاخ ـ ــر
بمـداكُت ذلً الظُل الجازف مً املِلىماث ؤو الدؼىًُ فحها ( مـداكُت كُِفت).
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فم ــً هاحُ ــت املـ ــداكُت فُج ــب الخفسٍ ــم ب ــين ألاخب ــاز الت ــي حظ ــخلى م ــً ه ــره املىاك ــّ حظ ــب مـ ــدزها،
املخىاكــل ُبــر ألافـساد واملؼـ رهين بـــفت ُامــت ي ًىدظــب املـــداكُت املوللــت وٍىخىفــه الؼــً املـــاحب لللـــىز
املنهـي ل خبـر وٓيــره مـً الجىاهـب التــي ي ججِـل املخللــي مخُلىـا ليؼـسه بِىــع الخبـر الـري ٌِــىد مــدزه لـــفحاث
الىوايث واللىىاث يخبازٍت التي جىدظب مـداكُت حظب الثلت التي بىتها هره الىوالت ؤو جلً مّ حمهىزها.
ومــً الىلــان الظــلبُت لهــره املىاكــّ كــد جيــىن وطــُلت طــهلت ليؼــس يػــاُت وألاخبــاز الياذبــت ٓيــر ؤن ؤهــم
بًجابُــاث اطــخخدامها ،ؤنهــا ججِــل املخللــي مؼــازوا بــل هــى ؿــاوِا ل خبــر ؤحُاهــا حسٍـــا ُلــى مخابِتهــا اُخلــادا مىــه
ؤهه ؤؿب مظاهما في ؿىّ اججاه السؤي الِام للمجخمّ.
وؤًلا حِىد املـداكُت لئفساد والشخـُاث الِامت الرًً ًدزوىن مــداكُتها وؤهمُتهـا فُمـا ًجـسي مـً
ؤخباز ومِلىماث ُبر حظاباتهم مً خالٌ ػبياث الخىاؿل الاحخماعي.
ثانيا :ثداول املعلومة الصحية في ظل ألازمة الراهنة:
حِد حائحت فيروض وىزوها خوـس ي هـساه ولىـً ً رؿـدها  ،وُالحىـا فـي الىكاًـت مـً ؤحـل ججـاوش هـرا الـبالء
ووــل خــسق فهــى هــالن للفــسد .هــرا مــا ًفــسق ُلُىــا الخِــاٌؽ مِــه ومجازاجــه فــي ًــل الدجــس الـــحي امل نوــي ،وُلــى
ألافـ ـساد حُٔي ــر زل ــافتهم وه ــسق ُِؼ ــهم  ،حت ــت ًـ ــبحىا ؤهث ــر امخث ــاي واح رام ــا لإلحم ــاَ ُى ــدما ٌؼ ــِسون بخو ــس
املسق ،لـرلً ُلـحهم جصـخُ مفـاهُمهم و ُـاداتهم و زلـافتهم .و هـرا لـً ًخـإحى بي بةزطـاء هٌـام ؿـحي ًلـىم ُلـى
جيىًٍ ؤفساد واُُين مً خالٌ جصوٍدهم بمِلىماث و بُاهاث صخُحت مىزىكـت مـً ؤحـل حِـدًل الظـلىن الــحي
ُــً هسٍــم الخــإزير ُلــى مظــخىٍاث املِسفــت و اججاهــاتهم زــم الخىحــه جــدزٍجُا بوــى بدزان الىاكــّ بخوىزجــه و ؤهمُــت
الفِـل للمحافٌـت ُلــى الخُـاة و اهتهـاج الظــلىن الـالشم  .هـره مهمــت ؿـِبت حؼـ رن ؿــىاُت الـىعي الــحي ووؼــس
زوأ الِللىت للبى الظلىن الجمعي و في هـره املسحلـت بالـراث ًبـرش دوز املِلىمـت الصـخُت التـي حؼـير بوـى حـل
املِلىمــاث التــي تهــم املــسٍم وهــرلً الِــاملين فــي املجــاٌ الـــحي وحؼــمل ؤًلــا املِلىمــاث الخاؿــت بالىكاًــت مــً
ألامـ ـ ـساق ومِالجته ـ ــا واجخ ـ ــاذ اللـ ـ ـسازاث املخِلل ـ ــت بالسُاً ـ ــت الص ـ ــخُت واللـ ـ ـسازاث املخِلل ـ ــت باملىخج ـ ــاث الص ـ ــخُت
والخـ ــدماث الص ــخُت .املِلىمـ ــت الصـ ــخُت هـ ــي جل ــً املِوُـ ــاث املِسفُـ ــت الت ــي ًمخلىه ــا الف ــسد ف ــي مجـ ــاٌ الصـ ــخت
واملمازطت الصخُت( .ػيرًً حالٌ محفىي محمد وُبير ُبده محمد ُلي،9109،ؾ.)211
ومً ؤهم آلُاث ؿىاُت الـىعي هـي ماطظـاث وطـائل يُـالم وػـبياث الخىاؿـل الاحخمـاعي التـي ؤضـخذ
ج ــدُى الاهدب ــاه بو ــى كُم ــت البِ ــد الىفز ـ ي م ــً ؤح ــل الخ ــإزير ُل ــى كىاُ ــت ألاف ـساد ،ملىاحه ــت الجائح ــت  ،والخِام ــل م ــّ
يحساءاث الاح راشٍت بيل ًلٌت وجفوً و هىا ًخجلى دوز املِلىمت الصخُت وجىمً ؤهمُت املِلىمت الصخُت في:
جمىين ألافساد مً الخمخّ بىٌسة ُلمُت صخُحت حظاُده في جفظـير الٌـىاهس الصـخُت وججِلـه كـادزا ُلـى
البحث ًُ ؤطباب ألامساق وُللها بما ًمىىه مً ججىبها والىكاًت مجها.
