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الممخص:

تسعى الدراسة إلى البحث في موضوع عالقة -األدوار المحتممة واالنعكاسات -مواقع التواصؿ

االجتماعي بالتوعية الصحية حوؿ مخاطر فيروس كورونا؛ في ظؿ ما يشيده العالـ مف انتشار متسارع
لمفيروس ،يقابمو تنامي استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي مف مختمؼ فئات المجتمع ومكوناتو ،مف خالؿ

التأكيد عمى إمكانية توظيؼ المواقع ودورىا في نشر الوعي الصحي الضروري لمواجية الجائحة العالمية،

تبيف مدى اعتماد الييئات الرسمية واألىمية وحتى األفراد عمى مواقع
وذلؾ بيدؼ الوصوؿ إلى نتائج عممية ّ
التواصؿ االجتماعي لبناء حمالت توعية صحية تواكب المستجدات وتستجيب لمتطمبات المواجية ،ومدى
تفاعؿ المستخدميف معيا ،وتقييميـ لمحتوى حمالت التوعية الصحية وفاعميتيا ،وذلؾ باالعتماد عمى المنيج
المسحي الوصفي التحميمي ،مف خالؿ توظيفنا الستمارة استبياف الكتروني وتطبيقو عمى عينة مف

المستخدميف في الجزائر.

الكممات المفتاحية :مواقع التواصؿ االجتماعي ،التوعية الصحية ،اإلعالـ الصحي ،فيروس كورونا.
Abstract: The study aims to research in the topic of the relationship - potential
roles, and reflections - social networking sites with health awareness about the
risks of corona virus; In light of the world is witnessing an accelerated spread of
the virus, it is offset by the growing use of social networking sites from different
*
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groups of society and its components, by emphasizing the possibility of using these
sites and their role in spreading health awareness necessary to confront the risks of
the spread of corona pandemic, With the aim of reaching scientific results that
show the extent to which official and private bodies and even individuals depend
on social media to build health awareness campaigns that keep pace with
developments and respond to the requirements of confrontation, and the extent to
which users interact with them, and their evaluation of campaign content and
effectiveness, by relying on the descriptive survey approach, by employing a form
An electronic questionnaire and its application to a sample of users in Algeria.
Key words : Social Media, Health Awareness, Health information, Corona Virus

مقدمة:

تمثؿ مواقع التواصؿ االجتماعي أىـ الظواىر االتصالية المميزة لمقرف الواحد والعشريف ،تشيد انتشا ار

واسعا واستخدامات متعددة مف طرؼ المؤسسات والتنظيمات ،الجماعات واألفراد عمى اختالؼ انتماءاتيـ،
أعمارىـ ،اىتماماتيـ وتمثالتيـ لخدماتيا المتاحة ،فأوجدت لنفسيا مكانا؛ ىاما/ثابتا ،لدى مستخدمييا ،مف

خالؿ تحقيقيا لمبدأ التخصص؛ الذي يمكف األفراد مف إشباع حاجاتيـ ،باإلضافة إلى خصائصيا الفريدة
المشحونة بتقنيات لالستحواذ وأليات اإلبيار ،غير أف مضامينيا المتداولة في الغالب غير موجية أو لنقؿ
مضبوطة بأىداؼ واضحة ،فيي مرتبطة باالستخداـ وعالقتو بالنسؽ االجتماعي والقيمي بشكؿ خاص؛
باعتباره السياؽ الذي تمارس فيو ،وما تحدثو مف تأثيرات مختمفة في النسيج االجتماعي والعالئقي.

وفػػي المقابػػؿ يعتبػػر المجػػاؿ الصػػحي واحػػدا مػػف المجػػاالت الميمػػة فػػي حيػػاة الفػػرد والجماعػػة ،يسػػتدعي

مزيدا مف العمػؿ لػدعـ الجيػود العمميػة بغيػة رفػع مسػتوى الػوعي وايصػالو بصػورة فعالػة إلػى األفػراد عػف طريػؽ
الربط بيف تكنولوجيات االعالـ واالتصاؿ الحديثة والصحة العامة ،واالستثمار فيما توفره التكنولوجيات الحديثة

مػف مميػزات وخػػدمات لنشػػر الػػوعي والثقافػػة الصػػحية ،تحػت مظمػػة المعػػايير المينيػػة والضػوابط األخالقيػػة التػػي

ينبغػػي أف تيقيػػد بيػػا عالقػػة اإلعػػالـ بالصػػحة ،التػػي قػػد تحػػدث أثػػا ار عكسػػية وسػػمبية عمػػى صػػحة الفػػرد وسػػالمتو
الجسدية ،العقميػة والنفسػية ،عمػى عكػس الرسػائؿ المصػممة بعنايػة ود اريػة شػكال ومضػونا ،فيػي تػنعكس إيجابػاً
عمى الػوعي الصػحي لمسػتخدمييا ،خاصػة فػي ظػؿ مػا يشػيده العػالـ مػف تفشػي لوبػاء كورونػا ،ومػا ييطػرح مػف
ازدواجية المعالجة والتناوؿ التي راوحت في معظميا بيف التيويؿ والتيويف ،وما تخمقو األزمة مف بيئة النتشار
األخبار الكاذبة واإلشاعات تيدد الصحة وتضعؼ مف مرامي حمالت التوعوية.
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ومنذ بداية تفشي فيروس كورونا إعالنو جائحة عالمية ،وتأكيد المنظمة العالمية لمصحة بأف الحؿ

األمثؿ لمحاصرة الوباء والتقميؿ مف حدة انتشاره التباعد االجتماعي مف خالؿ الحجر الصحي المنزلي،

ييالحظ سعي مختمؼ الجيات رسمية كانت أو أىمية لتوظيؼ مواقع التواصؿ االجتماعي ،عمى اعتبارىا
مصد ار مف مصادر المعمومات؛ وتؤدي إلى بناء الفرد وتكوينو المعرفي والوجداني والسموكي ،مف خالؿ
عمميا عمى الرفع مف مستوى الثقافة وتعزيز الوعي الصحي ،والمساىمة في نشره مف خالؿ حمالت توعية
لتوجيو األفراد لخمؽ السموكيات الصحية ،فاإلعالـ بوسائطو المتعددة؛ يعتبر مف أكثر وسائؿ التأثير عمى
عقوؿ وأفكار الناس وتشكيؿ اتجاىاتيـ ،نحو المواضيع والمواقؼ الحياتية اليومية التي يعيشونيا؛ ويزداد

الطمب عمى المعمومات في أوقات األزمات والكوارث التي تصيب المجتمعات ،وذلؾ إلرضاء الرغبة في
استكشاؼ مجريات األزمة وواقعيا ،وعميو فاإلعالـ بمختمؼ وسائطو يحتمؿ دوريف ىاميف األوؿ يمثؿ سالحا
فعاال لمواجية أزمة انتشار فيروس كورونا ،مف خالؿ تغطية كاممة ومتوازنة ومخطط ليا ،تتظافر مف خالليا

جيود القطاعات المعنية وذات الصمة ،كما يمكف أف تؤدي دو ار ال يقؿ أىمية وخطورة كسالح يعمؽ األزمة
ويغذييا؛ مف خالؿ تشويو الحقائؽ ونشر الشائعات ،بما يزيد في حالة التوتر واالحتقاف.
.1

إشكالية الدراسة:

يشيد العالـ منذ أواخر سنة  2019انتشا ار لفيروس كورونا (كوفيد )19-أحدث أزمات عميقة في عديد

خترقو االوطاف والحدود؛ وبسرعة قياسية ،وشمو القتصاديات دوؿ عتيدة ،وجعؿ كبرى عواصـ
الدوؿ ،بعد ا ا
العالـ تعيش أوضاعا لـ تألفيا سابقا ،واليزاؿ الوباء يحصد األرواح بال تمييز بيف الدوؿ واألفراد.

