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الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية 
 األردنية في ظل جائحة كورونا

 إعداد

 أحمد عيسى الزغول

 اشراف

 الدكتور خليل محمود السعيد

 الملخص

هدفت الدراسة التعرف على دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى     
ستبانة ، اذ طور االباحث المنهج الوصفي استخدمطلبة الجامعات األردنية في ظل جائحة كورونا، و 

( 668بلغت ) عشوائيةوزعت على عينة  ، وقد( فقرة، وتم التأكد من صدقها وثباتها30من )مكونة 
الدراسي  وجامعة الشرق األوسط، خالل الفصل الدراسي األول للعامطالبًا وطالبة من جامعة مؤتة، 

في  دوٌر كبيرلتواصل اإلجتماعي كان لها وأظهرت نتائج الدراسة أن شبكات ا .2022 -2021
تنمية الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردنية في ظل جائحة كورونا، وأنه يوجد فروق ذات 

لمتغير الجنس لصالح الذكور، ( تعزى α = 0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
المستوى الدراسي لصالح طلبة السنة لمتغير و لصالح طلبة الكليات االنسانية، و ولمتغيرالكلية 

 تعزى  (α = 0.05)عند مستوى الداللة  الدراسية األولى، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
في تنمية الوعي  والمستوى العلمي )جامعة مؤتة، وجامعة الشرق األوسط( لمتغيري الجامعة

لى استخدام شبكات التواصل على تلك النتائج يوصي الباحث بضرورة التركيز ع ، وبناءً الصحي
 االجتماعي في نشر الوعي الصحي للمشكالت الصحية األكثر شيوعًا.

الكلمات المفتاحية: شبكات التواصل اإلجتماعي، الوعي الصحي، طلبة الجامعات،  
 جائحة كورونا.
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Abstract 

    The study aimed to identify the role of social media in developing health awareness 

among Jordanian university students in light of the Corona pandemic. male and female 

students from Mutah University and the Middle East University, during the first 

semester of the academic year 2021-2022. The results of the study showed that social 

media had a major role in developing health awareness among Jordanian university 

students in light of the Corona pandemic and that there are significant differences 

Statistical at the significance level (α = 0.05) attributable to the gender variable in favor 

of males, the college variable in favor of students of humanities colleges, and the 

academic level variable in favor of first-year students, and there were no statistically 

significant differences at the significance level (α = 0.05) due to the university variables 

(Mutah University and the Middle East University) and the scientific level in 

developing health awareness, and based on these results, the researcher recommends the 

need to focus on using social media to spread health awareness of the most common 

health problems. 

Keywords: social media networks, health awareness, university students, Corona 

pandemic
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 الفصل األول:

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة 

ات منها في مختلف القطاعفي العالم والتطور السريع لها  لوجياو نتشار الواسع للتكناال لفي ظ     

 هل على مستخدميهأصبح اإلنترنت هو لغة العصر إذ س   ،والتعليمي وغيرها ،الزراعيالصناعي، 

التطورات  ىحدفهي إ تحدث عن شبكات التواصل االجتماعي.عندما ن خاصةً الكثير من المهام و 

قدرات  من لما تملكه جزءًا ال يتجزأ من حياتنااليومية، وأصبحت  حياتناخترقت لوجية التي او التكن

برز  حيثالعالم قرية صغيرة مترابطة بشكل مذهل وسريع،  جعلمما  ،عديدة وتقنياتفنية 

الجامعات بشكل خاص فأدى كثرة  لفئة الشباب وطلبة خاصةً و ومتزايد ستخدامها بشكل كبير ا

تجاهات وسلوك التأثير على قيم وافي ستخدام هذه الشبكات إلى تنامي قدرة هذه المواقع ا

 .مستخدميها

معرفي، لاسكاني و النفجار اإل كبير منإذ يواكب تقدمًا  ،متعددة يبتغيرات من نواح يمر العالمو     

 اً جديد اً فتحت باب إذ نترنتمقدمتها شبكة اإلفي  ،الحديثة تتصاالاإل المعلومات لوجياو تكن ومنها 

 واج،ي تقدمها لمستخدميها )عالت الهائلة المعلومات كميةوفي  ناس،من اإلتصال والتفاعل بين ال

2016). 

رد مختلفة تعود على الف اً وأهدافها لتشمل أهداف نترنتشبكة اإل استخدام مجاالتتعددت  ولقد    

من  تعد شبكات التواصل االجتماعيو  والتوعي. الترفيهو التربية و  ع بالفائدة، كالتثقيفوالمجتم
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في تعزيز البناء محوري  بارزة في حياة المجتمع الحالي، ولها دورالمهمة و الميزة الذات  الشبكات

صبحت جزءًا ال يتجزأ منه، وال وأكما  عن واقعه ومشكالته، ا ْلُمك ب ِّر ةالفكري للمجتمع ونقل الصورة 

تملكه شبكات التواصل االجتماعي من قدرات وتقنيات عديدة تجعل العالم يمكن اإلستغناء عنه، لما 

ْكالً ، واصبحت قرية صغيرة مترابطة  .(2020)الساليمة،  من أشكال االتصال الحر والمباشر ش 

، خاصًة في المجال في كافة مجاالت الحياة شبكات التواصل االجتماعي وامتد استخدام    

ة من أدوات اإلعالم والتثقيف الصحي، لكن من منظور جديد الصحي لتصبح بذلك أداة جديد

م ْضُموًنا تختلف فيه شكاًل و متعددة جتماعي التعمل شبكات التواصل االإذ  .(2018)عبد النور،  و 

 خاصةً أصبح ضرورًة وسمه للمجتمعات المتحضرة، حيث  ،دورًا محوريًا في تعزيز الوعي الصحي

المستجد وغيرها  (COVID-19) ناو كور  جائحةواسع لألمراض الخطيرة منها نتشار الل االفي ظ

 (.2020من األمراض )كيم وكواشي، 

( كأزمة صحية عامة عالمية كبيرة، 2019في عام ) (COVID-19)ظهرت جائحة كورونا     

أجمع، وأثرت هذه الجائحة  وأدت إلى ظهور عدد كبير من حاالت اإلصابات والوفيات في العالم

قتصاد والسياسة والتعليم وغيرها من القطاعات، إذ كان هناك وباء خفي من المعلومات على اال

جتماعي، كما يمكن أن يؤدي المحتوى بشكل يومي على شبكات التواصل اال التي كانت تبث

المعلومات إلى  دة منالمتكرر والمفصل عن الفيروس واإلحصاءات الجغرافية والمصادر المتعد

رتباك في أوقات األزمات، يضاف إلى ذلك كثرة المعلومات المظللة والشائعات التي توتر مزمن وا

 ,Bamerjee & Meensجتماعي )عض األشخاص على شبكات التواصل االيتم نشرها من ب

2021.) 
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ُرورِّ  بات أمراً  وعي الصحيالتواصل االجتماعي في تنمية ال شبكاتستغالل توظيف وا إن      يًّاض 

ماعي، من أكثر الفئات المتأثرة بشبكات التواصل االجتالجامعات  طلبةويعتبر  ،الشباب لدى خاصةً 

 ة لنقلوبنسبة كبيرة من حياة العديد من طلبة الجامعات، وتعد وسيلة ناجحواألكثر استخداما لها، 

ة تقديم المعلومات الصحيعبر (، خاصًة 2013األفكار واألخبار والمعلومات بينهم )البشابشة، 

ة هذا النمط من الجامعات لمواجه ابير المتبعة من طرف الشباب وطلبةوكذلك التد ،الالزمة

 .(2020 كواشي،و  نتشار )كيماألمراض سريعة اال

شبكات التواصل االجتماعي  الذي تقوم به دورالوفي ضوء ما سبق ومن خالل البحث حول     

الوعي الصحي جاءت هذه الدراسة للكشف عن دور شبكات التواصل االجتماعي  نشر واهميتها في

 في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردنية في ظل جائحة كورونا.

  مشكلة الدراسة     

 ،جتماعي الباب أمام تدفق المعلومات واألخبار والبياناتفتح اإلنترنت وشبكات التواصل اال لقد   

، (2020 )عبد الرزاق، جتماعيصغيرة من خالل شبكات التواصل اال وأصبح العالم يدور في غرفة

ومن تلك المعلومات المتعلقة نشر المعلومات العامة والمتخصصة  عاماًل مهمًا في حيث تشكل

الجامعات يشكلون ركيزة القوة البشرية التي يعتمد عليها في بناء  لبةولما كان ط، بالتوعية الصحية

الجامعات  بة% من طل98( أن نسبة 2015 ،سويلم حيث كشفت دراسة )أبو ،األمم وتقدمها

ساسية الوعي الصحي بينهم يعد ركيزة أ جتماعي، فإن نشرردنية يستخدمون شبكات التواصل االاأل

طالب  هتمام منهذا االة في مستقبل األمم والشعوب، وأمام في الحفاظ على هذه الطاقة الفاعل

ستخدام ا، برزت ظاهرة الخوف من مخاطر االلوجيا وتقدمهو الجامعات وحرصهم على متابعة التكن
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الذي تقدمه دور ال، فبات من الضروري معرفة لبةوساط الطأالسيئ لهذه الوسائل الحديثة بين 

 .(2016 )فياض، الوعي الصحي لدى طلبة الجامعاتجتماعي في تنمية شبكات التواصل اال

 حيث تعتبر ،المهمة اضيعالوعي الصحي والمعرفة الصحية من المو  نشريعد اإلسهام في     

المعرفي تكوين الفرد  وتزيد من ،المعلومات جتماعي مصدرًا من مصادرشبكات التواصل اال

 ( .2018 خالل زيادة ثقافته ومعرفته الصحية )عبد النور، ، وذلك منوالوجداني  والسلوكي

جتماعي بالمسؤولية عض المستخدمين لشبكات التواصل االومع غياب الرقابة وعدم شعور ب    

ففي  ،(2017 حيانًا في نقل األحداث )أمين،الدقة في نقل األخبار والمبالغة أمما يؤدي إلى عدم 

مما يؤكد  ،تنتقل المعلومات على نطاق واسع وبسرعة عاليةجتماعي، عصر شبكات التواصل اإل

باء حيث تسبب و  ،الحاجة إلى دعم البيانات الدقيقة وعدم نشر المعلومات المظللة على نطاق واسع

ات تشارك العديد من المنافذ وبوابات الوسائط الرقمية معلوم ،نا في حدوث جائحة معلوماتو كور 

 .(Mheidly & Fares, 2020لصحة )حول ا دقيقةخاطئة وتوصيات غير 

 لبةطفي حياة الفرد األردني بالعموم و  تتعلق الضرورة من هذه الدراسة لكونهاويرى الباحث     

 طلبةجتماعي بشكل كبير عند والسبب انتشار استخدام شبكات التواصل اال ،خاصةً الجامعات 

يالء موضوع إ( 2020ودراسة )عزوز، ( 2017، حيث أوصت دراسة )علي، األردنية الجامعات

يع جتماعي ويجب تشجاصل االعها كأولوية في شبكة التو هتمام ووضية الصحية المزيد من االالتوع