جىلد لدي ألافساد زٓبت في الاطخوالَ وحٔسض فُه حب اهدؼاف املصٍد مجها وىنها وؼـان ٓيـر حامـد ًدظـم
بــالخوىز املدظــازَ  ،همــا جمىــً الفــسد مــً الخمخــّ بىٌــسة ُلمُــت صــخُحت حظــاُده فــي حُٔيــر الٌــاهسة الصــخُحت
وججِله ًخحلم مً ؤطباب املسق وهُفُت مِالجتها والىكاًت مجها.
املِلىمت الصخُت حِخبر زؿُد مِسفي ٌظخفُد مىه يوظان مً خالٌ جىًُفه لها وكذ الخاحت في اجخاذ
اللسازاث الصخُحت املىاطبت لها خالٌ ما ًخِسق له مً مؼىالث صخُت.
ٌظاهم املحخىي الـحي السكمي ُبر مىاكّ الخىاؿل الاحخماعي و باقي املىـاث ُلى زؤطها فاٌظـبىن فـي
هلــل الخب ـراث الِاملُــت و حظــلُى اللــىء ُلــى الخجــازب الصــخُت والللــاًا الوبُــت لالطــخفادة مجهــا ،وَِمــل ُلــى
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حِلــُم الىــاض ُــاداث صــخُت طــلُمت وهبــر ألافيــاز والاججاهــاث الخاهئــت واطــدبدالها بظــلىن ؿــحي طــلُم ،هــرا
وؼ ــس الخل ــائم وألافي ــاز ُ ــً ألام ـساق وؤط ــباذها وه ــسق اهدؼ ــازها املِدً ــت مجه ــا وهُفُ ــت حشخُـ ــها والىكاً ــت مجه ــا
وطبل ُالحها.
مااخ لااالل خل ـم وعــي ؿــحي بــاهالَ الىــاض ُلــى واكــّ الصــخت وجحــرًسهم مــً مخــاهس ألاوبئــت وألام ـساق
املحدكــت باإلوظــان وجسبُــت فئــاث املجخمــّ ُلــى اللــُم الصــخُت والىكائُــت ،مــا مــً ػ ـإهه ؤن ً ـىِىع بًجابــا ُلــى
الثلافــت الصــخُت املجخمُِــت و التــي بــدوزها حظــاهم فــي الخللُ ـل مــً ؤُــداد املسمل ـ ت وامل ـساحِين حياًــاث واملساهــص
الوبُ ــت مم ــا ٌظ ــاُد ُل ــى الخخفُ ــف م ــً الل ــٔى امل ناً ــد ُل ــى اللو ــاَ الـ ــحي .و اط ــخخدام مىاك ــّ الخىاؿ ــل
الاحخمــاعي ٌظــهل ُملُــت جــدفم املِلىمــاث خاؿــت فــي ؤوطــان الؼــباب الــرًً ٌظــخخدمىن جىىىلىحُــا املِلىمــاث
ؤهثر مً وطائل يُالم الىالطُىُت.
ممــا طــبم ًخطــت حلُــا ؤن ؤهمُ ــت مظــاهمت مىاكــّ الخىاؿــل الاحخم ــاعي خاؿــت الـــفحاث السطــمُت ف ــي
خلــم الــىعي الـــحي لــدي املــىاهً خاؿــت ُىــد فئــت الؼــباب  ،و ي كــسز فــي هــرا امللــام ؤن وِــسج فــي بلــّ ؤطــوس
ُل ــى مفه ــىم ال ــىعي الـ ــحي  ٌِ ،ــسف ال ــىعي الص ـ ي ُل ــى ؤه ــه3مم بمل ــام امل ــىاهىين باملِلىم ــاث والخل ــائم الص ـخُت ،و
بحظاطاهم باملظاولُت هحى صختهم وصخت ٓيرهم ،وفي هرا يهاز ٌِخبر الىعي الــحي هـى املمازطـت ُـً كــد
الفهم ويكىاَ بمـا ٌِنـي ؤن جخحـىٌ املمازطـت الصـخُت بوـى ُـاداث جمـازض بالػـِىز ؤو جفىيـر ،وهـى الهـدف الـري
ًجب ؤن حظعى بلُه وجخىؿل بلُه ،اوى ؤن جبلى املِلىماث الصخُت هثلافت صخُت (طلُماوي،و بلِظلت39105 ،
).090
في حِسٍف آخس للـىعي الــحي ٌؼـير بوـى ؤهـه3مم الظـلىن يًجـابي والـري ًـازس بًجابُـا ُلـى الصـخت ،واللـدزة
ُلى جوبُم هره املِلىماث في الخُاة الُىمُت ،بـىزة مظخمسة جىظبها ػيل الِادة التي جىحـه كـدزاث الفـسد فـي
جحدًد واحباجه امل نلُت التي جحافٍ ُلى صخخه وحُىٍخه (.خلفي).9923 9102 ،
ٌِــد مىكــىَ مظــاهمت مىاكــّ الخىاؿــل الاحخمــاعي فــي جىمُــت الــىعي الـــحي فــي الجصائــس مىكــىُا حــدًثا
فلــد جــم زؿــد ؤٓلــب الدزاطــاث واهــذ مخِللــت باملجخمِــاث الٔسبُــت  ،حُــث حؼــهد هــره البِئــت جوــىزا هبي ـرا فــي
مجاٌ مظاهمت مىاكّ الخىاؿل الاحخماعي في الىعي الـحي ،وُلُه حِد هره الدزاطت لبىـت فـي الخىزُـم الِلمـي
تشمت وىزوها حظخمد ملمىنها مً طُاق البِئت الِسبُت و الجصائسٍت ُلى وحه الخـىؾ.