ونظ ار ليذا الواقع؛ تسعى الجيات الرسمية واألىمية لتعزيز الوعي الصحي لمواجية األزمة مف خالؿ وضع

استراتيجيات ىادفة ،تندرج ضمف مخططات إدارة أزمة فرضتيا الجائحة العالمية ،ومف أبرز أدوات تنفيذىا

التأكيد عمى أىمية التوعية الصحية لمواجية الوباء مف خالؿ توظيؼ وسائؿ اإلعالـ وتحديد قنوات االتصاؿ،

والعمؿ عمى احداث توازنات بينيا ،لموصوؿ إلى أكبر عدد مف األفراد لتحقيؽ األثر المرغوب فيو؛ وذلؾ

بتزويد األفراد بالخبرات الالزمة بيدؼ التأثير في معموماتيـ ،اتجاىاتيـ وسموكياتيـ الصحية والسير بيا نحو

األفضؿ ،لمحفاظ عمى الصحة العامة.

ونظ ار لمظروؼ الخاصة التي فرضيا انتشار الوباء عمى مختمؼ المجتمعات ،أدت إلى عزؿ األفراد

صحيا وتقميؿ تواجدىـ ضمف مجموعات؛ واالتجاه لتطبيؽ التباعد االجتماعي الحتواء انتشار الفيروس،

بتحمؿ األفراد مسؤولياتيـ تجاه صحتيـ وسالمة مجتمعاتيـ ،بإتباعيـ األسموب الوقائي والتزاميـ كشركاء
أساسيف في إنجاح العممية ،لذا تبرز الحاجة والضرورة أكثر مف أي وقت مضى ،لتوظيؼ اإلعالـ بمختمؼ
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مؤسساتو ووسائط االتصاؿ الحديثة؛ في ظؿ انتشار استخداـ ومواقع التواصؿ االجتماعي بيف مختمؼ فئات

المجتمع ومكوناتو ،وتغمغميا ضمف النسيج االجتماعي والعالئقي ،لموصوؿ أوال ألكبر عدد ممكف مف األفراد

لتوجيييـ وتمكينيـ مف اكتساب الميارات والمعمومات الالزمة لمتعامؿ مع األزمة الصحية؛ تفاديا لتفاقميا.

وانطالقا مما سبؽ ذكره؛ ومف خالؿ الدراسة سنحاوؿ التعرؼ عمى الدور الذي تضطمع بو مواقع

التواصؿ االجتماعي فيما يخص التوعية الصحية مف مخاطر انتشار فيروس كورونا ،ومدى اعتماد األفراد
عمى حمالت التوعية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي وتفاعميـ مع مضامينيا لتعزيز وعييـ الصحي.
.2

أسئمة الدراسة:

 ما ىي عادات وأنماط استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لمتابعة أخبار فيروس كورونا. -ما ىي دوافع تفاعؿ مستخدمي مواقع التواصؿ االجتماعي مع حمالت التوعية الصحية.

 ما ىو تقييـ مستخدمي مواقع التواصؿ االجتماعي لحمالت التوعية مف مخاطر فيروس كورونا..3

أهمية الدراسة:

تكمف أىمية الدراسة في أىمية الموضوع في حد ذاتو ،حيث يعتبر االستخداـ االجتماعي لتكنولوجيا
االتصاؿ مف المجاالت المعرفية المتميزة؛ بأبعادىا النظرية والمنيجية؛ والتي تيتـ أساسا بتوصيؼ طبيعة

العالقة التي تجمع بيف اإلنساف المستخدـ واألدوات االتصالية الجديدة ،باإلضافة إلى مواكبة الدراسة

لمستجدات الواقع والبحث في موضوع عالقة مواقع التواصؿ االجتماعي بالتوعية الصحية حوؿ مخاطر

فيروس كورونا وسبؿ الوقاية والتعامؿ مع األزمة ،بغية تقديـ نتائج عممية تساىـ في معرفة اتجاىات األفراد

واستخداماتيـ وتقييـ درجة تفاعميـ وأراءىـ في مختمؼ حمالت التوعية الصحية عبر مواقع التواصؿ
االجتماعي ،ولتقديـ ما يمكف أف يأخذه القائموف عمى حمالت التوعية الصحية في عيف االعتبار مستقبال،

لجعؿ حمالت التوعية أكثر قدرة عمى التأثير في الجميور/المستخدميف.
.4

أهداف الدراسة:

يمثؿ البحث محاولة عممية متخصصة يسعى الباحث مف خالليا إلى:
 -الكشؼ عف عادات وأنماط استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لمتابعة أخبار فيروس كورونا.

 التعرؼ عمى دوافع تفاعؿ مستخدمي مواقع التواصؿ االجتماعي مع حمالت التوعية الصحية. -الكشؼ عف تقييـ مستخدمي مواقع التواصؿ االجتماعي لحمالت التوعية مف مخاطر فيروس كورونا.
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مفاهيم الدراسة:

 .2.3مواقع التواصل االجتماعي:

تعددت مسميات 1مواقع التواصؿ االجتماعي ،فيناؾ مف يفضؿ استخداـ مصطمح شبكات التواصؿ

االجتماعية ،وىناؾ مف يسمييا الوسائط االجتماعية ،وتبرز كأىـ تطبيقات االنترنت ،في السنوات األخيرة؛

اجتذبت بفعؿ خصائصيا مالييف المستخدميف مف شتى بقاع العالـ ،مف مختمؼ األعمار والفئات االجتماعية
والتوجيات الفكرية والمشارب االيديولوجية.

ويعرفيا كؿ مف دنا بويد ' 'DANAH BOYDونيكوؿ اليسوف ' 'NICOLE ELLISONعمى أنيا :
ي
"خدمات توجد عمى شبكة الويب تتيح لألفراد بناء بيانات شخصية عامة أو شبو عامة خالؿ نظاـ محدود
يمكنيـ مف وضع قائمة لمف يرغبوف في مشاركتيـ االتصاؿ ورؤية قوائميـ أيضا".

2

ويقدـ راسؿ ماثيو ' 'RUSSEL MATTHEWتعريفا لموقع التواصؿ االجتماعي عمى أنيا" :شبكة لمواقع

تفاعمية تسيؿ وتربط الحياة االجتماعية بيف مجموعة مف المعارؼ واألصدقاء ،كما تمكف األصدقاء القدامى

مف التواصؿ المرئي والصوتي مع بعضيـ البعض وتبادؿ الصور ،وغيرىا مف اإلمكانات التي توطد العالقة
االجتماعية بينيـ".

3

كوف فيو
كما قدـ ليا تعريفا عمى أنيا" :مواقع تتيح لألفراد التواصؿ والتفاعؿ في مجتمع افتراضي ،تي َّ
عالقات جديدة ،يتشاركوف مف خالليا ىوياتيـ واىتماماتيـ المشتركة ،ويتبادلوف عددا مف المواضيع ،الصور
والفيديوىات ،ويستقبموف تعميقات عمييا مف طرؼ المستخدميف الذيف ينتموف ليذه الشبكات ويممكوف روابط

مشتركة".

4

كما نجد مف يقدـ تعريؼ لمشبكات االجتماعية االلكترونية عمى أنيا " :مواقع تعطي المستخدميف

مجموعة مف الخدمات عمى أساس تكنولوجيات الويب التي تسمح لألفراد ببناء محتوى خاص بصفحة

شخصية ،ونظاـ مف العالقات االجتماعية المتعددة ومشاركة اآلخريف والتواصؿ معيـ عف بعد دوف قيود،

وعرض ،بناء وتشكيؿ المحتوى في إطار مف التعاوف والتفاعؿ ،مف خالؿ مجموعة مف الروابط واالىتمامات

المشتركة".

5

ونالحظ مف خالؿ التعاريؼ المقدمة اتفاؽ الباحثيف في عدد مف النقاط؛ كدور ىذه المواقع في تشكيؿ

ما بات يعرؼ في األوساط األكاديمية بالمجتمعات االفتراضية ،وكذا طبيعة العالقات التي تجمع أفراده

والتفاعؿ الذي يميزىا ،واختالفيـ في مسائؿ عديدة كموضوع اليوية ،والباحث في ىذا الموضوع يالحظ أف
مواقع التواصؿ االجتماعي تيدؼ إلى تحقيؽ التواصؿ والتفاعؿ بيف األصدقاء أو المستخدميف ،دوف تحديد
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فئاتيـ االجتماعية أو طبيعة المواضيع والمناقشات ،لكف سرعاف ما فرض واقع انتشار ىذه المواقع
واستحواذىا عمى اىتماـ غالبية مستخدمي االنترنت بروز العديد مف مواقع التواصؿ االجتماعي ،المستيدفة

لمناقشة موضوعات تسترعي اىتماـ فئات معنية وتخصصات محددة دوف غيرىا.
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التعريف اإلجرائي:

مواقع التواصؿ االجتماعي مصطمح يوظؼ لإلشارة إلى مجموعة مف المواقع عمى شبكة اإلنترنت،

ارتبط ظيورىا بالجيؿ الثاني لمويب ،تستخدـ مف قبؿ أفراد ،جماعات ،مؤسسات وحتى الحكومات ،بيدؼ
التواصؿ والتفاعؿ؛ لتوطيد العالقات بيف مف يجمعيـ االىتماـ واالنتماء والرغبة في تحقيؽ المصالح ،واشباع

الحاجات ،ضمف بيئة افتراضية.