ي لتاجتماعي واقع الصحية على شبكة التواصل االللم جتمع على ضرورة المتابعة المستمرةأفراد الم

 .تساعد في تعزيز التوعية الصحية
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 هدف الدراسةأ

 جتماعي في تنمية الوعي الصحيدور شبكات التواصل اال معرفةإلى  الحالية تهدف الدراسة    

 :وتتضح كاآلتيجائحة كورونا  خالللدى طلبة الجامعات األردنية 

 ةبلجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى طدور شبكات التواصل االالتعرف على  .1

 .في ظل جائحة كورونا الجامعات األردنية

 يفالجنس والجامعة والكلية والدرجة العلمية والمستوى الدراسي  متغيراتعن أثر الكشف  .2

 لصحي لدى طلبة الجامعات األردنية.جتماعي في تنمية الوعي ادور شبكات التواصل اال

 أسئلة الدراسة

حي صجتماعي في تنمية الوعي الدور شبكات التواصل اال معرفةتسعى الدراسة الحالية إلى 

 : الجامعات األردنية من خالل اإلجابة عن األسئلة التاليةلدى طلبة 

 ةالجامعات األردني بةجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى طلما دور شبكات التواصل اال .1

 ؟في ظل جائحة كورونا

اللة ) .2 ( في دور شبكات α= 0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى الدَّ

ات ة تعزى لمتغير الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردني جتماعي في تنميةالتواصل اال

 ، والكلية، والدرجة العلمية، والمستوى الد راسي؟الجنس

اللة ) .3 ( في دور شبكات α= 0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى الدَّ

ي تعزى لمتغير  التواصل االجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردنية

 جامعة مؤتة وجامعة الشرق األوسط؟
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 أهمية الدراسة

 :  في التاليأهمية الدراسة  تكمن

 األهمية النظرية :

ية الدراسة في زيادة الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردننتائج تسهم  ممكن أنمن ال .1

 .جتماعيمن خالل شبكات التواصل اال

أهم بطلبة الجامعات هذه الدراسة مرجعًا علميًا يفيد  وتوصيات نتائج االستفادة منيمكن  .2

 . الموضوعات

 األهمية التطبيقية : 

 أهمية دور شبكات التواصلمعرفة مدى طلبة الجامعات األردنية تتيح هذه الدراسة ل قد .1

 .اعي في تعزيز الوعي الصحي وباألخص في ظل جائحة كوروناجتماال

 أثيراً ت معرفة شبكات التواصل االجتماعي األكثرة لطلبة الجامعات األردنية توفر هذه الدراس .2

 .بينهمستخدامًا في مجال التوعية الصحية وأكثر ا

جتماعي كوسيلة جذب طلبة تتيح هذه الدراسة إمكانية استخدام شبكات التواصل اال قد .3

 الجامعات األردنية نحو الوعي الصحي بشكل أفضل.

  



8 
 

   

 مصطلحات الدراسة

تتيح للفرد إنشاء  لكترونيةإ شبكاتهي  :( Social Networksجتماعي )لشبكات التواصل ا

تاحة إمكانية مع إمن األفراد، أمام عدد  به يعرض بها لمحة عن شخصيتهخاصة  صفحات

 .(Boyal & Elliso, 2007)  المتاحة مالخاصة ومعلوماته طالع على صفحات األصدقاءاال

ت خدما وهي مواقع إجتماعية إفتراضية هدفها تحقيق الترابط بين أفراد المجتمع عن طريق تقديم    

م وأفال التواصل اإلجتماعي، من خالل  تبادل الخبرات والتجارب واألفكار واألراء والملفات والصور

 والدينية يهيةية والترفالفيديو في جميع المجاالت؛ السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية والتعليمية والفن

 (.2020)الساليمة، 

ول ل حصلتسهي نية التي تعتمد على شبكة اإلنترنتو بأنها الخدمة اإللكتر  :إجرائياً  يعرفها الباحثو 

 .الصحية من خاللها على المعلوماتردنية األ طلبة الجامعات

بالمعلومات الصحية فراد المجتمع  أ: يقصد به إلمام (Health Awareness) الوعي الصحي 

السليمة الصحية  وذلك من خالل الممارسات ،صحتهم وصحة غيرهم اتجاهإحساسهم بالمسؤولية و 

، )بدح وآخرون  بشكل يومي الممارسات إلى عادات تمارس هذهتحويل قتناع بنتيجة الفهم واال

2019.) 

كة الحصول عليها من شبالصحية التي يتم المعلومات بأنه مجموعة من  :إجرائياً  ه الباحثويعرف

 الكشف عنة على صحتهم و في المحافظ األردنية التي تفيد طلبة الجامعاتجتماعي التواصل اال

 لباحثستجابة أفراد العينة على أداة االستبانة التي سيقوم امعرفة درجة الوعي الصحي من خالل ا

 بتطويرها، للوصول إلى هدف الدراسة.
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ن المصابين في عدد م بدايةً نتشار وتم التعرف عليه سريع اال فايروسهو  :(Covid-19) كورونا

 (.2020 ،)عبد العاللتهاب الرئوي الحاد أعراض االفي الصين وظهرت عليهم في مدينة ووهان 

 حدود الدراسة 

ة الحكومية والخاصة )جامعة الشرق األوسط، جامع الجامعات األردنية الحدود المكانية : طلبة

 .مؤتة(

 .2021/2022الزمانية : الفصل الدراسي األول للعام الدراسي الحدود 

 .فايروس كورونا – الوعي الصحي –جتماعي ود الموضوعية : شبكات التواصل االالحد

 الحدود البشرية: طلبة جامعة الشرق األوسط وجامعة مؤتة.

 محددات الدراسة

البيانات وثباتها، وبدرجة دقة إجابة أفراد حددت نتائج الدراسة بدرجة صدق أداتها المستخدمة لجمع 

العينة وموضوعيتهم عن فقرات الداة، ومدى تمثل العينة، واليمكن تعميمها اال على المجتمع الذي 

  سحبت منه العينة وما يماثلها من مجتمعات.
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 الفصل الثاني:

 األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني:

  والدراسات السابقةاألدب النظري 

الثة إلى ثدب النظري األقسم نوي ،سابقةالدراسات التناول هذا الفصل عرضًا لألدب النظري و ي    

، المفهوم والمميزات والخصائص واألهميةجتماعي من حيث شبكات التواصل االاواًل  وهيمحاور؛ 

 ويتناول الجزء الثاني دراسات .طالب الجامعات والشباب بشكل عامالوعي الصحي لدى ثانيًا و 

 سابقة ذات صلة بالدراسة الحالية.

 أولا : األدب النظري 

 :ا آْلتِّي ةويتكون من المحاور 

 جتماعي : شبكات التواصل الالمحور األول 

ت ، ما وتقنية المعلوما تتصاالفي مجال اال السريعة مجموعة من المتغيراتحاليًا يشهد العالم    

ن هذه أحيث في أجزاء من الثانية  العالمنحاء تتنقل فيها المعلومات إلى جميع أ صغيرة،قرية  هجعل

 اتجدما دفع المجتمع بقبول هذه المست ،ومؤسسات المجتمع الفردمباشر على التغيرات لها تأثير 

 (. 2012، الشهري المجاالت  ) شتى في ميزاتمن م والتكيف معها لتحقق االستفادة مما تقدمه

عالميًا من  تشرةنجتماعي هي مجموعة من الشبكات اإللكترونية المشبكات التواصل االإن     

ع بمواق امكانية ربطهمع ضمان إ مقع خاص بهابإنشاء مو  لمشتركيهاوتسمح  خالل شبكة اإلنترنت،

 ( .2018 ،وسعادههتمام والميول والهوايات نفسها ) نصراوين أخرى وبأعضاء آخرين لديهم اال
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 إذ ب،الشبا  فئةفئات المجتمع خاصةً  كافة من اً كبير  جتماعي إقباالً شبكات التواصل اال جدتو     

وتسمح  ،جتماعيةن وأيضًا بمناقشة القضايا االخريإنها تسمح بخدمات تبادل اآلراء واألفكار مع اآل

 الجبرالتقليدية )تصال فرها في وسائل االيمكن تو  خرين وهذه المزايا اللألفراد بالتعامل مع اآل

 .(2017 ،وآخرون 

 جتماعي :من األمثلة على شبكات التواصل ال

   (Facebookفيسبوك ) -1

 جتماعيمواقع التواصل االويعد من أكثر على يد "مارك زوكريدغ"  2004عام  أنشئ    

ن عنبذة  نشاء صفحة خاصة به تحتوي علىأن يقوم بإ فيه مشتركيمكن للو  أهمية وانتشارًا،

ن يتعرف عليه ويتواصل معه من يريد أكل بطاقة هوية وتعارف لكتكون  الشخصية حياته

 (.2014 )شقره،

 (Instagramاإلنستغرام ) -2

لتقاط صوره، وإضافة ا همستخدميتتيح لتبادل الصور جتماعي يتم فيه اهو تطبيق     

، جتماعية األخرى كالفيسبوكمكنه من مشاركتها عبر المواقع اال، وتإليها ةرقمي فالتر

خاصية بإتاحة  ويمتاز، على أجهزة الكمبيوترالذكية و  أجهزة المحمولويعمل على 

فة أدوات مختل ستخدامبا ،إضافة بعض التأثيرات عليهابالهاشتاق، كما يمكن تعديل الصور 

صور على التعليق تمكن المستخدم من و  عليها، بعض التأثيرات تضيفو  ،الصورة تعالج

 (.2019 )قبوري، جتماعيمن أحدث وأشهر مواقع التواصل اال خرين، ويعدآ
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 (Whatsappب )الواتس أ -3

متعدد المنصات للهواتف الذكية ويمكن  2009هو تطبيق تراسل فوري تأسس في عام     

من إرسال الرسائل النصية وإرسال  ن الربط مع الحاسوب الشخصي ويمكنهالتطبيق م

سهل و خرى وما يميزه أنة مجاني والفيديو والوسائط المتعددة األالصور والرسائل الصوتية 

 (.2017 )العنزي، ستخداماال

 Youtube)اليوتيوب) -4

مقاطع تحميل ومشاركة ه لمستخدمييتيح  جتماعيمن مواقع التواصل االهو موقع     

 أصبح اليوم موقعاً و ، 2005في سنة  اليوتيوب تأسس ،للجميع مجاني ومتاحبشكل  الفيديو

لبث  يةوالحكوم مؤسسات التعليميةلتستخدمه التطور و ، يسيًا للفنانين والسياسيين والهواة رئ

من أروع ويعتبر اليوتيوب اإللكترونية عبره،  محاضرات والندواتأو ال توعوية،برامج 

وداعم  نيبأنه مجاويمتاز  ،مزاياه المتعددةنسبًة ل جتماعي،مواقع التواصل االفي بتكارات اال

 (.2013 )المقدادي، ستعمال من قبل العامة وسهل المشاهدةلتحميل األفالم وسهل اال

 ( Twitterويتر )ت -5

 سالهار يتم إ ،رسائل نصية مختصرةتكون على شكل  هموقع يقدم خدمة تدوين مصغر     

وتم إطالقه للمستخدمين في كمشروع بحثي  2006وظهر عام  ،الهاتف النقال باستخدام

تويتر مصدر معتمد للتصريحات الشخصية سواء ال نفس العام، وفي الوقت الحالي أصبح

 العربي والغربيصحفيين أو وجهاء المجتمع  ،ممثلين ،ينيكانت صادرة عن سياس

 (.2013 )المقدادي،
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  (Skypeسكايب ) -6

 ،البرمجيات نمجموعة من مطوريو مجموعة من المستثمرين من أ ْبت كِّر هو برنامج     

 )شقره، مجانياً اإلنترنت  شبكة برصوت وفيديو ع التواصليمكن مستخدميه من حيث 

2014.) 