ثالثا .املصادر الرسمية للحصول ع املعلومة الصحية:
وظخلي املِلىمـاث ٓالبـا مـً الخبـرة وهـرلً جىدظـب مـً خـالٌ املِـازف التـي ًلـدمها املدزطـىن ،املـدزبىن
والىخ ــب ،الجسائ ــد ،وذه ــرا ًمىىى ــا جص ــخُ مِازفى ــا م ــً خالله ــا ،ووظ ــعى ل خـ ــىٌ ُل ــى املِلىم ــاث م ــً مخخل ــف
مـادزها .
وحِــسف املِلىمــاث بإنهــا ُبــازه ُــً بُاهــاث خلــِذ للمِالجــت حتــت ؿــاز لهــا مِنــت وكُمــه فــي طــُاق مــا،
وجسجبى ذها ُدة مِاوي واملِسفت والخىاؿل واملِاوي وحِلُماث ،وحِخبر املِلىمـاث الىطـُلت لخٔرًـه الِلـل باتفيـاز
والاطخيخاحاث املظخجدة والِمل ُلى جىُُه الفىس وجحفينًه لدي مخللحها حُث جىظبه املِسفت.
وحؼــيل وطــائل يُــالم ( الخلفصٍــىن ،الصــخف ،ألاه رهــذ يذاُــت ) باإلكــافت بوــى الاجـــاٌ الشخصـ ي مــّ
ألاهباء ،الـُادلت ،ألاطسة ،ؤهم مـادز املِسفت الصخُت وجادي دوزا مهما في جحلُم الىعي الـحي.
و تن املِلىماث الصخُت مهمت اهخمذ الدزاطاث يُالمُت في الٔسب بالبحـث ُـً ألادواز التـي جلـىم ذهـا
وطائل يُالم فـي جحلُـم الـىعي الــحي حُـث كـام طـىاًدز  9119دزاطـخه ُـً الخمـالث الصـخُت املِخمـدة ُلـى
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وطائل يُالم ي جلل فاُلُت ُلى بسام الخدخل الىكائُت املِخمدة وؤنها جيـىن ؤهثـر هجاحـا ُىـدما جــل بوـى ؤهبـر
ػسٍحت مً الجمهىز املظتهدف.
همــا ًمىــً زؿــد مىاكــّ هبُــت زطــمُت ُــً املىٌمــاث هبُــت ُاملُـت للبحــث ُــً مىاكــُّ مخِللــت بــالِلىم
الوبُت املخخلفت وذلً تن املـدز في بِم ألاحُـان ؤهـم مـً املِلىمـت .ووـان يبـد مـً ذهـس ؤهـم املــادز الِلمُـت
املىزىكت في املجاٌ الوبي:
املىاكّ الوبُت السطمُت:
 موقاع : Med scapeوَِخبـر مـً ؤهـم املــادز ل خــىٌ ُلـى املِلىمـاث الوبُـت ،مـً ألاهبـاء املدزطـين
ٌِخمدون ُلُه في محاكساتهم.
 موقاع  : Web MDمِخمـد مـً كبـل الىثيـر مـً الجامِـاث حـىٌ الِـالم وحاؿـل ُلـى زخــت ُلمُـت مـً
حامِت هازفسد ألامسٍىُت ،وهى التي جحخىي ُلى مِلىماث ُلمُت لئهباء وهـائ صخُت لٔير ألاهباء.
 موقاعً : Whfoodsحخـىي ُلـى مِلىمـاث ُـً الخٔرًـت واملجـاٌ الــحي وهـى مـً بوؼـاء فسٍـم هبـي
مخخـف في مجاٌ الخٔرًت وٍمىً الاُخماد ُلُه همـدز مىزىق.
ماطظاث هبُت:
 منظمة الصحة العاملية : Whoهى املـدز السئِز ي ليل ؤهىاَ الدؼسَِاث ُلى مظخىي الِالم وهي ؤهثر
املاطظاث مـداكُت وحِخمد ُلى وادز ضخم مً ألاهباء في حمُّ ؤهحاء الِالم.
 مركاس الوقاياة والسايلر ع ا ألامارا CDC ::هـى مسهـص بحـىر هـدف بوـى الىؼـف املبىـس لئمـساق
املىدؼسة ومً زم بًجاش الوسق الظسَِت للظُوسة ُلحها وهى جابّ ل خيىمت ألامسٍىُت.