 .0.3التوعية الصحية:

ىي نشاط عممي وفني مخطط يعتمد عمى نشر الحقائؽ العممية والخبرات المكتسبة ،تيدؼ إلى تمكيف

أفراد المجتمع مف اإللماـ بالمعمومات والحقائؽ الصحية واحساسيـ بالمسؤولية نحو صحتيـ وصحة غيرىـ
مف خالؿ غرس ونشر الممارسات الصحية السميمة ،وتولد لدى أف ارد المجتمع الرغبة في االستطالع وتغرس

فييـ حب اكتشاؼ المزيد ،كوف الصحة موضوع يتسـ بالنشاط والتطور المتسارع.

7

ويجمع الباحثوف عمى أف التوعية الصحية؛ ىي عممية تزويد األفراد أو المجتمع بالخبرات الالزمة

بيدؼ التأثير في معموماتيـ ،اتجاىاتيـ وسموكياتيـ الصحية نحو األفضؿ ،مف خالؿ الندوات ،المقاءات،
المؤتمرات ومختمؼ الوسائؿ اإلعالمية والوسائط التكنولوجية.

والتوعية الصحية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي تشير إلى مجموعة األنشطة التواصمية واإلعالمية

التحسيسية والتربوية اليادفة إلى خمؽ وعي صحي ،باطالع الناس عمى واقع الصحة وسبؿ الحفاظ عمييا،
وتقديـ المعمومات الصائبة حوؿ قضايا الصحة النفسية ،العقمية والجسدية.

 .1.3اإلعالم الصحي:

يعد مفيوـ اإلعالـ الصحي مف المجاالت البحثية الجديدة والسيما في المجتمعات النامية ،ويدرجو

الباحثوف تحت االتصاؿ التنموي ،كونو يحمؿ رسائؿ فييا مضاميف توعوية لموقاية مف األمراض ،سواء
السارية أو غير السارية والمزمنة والوراثية.
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وينظر إلى وسائؿ اإلعالـ بمختمؼ أشكاليا ووسائطيا الناقمة لممعمومة والمعرفة ،كواحدة مف أبرز

الوسائؿ المستخدمة مف قبؿ مختمؼ فئات المجتمع لالطالع عمى أخر المستجدات الطبية وقضايا الصحة
محميا وعالميا ،وتعمؿ عمى تعزيز الوعي بالبحث أسباب انتشار األمراض و التعرؼ عمى مواطنيا ،وتقديـ
030
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شروح ح وؿ الطرؽ الوقائية والعالجية ،مف خالؿ تقديـ برامج مواد إعالمية متخصصة كالبرامج الطبية ،أو
عف طريؽ اإلعالـ الصحي الذي قضايا متعمقة بالصحة العامة لألفراد ،مف خالؿ تزويدىـ بالمعمومات

الصحيحة والحقائؽ الثابتة ،بغية إرشادىـ وتثقيفيـ لتغير عاداتيـ الصحية الخاطئة أو تبني سموكيات
صحية.
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وألف التكنولوجيات الحديثة واألجيزة الذكية أصبحت متاحة لدى قطاعات اجتماعية واسعة؛ ساىـ ىذا

االنتشار في إعطاء زخـ كبير لمواقع التواصؿ االجتماعي ،فيي اليوـ توظؼ بشكؿ فردي وجماعي لمتوعية

الصحية؛ بما يصب في مصمحة المجتمع ووقاية أفراده ومعالجة المشاكؿ وتجاوز األزمات.

وفيما يخص الدراسات السابقة؛ فال يمكف ألي باحث أف ينطمؽ في دراستو مف فراغ ،إذ البد مف

االعتماد عمى دراسات سابقة ،تفتح لمباحث األفاؽ وتوسع مف مداركو النظرية والتطبيقية ،مما يؤدي إلى فيـ
أعمؽ لمظاىرة محؿ الدراسة ،نذكر منيا:
-

دراسة محمد فاضؿ عمي :دور شبكة فيسبوك في تعزيز التوعية الصحية لدى الجمهور ،رسالة
ماجيستير في اإلعالـ ،جامعة الشرؽ األوسط ،عماف ،األردف ،سنة .2017

-

دراسة بشرى داود السنجري :اإلشباعات المحققة من استخدام المرأة العراقية لمواقع التواصل االجتماعي
في مجال التوعية الصحية؛ الفيسبوك أنموذجا ،دراسة منشورة في مجمة الدراسات اإلعالمية ،المركز

الديمقراطي العربي ،برليف ألمانيا سنة .2018

-

حناف حسف صالح الكسواني :دور الصحافة األردنية اليومية في التوعية الصحية؛ دراسة في تحميل

المضمون ،مذكرة ماجستير ،جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات ،األردف ،2009 ،واستفاد الباحث مف ىذه
الدراسات وغيرىا استفادة منيجية مف خالؿ توظيؼ بعض المعمومات واألفكار النظرية في صياغة أػسئمة

محاور االستبياف بدرجة أولى ،كما ساىمت في تزويدنا باألفكار والرؤى أثناء صياغة اإلشكالية.

 .6نوع الدراسة ومنهجها:

بناء عمى ما جاء سابقا مف طرح لإلشكالية ،وأىمية الموضوع يتضح أف الدراسة تندرج ضمػف

الدراسات الوصفية؛ ذات البعد التحميمي التفسيري ،ىذا النوع مف الد ارسػات يقوـ عمى وصؼ الظاىرة وصفا
دقيقا كامال ،ثـ جمع البيانات والمعطيات مف أجؿ تحميميا واالنتياء بتقديـ تفسيرات لمظاىرة ،لتقريب الباحث
مف فيـ الواقع؛ في ظروفو الحالية ،كما تتيح لو إمكانية التعبير عف الظاىرة كميا أو كيفيا.
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ولإلجابة عف إشكالية الدراسة وتساؤالتيا ،انتيجنا منيجا يتالءـ وطبيعة الدراسة؛ الوصفية ذات البعد

التحميمي التفسيري ،وسنعتمد في بحثنا عمى المنيج المسحي ،مف أجؿ معرفة الوضع الحالي فيما يتعمؽ
باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي ودورىا في التوعية الصحية مف مخاطر فيروس كورونا.
 .7مجتمع البحث وعينته:

ينحصر مجتمع بحث الدراسة في مستخدمي مواقع التواصؿ االجتماعي في دولة الجزائر ،الذيف

يبمغوف عمى األقؿ  18سنة ،عمى اختالؼ جنسيـ وسنيـ ،ومستواىـ العممي وحالتيـ االجتماعية ،وسنعتمد

عمى أسموب العينة؛ الستحالة تطبيؽ المسح الشامؿ ،كما أنو باإلمكاف الحصوؿ مف أفراد العينة ،عمى بيانات
أكثر مما نستطيع الحصوؿ عميو مف أفراد المجتمع كمو ،ويساعد عمى التعمؽ في الدراسة.
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 .8أداة جمع البيانات:

تـ توظيؼ االستبياف االلكتروني؛ باعتباره األداة المناسبة لمنيج الدراسة وموضوعيا ،والتي تمكف مف
الحصوؿ عمى المعمومات ،التي ال يستطيع الباحث أف يالحظيا بنفسو ،كما تضمف عدـ تَ َد يخمِو في التقريػػر
الذاتي لممبحوثيف .