 Snapchat)سناب شات ) -7

هو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة، ويمكن    

للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، واضافة نص ورسومات وارسالها، وهذه 

الصور والمقاطع هي عبارة عن لقطات يعين المستخدمين مهلة زمنية لعرض لقطاتهم 

 (.2021من جهاز المستلم )بلمودن، الرشدان،ببضعة ثواني، وبعد ذلك يتم حذف الرسائل 

 (Tik-tokتيك توك ) -8

م هي شبكة اجتماعية صينية تستخدم لعمل مقاطع الفيديو الموسيقية، تم اطالقها عا    

وهو نظام أساسي للفيديو حيث يمكن المستخدمين من تحميل مقاطع الفيديو مدتها  2016

ثانية أو عمل قصة مدتها دقيقة واحدة، حيث يقوم األشخاص بتصوير أنفسهم يفيديو  15

 (.2020ن المؤثرات الموسيقية والصوتية )جربو، أعبكة،قصير ويضيفون إلية عدد م

 جتماعي :خصائص شبكات التواصل ال

جتماعي كسهولة تعرف الزمالء على المستخدم من خالل تتنوع خصائص شبكات التواصل اال 

ستخدام الالزمة للتعرف وأيضًا سهولة اال الصفحة الخاصة به، والتي تحمل البيانات والمعلومات

ائص شتراك بها، وال تحتاج مهارة عالية ومن أهم الخصتحتاج إجراءات معقدة لال الحيث أنها 

صل شتراك للجميع دون أي مقابل وسرعة التواالمجانية في عمل الحساب حيث أتاحت إمكانية اال
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جتماعي توفر البيانات مهما كانت المسافات أيضًا من أهم الخصائص وأن شبكات التواصل اال

 (.2017 ،وآخرون  )الجبر لوبة للمستخدمين بسهولة ويسر ومهما كان حجمهاوالمعلومات المط

 جتماعي :لخصائص العامة لشبكات التواصل الا

ع نتشار الواسع والوصول السريفًا من حيث االجتماعي دافعًا مختلفرضت شبكات التواصل اال   

 ومن هذه الخصائصجتماعي العديد من الخصائص لومات حيث كان لشبكات التواصل االللمع

 (:2014 )شقره،

 التفاعلية -

يستطيع أن يشارك بها أو أن يقوم بمناقشة هذه وهي خاصية أتاحت للمتلقي معلومات     

وى ويدلي برأيه فيها ويعلق عليها ويتفاعل مع الشخص الذي نشر هذا المحت المعلومات المنشورة

ومن خالل هذه من خالل تصحيح أو إضافة على المحتوى المنشور،  أيهويمكنه من إبداء ر 

في  الدردشة أو المشاركة باستخداممباشرًة مع ناشر المحتوى المتابع الخاصية يمكن أن يتحاور 

 راء.عرض اآل قالمنتديات عن طري

 الشمول والتنوع في المحتوى  -

يعاني ناشر المحتوى أو اإلعالمي أو أي شخص يريد أن ينشر معلومة على وسائل التواصل     

لتناول  المسموحة ضيق المساحة المخصصة منجتماعي قبل انتشار شبكات التواصل االالقديمة 

جتماعي أصبح بإمكان كل شبكات التواصل اال شبكة اإلنترنت أو باستخدامموضوع معين، ولكن 

 .جتماعي المختلفةشبكات التواصل االعن طريق المشاركة  فرد
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 الحرية الواسعة -

من قبل لتدخل ل تتعرضتلفزيون وكتب، ، إذاعة، كانت وسائل اإلعالم التقليدية من صحافة    

ء حيث جانشر فيها، بما يتم اليتم نشره والسماح أو المنع  والتدخل بكل ما ،السلطات الرسمية

 حرية عطاءختراق حواجز حدودية وزمانية إلالمتعددة وقدرته على ا تصال التفاعلي بوسائلهاال

 تناول كافة القضايا والمواضيع التي تهم المواطن.بأوسع بكثير 

 جتماعي :أهداف شبكات التواصل ال

 الصعيدجتماعي و يد االجتماعي كونها أداة فعالة على الصعتكمن أهمية شبكات التواصل اال    

 جتماعيةالكاالمجاالت والقطاعات  العديد منيجابي كبير في إ بأن لها أثروتمتاز  ،التعليمي

ى ماعي تسعجت( أن استخدام شبكات التواصل اال2014 ،والباز وأشار )أبوخطوه منها، التعليميةو 

 تية : اآل األهدافإلى تحقيق 

 الدينية . صائحالدعوة وتبادل الن بنشردينية وأخالقية:  أهداف .1

 التسويق واإلعالن والترويج . عن طريق تجارية: أهداف .2

 ، حيثتتبادل األفكار والمواد التعليمية واألخبار والمعلومات والخبرابتعليمية:  أهداف .3

حيث أن شبكات التواصل االجتماعي تزيد فرصة سخر في مجال التعليم اإللكتروني 

تلك ى تصال في خارج نطاق المؤسسات التربوية، كما أن التواصل علالتواصل واال

مهارات كالتواصل واإلتصال والمناقشة وإبداء ال المزيد من  الشبكات يكسب الطالب

 .اآلراء

 ذلك . وغيروالمقاطع المصورة  لموسيقىاو  تبادل الصورك: ترفيهية أهداف .4
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أهداف صحية: من خالل نشر األخبار والمعلومات الصحية، ونشر المعلومات  .5

الصحية السليمة لدى األفراد)عزوز،  الخاصة بجائحة كورونا وغرس السلوكيات

2020.) 

 جتماعي:جابيات وسلبيات شبكات التواصل الإي

 : اإليجابيات

أن لك ذعلى مثال و  بشكل عام المساعدة في الحياة يقدموا إمكانية التعارف على أشخاص جدد - 

 . في عملك أو أفكارك يجاد شريك لكإوظيفة جديدة أو أن العمل في  يلتقي شخص يبحث عن

معينة أو  كاتة والتسويق لشر التجاري اتلإلعالن معتمد وبشكل قانوني كمركزإمكانية استخدامها  - 

 .عمل معين

و أنشر مقاالت خاصة بالشبكات تتيح للمستخدم  حيث أن كافة تلكاكتساب المعارف الجديدة،  -

 .بسهولةطالع عليها وتصفحها ات علمية تتيح للمستخدم االممعلو 

الشبكات لك تفي  يعبرواكثير من األفراد ن الأذ إ، عن ذاته يعبر فيه الفردمنبر جديد لتعتبر  - 

يزيد  كوذل فيها، ما نجد الكثير من المعجبين والتي عادةً  عن معرفتهم  وآرائهم دون خجل أو إحراج

 (.2015 )كران، ثقة الفرد بنفسه

 السلبيات:

 سهيلت، وهذا يعني حمايتهاأو الفشل في أنظمة  للقرصنة الشبكاتتعرض هذه أن تإمكانية  -  

  رها.البنكية وغي هويمكن لحسابات الخاص هكاملة وسجل مراسالت للمعلومات الخاصة بالفردوصول ال
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جعل متعًا ومثيرًا يمجتماعي تخلق جوًا لمواقع، حيث أن شبكات التواصل االا تلكاإلدمان على  - 

 ستخدامها.ويقضون ساعات طويلة في ا افيه األشخاص مرتبطون 

ت وهمية وذلك من خالل شخصيا، حتيالفي عمليات من النصب واال وقوع المستخدمإمكانية  - 

 (.2015 )كران،

 المحور الثاني : الوعي الصحي 

 )عبد النور،العالم ول المهمة في أي دولة من د س التنميةييعتبر الوعي الصحي من مقاي     

 في  فراداألفي رفع مستوى الصحة العامة لدى  مهم ية الصحية تؤدي دوروبما أن التوع (،2018

يسية والرئ وسيلة الفعالةعتبره العلماء واألطباء بأنه الفقد ا  ونظرًا ألهمية الوعي الصحي ،المجتمع

 ن مستوى صحة المجتمع من جهة أخرى )علي،وتحس لتي تسهم في توعية المجتمع من جهةا

2017.) 

والحقائق وإحساسهم  الصحية إلمام أفراد المجتمع بالمعلومات يعتبروعي الصحي وإن     

وهو مجموعة المعارف والمعلومات والخبرات (، 2009 ،وآخرون  لية نحو صحتهم )بدحؤو بالمس

 راء والحقائق الصحية التيالموثوقة حول اآلالمعلومات مصادر التي يحصل عليها اإلنسان من 

 (.2018 تحسين الصحة وترقيتها )عبد النور،و  ،مرضمسهمًا في الوقاية من األتشكل عاماًل 

إلى أن عملية نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع  (2009، وآخرون )بدح وكما أشار     

من على صحتهم هي  المحافظةستيعاب أن افهم و يتوجب على أفراد المجتمع بأنه تتضح 

 الصحية ألنماطتباعهم اإلرشادات الصحية واوذلك بإمسؤولية الجهات الرسمية، ثم اواًل  مسؤولياتهم

 إلمامهم بالمعلومات الصحية المتعلقة بالمستوى الصحي في مجتمعهم للمشكالت الصحية، و السليمة
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تعرف أفراد المجتمع على الخدمات الصحية األساسية بو أ ْيًضا ، واألمراض المعدية المنتشرة

 منها. مجتمعهم وكيفية االنتفاعوالمساندة في 

:أهمية التوعية الصحية  

( أن للتوعية الصحية أهمية كبيرة وتم تلخيصها كالتالي:2020بين )عزوز،   

في معرفة المشكالت  مبنظرة علمية صحية يمكن أن تساعده االستمتاعن األشخاص من كتم -

 يملك القدرة على البحث عن أسباب لتي قد تصيبه أو يتعرض لها وتجعلهالصحية             ا

 .هذه المشاكل واألمراض وأعراضها مما يمكن الشخص من تجنب اإلصابة باألمراض والوقاية منها

يفها والرجوع إليها وقت الحاجة لفرد يستفيد منها من خالل توظتكوين معرفة لدى الشخص أو ا -