 منظماة الكاوكرا  Cochrane :و هـي ؤُلـى حهـت للمــادكت ُلـى البحـىر الوبُـت وجحخـىي ُلـى ؤهبـر
مىخبـت ل جهـىد الوبُـت فـي الِـالم ،و هـي مىٌمـت مىخٌمـت مظـخللت ملسهـا بسٍواهُـا وحاؿـلت ُلـى ج خـُف
مً مىٌمت الصخت الِاملُت.
املجالث الوبُت الِاملُت:
مجلاة NIH :وشازة الصـخت ألامسٍىُـت وجحخـىي ُلـى همُـت هائلـت مـً امللـايث الوبُـت املخىىُـت و املفُـدة
لوالب الوب و لبلُت الىاض مً ٓير املخخــين بالوب.
مجلة BMJ :جحخىي ُلى الىثير مً املىاكُّ الوبُت والدزاطاث الخدًثت التي حِخمد ُلى الوب املبني ُلى
الدلُل وحِد مـدز مهم للىثير مً ألاهباء حىٌ الِالم) Anwan5.blogpost.com، Detal Scoo(.
مجلة  NEJMالبريلانية :والتي جحخىي ُلى الىثير مً املىاكُّ الوبُت املخىىُت وهي مجلت جابِت ملجمىُت
Nejm groupeالخاؿلت ُلى جساخُف ُاملُت في مجاٌ الوب والصخت.
رابعا .اعتماد الللةة ع شةكات التواصل الاجتماعي للحصول ع املعلومة الصحية:
مــّ اشدًــاد الخاحــت املاطــت هحــى الخىُُــت الصــخُت و اللــسوزة امل خــت إلًجــاد طــبل الِــالج و الىكاًــت مــً
فيـروض وىزوهــا ومـّ اوِــدام الللـاأ الــالشم  ،ؤؿـبحذ مىاكــّ الخىاؿـل الاحخمــاعي وحهـت الؼــباب الجـامعي ُُىــت
الدزاطــت الخالُ ــت يطــخلاء املِلىم ــت الص ــخُت و مِسفــت مظ ــخجداث الىكــُِت الىبائُ ــت خاؿ ــت بِــد بُ ــادة ف ــخ
الخــسم الجــامعي و اُخمــاد هٌــام الخفــىٍ فــي جللــي الــدزوض الخلــىزٍت و بخلىُــت الــدزوض ُــً بِــد  ،اك ربىــا مــً
مجمىُت مً الولبت ملِسفت دزحت اُخمادهم ُلى مىكّ فاٌظبىن في الخـىٌ ُلى املِلىمت الصخُت و لإلحابت
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ُلــى ؤهــم حظــائيث الدزاطــت التــي هسحىاهــا طــابلا كظــمىا بحابــاث الولبــت كظــم ماطـ ر ُلــىم يُــالم و الاجـــاٌ
بجامِت الجصائس ُ 12لى الىحى الخاوي3
البُاهــاث الشخـــُت- :آلــب ؤف ـساد الُِىــت هــم مــً حــيع يهــار بيظ ـبت كــدزث ب  %50.0فُمــا كــدمذ
وظبت الروىز ب ، %19.2ج راوأ ؤُمازهم مً  91بوى  95طىت بيظُت كدزث ب .%22.2
 -0املحىز ألاوٌ 3ؤهمان وُاداث اُخماد الوالب الجامعي ُلى مىكّ الفاٌظبىن.
ٌظـ ــخٔسق ؤف ـ ـساد الُِىـ ــت مـ ــً طـ ــاُخين بوـ ــى ؤزبـ ــّ طـ ــاُاث ؤو ؤهثـ ــر مـ ــً خمـ ــع طـ ــاُاث فـ ــي جــ ــف مىكـ ــّ
الفاٌظ ــبىن بيظ ــبت  .%10.9بحُ ــث جخمث ــل ح ــدود اط ــخخدام ؤف ـساد الُِى ــت ملىك ــّ الفاٌظ ــبىن ف ــي املسجب ــت ألاوو ــى
الخـ ــىٌ ُل ــى املِلىم ــاث بيظ ــبت  ،%29.9الدزدػ ــت  ،%21.2ال رفُ ــه %09.1البح ــث الِلم ــي  .%.09.2هم ــا ؤن
ؤٓلبُــت الولبــت ٌؼــازوىن هِلــى فــي املجمىُــاث الصــخُت بيظــبت  ، %222زــم زلافُــت بيظــبت  ،%99.2بُالمُــت
 ،%90.1احخماُُت .%.02.9
 -9املحىز الثاوي 3دوافّ اطخخدام الولبت الجامُِين ملىكّ الفاٌظبىن.
مـً ؤبـسش ألاهـداف السئِظـُت التـي ٌظـاهم فاٌظـبىن فـي بهخاحهـا ،ؤوي الاهـالَ ُلـى املظـخجداث واملِلىمـاث
بيظبت  %19.9الىلاغ والخفاُل الاحخماعي بيظـبت  %91.2الدظـلُت وال رفُـه بيظـبت  .%.92.2و ًخمثـل الظـفب
السئِز ي الاطخخدام املبحىزين ملىكّ فاٌظبىن جمثـل فـي الاهـالَ ُلـى وـل مـا هـى حدًـد بيظـبت  %[1زـم الخىاؿـل
والدزدػـت بيظــبت  %99.1زـم جلحهــا الخفاُـل وجبــادٌ نزاء بيظــبت  %02زـم جلحهــا جحلُـم الظــبم فـي الخـــىٌ ُلــى
املِلىمــت بيظــبت  .%.01.5مــً حاهــب آخــس بُيــذ الدزاطــت ب ـإن مظــخخدمي مىكــّ فاٌظــبىن همـــدز للمِلىمــاث
مسجفّ ُىد الـروىز بيظـبت  %12.9وُ %22.0ىـد يهـار ،وؤن هىـان ؤكلُـت مـً املبحـىزين ي ٌِخمـدون ُلـى مىكـّ
فاٌظبىن همـدز للمِلىمت بيظبت  %22.2لإلهار و %02.1للروىز.