وقبؿ الوصوؿ إلى الشكؿ النيائي لالستمارة االلكترونية ،مرت عممية إخراجيا بمرحمة تحديد البيانات؛

في محاولة لربط الدراسة الميدانية باإلشكالية وتساؤالتيا ،بغية اإلجابة عمييا خاصة ما تعمؽ بمحوري
االستمارة؛ عادات وأنماط استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لمتابعة أخبار فيروس كورونا ،ومحور

مستخدمي مواقع التواصؿ االجتماعي لحمالت التوعية مف مخاطر فيروس كورونا ،ثـ اإلعداد األولي
الستمارة االستبياف؛ بعد تحديد محاور االستمارة يش ِرع في مرحمة التفكير بأسئمة كؿ محور؛ انطالقا مف
تصورات الباحث بعد االنتياء مف مراجعة األدبيات وبالرجوع لمدراسات السابقة ،إذ تـ االعتماد عمى أسئمة

مغمقة ونصؼ مغمقة ،تتيح لممستجوب اختيار البديؿ أو يختار إجابة خارج االقتراحات التي يتضمنيا السؤاؿ،
وأسئمة متعددة الخيارات في أحيف أخرى ،وىذا طبعا وفؽ ما يخدـ أىداؼ الدراسة؛ ويتوافؽ مع خصوصية

المبحوثيف ،ثـ عرضيا عمى المحكميف إلبداء آرائيـ ايمانا مف الباحث بخبرة ىؤالء األساتذة ،وبعد األخذ
بالمالحظات والتوجيات ،تـ نشر االستبياف بتاريخ  25مارس  2020عمى الساعة  ،22.51عبر الصفحة

الشخصية لمباحث عبر موقع "فيس بوؾ" ،والحظنا تفاعؿ كبي ار مف طرؼ مستخدمي مواقع التواصؿ
االجتماعي إذ تـ الوصوؿ إلى العدد المطموب بتاريخ  26مارس  2020عمى الساعة .19.54

وألف منيج المسح يعتمد عمى استخداـ عينات ممثمة أو عشوائية أو طبقية لمجميور ،بيدؼ التعرؼ

عمى حجـ الجميور الذي يتعرض لوسائؿ معينة ،ودوافع التعرض ،أوقاتو واإلشباعات المحققة مف التعرض
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لموسائؿ اإلعالمية ،فسنعتمد عمى العينة العشوائية التي تمنح فرصا متكافئة لمفردات مجتمع الدراسة في

الظيور مع عدـ تدخؿ الباحث أو وضع اعتبارات أو مميزات تحدد خصائص العينة ،وتحصمنا عمى عينة

تبيف خصائصيا الجداوؿ التالية:

جدول رقم  :22يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس.
الجنس

التكرار

النسبة%

ذكر

91

60.66

أنثى

59

39.33

المجموع

150

222

جدول رقم  :20يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير والسن.
السن

التكرار

النسبة%

[]27-18

48

32

[]37-28

65

43.33

[]47-38

27

18

[]57-48

09

06

 58سنة فأكثر

01

0.66

المجموع

232

%222

جدول رقم  :21يبين توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية.
المستوى التعميمي

التكرار

النسبة%

أقؿ مف ثانوي

14

09.33

ثانوي

34

22.66

جامعي

66

44

دراسات عميا

36

24

المجموع

232

%222

جدول رقم  :22يبين توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية.
الحالة االجتماعية

التكرار

النسبة%

أعزب

81

54

متزوج

69

47

مطمؽ

00

00

أرمؿ

00

00

المجموع

232

%222
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 .9عرض ومناقشة النتائج:

بعد استرجاع االستمارات واستفاء العدد المطموب ،تـ تفريغ البيانات ومعالجتيا إحصائيا باالعتماد عمى

برنامج ) (SPSSوتوظيؼ معامؿ االرتباط كا 2الختبار العالقة بيف متغيرات الدراسة ،وتوصمت الدراسة إلى
النتائج اآلتية:

المحور األول :عادات وأنماط استخدام مواقع التواصل االجتماعي لمتابعة أخبار فيروس كورونا.
-

يستخدـ  %86مف عينة الدراسة مواقع التواصؿ االجتماعي بشكؿ دائـ ،في حيف لـ تتجاوز نسبة مف
يستخدمونيا ناد ار نسبة  ،%01.33ونميؿ إلى االعتقاد أف ىذا االستخداـ المنتظـ/المكثؼ لعينة الدراسة

لمواقع التواصؿ االجتماعي مرده ما توفره ىذه األخيرة لمستخدمييا مف حياة افتراضية تساىـ في إشباع

حاجات الفرد مف المرح ،التسمية الترفيو وعالقات االجتماعية وحاجات ىروبية ،والمالحظ عدـ وجود

عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغير الجنس ،السف واستخداـ العينة لمواقع التواصؿ االجتماعي ،في
حيف أظيرت اإلحصائيات وجود عالقة بيف داللة احصائية بيف متغير المستوى التعميمي والحالة

االجتماعية ،فالعزاب وذوو المستوى التعميمي أقؿ مف ثانوي وثانوي ىـ األكثر استخداما لمواقع التواصؿ

االجتماعي.
-

يقضي  %47.33مف مفردات العينة عند استخداميـ لمواقع التواصؿ االجتماعي مف ساعة إلى

ساعتيف ،أما  %24فيستخدمونيا مف ساعتيف إلى ثالث ساعات ،ويستخدـ  %22.66مف العينة المواقع
يوميا مف ساعة إلى ساعتيف ،في حيف  %06فقط يستخدمونيا ألقؿ مف ساعة ،مع وجود عالقة ذات

داللة احصائية بيف متغير الجنس والحالة االجتماعية ،فالذكور العزاب ىـ األكثر استخداما لمواقع

التواصؿ االجتماعي ألكثر مف ثالث ساعات يوميا.
-

تقاربت نسب المواضيع التي يستخدميا مفردات عينة الدراسة مواقع التواصؿ االجتماعي بانتظاـ ،بيف

المواضيع االجتماعية ،العممية والثقافية بنسب بمغت  %18.71 ،%19.54و %17.24تواليا ،وبيف
المواضيع الصحية ،الدينية والسياسية بنسبة  %14.61 ،%15.10و %14.21تواليا ،والمالحظة مف
خالؿ مف خالؿ االحصائيات وجود عالقة ذات داللة احصائية بيف متغيري الجنس والسف والمواضيع

المستخدمة بانتظاـ ،النتائج أف اإلناث المتزوجات األكثر اىتماما باستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي

لمطالعة المواضيع الصحية ،وىذا مرده في اعتقاد الباحث عف احساس المرأة بمسؤوليتيا عف صحة
أبنائيا داخؿ وخارج المنزؿ.
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كشفت اجابات المبحوثيف أف غالبيتيـ يستخدموف موقعي فايسبوؾ ويوتيوب بنسب بمغت %36.77

و %34.51تواليا ،وبنسبة أقؿ موقع تويتر بنسبة قدرت ب ػ  ،%12.85وأظيرت النتائج عالقة ذات داللة
احصائية بيف متغيري الجنس والمستوى التعميمي والموقع المستخدـ بانتظاـ ،فالذكور ذوو المستوى

التعميمي جامعي ودراسات عميا ىـ األكثر استخداما لموقع تويتر.

-

يعتمد  %64.66مف مفردات عينة الدراسة وبدرجة عالية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي لمطالعة
المستجدات المتعمقة بانتشار فيروس "كورونا" ،ثـ بدرجة متوسطة بنسبة  ،%31.33و %04فقط
يعتمدوف عمييا بدرجة ضعيفة ،ويمكف القوؿ مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا أف مواقع التواصؿ

االجتماعي تمثؿ في الوقت الحالي أىـ مصادر المعمومات في الحاالت العادية ،وحاؿ األزمات يزيد

االعتماد عمييا نظ ار لجممة الخصائص الفريدة التي تتميز بيا عف سائر وسائؿ اإلعالـ ،وانتشار
استخداميا بيف مختمؼ فئات المجتمع ومكوناتو ،وأف األفراد حاؿ األزمات يبحثوف عف تحميالت إضافية

وخدمات إخبارية وشيادات ،وتزايد الدور المحتمؿ لممواقع بعد إجراءات الحجر المنزلي ،يقابمو تراجع

مكانة وأىمية الوسائؿ التقميدية في حياة األفراد؛ خاصة المراىقيف والشباب ،غير أف العديد مف اآلراء