 تخاذ قرارات صحيحة عندما يتم تعرضه للمشاكل الصحية.ال

 لما يقوم به العلماء، والثقة بالعلم.عتزاز التقدير واال -

 :مكونات ومصادر الوعي الصحي

 :مكونات الوعي الصحي  -

في  التي لها عالقةالمعارف والمعلومات التي يكونها الفرد عن األمور  من مجموعةتعد      

التدخين مثل المشكالت الصحية المزمنة  ومنها واألمراض، الصحة من القضايا والمشكالت

مراض على تغيير ، وتعتمد مكافحة هذه العادات واألواإلدمان واإلصابة باألمراض الجنسية والسمنة

تعد المعرفة حجر األساس في هذا و  معينةأنماط وسلوكيات الحياة وعادات األفراد  في مجاالت 

المشاكل  تلكتؤدي إلى  نمن الممكن أ العوامل والمسببات التيأنها وتعني المعرفة األولية  التغيير،
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يتم الحصول عليها المعلومات والخبرات التي  من مجموعة بأنهاالمعرفة الصحية تعد و  ،الصحية

عامل مهم في وقاية الفرد من موثوقة حول الحقائق واآلراء الصحية التي تشكل من مصادر 

 (.2017 األمراض )كافي،

 : مصادر المعرفة الصحية

 للمعرفة الصحية مصادر متعددة كالتالي:( أن 2017ذكر )كافي، 

 .خرنقال عن مصادر أخرى عن طريق شخص آهو وصول المعرفة إلى اإلنسان التلقي :  -

 .هي التي يتوصل إليها اإلنسان من الواقع مباشرة بحواسه الخمسةالمالحظة :  -

يوظفها فبها اإلنسان أو غيره  هي التي تأتي من خالل التجارب المرضية التي يمرجربة : الت -

 .التي مر بها سابقاً  األمراض المستقبلية من خالل األعراض المرضيةلمعرفة 

أجريت تحت إشراف منظمة الصحة العالمية إلى أن الخطوات  (2018)عبد النور،  وأشارت دراسة

س  يكون بخم المعلومة والرسائل من خالل التحكم بالوسيط اإلعالمي الجديد  الفعالة في  إيصال

 خطوات رئيسية وهي:

 .حدد السلوك الصحي المراد الترويج له .1

 .تحديد الفئة التي تحاول التأثير عليها .2

 . نسأل إذا ما كان السلوك الصحي الجديد  يتطلب مهارات جديدة .3

 .إخترالقنوات والوسائط المتعددة المراد تمرير الرسالة أثنائها .4

 الصحي يواكب التطورات السائدة.حرص على أن تكون رسالتك وبرنامجك ا .5
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 ثانياا : الدراسات السابقة 

ة جتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى طلباسة لمعرفة دور شبكات التواصل االهدفت هذه الدر    

لدراسات السابقة مرتبة من األقدم إلى عرض ل تمورونا، الجامعات األردنية في ظل جائحة ك

 األحدث.

( دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى الوعي الصحي لدى طلبة 2017) أجرت حالب    

بين طلبة الجامعة بين جامعة محمد بوضياف والتعرف على الفروق في مستوى الوعي الصحي 

الصحية،  المتعلقة بالمواضيع على المعلوماتحصولهم الذكور واإلناث والتعرف على مصادر 

ة لطبقيستخدمت العينة العشوائية اعلى المنهج الوصفي، وا دت الباحثةعتمولتحقيق أهداف الدراسة ا 

حيث  في الجزائر، ية في جامعة محمد بوضياف بالمسيلةجتماعطلبة كلية العلوم اإلنسانية واال من

طالبًا وطالبة، حيث توصلت الدراسة إلى أن مستوى الوعي  96من الدراسة مكونة عينة كانت 

توجد فروق ذات داللة  لمسيلة كان منخفض وأنه الالصحي لطلبة جامعة محمد بوضياف با

   مصادر الحصول على المعلومة.و الجنس  ي إحصائية في مستوى الوعي الصحي لمتغير 

عبر ( هدفت إلى إبراز أهمية التوعية الصحية 2018وفي دراسة أجراها كاًل من وليد والطاهر )    

جتماعي تفاعل مستخدمي مواقع التواصل اال جتماعي ومعرفة مدىالتفاعل في مواقع التواصل اال

ستخدم الباحثان المنهج الصحية، ولتحقيق أهداف الدراسة ا مع المنشورات المخصصة في التوعية

تصال بجامعة لبسيطة من طلبة علوم اإلعالم واالستخدام العينة العشوائية اوتم االوصفي المسحي، 

الدراسة إلى أن مواقع طالبًا وطالبًة، وتوصلت  96محمد بوضاف بالجزائر، حيث كان حجم العينة 

ختالف في لدى مستخدميها، بغض النظر عن اال جتماعي تساهم في خلق وعي صحيالتواصل اال

 .والمستوى التعليمي والعمرالجنس 
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 ا اإلسهامات التي تقوم به( دراسة هدفت إلى الكشف عن 2020أجرى كاًل من األمين وحمد )و     

ا، تمع السوداني من فيروس كورونلدى المج ةالصحي التوعيةجتماعي في تعزيز الشبكات التواصل ا

ة عين انستخدم الباحثالكيفي وا الوصفي الدراسة على المنهج تحقيق أهداف في انعتمد الباحثوا 

ة لمد السودانفي الرسائل في صفحة فيسبوك بالموقع الرسمي لوزارة الصحة  كافةالحصر الشامل ل

عي جتماالدراسة أهمية شبكات التواصل اال .حيث كانت أبرز نتائجفي جمهورية السودان سبعة أيام

 لعالمزمة التي يعيشها افي التواصل الجماهيري الواسع والسريع لزيادة الوعي الصحي لمواجهة األ

بتعزيز  بوزارة الصحة الخاصةهتمام صفحة فيسبوك وكشفت عن ا  نتشار فايروس كورونا،نتيجة ا

رسائل الاألخبار المستمرة عن فيروس كورونا ، وكذلك نشر  عن طريق نشرالصحي الوعي 

 . عدة مصادرعتماد على ية بمختلف أشكالها وباستخدام أساليب متنوعة واالو التوع

 ( إلى التعرف على العالقة بين مشاهدة الشباب الجامعي المصري 2020) وسعت دراسة السيد    

لألفالم التوعوية الصحية، ومستوى الوعي الصحي لدى طالب الجامعات المصرية والتعرف على 

حي، ستخدم الباحث المنهج الوصفي المساو أهمية األفالم التوعوية الصحية القصيرة على يوتيوب، 

ن مفردة من الشباب الجامعي المصري م 250ستخدام العينة القصدية، وكان حجم العينة يث تم اح

يوب معتي الزقازيق وأكاديمية الشروق، حيث توصلت الدراسة إلى أن األفالم التوعوية على يوتجا

مكنت الشباب الجامعي من الحصول على معلومات صحية وطبية حول أساليب الوقاية من 

 األمراض.

التواصل االجتماعي على القيم  شبكات( إلى إبراز أثر 2020نور الدين وياسين ) سعت دراسة    

لشباب ستخدام اقيمي ورصد عادات وأنماط ودوافع ا جتماعية لدى الشباب الجامعي من منظوراال

ية دالعينة القص انختار الباحثتماعي وطبيعة هذا االستخدام ، حيث اجالجامعي لمواقع التواصل اال
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طالب في بلدة الجزائر.  (100)د عد جتماعية في جامعة سطيفسانية واالفي كلية العلوم اإلن

تساهم جتماعية ، وتوصلت الدراسة أن الشبكات اال المسحيالوصفي المنهج  ستخدم الباحثانحيث ا

جتماعي تساهم في تعزيز لدى الشباب وأن مواقع التواصل االجتماعية في نقل العديد من القيم اال

 .جتماعية لدى الشباب الجامعيم االالعديد من القي

التعرف على تفاعل ب (Ouaidat & Mohamed, 2020) عويدات ومحمد قامت دراسةو     

صفحة "قناة المملكة األردنية" و صفحة مع طرق الوقاية من فيروس كورونا عبر  طلبة الجامعات

المنهج الوصفي  في تحقيق أهداف الدراسة على  انالباحث عتمد وا عربي"  france24"قناة 

 طالب( 400وتكونت العينة من )العينة القصدية  انستخدم الباحثحيث ا، المسحي لجمع البيانات

 روق ف ه يوجدأنوتوصلت الدراسة "المنيا" في جمهورية مصر العربية، " و جامعتي "القاهرة لبةمن ط

ي مع طرق الوقاية من فيروس كورونا بصفحت أفراد العينةإحصائية بين أشكال تفاعل داللة  ذات

 .عربي" france24تجاه صفحة "قناة عربي" وفي ا france24نية" و "قناة "قناة المملكة األرد

الدور التنبؤيي الستخدام شبكات التواصل  عن (Li & Liu, 2020) لي وليو دراسة وكشفت    

رفة جتماعي في سلوكيات الوقاية العامة في الصين خالل جائحة كورونا وكيف أدت إلى المعاال

الدراسة على المنهج  تحقيق أهداف في تانالباحث تاعتمد، وا الصحيةباألمراض ومحو األمية 

من مستخدمين شخص  (802) تكونت منحتمالية تناسبية الوصفي، حيث تم أخذ عينات ا

جتماعي تعد أداه الدراسة إلى أن شبكات التواصل االاإلنترنت في جمهورية الصين ، وتوصلت 

فعالة لتعزيز السلوكيات للوقاية من فيروس كورونا بين الجمهور وتوصلت أيضًا إلى أن محو 

نخراط الجمهور في السلوكيات لتعزيز صحة الفرد ويؤثر على مدى ااألمية الصحية ضروري 

 الوقائية .
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اهمة شبكة مس( دراسة هدفت إلى الكشف عن مدى 2020) وبوسرسوب وأجرى كاًل من عيوش    

ي بكة فستخداماته في دعم وتعزيز التوعية الصحية في الجزائر وتحديد دور هذه الشالفيسبوك وا

من  وتكونت أداة الدراسة ،ستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلينشر التوعية الصحية، حيث ا

ابعي ستخدام العينة القصدية من متوزيع اإلستبانة إلكترونيًا، وتم استبانة حيث تم تاختبار وا

تكونت العينة من ، و أخبار فيروس كورونا والتوعية الصحية من فيروس كورناالصفحة الخاصة ب

ابعي هذه الصفحة، وتوصلت الدراسة إلى أن شبكة الفيسبوك لها دورًا مهمًا تمن م شخص 220

زيادة الوعي الصحي عن هي وأن أهم المواضيع التي تقدمها  الوعي الصحي،وفعااًل في تعزيز 

 والتواصل مع الجهات الصحية وأيضًا كانت تحث على الفحص الدوري المبكر.