بحُـ ــث جــ ــدزث الفئـ ــت الِمسٍـ ــت مـ ــً  22بوـ ــى  11ط ــىت بيظـ ــبت  %29.2هفئـ ــت ؤهثـ ــر اطـ ــخخداما همــ ــدز
للمِلىمت زم  %21.2باليظُت للفئت الِمسٍـت  92بوـى  25طـىت زـم جلحهـا الفئـت الِمسٍـت مـً  91بوـى  95طـىه بيظـبت
 %29.0وؤخيرا الفئت الِمسٍت مً  10فما فىق فياهذ مىِدمت.
حظــاهم املِلىمــاث املخحـــل ُلحهــا مــً مىكــّ فاٌظــبىن حظــب املبحــىزين بمظــاُدتهم بدزحــت مخىطــوت
حُ ـ ــث بلٔ ـ ــذ وظ ـ ــبتهم ب  %99.1لإلهـ ــار و  %91.05لل ـ ــروىز ز ـ ــم جلحه ـ ــا بدزح ـ ــت ُالُ ـ ــت بيظـ ــبت  %91.9لل ـ ــروىز
و %01.5لإلهار ،هىان مً املبحىزين مً واهذ بحابتهم بدزحت كُِفت بيظبت  %1.0لإلهار و  %5.9للروىز.
الفئــت الِمسٍــت مــً  92بوــى  25طــىت طــاُدتها املِلىمــاث بدزحــت مخىطــوت بيظــبت  %11.2وبدزحــت ُالُــت
بيظــبت  %02.1الفئــت الِمسٍــت مــً  91بوــى  95طــىت بيظــُت  %92.2التــي حِــىد بدزحــه مخىطــوت زــم جلحهــا بدزحــه
ُالُـ ــت بيظـ ــبت  %9 02و  %01.5باليظ ـ ــُت للب ـ ــدًل بدزح ـ ــت ك ـ ــُِفت ،ز ـ ــم جلحه ـ ــا الفئ ـ ــت الِمسٍ ـ ــت م ـ ــً  22بو ـ ــى 11
طــىت بدزحــت مخىطــوت بيظــُت  %20.5و  %21.5بدزحــت ُالُــت وؤخي ـرا الفئــت الِمسٍــت مــً  10فمــا فــىق فياهــذ
مىِدمت.
بُيــذ الدزاطــت ؤن ؤٓلبُــت املبحــىزين ًلىمــىن بالخِامــل مــّ املِلىمــاث امليؼــىزة ُبــر مىكــّ فاٌظــبىن فــي
املسجب ـ ــت ألاوو ـ ــى بد ـ ــجُل ي ج ـ ــاب بيظـ ــبت  %11.2باليظـ ــبت لإلهـ ــار زـ ــم  %92إلُ ـ ــادة اليؼـ ــس والاطـ ــخفادة مـ ــً
املِلىماث  %02.5لِدم الخفاُل.
فـ ـ ــي مـ ـ ــا ًخـ ـ ــف ال ـ ـ ــروىز ً %22لىمـ ـ ــىن بد ـ ـ ــجُل ي ج ـ ـ ــاب ٌ %20.1،ظـ ـ ــخفُدون مـ ـ ــً مِلىم ـ ـ ــاث99 ،
ً %0لىمىن بةُادة اليؼس و  %01.5لِدم الخفاُل.
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ؤٓلبُــت املبحــىزين حظــب الفئــت الِمسٍــت مــً  22اوــى  11طــىت ٌظــخفُدون مــً املِلىمــاث بيظــُت %19.1
وبيظُت  %22.0لد جُل ي جاب و ً %02لىمىن بةُادة اليؼس ،زم جلحهـا فئـه الِمسٍـت مـً  92بوـى  25طـىت ب
 %92.9لالط ـ ـ ــخفادة مـ ـ ـ ــً املِلىم ـ ـ ــاث و  %29.1لد ـ ـ ــجُل ي ج ـ ـ ــاب و  %90.0إلُ ـ ـ ــادة اليؼ ـ ـ ــس و  %1.1لِـ ـ ـ ــدم
الخفاُـ ــل ،زـ ــم جلحهـ ــا الفئـ ــت الِمسٍـ ــت مـ ــً  91بوـ ــى  95طـ ــىت ب %21لد ـ ــجُل ي جـ ــاب  %99.1لالطـ ــخفادة مـ ــً
املِلىماث و %91.9بُادة اليؼس و  %01.5لِدم الخفاُل.