تشير إلى نتائج عكسية لتنامي االعتماد عمى مواقع التواصؿ االجتماعي فيما يخص انتشار الشائعات
وارتفاع معدالت الخوؼ واليمع بيف األفراد ،وألف آفة األخبار ىـ رواتيا ،فإف جميور وسائؿ التواصؿ
االجتماعي يتحمؿ جانبا كبي ار مف المسؤولية فيما يجري الحديث عنو مف جوانب سمبية ،أفرزىا استخداـ

تمؾ الوسائؿ خالؿ األزمة ،وتجدر المالحظة إلى أف النتائج أبانت أيضا عمى وجود عالقة ذات داللة

إحصائية بيف متغيري الجنس والحالة االجتماعية ودرجة االعتماد عمى مواقع التواصؿ االجتماعي
لمطالعة أخبار كورونا ،فاإلناث المتزوجات ىـ األكثر اعتماد عمى مواقع التواصؿ االجتماعي لمطالعة

أخبار كورونا.
-

يفضؿ  %31.78مف مفردات العينة مواقع التواصؿ االجتماعي كمصادر لالطالع عمى مستجدات أزمة

فيروس كورونا ،فيما تقاربت نسب االعتماد عمى الفضائيات األجنبية والمواقع االلكترونية ب ػ %20.41
و %18.08تواليا ،وجاء في المرتبة األخيرة كؿ مف الجرائد واإلذاعة بنسب بمغت %02.58
و %03.35تواليا ،واألرقاـ المتحصؿ عمييا تؤكد عمى أىمية ودور مواقع التواصؿ االجتماعي في تزويد
األفراد بالمعمومات حوؿ فيروس كورونا وآخر مستجداتو ،مع عدـ وجود عالقة ذات داللة احصائية بيف

متغير الجنس ،السف ،المستوى التعميمي والحالة االجتماعية وتفضيؿ عينة الدراسة لمصادر المعمومات
المعتمدة لمطالعة مستجدات وأخبار فيروس كورونا.
055

مواقع التواصل االجتماعي والتوعية الصحية من مخاطر فيروس كورونا
دراسة ميدانية عمى عينة من المستخدمين في الجزائر
-

يحظى موقع فيسبوؾ بأفضمية االستخداـ بيف مختمؼ مواقع التواصؿ االجتماعي بنسبة  %83.10ثـ

موقع يوتيوب ب ػ  %09.50وأخي ار موقع انستغراـ ب ػ  ،%04.10وتوزعت باقي النسبة عمى المواقع

األخرى بنسبة قدرت ب ػ .%0.82
-

يقر غالبية مفردات عينة الدراسة والمقدر بنسبتيـ ب ػ  %78ارتباط استخداميـ/اطالعيـ عمى حمالت

التوعية الصحية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي بانتشار فيروس كورونا ،مع وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بيف ارتبط استخداـ العينة لحمالت التوعية الصحية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي بانتشار

فيروس كورونا ومتغير السف ،وأف  %57.66أصبحوا يستخدموف المواقع ليذا الغرض بصفة دائمة،
وأحيانا بػ ػ .%42.33

-

أكد  %34.66مف مفردات العينة أف ال فرؽ لدييـ فيما يخص نوعية المضاميف المفضمة الخاصة
بحمالت التوعية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ،فيما يفضؿ  %29.33المضاميف ذات الطابع

اإلرشادي ،و %26يفضموف المضاميف ذات الطابع التحسيسي ،وأخي ار  %10يفضموف المضاميف

التثقيفية .وتشير األرقاـ المتحصؿ عمييا مف خالؿ تطبيؽ معامؿ االرتباط كا 2إلى وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بيف متغير المستوى التعميمي وطبيعة المضاميف مف قبؿ عينة الدراسة المفضمة لحمالت

التوعية الصحية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ،فذوو المستوى الجامعي والدراسات العميا ىـ أكثر
تفضيال لممضاميف ذات الطابع التحسيسي واإلرشادي ،عمى عكس أصحاب المستوى أقؿ مف ثانوي

وثانوي فيـ ال يجدوف فرقا بينيا ،وتجدر المالحظة ىنا إلى ضرورة توجيو القائميف عمى إعداد المضاميف
الخاصة بالحمالت التوعية واإلعالمية إلى مراعاة خصوصية الفئة االجتماعية المستيدفة ،بما يتماشى

مع خصائصيا النفسية ،االجتماعية ومستواىا العممي والثقافي.
-

كشفت اجابات المبحوثيف أف النسبة الكبيرة مف مفردات العينة يختاروف المضاميف المتعمقة بمستجدات

الوضع العاـ بنسبة بمغت  ،%46في حيف يرى  %31.33أنيـ يستخدموف مضاميف تعرض ما يحدث

في الجزائر ،ثـ ما يحدث في العالـ بنسبة  ،%18.66وأخي ار ما يحدث في واليتي بنسبة لـ تتجاوز

 ،%04وتشير اإلحصائيات إلى وجود عالقة بيف متغير المستوى التعميمي ومعيار تفضيؿ المضموف

التوعوي الخاص بفيروس كورونا ،فكمما زاد المستوى العممي كمما زاد تفضيؿ مضاميف تعرض ما يحدث
في العالـ ،والعكس صحيح كمما تدنى المستوى التعميمي لمعينة كمما زاد تفضيؿ مضاميف تعرض ما

يحدث في الجزائر وفي الوالية محؿ اإلقامة.
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المحور الثاني :دوافع تفاعل مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي مع حمالت التوعية

الصحية ضد مخاطر فيروس كورونا.
-

بينت نتائج الدراسة أف  %77.33مف مفردات عينة الدراسة يطالعوف مضاميف التوعية الصحية لخاصة
بفيروس "كورونا" عبر مواقع التواصؿ االجتماعي بشكؿ مقصود ،وأف موقع فايسبوؾ يعتبر األكثر

استخداما لذلؾ بنسبة بمغت  ،%88.33وىي نتائج تتماشى مع تحصمنا عميو سابقا ،أيف أظيرت األرقاـ
اعتماد العينة بدرجة أولى عمى مواقع التواصؿ االجتماعي كمصدر لمحصوؿ عمى المعمومات ،مع عدـ
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف القصد أو عدمو لمطالعة عينة الدراسة لمضاميف حمالت التوعية

الصحية ومتغير الجنس ،السف ،المستوى التعميمي والحالة االجتماعية.
-

يفضؿ  %43.98مف مفردات عينة الدراسة استخداـ مواقع/صفحات الييئات الرسمية لمطالعة
المستجدات ومضاميف حمالت التوعية الصحية مف مخاطر فيروس كورونا ،وبسنة أقؿ بمغت %26.85

يفضموف المجموعات/الصفحات المتخصصة ،في حيف يفضؿ  %17.59مف مفردات العينة

صفحات/حسابات األصدقاء ،وأخي ار النسبة األصغر بيف إجابات المبحوثيف المقدرة بػ ػ  %11.57ال
يروف فرؽ بيف مصادر الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بمخاطر انتشار فيروس كورونا ،وبتطبيؽ

معامؿ االرتباط كا 2تبيف وجود عالقة ذات داللة احصائية بيف متغير المستوى التعميمي وتفضيؿ
مصادر الحصوؿ عمى المعمومات لمتوعية الصحية ،فكمما زاد المستوى العممي لمفردات عينة الدراسة

كمما زاد تفضيؿ استخداـ مواقع/صفحات الييئات الرسمية لمطالعة المستجدات ومضاميف حمالت التوعية

وتحيف
الصحية مف مخاطر فيروس كورونا ،ومف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا نشير إال ضرورة تجديد
ّ
المؤسسات الرسمية في بالدنا ألساليب إدارتيا لألزمة بصفة خاصة ولحساباتيا وصفحاتيا بصفة عامة
حتى تواكب التطمعات وتتماشى مع المستجدات وما تفرضو المنافسة ،ولحماية األفراد مف االنعكاسات

والتأثيرات غير المرغوب فييا ،الناتجة عف انتشار الشائعات التي تجد لدييا منبتا خصبا حاؿ األزمات،

فكمما كاف المواطف عمى عمـ وفي الوقت المناسب ومتأكد مف معموماتو صعبت عممية التأثير فيو أو
توجييو ،لذلؾ نؤكد وباستمرار أف عمى السمطات العمومية ممارسة االتصاؿ وبشفافية كاممة مع