مواقع التواصل  دور( الذي هدفت إلى محاولة التعرف على 2020وبحبح ) أما دراسة صوكو    

ي فعرفة مدى تأثير شبكات التواصل االجتماعي على الفرد جتماعي في نشر التوعية الصحية وماال

 ًة من طلبة( طالبًا وطالب44) كانت عينة الدراسة مكونة منكتساب وزيادة وعيه الصحي، حيث ا

ستخدمتا سوست جيجل في دولة الجزائر، حيث اتصال في جامعة تاقسم علوم اإلعالم واال

عي جتماالدراسة إلى أن شبكات التواصل االالمنهج الوصفي لهذه الدراسة، حيث توصلت  الباحثتان

األوبئة واألمراض وأن أغلب اهمت بشكل كبير في خلق الوعي الصحي والتقليل من مخاطر قد س

 المواقع لها ميزة جيدة في مفهوم الصحة وإدخال ثقافة جديدة على الطلبة.

جتماعي في تعرف على أهمية مواقع التواصل اال( الذي هدفت إلى ال2020) وأما دراسة عزوز    

جتماعي في على مدى مساهمة مواقع التواصل االونا وإلقاء الضوء التوعية الصحية بفيروس كور 

في التوعية  جتماعيدور الذي لعبته مواقع التواصل االزيادة الوعي الصحي وتقييم الجمهور لل

ستخدام سحي الوصفي إلجراء الدراسة، وتم استخدمت الباحثة المنهج المبفيروس كورونا، حيث ا
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جتماعي من الجمهور قع التواصل االين موامدة من مستخد( مفر 250العينة القصدية على )

جتماعي في الدراسة أن غالبية أفراد العينة اعتمدوا على مواقع التواصل االالمصري، وتوصلت 

متيازها هم لها عن طريق مواقع التواصل االجتماعي المتابعة جائحة كورونا وأن أهم أسباب متابعت

الخاصة بجائحة كورونا وأشارت أيضًا إلى ثقة غالبية أفراد  بالسرعة في نقل األخبار والبيانات

 العينة في المعلومات الصحية الخاصة بجائحة كورونا.

إلى البحث في تأثير استخدام  (Chouhan. Et al, 2020)وآخرون هدفت دراسة شوهان     

هج باحثون المنة كورونا، واستخدم العي على السالمة الصحية أثناء جائحشبكات التواصل االجتما

من مستخدمين شبكات التواصل  شخص( 1600) وكانت عينة الدراسة مكونة منالوصفي، 

ن أن تبية لكترونية، وكانت نتائج الدراستخدم الباحثون أداة االستبانة اإلاالجتماعي في الهند، واس

جائحة استخدام شبكات التواصل االجتماعي قد يكون له تأثير مهم على الصحة والحماية من 

 كورونا.

دراسة هدفت إلى تقييم االستجابات السلوكية  (Lin. Et al, 2020) وآخرون لين  وأجرى     

هج والنفسية لمستخدمين شبكات التواصل االجتماعي خالل جائحة كورونا، واستخدم الباحثون المن

الوصفي، حيث كانت عينة الدراسة عينة قصدية من طالب العلوم الطبية والصحية في جامعة 

ن وتوصلت نتائج الدراسة إلى أستبانة، فوجيات الطبية في الصين، واستخدم الباحثون أداة اال

شبكات التواصل االجتماعي مهمة ومفيدة لنشر المعلومات المتعلقة بالصحة وتساهم في تحسين 

 االستجابات السلوكية والنفسية لمستخدميها خالل جائحة كورونا.

ق الذي هدفت إلى التحق (Abuhashesh. Et al, 2021)وفي دراسة أبو حشيش وآخرون     

مة، ومعرفة دور وسائل وى الصحة العامن دور حمالت وسائل التواصل االجتماعي في رفع مست
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ستخدام ائحة كورونا، حيث قام الباحثون باجتماعي في الوعي والتغير السلوكي خالل جالتواصل اال

لجميع مستخدمي  ستخدام عينة المسح العشوائيصفي الكمي لجمع البيانات،حيث تم االمنهج الو 

مفردة، وكانت نتائج  1149جتماعي في بولندا واألردن، حيث كان حجم العينة ع التواصل االمواق

ة المنشورة على منصات الدراسة أن هناك عالقة إيجابية بين مكونات المجتمع والحمالت اإلعالمي

جتماعي، وكان لها دور في التوعية بالصحة العامة والتغير السلوكي خالل جائحة التواصل اال

 ونا في الدولتين في نفس الوقت.كور 

م ( الذي هدفت إلى معرفة دور التوعية التي قامت بها وسائل اإلعال2021) وفي دراسة عياد    

ف لتحقيق أهداستخدم الباحث ، حيث افي الجزائر خالل األزمة الصحية التي خلفتا جائحة كورونا

مفردة من  400المنهج الوصفي، وكانت عينة الدراسة عينة عشوائية بسيطة مكونة من الدراسة 

اصة الشعب الجزائري، وتوصلت الدراسة إلى أن تأكيد فرضية لجوء األفراد إلى وسائل اإلعالم وخ

جتماعي التواصل االجتماعي بشكل مكثف خالل حاالت االضطراب النفسي و االعلى وسائل 

ة الكفيل تخاذ التدابيرالمتعلقة بفيروس كورونا ومحاولة االمعلومات نويع مصادر ذواتهم وبيئتهم وت

 جتماعي.على المستوى الشخصي واألسري واال بحمايتهم

لى وصف استخدام وسائل إ(Mohammed & et al,2021) محمد وآخرون  دراسة وسعت    

جتماعي ألغراض التوعية الصحية بين المعلمين والطالب في المملكة العربية التواصل اال

( 450من )مكونة عينة الدراسة  كانتالمنهج الوصفي، حيث  على الباحثون  عتمدا  والسعودية، 

نتائج  %(، وأشارت20.6ستجابة )معلمًا وطالبًا، حيث تم نشر االستبيان على العينة وبلغ نسبة اال

النصف جتماعي كانت أكثر من لمين والطالب للوسائل التواصل االخدام المعستالدراسة أن ا

 صحية.عتقدوا أن هذه المواقع كانت أدوات مهمة لنشر المعرفة وزيادة الوعي وتحسين العادات الوا 
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التعقيب على الدراسات السابقةثالثاا:   

يد قام الباحث بعرض عدد من الدراسات السابقة وتنوعت بين العربية واألجنبية، وسيتم تحد    

ية، ختلفت وتميزت عنهم من حيث الهدف، المنهجة، بماذا اموقع هذه الدراسة من الدراسات السابق

 والمجتمع والعينة:

 هدف الدراسة

ودراسة  ،(2020) األمين وحمد تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة كدراسة    

(Ouaidat & Mohamed, 2020) ، ودراسة(Li & Liu, 2020) ودراسة (Mohammed & 

et al, 2021)( 2017، ودراسة حالب )ي البحث عن دور شبكات التواصل من حيث الهدف ف

الحالية ختلفت الدراسة ا، بينما في جائحة كورونا خصوباألجتماعي في تنمية الوعي الصحي اال

إلى إبراز أثر مواقع التواصل االجتماعي على  حيث هدفت( 2020ع دراسة نور الدين وياسين )م

( وكان الهدف  2020دى الشباب الجامعي من منظور قيمي، ودراسة السيد )جتماعية لالقيم اال

 منها التعرف على العالقة بين مشاهدة الشباب المصري لألفالم التوعوية الصحية.

 الدراسةعينة 

 & Ouaidat)ودراسة  ،(2020تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة نور الدين وياسين )     

Mohamed, 2020)( 2020، ودراسة عيوش وبوسرسوب ) في من حيث العينة المستخدمة

 ،(2020حمد )عن بعض الدراسات كدراسة األمين و ختلفت الدراسة الدراسة وهم طلبة الجامعات، وا

ون المستخدمون لشبكات التواصل حيث كانت عينة دراستهم المواطن (Li & Liu,2020)ودراسة 

دراستهم معلمين وطالب حيث كانت عينة  (Mohammed & Et al,2021)دراسة و جتماعي، اال
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، وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأن عينتها شملت طلبة الجامعات المدارس

 األردنية.

 منهجية الدراسة

ستخدمت اابقة في استخدامهم المنهج الوصفي، و الحالية مع الدراسات الس الدراسةشابهت ت    

ة لدراساالدراسة الحالية، كما اختلفت  استخدمته ستبانة، وهذا ماأداة اال السابقة معظم الدراسات

 الشامل. ستخدمت أداة الحصرحيث ا (2020حمد )األمين و الحالية عن دراسة 

تي أن هذه الدراسة قد تكون أولى الدراسات الب -على حد علمهو  -ويرى الباحث مما سبق     

جتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات في ظل تبحث في دور شبكات التواصل اال

 .جائحة كورونا في المملكة األردنية الهاشمية
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 ةيقراسة وطر ، ووصفًا ألداة الدمن مجتمعها ، وطريقة اختيار العينةالدراسة لمنهجيةيتناول هذا الفصل وصفًا     

. تهاأدا تالتحقق من صدقها وثباتها، واإلجراءات المتبعة في تنفيذ الدراسة والمعالجة اإلحصائية لتحليل بيانا

 وفيما يلي تفصيل لذلك: 

 منهجية الدراسة:

 ي لمالئمتهستخدم الباحث المنهج الوصفاوتحقيقًا لهدفيها ولإلجابة عن سؤاليها نطالًقا من طبيعة الدراسة ا    

 الدراسة الحالية. لطبيعة

 مجتمع الدراسة:

(، 2022 –2021اسي )للعام الدر  جامعة مؤتة وجامعة الشرق األوسطتكون مجتمع الدراسة من طلبة     

عليم ، وفقًا لإلحصائية الصادرة من وزارة التعدد طلبة جامعة مؤتة وجامعة الشرق األوسط( 1والجدول رقم )

 (. 2022 – 2021العالي والبحث العلمي للعام الدراسي )

 جامعة مؤتة وجامعة الشرق األوسط( عدد طلبة 1ول رقم )الجد

 الكليالعدد  اإلناث الذكور الجامعة الرقم

 21629 11588 10041 جامعة مؤته 1

 6553 1851 4702 جامعة الشرق األوسط 2

 28182 13439 14743  المجموع
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 عينة الدراسة:

سيتم  جامعة مؤتة وتم تحديد عدد الطلبة الذي بالطريقة العشوائية منعينة الختيار تم ا     

تم و جامعة الشرق األوسط ومن ( طالبًا وطالبة، 377توزيع أداة الدراسة عليهم وكان عددهم )

بة، ( طالبًا وطال357تحديد عدد الطلبة الذي سيتم توزيع أداة الدراسة عليهم وكان عددهم )

وبعد استالم الر دود عبر نماذج جوجل ( طالبًا وطالبة، 734بحيث أصبحت عينة الدراسة )

(Google Formsتم استبعاد االستب ،)انات ذات االستجابات غير المكتملة، وبالتالي بلغي 

الحة للتحليل اإلحصائي )يعدد االستب ر 668انات الص  اسة ( استبانة. توزعت على متغيرات الد 

 (.2كما يبي ن الجدول رقم )

 الدراسة( توزيع عينة 2الجدول رقم )

 النسبة التكرار أبعاد المتغير المتغير

 الجنس
 %50.4 337 ذكر

 %49.6 331 أنثى

 الجامعة
 %61.4 410 جامعة مؤتة

 %38.6 258 جامعة الشرق األوسط

 الكلية

 %17.1 114 طبي ة

 %39.4 263 علمية

 %43.6 291 إنسانية

 %84.6 565 بكالوريوس الدرجة العلمية
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 %15.4 103 دراسات عليا