 -2املحىز الثالث 3اُخماد مىكّ فاٌظبىن همـدز للمِلىمت الصخُت في ًل حائحت وىزوها3
ؤك ــفذ الدزاط ــت بو ــى ؤن  %22.1م ــً ال ــروىز ٌِخم ــدون ُل ــى مىك ــّ فاٌظ ــبىن ل خـ ــىٌ ُل ــى املِلىم ــت
الصــخُت فــي ًــل حائحــت وىزوهــا  %20مــجهم ٌِخمــدون ُلُــه ؤحُاهــا ،و  %5.9ي ٌِخمــدون ،و  %10.2مــً يهــار
ٌِخمدون ُلُه و  %11.1حِخمدن ُلُه ؤحُاها و  %2.9ي حِخمدن ُلُه.
همـ ـ ـ ــاؤن ؤٓلبُ ـ ـ ــت املبحـ ـ ـ ــىزين م ـ ـ ــً الفئـ ـ ـ ــت الِمسٍ ـ ـ ــت  92بوـ ـ ـ ــى  25ط ـ ـ ـ ــىت ٌِخم ـ ـ ـ ــدون ُلُ ـ ـ ـ ــه بيظ ـ ـ ـ ــُت %90
و ٌِ %92خمـ ــدون ُلُـ ــه ؤحُاهـ ــا ،زـ ــم جلحهـ ــا الفئـ ــت الِمسٍـ ــت مـ ــً  22بوـ ــى  11طـ ــىه ٌِخمـ ــدون ُلُـ ــه ب  %52.1و
ٌِ %12.9خمــدون ُلُــه ؤحُاهــا زــم جلحهــا مباػــسة الفئــت الِمسٍــت مــً  91بو ـى  95طــىت  %11.9للــرًً ٌِخمــدون
ُلُت  ،و ٌِ %12.1خمـدون ُلُـه ؤحُاهـا و  %00.1ي ٌِخمـدون ،وؤخيـرا الفئـت الِمسٍـت مـً  10فمـا فـىق فياهـذ
مىِدمت.
ؤٓلبُــت ؤفـساد الُِىــت ٌظــخخدمىن مىكــّ فاٌظــبىن همـــدز للمِلىمــاث تهــه ي ًحخــاج بوــى حهــد للىؿــىٌ
الحها باليظُت  %21.1زم جلحها الخـىٌ ُلـى املِلىمـاث الصـخُت و آهُـت ومظـخجدة بيظـبت  %99.5زـم تهـه ٌِخبـر
ؤحد املـادز الهامت في ًل هره ألاشمت الصخُت بيظبت  %95.2وؤخيرا تهه ؤحـد املــادز الهامـت ملِسفـت ألاحـدار
باليظُت كدزث ب .%.20.0
جىؿــلذ الدزاطــت املُداهُــت بوــى ؤن ؤٓلبُــت الولبــت ًــسون ؤن مىكــّ فاٌظــبىن طــاُد بؼــيل هبيــر فــي وؼــس
الىعي الـحي في ًل حائحت وىزوها بيظُت كدزث ب  %21.9و هىان مً واهذ بحابتهم ب ي كدزث ب .%.5.1
ؤما فُما حِلم باملِاًير التـي ُلـى ؤطاطـها ًمىـً الخىـم ُلـى مــداكُت املِلىمـت الصـخُت امليؼـىزة ُلـى
مىكــّ فاٌظــبىن  ،اخخــاز ؤٓلــب ؤف ـساد الُِىــت املِلىمــاث امليؼــىزة ُبــر املىاكــّ السطــمُت لــىشازة الصــخت بيظــبت
 %21.2زم جلحها املِلىماث التي ذهس فحها مـدز املِلىمت بيظبت  %91.1زم الفُدًىهاث في املسجبت الثالثـت بيظـبت
كدزث ب  %01.1وجلحها ألازكام ويحـاءاث بيظبت  %05.5وؤخيرا الىزائم بيظبت .%.2.9
 -1املحــىز السابــّ 3جــإزير اُخمــاد مىكــّ فاٌظــبىن ُلــى هلبــت ماط ـ ر بجامِــت الجصائــس  2فــي الخـــىٌ ُلــى
املِلىمت الصخُت في ًل حائحت وىزوها
هؼــفذ الدزاطــت ؤن  %11.9م ــً هلبــت املاط ـ ر ذوــىز ٌِخم ــدون ُلــى مىك ــّ فاٌظــبىن ف ــي حـــىلهم ُل ــى
املِلىمت الصخُت و ٌِ %02.2خمدون ؤحُاها ،ؤما يهار ف  %51.0حِخمدن ُلُه ملابل  %21.9مجهً ٌِخمدن
ُلُه ؤحُاها  %2.9ي ٌِخمدن.