المواطنيف  ،بؿ أكثر مف ىذا فالمواطف تزيد رغبتو في معرفة األدوات واألساليب التي ستعتمد عمييا الدولة
لمتعامؿ مع األزمة ،خاصة إذا تـ استثارة غريزة الخوؼ في الفرد التي تجعمو أكثر فضوال لمعرفة حيثيات

األزمة ،وأكث ار عرضة لالختراؽ والتوجيو في المقابؿ أيضا.
055
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-

توصمت الدراسة إلى أف  %36مف عينة الدراسة بدأ اىتماميـ بمتابعة حمالت التوعية الصحية عبر

مواقع التواصؿ االجتماعي حوؿ فيروس "كورونا" منذ تسجيؿ أولى حاالت اإلصابة في الجزائر ،في حيف
أقر بأف  %26.66اىتماميـ ارتبط بفرض الحجر الصحي المنزلي ،ثـ بنسبة أقؿ بمغت %17.33
اىتمت بموضوع حمالت التوعية منذ تسجيؿ ارتفاع عدد حاالت الوفيات في الصيف ،وتقاربت النسب

المتحصؿ عمييا بيف البديؿ منذ إعالف المنظمة العالمية لمصحة عف تصنيؼ فيروس"كوفيد  "19وباء
عالميا ومنذ إعالف الدوؿ البعيدة جغرافيا عف الصيف تسجيؿ حاالت اصابة بالفيروس بػ ػ %10

و %09.33تواليا ،مع وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف بدأ االىتماـ بمتابعة حمالت التوعية

الصحية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي حوؿ فيروس "كورونا" ومتغير الجنس والمستوى التعميمي.
-

تباينت النسب المتحصؿ عمييا فيما يخص تفضيؿ المبحوثيف ألساليب وطرائؽ عرض المضاميف
الخاصة بالتوعية الصحية الخاصة بفيروس كورونا ،حيث يفضؿ  %21.55مف العينة المقاالت العممية،

و %16.10يفضموف منشورات عادية لمصفحات والمواقع ،و %13.24يفضموف التمثيميات والفيديوىات

القصيرة ،في حيف تقاربت أراء بقية المبحوثيف بيف صور الخرائط والبيانات ،حسب الظروؼ والحاجة

2

والمقاطع الصوتية نسب بمغت  %09.61 ،%10.64و %37 .08تواليا ،وبتطبيؽ معامؿ االرتباط كا

تبيف وجود عالقة ذات داللة احصائية بيف متغير المستوى التعميمي وتفضيؿ مفردات العينة لطرائؽ
عرض مضاميف حمالت التوعية الصحية ،فكمما زاد المستوى العممي كمما زاد تفضيؿ المقاالت العممية،

وكمما نقض المستوى العممي كمما ارتفعت نسبة تفضيؿ صور الخرائط والبيانات وكذا التمثيميات.
-

أكد  %66.66مف مفردات عينة الدراسة بأنيـ منخرطوف في صفحات/مجموعات التوعية الصحية ،وىذا
يؤشر في اعتقادنا عمى ترسخ قيـ المواطنة (الرقمية) لدى األفراد ،والشرط الضروري لكؿ تقدـ أو

تحضر ،وانتقاؿ مجاؿ تفعيميا أو تجمياتيا (المواطنة) مف الواقع إلى المواقع ،وىي تستدعي االىتماـ مف
قبؿ المسؤوليف والجماعات الرسمية واألىمية لممرافقة والتوجيو ،مع عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية
بيف االنخراط في حمالت التوعية الصحية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ومتغير الجنس ،السف،

المستوى التعميمي والحالة االجتماعية.
-

تقاربت إجابات مفردات العينة الذيف انخرطوا في صفحات/مجموعات التوعية الصحية ،فيما يخص

الجية التي قامت بالدعوة إلى ذلؾ ،بيف البديؿ بدعوة مف األصدقاء وبمبادرة شخصية بنسب قدرت بػ ػ
 %39.70و %38.97تواليا ،وبيف البديميف بدعوة مف صفحات/أشخاص ال تربطؾ بيـ عالقة و بدعوة
مف مجموعات العمؿ بنسب بغمت  %09.55و %07.35تواليا أيضا ،وتجدر المالحظة إلى أف النتائج
053
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تؤكد ما توصمت إليو األبحاث عمى أف مف أبرز ما يحققو استخداـ األفراد لمواقع التواصؿ االجتماعي

تشكيؿ صداقات جديدة واالتصاؿ/التواصؿ مع األصدقاء ،وىي اإلشباعات األساسية التي تتحقؽ

لممستخدميف ،بفعؿ تجاوز إكراىات الزماف والمكاف التي تطبع العالقات الواقعية ،فظيور مواقع التواصؿ
االجتماعي ووسائط االتصاؿ الجديدة وفر مزيدا مف الرغبة والفرص واألدوات لنقؿ العممية اإلعالمية
والتواصمية إلى أفاؽ غير مسبوقة ،ومنح المستخدميف قدرات المتناىية لالنتقاؿ عبر الحدود وبال قيود،

والتفاعؿ مع األحداث ومشاركة االىتمامات ،وتبادؿ األفكار والخبرات ،وأدى إلى تحوؿ استخداميا لنشاط

اجتماعي وجزء ال يتج أز مف الحياة اليومية لألفراد ،وغيرت نمط الحياة مف حيث األسموب ،اإلدارة
والممارسة.

-

أظيرت النتائج أف النسبة الكبيرة مف مفردات عينة الدراسة المقدرة ب ػ  %25.28تيتـ بحمالت التوعية

الصحية مف مخاطر فيروس كورونا عبر مواقع التواصؿ االجتماعي لمحصوؿ عمى المعمومات ،فيما
بمغت نسبة مف يرغبوف بالمساىمة في نشر الوعي الصحي  ،%23وتقاربت بيف دافعي مواكبة

المستجدات المتعمقة بالموضوع والرغبة في حماية النفس واألىؿ بنسب قدرت بػ ػ  %22.32و%20.50

تواليا ،وفي األخير بدافع الفضوؿ بنسبة لـ تتجاوز ،%10ومف خالؿ ىاتو األرقاـ يمكف القوؿ بأف األفراد
المستخدميف لمواقع التواصؿ االجتماعي يعتمدوف عمى مضاميف حمالت التوعية الصحية لبناء وعييـ
وحماية أنفسيـ ومحيطيـ مف خالؿ اكتساب المعرفة الضرورية لمتعامؿ مع الوضع الراىف وفؽ ما
تقتضيو الحاجة لمواجية مخاطر انتشار الفيروس ،مع عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف دوافع

االىتماـ ومتابعة مضاميف التوعية الصحية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ومتغير الجنس ،السف
والمستوى التعميمي ،والحالة االجتماعية.

-

تقاربت نسب مشاركة مفردات عينة الدراسة لمضاميف التوعية الصحية بيف دائما وأحيانا نسب بمغت

 %44و %42تواليا ،وناد ار بنسبة  ،%14وىي أرقاـ ونتائج تؤشر عمى تفاعؿ المستخدميف مع مضاميف
التوعية الصحية ،وأنيـ يتشاركوف المضاميف مع العائمة بدرجة أولى بنسبة قدرت ب ػ ،%40.41ثـ

األصدقاء بنسبة  ،%28.91ومع المجموعات /الصفحات المتخصصة بنسب ،%16.37وأخي ار االكتفاء
بالنشر عمى الصفحة الخاصة بنسبة  ،%14.31وتؤكد األرقاـ المتحصؿ عمييا ما تـ التوصؿ إليو في

السؤاؿ الخاص بانخراط مفردات العينة في صفحات/مجموعات التوعية الصحية ،ويعزز دائما اعتقادنا
بتشرب األفراد لقيـ المواطنة والتحمي بروح المسؤولية ،في مواجية األزمة وتوظيفيـ لممواقع لالنخراط في

عمميات التوعية ونشر مضاميف تساىـ في مواجية الجائحة والتخفيؼ مف أثارىا وانعكاساتيا.
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-

يعتمد مفردات عينة الدراسة بدرجة أولى عمى صفحات/مواقع الجيات الرسمية لنشر المضاميف المتعمقة
بحمالت التوعية الصحية بنسبة بمغت  ،%40.43ثـ عمى الصفحات/المواقع المتخصصة بنسبة

 ،%26.35وبدرجة أقؿ أيضا عمى صفحات/مواقع األصدقاء بسنبة بمغت  ،%19.85وأخي ار ينشر ما
نسبتو  %12.63مضاميف صفحات/مواقع المجتمع المدني ،ومف خالؿ ما تحصمنا عميو يمكف القوؿ
بأف مفردات العينة يتميزوف بدرجة مف الوعي فيما يخص نشرىـ لمضاميف متعمقة بمواجية مخاطر

فيروس كورون ا ،وىذا راجع في رأينا إلى طبيعة العينة التي يميز مفردات مستوى عممي مقبوؿ تجاوزت
نسبتو  %68ىذا مف جية ،واعتقادنا بأىمية الحمالت الموازية التي تنشر عبر مواقع التواصؿ
االجتماعي؛ خاصة جيود المنظمة العالمية لمصحة ،وباقي وسائؿ اإلعالـ والفضائيات عمى وجو

الخصوص التي تدعوا إلى ضرورة التأكد مف مصادر المعمومات المتعمقة بفيروس كورونا مف جية
أخرى ،ما يساىـ في رفع درجة الوعي بأىمية النشر وخطورتو في نفس الوقت.