 المستوى الدراسي

 %22.5 150 سنة أولى

 %36.4 243 سنة ثانية

 %41.2 275 سنة ثالثة فأكثر

 %100 668 المجموع

 

 أداة الدراسة:

 دور شبكاتبمتغيرات الدراسة األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة مراجعة بعد     

من أعضاء هيئة ًا بعضجتماعي في تنمية الوعي الصحي ، وبعد اآلخذ بآراء التواصل اال

ستبانة بتطوير اقام الباحث في مجال تكنولوجيا التعليم  ختصاص والخبرةذوي اال التدريس

ة جتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردنيااللقياس دور شبكات التواصل 

خمسة محاور رئيسية  من ستبانة في صورتها األوليةاال كونتتفي ظل جائحة كورونا، بحيث 

 (1حق رقم )( فقرة. مل42و)

 صدق أداة الدراسة:

جتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى بانة لقياس دور شبكات التواصل االستبعد تطوير ا    

لتحقق من صدقها تم اطلبة الجامعات األردنية في ظل جائحة كورونا في صورتها األولية، 

مين ذوي االختصاص والخبرة من خالل عرضهاالظاهري،  من  على مجموعة من المحك 

في مجال البحث  أعضاء هيئة الت دريس العاملين في الجامعات األردني ة وممن شهد لهم بالكفاءة

، وحرص الباحث على (11وبلغ عددهم ) العلمي  واإلشراف على الد راسات وتحكيم االستبانات
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مين بهدف  في تنو علا مالحظات على االستبانة وملحق رقم الشمولي ة في التخصصات المحك 

ستبانة ومدى مناسبة منهم إبداء آرائهم حول صياغة اال ( يبين أسماء المحكمين، والطلب2)

فقراتها ووضوحها، ومدى تمثيلها للهدف المطلوب معرفته، وتم اآلخذ بآرائهم وإجراء التعديالت 

بحذف المحاور ودمجهم في محور واحد، والتعديل على بعض فقرات اإلستبانة ليصبح الالزمة 

 (.3لنهائية كما هو في المحلق رقم )( فقرة بالصورة ا30عددها )

ي وقد تم تصميم االستجابة على االستبانة وفق التدريج الخماسي حسب نموذج ليكرت الخماس    

(Likert Typeوكما يلي: موافق بشدة ولها ) (درجات5 ) ،( درجات4موافق ولها ) ، غير متأكد

 غير موافق بشدة ولها )درجة واحدة( فقط.، غير موافق ولها )درجتان( ،( درجات3ولها )

 تبانة  حول دورلى فقرات االسالطلبة ع درجات تقديراتالدراسة تم احتساب هذه وألغراض     

 طلبة الجامعات األردنية في ظل جائحةجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى شبكات التواصل اال

 (:3كما يبي ن الجدول رقم ) كورونا

 درجات تقديرات الطلبة  على فقرات الستبانة( 3الجدول رقم )

قل من أ  - 1

1.8 

قل من أ -1.8

2.6 

قل من أ -2.6

3.4 

قل من أ -3.4

4.2 
4.2- 5 

 كبيرة جًدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جًدا

 الدراسة:ثبات أداة 

( طالبًا 40مكونة من )ال من مجتمع الدراسة ستطالعيةاالعينة البعد تطبيق االستبانة على     

لفا ساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ أتم حساب الثبات بطريقة االت ،عينتهامن خارج  وطالبة



34 
 

   

(Cronbach Alpha)  ( ومناسبة هذه النسبة عالية تعد و ، )0.959وقد بلغ معامل الثبات

وبالتالي فإن االستبانة قد تحق لها دالالت صدق وثبات مناسبتين تسمح  ،ألغراض الدراسة الحالية

 .الدراسة النهائيةبتطبيقها على عينة 

 متغيرات الدراسة:

 شملت الدراسة المتغيرات التالية:    

 جتماعي في تنمية الوعي الصحي.ات التواصل االدور شبك .1

 أنثى(.، متغير الجنس )ذكر .2

 الجامعة )حكومية، خاصة(.متغير  .3

 الكلية )علمية، إنسانية، طبية(متغير  .4

 الدرجة العلمية )بكالوريوس، دراسات عليا(متغير  .5

 (المستوى الدراسي )مستوى سنة أولى، مستوى سنة ثانية، مستوى سنة ثالثة فأكثرمتغير  .6

 المعالجات اإلحصائية :

 تم استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية: لمعالجة بيانات الدراسة إحصائياً 

 تم استخدام التكرارات والنسب المئوية لتحديد خصائص مجتمع وعينة الدراسة. -

 .(Cronbach Alpha)لفا كرونباخ أتم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام  -

 لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم استخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية.  -

تبًعا لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني المتعلق بالكشف عن الفروق في تقديرات الطلبة  -

تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة والدرجة العلمية،  ،لمتغيرات الجنس

Independent Samples T-test. 
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تبًعا لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني المتعلق بالكشف عن الفروق في تقديرات الطلبة  -

 One Wayتم استخدام تحليل التباين األحادي الكلية، والمستوى الد راسي،  لمتغيري 

ANOVA. 

ا ي تقديرات الطلبة تبعً المتعلق بالكشف عن الفروق ف الثالثلإلجابة عن سؤال الدراسة  -

ة ، تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلي جامعة مؤتة وجامعة الشرق األوسطلمتغير 

Independent Samples T-test 

جراء المقارنات البعدية بطريقة بإ الفروق تبعًا لمتغيرات الدراسةداللة تم حساب   -

  "Scheffe"""شيفيه

راسة:  إجراءات الد 

قام الباحث بتحديد مشكلة الدراسة، وجمع المعلومات المتعلقة بها في ضوء عنوان  .1

 الدراسة.

 لعنوان الدراسة. استناداً وأسئلتها قام الباحث بتحديد أهداف الدراسة  .2

صل اإلجتماعي والوعي الصحي و إعداد اإلطار النظري ليغطي موضوع شبكات التوا .3

 ة كورونا.جائح

تطوير أداة الدراسة وهي إستبانة لقياس دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية  .4

 الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردنية في ظل جائحة كورونا.

راسة  للتحق ق من صدقها.تحكيم أداة ال .5  د 

 التأكد من ثبات أداة الدراسة. .6
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رق األوسط  منعلى كتاب تسهيل مهم ة تم الحصول  .7 ه جامعة الش  ليم إلى وزارة التعموج 

 العالي لتسهيل مهمة توزيع اإلستبانة في الجامعات المراد توزيع اإلستبانة بها.

دنية قية( من طلبة الجامعات االر تم تحديد مجتمع الد راسة وعي نتها )عينة قصدية، طب .8

وتم تحديد جامعة مؤته من الجامعات الحكومية وجامعة الشرق األوسط من الجامعات 

 الخاصة.

 توزيع اإلستبانة على العي نة الت ي تم إختيارها بصورة إلكترونية. .9

 تحليل ومعالجة البيانات إحصائيًا. .10

 مقارنتها مع الد راساتمن خالل تها عرض الن تائج في فصل منفرد ومناقش .11

 .السابقة

 من خالل نتائج الدراسة التي تم التوصل اليها تم بناء توصيات بما يتفق مع .12

 هذه النتائج.
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 الفصل الرابع

 نتائـج الدراسـة
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 الفصل الرابع 

 الدراسـةنتائـج 

 ،ستبانةسة الحالية، بعد تطبيق االتوصلت إليها الدرايتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي 

دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى  على التعرفإذ حاولت الدراسة 

طلبة الجامعات األردنية في ظل جائحة كورونا، في ضوء متغيرات الجنس، والجامعة )حكومية، 

وى المستو خاصة(، والكلية )طبي ة، علمية، إنساني ة(، والدرجة العلمية )بكالوريوس، دراسات عليا(، 

سل لتسل ية، سنة ثالثة فأكثر(. وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفقاً الد راسي )سنة أولى، سنة ثان

 أسئلتها:

صل ينص على: "ما دور شبكات التواوالذي السؤال األول  باإلجابة عن النتائج المتعلقة

 ؟"اإلجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردنية في ظل جائحة كورونا

يرات المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري والترتيب لتقد حسابلإلجابة عن هذا السؤال تم     

حي الطلبة على فقرات االستبانة التي تقيس دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي الص

 (. 4كانت النتائج كما في الجدول )ت األردنية في ظل جائحة كورونا. حيث لدى طلبة الجامعا
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فقرات  يرات الطلبة على( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية، لتقد4الجدول رقم )

 ، مرتبة تنازلياا الستبانة

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري 
 الدرجة الرتبة

30 
كان لشبكات التواصل االجتماعي دور في الترويج لتلقي 

 كورونااللقاحات المضادة لفايروس 
 كبيرة جًدا 1 0.81 4.27

29 
ساعدتني شبكات التواصل االجتماعي على اتخاذ اإلجراءات 

 الوقائية للحد من فايروس كورونا
 كبيرة جًدا 2 0.81 4.23

28 
مكنتني شبكات التواصل االجتماعي من التعرف على جميع 

 ما يخص مرض كورونا
 كبيرة 3 0.84 4.15

4 
االجتماعي التواصل بين أفراد تسهل شبكات التواصل 

 المجتمع لنشر الوعي الصحي
 كبيرة 3 0.76 4.15

20 
زادت المعلومات المنشورة على شبكات التواصل االجتماعي 

 من ثقافتي الصحية
 كبيرة 5 0.80 4.12

1 
تمتاز شبكات التواصل االجتماعي بشمولية المواضيع 

 الصحية
 كبيرة 5 0.86 4.12

16 
الطبية الحديثة من المواضيع التي تجذبني على االكتشافات 

 شبكات التواصل االجتماعي
 كبيرة 5 0.83 4.12

5 
تتيح شبكات التواصل االجتماعي إمكانية الوصول إلى 

 المعلومات المتعلقة بالجانب الصحي
 كبيرة 8 0.76 4.11

6 
أرى أن شبكات التواصل االجتماعي تزيد من الوعي الصحي 

 لدي
 كبيرة 9 0.81 4.09
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري 
 الدرجة الرتبة