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ؤٓلبُـت املبحـىزين ج ـراوأ ؤُمـازهم مـً  92بوــى  95طـىت ٌِخمـدون ُلُــه بيظـبت  %22.9و ٌِ %2.2خمــدون
ُلُــه ؤحُاهــا ،زــم جلحهــا الفئــت الِمسٍــت مــً  91بوــى  95طــىت بيظــبت  %21.5باليظــُت للمبحــىزين الــرًً ٌِخمــدون
 %22.1مل ـ ــً ٌِخم ـ ــدون ُلُ ـ ــه ؤحُاه ـ ــا و  %9.2ي ٌِخم ـ ــدون وم ـ ــً ز ـ ــم جلحه ـ ــا الفئ ـ ــت الِمسٍ ـ ــت  022بو ـ ــى  11ط ـ ــىه
ب  %51.1للمبحــىزين الــرًً ٌِخمــدون ُلُــه و  %12.9الــرًً ٌِخمــدون ؤحُاهــا ،وؤخيـرا الفئــت الِمسٍــت مــً 10
فما فىق فياهذ مىِدمت .%1
ؤٓلبُــت املبحــىزين ًــسون ؤن مىكــّ فاٌظــبىن طــاُد ُل ـى وؼــس الــىعي الـــحي فــي ًــل حائحــت وىزوهــا بــين
الولبت بجامِت الجصائس 2بيظبت .%12.0
حؼ ــير ه ــره الدزاط ــت ؤن  %59.2م ــً يه ــار جث ــم ف ــي املِلىم ــاث امليؼ ــىزة ُل ــى مىك ــّ افاٌظ ــبىن و الت ــي
جخل ـ ــمً بحـ ـ ــاءاث يؿ ـ ــابت بفي ـ ــروض وىزوه ـ ــا ،و  %21.1مـ ــً ج ـ ــثلً ؤحُاه ـ ــا ذهـ ــا ،و  %2.5ي ً ـ ــثلً فحه ـ ــا ،ؤمـ ــا
بخـــىؾ الــروىز ف  %99.2مــً ًثلــىن ؤحُاهــا ذهــا ،و  %2.5ي ًــثلً فحهــا ،ؤمــا بخـــىؾ الــروىز ف %99.2
مً ًثلىن ؤحُاها ذها و %02.0مً ًثلىن دائما ذها ،و  %00.2ي ًثلىن.
ؤٓلبُ ــت املبح ــىزين ال ــرًً ج ـراوأ ؤُم ــازهم م ــً  22بو ــى  11ط ــىه ًثل ــىن ف ــي ه ــره املِلىم ــاث بيظ ــُت بلٔ ــذ
 %22.9و %21.1باليظ ــُت للب ــدًل ؤحُاه ــا ،ز ــم ولُ ــت الفئ ــت الِمسٍ ــت  92او ــى  95ط ــىت بيظ ــبت  %52.9و %12.2
باليظـ ــُت ٌ ؤحُاه ـ ــا ،زـ ــم مـ ــً  91او ـ ــى  95طـ ــىت بيظـ ــُت  %25.1الت ـ ــي حِـ ــىد لئف ـ ـساد ال ـ ــرًً ًثلـ ــىن ذه ـ ــا ؤحُاه ـ ــا،
 %99.1للـ ــرًً ًثلـ ــىن دائمـ ــا و %00.1للـ ــرًً ي ًثلـ ــىن ؤخي ـ ـرا الفئـ ــت الِمسٍـ ــت م ــً  10فم ـ ـا فـ ــىق فلـ ــى واهـ ــذ
مىِدمت.
ؤم ــا فُم ــا حِل ــم بمظ ــإلت الخإه ــد م ــً مـ ــداكُت املِلىم ــاث املخحـ ــل ُلحه ــا م ــً مىاك ــّ الخىاؿ ــل  ،بُي ــذ
الدزاط ــت ؤن  %91.9م ــً ال ــروىز ًخإه ــدون م ــً مـ ــدز املِلىم ــت الص ــخُت امليؼ ــىزة ُب ــر فاٌظ ــبىن كب ــل ؤن ً ــخم
اُخمادها و %91.2مً ًخإهدون ؤحُاها مجها و  %5.2ي ًخإهدون ؤما بخـىؾ يهار ف ً %11.1خإهـدون مـً
مـدز املِلىمت و ً %29.0خإهدون ؤحُاها و  %01.5ي ًخإهدون.
بن ؤٓلبُــت املبحــىزين الــرًً ج ـراوأ ؤُمــازهم مــً  22بوــى  11طــىه ًخإهــدون مــً مـــدز املِلىمــت بيظــبت
 %011ؤما الفئت الِمسٍت مـً  92بوـى  25طـىت بيظـُت  %20.2لئفـساد الـرًً ًخإهـدون و  %29.2الـرًً ًخإهـدون
ؤحُاهـ ــا  %2.5ي ًخإهـ ــدون ،زـ ــم مـ ــً  91بوـ ــى  95طـ ــىه بيظـ ــبت  %51.9للمبحـ ــىزين الـ ــرًً ًخإهـ ــدون و  %22ملـ ــً
ًخإهدون ؤحُاها و %02.2ي ًخإهدون.
*ؤٓلـب ؤف ـساد الُِىــت ٌِخبــرون بن مىكــّ فاٌظــبىن طــاُد فــي ؿــىاُت كـسازهم وبز ـساء املِلىمــاث الصــخُت
املخِللـ ــت بالجائحـ ــت باليظـ ــُت كـ ــدزث ب  %11.9بِىمـ ــا ذهبـ ــذ وظـ ــبت  %02.2للمبحـ ــىزين الـ ــرًً واهـ ــذ بحـ ــابتهم
بالىفي.
*بِـد ُـسق هخـائ الدزاطـت يحــائُت و التـي ازجإًىـا جلظـُمها ُلـى محـاوز ججُـب ُلـى حظـائيث الدزاطــت
الجىهسٍت وِسق ؤهم الىخائ الِامت
.II

نتائج الذراسة
 جخمثل حدود اطخخدام ؤفساد الُِىت ملىكّ فاٌظبىن في ُملُت الخـىٌ ُلى املِلىماث نهُت و
املمينة .وهرا ما جفسكه هبُِت الظُاق املخإشم بظفب حائحت وىزوها.