-

يتفاعؿ مفردات عينة الدراسة مع مضاميف التوعية الصحية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي بدرجة أولى

عبر اإلعجاب بنسبة بمغت  ،%28.37وتقارب تفاعؿ العينة مف خالؿ المشاركة والتعميؽ بنسب قدرت

بػ ػ  %22.86و %19.55تواليا ،كما تقاربت النسب أيضا بيف البديميف اإلشارة لألفراد العائمة والنشر في
الصفحات/المجموعات المتخصصة بنسب بمغت  %08.26و %07.71تواليا ،ولإلشارة فإف مجموع
التك اررات بمغ  363تكرار بعد فتح المجاؿ لممبحوثيف الختيار أكثر مف بديؿ ،وىذا يدؿ حسب اعتقاد
الباحث بقوة التفاعؿ مع مضاميف حمالت التوعية الصحية ،ويؤشر مرة أخرى عمى أمريف ىاميف؛ األوؿ
يتمثؿ في نجاح حمالت التوعية الصحية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي في الوصوؿ إلى المستخدميف

ع مى اختالؼ فئاتيـ االجتماعية ،والثاني يبرز مف خالؿ درجة التفاعؿ مع الحمالت التي نستطيع القوؿ
بأنيا مضامينيا كانت عمى قدر مف األىمية الدافعة بالفرد لمتفاعؿ معيا ،وبتطبيؽ كا 2أظيرت

االحصائيات عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف أشكاؿ التفاعؿ مع مضاميف التوعية الصحية
ومتغير الجنس ،السف ،المستوى التعميمي والحالة االجتماعية.

المحور الثالث :تقييم مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي لحمالت التوعية من مخاطر
فيروس كورونا
-

يرى  %51.33مف مفردات عينة الدراسة بأف تفاعميـ مع حمالت التوعية الصحية عبر مواقع التواصؿ
االجتماعي حوؿ مخاطر فيروس كورونا متوسط ،عمى عكس  %41.33مف مفردات العينة يتفاعموف مع

المضاميف بدرجة عالية ،وبدرجة ضعيفة بنسبة  ،%07.33وأظيرت نتائج تطبيؽ كا 2عالقة ذات داللة
050
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إحصائية بيف متغيري الجنس والسف وتفاعؿ مفردات عينة الدراسة مع مضاميف التوعية الصحية،
فاإلناث األكبر سنا أكثر تفاعال مع مضاميف التوعية الصحية حوؿ مخاطر فيروس كورونا مف الذكور،

وفي المقابؿ ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغير المستوى التعميمي والحالة االجتماعية وتفاعؿ
العينة مع مضاميف التوعية الصحية.

-

قيـ  %61.33أداء صفحات ومواقع المؤسسات اإلعالمية الجزائرية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي في
يي ّ
التعامؿ مع أزمة تفشي فيروس كورونا بالمقبوؿ ،وتقاربت نسب مف يروف بأف أداءىا جيد بنسبة بمغت

 %20.66و %18يروف بأنيا تعامميا كاف ضعيفا ،والمالحظ خالؿ السنوات األخيرة توجو الفضائيات
التمفزيونية إلنشاء صفحات ومواقع عبر مختمؼ مواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي ،لمواكبة تطورات

البيئة االتصالية الجديدة ،والمحافظة عمى جميورىا والدفاع عف مكانتيا أماـ المد الجارؼ لما يعرؼ في

األوساط األكاديمية باإلعالـ عبر الوسائط الجديدة ،وبتطبيؽ معامؿ االرتباط كا 2أظيرت االحصائيات
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف تقيـ عينة الدراسة ألداء صفحات ومواقع المؤسسات اإلعالمية

الجزائرية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي في التعامؿ مع أزمة تفشي فيروس كورونا ومتغير المستوى
التعميمي.
-

قيـ  %52.66أداء صفحات ومواقع المؤسسات والييئات الرسمية الجزائرية عبر مواقع التواصؿ
يي ّ
االجتماعي في التعامؿ مع أزمة تفشي فيروس كورونا بالمقبوؿ ،وتقاربت أيضا نسب مف يروف بأف
أداءىا جيد بنسبة بمغت  %24و %23.33يروف بأنيا تعامميا كاف ضعيفا ،وتجدر االشارة إلى أف

السمطات الجزائرية سارعت إلى تشكيؿ وتنصيب لجنة متابعة ورصد وباء كورونا ،وك ّفمت و ازرة الصحة
بتقديـ المعمومة حوؿ تطورات تفشي الوباء ،لكف عمميا تعرض النتقادات واسعة خاصة مف طرؼ خبراء

االتصاؿ ،كونو ال يتطابؽ مع البروتوكوؿ العالمي المتفؽ عميو فيما يتعمؽ بػ "اتصاؿ األزمات" وال يشارؾ
فيو ممثميف عف بقية القطاعات كالرئاسة واألمف والو ازرات المعنية ،بما يجعؿ الخمية المشكمة غير متعددة

القطاعات وال مركزية ،وبتطبيؽ معامؿ االرتباط كا 2أظيرت االحصائيات وجود عالقة ذات داللة

إحصائية بيف تقيـ عينة الدراسة ألداء صفحات ومواقع المؤسسات والييئات الرسمية الجزائرية عبر مواقع

التواصؿ االجتماعي في التعامؿ مع أزمة تفشي فيروس كورونا ومتغير المستوى التعميمي.
-

قيـ  %44.66أداء الصفحات/المواقع الجزائرية المتخصصة في المجاؿ الصحي عبر مواقع التواصؿ
يي ّ
االجتماعي في التعامؿ مع أزمة تفشي فيروس كورونا بالمقبوؿ ،وتقاربت أيضا نسب مف يروف بأف
أداءىا جيد بنسبة بمغت  %29.33و %26يروف بأنيا تعامميا كاف ضعيفا ،وبتطبيؽ معامؿ االرتباط
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كا 2أظيرت االحصائيات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف تقيـ عينة الدراسة ألداء صفحات ومواقع
المؤسسات والييئات الرسمية الجزائرية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي في التعامؿ مع أزمة تفشي
تقيميـ
فيروس كورونا ومتغيري السف والمستوى التعميمي ،والمالحظ مف خالؿ إجابات المبحوثيف حوؿ ّ
ألداء الصفحات والمواقع ،ارتفاع نسبة مف يروف بأف أداء الصفحات/المواقع الجزائرية المتخصصة في

المجاؿ الصحي عبر مواقع التواصؿ االجتماعي في التعامؿ مع أزمة تفشي فيروس كورونا؛ أداء جيد
بنسبة  %29.33في حيف بمغت نسبة  %20.66ألداء أداء صفحات ومواقع المؤسسات والييئات

الرسمية الجزائرية ،وبناء عميو يمكف القوؿ بأف الصفحات المتخصصة نجحت في استرعاء اىتماـ
المستخدميف مف خالؿ تقديـ مضاميف ترقى إلى متطمبات المستخدـ وترضي فضولو وتشبع حاجتو أكثر

مف صفحات ومواقع المؤسسات اإلعالمية والمؤسسات والييئات الرسمية الجزائرية.
-

غالبية المبحوثيف والمقدرة نسبتيـ بػ ػ  %90يروف بأف مضاميف حمالت التوعية الصحية مف مخاطر