10 
سهلت شبكات التواصل االجتماعي تواصلي مع الجهات 

 الصحية
 كبيرة 10 0.84 4.08

 كبيرة 11 0.84 4.08 أتابع شبكات التواصل االجتماعي لرفع ثقافتي الصحية 15

13 
تجذبني شبكات التواصل االجتماعي لعرضها مواضيع تتعلق 

 بتخفيف الوزن والحمية الغذائية والرشاقة
 كبيرة 12 0.85 4.07

27 
تساعدني شبكات التواصل االجتماعي على التعامل مع 

 األمراض المعدية
 كبيرة 13 0.85 4.06

23 
جعلتني المعلومات المنشورة على شبكات التواصل االجتماعي 

 أتوقف عن ممارسة العادات الصحية غير الصحيحة
 كبيرة 14 0.87 4.05

8 
المنشورة على شبكات االطالع على المعلومات الصحية 

 التواصل االجتماعي قد يقلل من نسبة انتشار المرض
 كبيرة 15 0.84 4.04

24 
تساعدني المعلومات المنشورة على شبكات التواصل 

 االجتماعي على الكشف عن األعراض المبكرة لألمراض
 كبيرة 16 0.88 4.03

14 
 أتابع المعلومات المنشورة على شبكات التواصل االجتماعي

 لمعرفة طرق انتشار األمراض المعدية
 كبيرة 17 0.85 4.01

9 
االطالع على المعلومات المتعلقة بمرض معين قد تساعد 

 على الشفاء بوقت أسرع
 كبيرة 18 0.87 4.01

12 
تجذبني شبكات التواصل االجتماعي التي تتناول المواضيع 

 المتعلقة بفايروس كورونا
 كبيرة 19 0.93 3.99
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري 
 الدرجة الرتبة

19 
شبكات التواصل االجتماعي لدي مهارات جديدة في تنمي 

 مجال اإلسعافات الطبية
 كبيرة 20 0.91 3.97

2 
تتصف المعلومات الصحية المنشورة على شبكات التواصل 

 االجتماعي بالوضوح
 كبيرة 21 0.89 3.97

22 
تزودني شبكات التواصل االجتماعي بمعلومات حول االهتمام 

 بنظافتي الشخصية
 كبيرة 22 0.96 3.96

25 
ثقفتني المعلومات المنشورة على شبكات التواصل االجتماعي 

 بالمواضيع المتعلقة باألمور التجميلية
 كبيرة 23 0.98 3.96

18 
الطب العربي البديل من المواضيع التي تجذبني على شبكات 

 التواصل االجتماعي
 كبيرة 24 0.96 3.95

17 
المواضيع الصحية أتابع على شبكات التواصل االجتماعي 

 التي لها عالقة بالطب التجميلي
 كبيرة 25 1.02 3.94

26 
المعلومات المنشورة على شبكات التواصل االجتماعي تبعدني 

 عن المعلومات الصحية غير الدقيقة
 كبيرة 26 0.96 3.94

11 
تساعدني شبكات التواصل االجتماعي على متابعة حالتي 

 المرضية أثناء فترة العالج
 كبيرة 27 0.91 3.92

21 
ساعدتني المعلومات الصحية المنتشرة على شبكات التواصل 

 االجتماعي من الحد من التدخين
 كبيرة 28 1.03 3.83

3 
تتسم شبكات التواصل االجتماعي بدقة المعلومات الصحية 

 المنشورة
 كبيرة 29 1.08 3.72
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري 
 الدرجة الرتبة

7 
النفسي ساعدتني شبكات التواصل االجتماعي على االستقرار 

 والعاطفي
 كبيرة 30 1.11 3.68

 كبيرة  0.61 4.02 االستبانة ككل

( أن تقييديرات الطلبيية لييدور شييبكات التواصييل اإلجتميياعي فييي 4يتبييين ميين النتييائج فييي الجييدول )    

تنمييية اليييوعي الصييحي ليييدى طلبييية الجامعييات األردنيييية فيييي ظييل جائحييية كورونيييا كانييت ضيييمن درجييية 

(. 0.61( وبييييانحراف معييييياري )4.02المتوسييييط الحسييييابي لتقييييديراتهم )التييييأثير الكبيييييرة، حيييييث بلييييغ 

ة، حيييث وبالنسييبة للفقييرات فقييد تراوحييت تقييديرات الطلبيية لهييا مييا بييين درجيية التييأثير الكبيييرة جييًدا والكبييير 

 ( فقرة ضمن درجة التأثير الكبيرة.28جاءت  فقرتان ضمن درجة التأثير الكبيرة جًدا ، و)

( " كيييان لشيييبكات التواصييل االجتمييياعي دور فيييي التييرويج لتلقيييي اللقاحيييات 30)وقييد حل يييت الفقييرة     

( 0.81( وانحيييراف معيييياري )4.27المضيييادة لفيييايروس كورونيييا " بالترتييييب األول بمتوسيييط حسيييابي )

( " سيياعدتني شييبكات التواصييل االجتميياعي علييى اتخيياذ 29ودرجيية تييأثير كبيييرة جييًدا، وجيياءت الفقييرة )

( وانحييراف 4.23د ميين فييايروس كورونييا" بالترتيييب الثيياني بمتوسييط حسييابي )اإلجييراءات الوقائييية للحيي

ييا بالترتيييب الث الييث فقييد جيياءت كييل ميين الفقييرة )0.81معييياري ) ( " 28( ودرجيية تييأثير كبيييرة جييًدا. أم 

مكنتنييي شييبكات التواصييل االجتميياعي ميين التعييرف علييى جميييع مييا يخييص مييرض كورونييا" بمتوسييط 

( " تسييييهل شييييبكات التواصييييل االجتميييياعي 4( والفقييييرة )0.84ي )( وبييييانحراف معيييييار 4.15حسييييابي )

( وبيييانحراف معيييياري 4.15التواصيييل بيييين أفيييراد المجتميييع لنشييير اليييوعي الصيييحي" بمتوسيييط حسيييابي )

( " زادت المعلومييييات 20( ودرجيييية تييييأثير كبيييييرة. وحييييل  بالترتيييييب الخييييامس كييييل ميييين الفقييييرة )0.84)

( " تمتيييياز شييييبكات 1افتي الصييييحية" والفقييييرة )المنشييييورة علييييى شييييبكات التواصييييل االجتميييياعي ميييين ثقيييي
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( " االكتشييافات الطبييية الحديثيية ميين 16التواصييل االجتميياعي بشييمولية المواضيييع الصييحية" والفقييرة )

( 0.86( و)0.80المواضيع التي تجذبني على شيبكات التواصيل االجتمياعي" وبانحرافيات معياريية )

 ( على الت والي ودرجة تأثير كبيرة.0.83و)

( " تتسيييم شيييبكات التواصيييل االجتمييياعي بدقييية 3حيييين حيييل  بالترتييييب ميييا قبيييل األخيييير الفقيييرة ) فيييي    

( ودرجيية تييأثير 1.08( وبييانحراف معييياري )3.72المعلومييات الصييحية المنشييورة" بمتوسييط حسييابي )

يييا بالت رتييييب األخيييير فقيييد حل يييت الفقيييرة ) ( " سييياعدتني شيييبكات التواصيييل االجتمييياعي عليييى 7كبييييرة، أم 

( ودرجييية تيييأثير 1.11( وبيييانحراف معيييياري )3.68ر النفسيييي والعييياطفي" بمتوسيييط حسيييابي )االسيييتقرا

 كبيرة.

ة للدينص على: "هل يوجد فروق ذات الذي السؤال الثاني و باإلجابة عن النتائج المتعلقة 

للة تنمية  ( في دور شبكات التواصل اإلجتماعي فيα = 0.05)   إحصائيَّة عند مستوى الدَّ

لمية، عالصحي لدى طلبة الجامعات األردنية تعزى لمتغيرات الجنس، والكلية )طبي ة، الوعي 

راسي )سنة  نة سولى، أإنساني ة(، والدرجة العلمية )بكالوريوس، دراسات عليا(، والمستوى الد 

 ثانية، سنة ثالثة فأكثر(؟

 وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفقًا لمتغيراتها:  

 ر، أنثى(:متغي ر الجنس )ذك -أ

للكشف عن داللة الفروق في دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى     

طلبة الجامعات األردنية ، تبعًا لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(، تم استخراج المتوسطات الحسابية 

ات واالنحرافات المعيارية، لتقديرات الطلبة على استبانة الدراسة، كما تم استخدام اختبار "ت" للعين

 (.5، وكانت النتائج كما في الجدول ) Independent Samples t-testالمستقلة 
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(  نتائج اختبار "ت" للكشف عن دللة الفروق في دور شبكات التواصل 5الجدول رقم )

اإلجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردنية ، تبعاا لمتغير الجنس )ذكر، 

 أنثى(

 العدد الجنس
توسط الم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

قيمة ت 

 المحسوبة
 مستوى الداللة

 0.56 4.11 337 ذكر
3.84 0.000* 

 0.63 3.93 331 أنثى

 دالة إحصائيا *

( إلى وجود فروق ظاهرية فيي المتوسيطات الحسيابية 5تشير المتوسطات الحسابية في الجدول )    

اإلجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات لتقديرات الطلبة في دور شبكات التواصل 

األردنييية ، تبعييًا لمتغييير الجيينس )ذكيير، أنثييى(، فقييد كييان المتوسييط الحسييابي لتقييديرات الطلبيية الييذكور 

(. وقييييييد تييييييم إجييييييراء اختبييييييار "ت"  3.93( والمتوسييييييط الحسييييييابي لتقييييييديرات الطلبيييييية اإلنيييييياث )4.11)

(Independent Samples t-test للكشييف عيين دالليية الفييروق بييين تقييديرات الطلبيية فييي ضييوء )

متغير الجنس )ذكر، أنثى(، حيث أظهرت النتائج وجود فيروق ذات داللية إحصيائية بيين متوسيطات 

تقييديرات الطلبيية لييدور شييبكات التواصييل اإلجتميياعي فييي تنمييية الييوعي الصييحي لييدى طلبيية الجامعييات 

( وهييذه القيميية داليية إحصييائيا 3.84"ت" المحسييوبة ) األردنييية تعييزى لمتغييير الجيينس، إذ بلغييت قيميية

 علييى حصييلوا حيييث الييذكور الطلبيية لصييالح الدالليية كانييت حيييث ،(α = 0.05عنييد مسييتوى الدالليية )

 وبالتييالي(. 3.93) والبييالغ لإلنيياث الحسييابي المتوسييط ميين أعلييى وهييو( 4.11) بلييغ حسييابي متوسييط
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عي الصييحي لييدى الط لبيية الييذ كور الييو  تنمييية فييي دور االجتميياعي التواصييل لشييبكات أن القييول يمكيين

 أكبر من اإلناث. 