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ٓ البُت ؤفساد الُِىت ٌؼازوىن هِلى في املجمىُاث الصخُت بدزحت هبيرا زم الثلافُت زم يُالمُت
زم الاحخماُُت ُلى ال رجِب.
 ألاهداف التي ٌظاُد فاٌظبىن ُلى بهخاحها هجد:
 الاهالَ ُلى املظخجداث واملِلىماث.
 الىلاغ والخفاُل الاحخماعي.
 الدظلُت وال رفُه.
 مً بين املِاًير التي ًخخازها ؤفساد الُِىت والتي ُلى ؤطاطها ًخم الخىم ُلى مـداكُت املِلىمت
امليؼىزة ُبر مىكّ فاٌظبىن هي املِلىماث امليؼىزة ُبر املىاكّ السطمُت لىشازة الصخت ؤي مـادز
زطمُت هما ؤطلفىا ذهسه  ،وجإهُدا لفسوق هٌسٍت الاُخماد ُلى وطائل الاُالم في وكذ ألاشماث
.بحُث جىؿلذ الىخائ بوى ؤن مٌِم املبحىزين ًخإهدون مً مـدز املِلىمت الصخُت امليؼىزة في
مىكّ فاٌظبىن كبل ؤن ًخم اُخمادها يجخاذ اللساز.
 جسي ؤٓلبُت ؤفساد الُِىت ؤن مىكّ فاٌظبىن ٌظاُد ُلى وؼس الىعي الـحي مً حائحت وىفُد .02

.III

خامتة:
للد فسكذ مىاكّ الخىاؿل الاحخماعي وحىدها في واكّ وطائل الخىاؿل الجماهسٍت  ،فلم ٌِد بةميان
الفسد مخابِت ومِسفت ما ًحدر في الِالم مً خالٌ مخابِت الصخف الىزكُت واللىىاث الخلفصٍىهُت فحظب،
بهما ؤؿب بةمياهه كساءة ومخابِت ومؼازهت ألاحدار الظیاطیت باطخخدام مىاكّ الخىاؿل الاحخماعي املخخلفت
ُلى ػبىت يه رهذ ،والخـىٌ ُلى املِلىماث وألاخباز في ؤي وكذ وبإكل حهد وجيلفت.
بن املِلىماث هي لب ؤو حىهس الخُاة في وكخىا الخاوي ،ومـً ٌظُوس ُلـى املِلىمـاث وٍخحىم ذها و ًىًفها
لــالخه ً ،ــب ؤهثـس كـدزة ُلـى الخوـىز و اللىة  ،طـىاء ُلـى مظـخىي ألافساد ؤم ُلـى مظـخىي الـدوٌ ،ولـرلً
جلىم املِلىمـاث مـً خـالٌ جىىىلىحُاتها وؤطالُب هللهـا املخخلفت ؤدوازا مهمت في مجخمِاث املِلىماث في
الُابان وٓسب ؤوزبـا والىيًاث املخحـدة ألامسٍىُت ،بحیث ٓيرث مً ػيل هره املجخمِاث وؤزسث ُلى ول مىا ي
الخیاة فحها ،و اطدثمسث في هره ألاشمت لخلم ماطظاث حِخمد ُلى الِمل ًُ بِد و الخِلُم الالى رووي و
الدظىق السكمي .
وفي ألاخير وظخِسق حملت مً الخىؿُاث التي كد جفُد في ؿىاُت اللساز الظُا ي ؤزىاء ألاشماث خاؿت
الصخُت مجها ،و جخمثل في الىلان الخالُت3
اطخٔالٌ ػبىت الخىاؿل الاحخماعي في مجاٌ الصخت خاؿت فاٌظبىن تهه املىكّ الاحخماعي ألاهثراهدؼازا وفِالُت ليؼس الىعي الـحي وجيؼُى الخسهت الصخُت .خاؿت لدي فئت الؼباب.
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راضية محيذة

 الخِمم ؤهثر في مىاكؼت وهسأ الللاًا الصخُت مً هسف مخخلف الجمُِاث واملاطظاث الصخُتوٓيرها ُبر مىاكّ الخىاؿل الاحخماعي .
 جدُُم املِلىماث واملِوُاث الصخُت بأزاء املخخـين والخبراء في مجاٌ الصخت إلكفاء مصٍد مًاملـداكُت لدي املهخمين باللواَ الـحي.
محاولت الاطخفادة مً الولبت الجامُِين باُخبازهم مظخخدمين ملىاكّ الخىاؿل الاحخماعي وؤهثرهموُُا هٌسا ملظخىاهم الِلمي والاُخماد ُلحهم هِىـس فِاٌ ليؼس الىعي الـحي .و اػساههم هؼسًٍ فِاٌ في
ؿىاُت الىعي الـحي.
 وكّ آلُاث جخلمً الخىحه بوى الخِلُم الـحي بؼيل ًلمً للوالب فسؿت للخدزٍب وشزَ السٓبتلدًه للِمل في املاطظاث الصخُت في املظخلبل بخحفينهم .
 حشجُّ البحث الِلمي في مجاٌ الصخت مً هسف الجامِاث وذلً مً خالٌ الاهفخاأ ُلى مخخلفالبحىر الِلمُت في مخخلف الخخــاث وبوؼاء مساهص ُلمُت مخخــت في مجاٌ الصخت.
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