فيروس كورونا عبر مواقع التواصؿ االجتماعي كانت إيجابية ،مع عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية

بيف رأي عينة الدراسة في مضاميف حمالت التوعية الصحية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ومتغير
الجنس ،السف ،المستوى التعميمي والحالة االجتماعية.
-

تقاربت نسب وجيات نظر وأراء مفردات عينة الدراسة حوؿ التجميات أو االنعكاسات االيجابية لحمالت

التوعية الصحية ،إذ تقاربت نسب البديميف نشر السموكات اإليجابية لموقاية و نشر المعمومات الضرورية

لمواجية مخاطر انتشار الفيروس ب ػ ػ  %28.21و %27.20تواليا ،كما تقاربت إجابات المبحوثيف حوؿ

البديميف تنمية روح المسؤولية لألفراد وتعزيز روح التضامف بيف أفراد المجتمع بػنسب قدرت ب ػ ػ %22.11
و %21.45تواليا ،وتجدر االشارة إلى أننا تحصمنا عمى إجابات لـ تكف ضمف قامة االختيارات بواقع

أربع تك اررات مثمت نسبة  %01.03حوؿ قصور تغطية وسائؿ اإلعالـ التقميدية وحمالتيا التوعوية،
وبتطبيؽ معامؿ االرتباط كا 2أظيرت االحصائيات عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف رأي عينة

الدراسة في تجميات إيجابية مضاميف حمالت التوعية الصحية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ومتغير
الجنس ،السف ،المستوى التعميمي والحالة االجتماعية.

-

تباينت أراء مفردات عينة الدراسة فيما يخص رأييـ حوؿ الحمالت التوعوية األكثر ايجابية وتأثي ار في

الفرد الجزائري ،إذ جاءت حمالت صفحات/مواقع المجموعات المتخصصة في المرتبة األولى بنسبة
 ،%35.33تالىا حمالت صفحات/مواقع ىيئات ومنظمات المجتمع المدني بنسبة بمغت  ،%27.33ثـ
حمالت صفحات/مواقع المؤسسات الرسمية بنسبة قدرت  ،%23.33وأخي ار حمالت صفحات/مواقع
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المؤسسات اإلعالمية بػ ػ  ،%14وبتطبيؽ معامؿ االرتباط كا 2أظيرت االحصائيات وجود عالقة ذات

داللة إحصائية بيف متغيري الجنس والمستوى التعميمي ورأي العينة في أكثر حمالت التوعية الصحية

تأثي ار عمى الفرد الجزائري ،فالذكور ذوو المستوى التعميمي العالي يميموف إلى االعتقاد في تأثير حمالت
صفحات/مواقع ىيئات ومنظمات المجتمع المدني أكثر مف باقي الحمالت.
-

يقتنع غالبية مفردات عينة الدراسة؛ والمقدرة نسبتو بػ ػ  %87.33بمضاميف حمالت التوعية الصحية عبر

مواقع التواصؿ االجتماعي ،مع عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف اقتناع عينة الدراسة بمضاميف

حمالت التوعية الصحية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ومتغير الجنس ،السف ،المستوى التعميمي
والحالة االجتماعية .وفي السياؽ ذاتو أظيرت االحصائيات تعددا في أسباب اقتناع مفردات العينة

بمضاميف حمالت التوعية الصحية ،حيث تقاربت بيف البديميف االعتماد عمى المتخصصيف في المجاؿ

الصحي ،توفير المعمومات الكافية حوؿ الموضوع بنسب قدرت بػ ػ ػ  %24.47و %23.26تواليا،
وتقاربت أيضا بيف البديميف التحديث المستمر لممعمومات واالعتماد عمى مصادر ومعمومات موثوقة

بنسب بمغت  %18.73و %18.42تواليا ،وأخي ار اعتماد القائميف عمى الحمالت أساليب حديثة في

عرض المضاميف بنسبة .%15.10
-

يرى ما يمثؿ  %30.38مف مفردات العينة أف حمالت التوعية الصحية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي،
كاف ليا انعكاس بالتزاميـ السموكيات الصحية ،تاله التثقيؼ والمعرفة بنسبة بمغت  ،%27.34وبنسبة

أقؿ ساىمت في تنمية الشعور بروح المسؤولية قدرت بػ ػ  ،%21.82في حيف تقاربت إجابات المبحوثيف

فيما يخص البديميف االنخراط في مجموعات التوعية االفتراضية واالنخراط في حمالت التوعية الميدانية
بنسب بمغت  %10.77و %09.66تواليا ،وبتطبيؽ معامؿ االرتباط كا 2أظيرت االحصائيات وجود
عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغير السف وانعكاسات مضموف حمالت التوعية الصحية عمى مفردات

عينة الدراسة ،فكمما تقدـ مفردات عينة الدراسة في السف كمما التزموا بالسموكيات الصحية التي تدعوا
حمالت التوعية الصحية األفراد لمتحمي بيا وتعزيزىا لمواجية مخاطر فيروس كورونا ،وكذا عالقة بيف
متغير الجنس فاإلناث أكثر انخراطا في حمالت التوعية االفتراضية مف الذكور والعكس صحيح ،وربما

ىذا راجع إلى طبيعة العينة والخصائص االجتماعية والثقافية لمفرداتيا.
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خاتمة:
تمثؿ مواقع التواصؿ االجتماعي واحدة مف أبرز الوسائط/الوسائؿ المستخدمة مف قبؿ مختمؼ فئات

المجتمع لالطالع عمى أخر المستجدات محميا وعالميا ،وتسعى مختمؼ الجيات؛ منذ انتشار فيروس كورونا

واعالنو جائحة عالمية ،مف خالؿ حمالت التوعية الصحية إلى تعزيز الوعي بنشر المعمومات الضرورية

حوؿ أسباب انتشار الفيروس وخطورتو عمى الصحة والحياة العامة ،وتقديـ شروح حوؿ الطرائؽ الوقائية
والعالجية ،لتزويد المستخدميف بالميارات والمعارؼ الصحيحة والحقائؽ الثابتة ،بغية إرشادىـ وتثقيفيـ ،غير
أف بعض المضاميف وحمالت التوعية انحرفت نحو منطؽ التيويؿ أو التيويف ،ونشر الشائعات وتقديـ

معمومات مغموطة ساىمت في انتشار الفيروس واستدامة األزمة وخروجيا عف نطاؽ السيطرة والتحكـ ،في

بعض البمداف ،لذا وجب التشديد عمى واجب الجيات الرسمية التخاذ اإلجراءات الوقائية والردعية ،واستحداث

ىيئات أمنية وعممية/بحثية ،تسير عمى حماية األفراد ومواجية كؿ مف يستيدؼ الوعي الجمعي وزعزعت

االستقرار االجتماعي ،والبد لصناع القرار مف استغالؿ كافة الموارد واالجراءات التي تتناسب وأىمية األمف
والوعي الصحي ،ودوره في الحفاظ عمى استقرار واستمرار المجتمع ،باإلضافة إلى أف الجيات المسؤولة
وصناع القرار مطالبوف بتطوير أساليبيـ فيما يخص اتصاؿ األزمة بما يتوافؽ مع المعايير العممية ومتطمبات

التخطيط اإلعالمي الذي يتيح االستغالؿ األمثؿ لإلمكانات والقدرات ،ويتماشى مع روح العصر ورىاناتو.

الهوامش:1

تأخذ مواقع التواصؿ االجتماعي عدة تسميات؛ كشبكات التواصؿ االجتماعي ،الشبكات االجتماعية ،شبكات االعالـ االجتماعي ،وسائؿ

التواصؿ االجتماعي ،غير أف استخداـ مصطمح الشبكات االجتماعية لمداللة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي يعتبر خمطا وتداخال

مفاىيميا؛ البد مف توضيحو ،فمصطمح الشبكات االجتماعية يرتبط بمفيوميف مختمفيف ،األوؿ ذو بعد سوسيولوجي والثاني تكنولوجي متعمؽ

بظيور األنترنت وتطبيقاتيا الحديثة ،فمف وجية نظرة السوسيولوجييف ،فإف الشبكة االجتماعية ىي مجموعة مف العالقات بيف وحدات
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