 :الكلية )طبي ة، علمية، إنساني ة(متغير  -ب

للكشف عن داللة الفروق في دور شيبكات التواصيل اإلجتمياعي فيي تنميية اليوعي الصيحي ليدى     

طات خراج المتوسييطلبيية الجامعييات األردنييية ، تبعييًا لمتغييير الكلييية )طبي يية، علمييية، إنسيياني ة(، تييم اسييت

 (.6الحسابية واالنحرافات المعيارية، وكانت النتائج كما في الجدول )

ر عاا لمتغي، تبلتقديرات الطلبةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية،  ( 6الجدول رقم )

 الكلية )طبي ة، علمية، إنساني ة(

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد نوع الكلية
 0.75 3.81 114 كلي ات طبية
 0.58 4.03 263 كلي ات علمية
 0.55 4.09 291 كلي ات إنسانية

 0.61 4.02 668 المجموع

( إلى وجود فروق ظاهرية فيي المتوسيطات الحسيابية 6تشير المتوسطات الحسابية في الجدول )    

لتقيديرات الطلبية ليدور شيبكات التواصيل اإلجتمياعي فييي تنميية اليوعي الصيحي ليدى طلبية الجامعييات 

األردنييية، تبعييًا لمتغييير الكلييية )طبي يية، علمييية، إنسيياني ة(، فقييد بلييغ المتوسييط الحسييابي لتقييديرات طلبيية 

(، وبلييغ 4.03سييط الحسييابي لتقييديرات طلبيية الكليييات العلمييية )(، وبلييغ المتو 3.81الكليييات الطبييية )

(، ولمعرفيية مسييتوى الدالليية اإلحصييائية 4.09المتوسييط الحسييابي لتقييديرات طلبيية الكليييات اإلنسييانية )

للفيييروق فيييي المتوسيييطات الحسيييابية لتقيييديرات الطلبييية ليييدور شيييبكات التواصيييل اإلجتمييياعي فيييي تنميييية 

ألردنيييية، تبعيييًا لمتغيييير الكليييية )طبي ييية، علميييية، إنسييياني ة(، تييييم اليييوعي الصيييحي ليييدى طلبييية الجامعيييات ا
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(، وكانيت النتيائج كميا هيو موضيح فييي One Way ANOVAاسيتخدام تحلييل التبياين األحييادي )

 (.7الجدول )

، لطلبةاات تقدير نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن دللة الفروق في  ( 7الجدول رقم )

 )طبي ة، علمية، إنساني ة(تبعاا لمتغير الكلية 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة "ف" 

 المحسوبة

 مستوى 

 الداللة

 8.847 3.171 2 6.343 بين المجموعات

 

0.000* 

 0.358 665 238.372 داخل المجموعات 

  667 244.715 المجموع

 * دالة إحصائيا

طبي ة، ( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الكلية )7الجدول )تشير النتائج في     

وعي علمية، إنساني ة( في متوسطات تقديرات الطلبة لدور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية ال

 بلغت الصحي لدى طلبة الجامعات األردنية، تبعًا لمتغير الكلية )طبي ة، علمية، إنساني ة(، حيث

( وهذه يعني أنها دالة 0.000(، ومستوى الداللة )8.847لمحسوبة لها ما بين )قيمة "ف" ا

 (.α = 0.05إحصائًيا عند مستوى الداللة )

وللكشف عن مصدر الفروق في تقديرات الطلبة لدور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية     

جراء إ(، تم )طبي ة، علمية، إنساني ةالوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردنية، تبعًا لمتغير الكلية 

 (.8كما هو موضح في الجدول )  "Scheffe"مقارنات بعدية باستخدام طريقة "شيفيه"
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در للكشف عن مص  "Scheffe"(  نتائج المقارنات البعدية بطريقة "شيفيه"8الجدول رقم )

بة دى طلالفروق في تقديرات الطلبة لدور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي الصحي ل

 الجامعات األردنية، تبعاا لمتغير الكلية )طبي ة، علمية، إنساني ة(

 مستوى الداللة الفروق بين المتوسطات الكلية 

 طبية

 (3.81)س=

 علمية

 (4.03)س=
-.22-* .005 

 إنسانية

 (4.09)س=
-.28-* .000 

 علمية

 (4.03)س=

 طبية

 (3.81)س=
.22* .005 

 إنسانية

 (4.09)س=
-.06 .505 

 إنسانية

 (4.09)س=

 طبية

 (3.81)س=
.28* .000 

 علمية

 (4.03)س=
.06 .505 

 الحسابي المتوسط=  س   (α = 0.05* دالة إحصائيا عند مستوى )

( أن مصيييدر الفيييروق الدالييية إحصيييائيا بيييين تقيييديرات الطلبييية ليييدور 8تبيييين النتيييائج فيييي الجيييدول )    

شبكات التواصيل اإلجتمياعي فيي تنميية اليوعي الصيحي ليدى طلبية الجامعيات األردنيية، تبعيًا لمتغيير 
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الكلييية )طبي يية، علمييية، إنسيياني ة(، كانييت بييين تقييديرات طلبيية الكليييات الط بييية ميين جهيية وكييل ميين طلبيية 

كلييات اإلنسييانية. فقييد بلغيت الفييروق بييين متوسيطات تقييديرات طلبيية الكليييات الكلييات العلمييية وطلبيية ال

( ولصيييالح طلبييية الكلييييات 0.005( درجييية، بمسيييتوى داللييية )0.22الط بيييية وطلبييية الكلييييات العلميييية )

العلمية.  كميا بلغيت الفيروق بيين متوسيطات تقيديرات طلبية الكلييات الط بيية وطلبية الكلييات اإلنسيانية 

 ( ولصالح طلبة الكليات اإلنسانية.0.000ستوى داللة )( درجة، بم0.28)

طلبية و من جانب آخر لم تظهر النتائج فروًقا دالة إحصائًيا بيتن تقيديرات طلبية الكلييات العلميية     

( وهيييذه 0.505( درجييية ومسيييتوى داللييية )0.06الكلييييات اإلنسيييانية، إذ بليييغ الفيييرق بيييين المتوسيييطين )

 القيمة غير دالة إحصائي ا.

أي يمكييين القيييول أن دور شيييبكات التواصيييل االجتمييياعي فيييي تنميييية اليييوعي الصيييحي ليييدى طلبييية     

 .الطبيةأكبر من دورها تنمية الوعي الصحي لدى طلبة الكليات  العلميةو اإلنسانية الكليات 

 :الدرجة العلمية )بكالوريوس، دراسات عليا(متغي ر  -ج

للكشف عن داللة الفروق في دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى     

 تخراج، تم اسالدرجة العلمية )بكالوريوس، دراسات عليا(طلبة الجامعات األردنية ، تبعًا لمتغير 

خدام تم استالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لتقديرات الطلبة على استبانة الدراسة، كما 

، وكانت النتائج كما في  Independent Samples t-testاختبار "ت" للعينات المستقلة 

 (.9الجدول )
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( نتائج اختبار "ت" للكشف عن دللة الفروق في دور شبكات التواصل 9الجدول رقم )

علمية الجة الدر اإلجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردنية ، تبعاا لمتغير 

 )بكالوريوس، دراسات عليا(

 العدد الجامعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

قيمة ت 

 المحسوبة
 مستوى الداللة

 0.61 4.03 565 بكالوريوس
0.577 0.564 

 0.61 3.99 103 دراسات عليا

 * دالة إحصائيا

( إلييييى وجييييود فييييروق ظاهرييييية فييييي المتوسييييطات 11تشييييير المتوسييييطات الحسييييابية فييييي الجييييدول )    

الحسابية لتقديرات الطلبة في دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي الصيحي ليدى طلبية 

، فقييد كييان المتوسييط الحسييابي الدرجيية العلمييية )بكييالوريوس، دراسييات عليييا(الجامعييات األردنييية ، تبعييًا 

(، بينمييا كييان المتوسييط الحسييابي لتقييديرات طلبيية الدراسييات العليييا 4.03ات طلبيية البكييالوريوس )لتقييدير 

( للكشيف عين داللية  Independent Samples t-test(. وقيد تيم إجيراء اختبيار "ت"  )3.99)

، حييييث الدرجييية العلميييية )بكييالوريوس، دراسيييات علييييا(الفييروق بيييين تقيييديرات الطلبيية فيييي ضيييوء متغييير 

أظهرت النتائج عدم وجود فيروق ذات داللية إحصيائية بيين متوسيطات تقيديرات الطلبية ليدور شيبكات 

الدرجيية التواصيل اإلجتمياعي فيي تنمييية اليوعي الصيحي لييدى طلبية الجامعيات األردنييية تعيزى لمتغيير 

ة ( ومسييييتوى الدالليييي0.577، إذ بلغييييت قيميييية "ت" المحسييييوبة )العلمييييية )بكييييالوريوس، دراسييييات عليييييا(

 القيول يمكين وبالتيالي(. α = 0.05(، وهذه القيمة غيردالة إحصيائيا عنيد مسيتوى الداللية )0.564)
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 البكيييالوريوس طلبييية ليييدى الصيييحي اليييوعي تنميييية فيييي متقيييارب دور االجتمييياعي التواصيييل لشيييبكات أن

  .العليا الدراسات وطلبة

راسي )سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة متغير  -د  :فأكثر(المستوى الد 

للكشف عن داللة الفروق في دور شيبكات التواصيل اإلجتمياعي فيي تنميية اليوعي الصيحي ليدى     

أكثر(، فيطلبة الجامعات األردنية ، تبعًا لمتغير المستوى الد راسي )سنة أولى، سينة ثانيية، سينة ثالثية 

 (.10في الجدول )تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وكانت النتائج كما 

ور شبكات لتقديرات الطلبة لدالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية، ( 10الجدول رقم )

لمستوى غير االتواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردنية، تبعاا لمت

راسي )سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة فأكثر(  الد 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المستوى الدراسي

 0.64 4.15 150 سنة أولى

 0.45 4.14 243 سنة ثانية

 0.67 3.84 275 سنة ثالثة فأكثر

 0.61 4.02 668 المجموع

( إلييييى وجييييود فييييروق ظاهرييييية فييييي المتوسييييطات 10تشييييير المتوسييييطات الحسييييابية فييييي الجييييدول )    

الحسييابية لتقييديرات الطلبيية لييدور شييبكات التواصييل اإلجتميياعي فييي تنمييية الييوعي الصييحي لييدى طلبيية 

الجامعات األردنية، تبعًا لمتغير المستوى الد راسي )سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة فأكثر(، فقد بلغ 

(، وبلييغ المتوسييط الحسييابي لتقييديرات طلبيية 4.15ولييى )المتوسييط الحسييابي لتقييديرات طلبيية السيينة األ

(، ولمعرفية 3.84(، وبلغ المتوسط الحسابي لتقيديرات طلبية السينة ثالثية فيأكثر )4.14السنة الثانية )
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مستوى الداللة اإلحصائية للفروق في المتوسطات الحسيابية لتقيديرات الطلبية ليدور شيبكات التواصيل 

راسيي  اإلجتماعي في تنمية اليوعي الصيحي ليدى طلبية الجامعيات األردنيية، تبعيًا لمتغيير المسيتوى الد 

 One Way)سيينة أولييى، سيينة ثانييية، سيينة ثالثيية فييأكثر(، تيييم اسييتخدام تحليييل التبيياين األحيييادي )

ANOVA( وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول ،)11). 

، تقديرات الطلبةنتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن دللة الفروق في  ( 11الجدول رقم )

راسي )سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة فأكثر(  تبعاا لمتغير المستوى الد 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية
متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة

 21.205 7.336 2 14.671 بين المجموعات
 

0.000* 
 0.346 665 230.044 داخل المجموعات 

  667 244.715 المجموع
 * دالة إحصائيا

 ( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المستوى 11تشير النتائج في الجدول )    

 شبكاتالد راسي )سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة فأكثر( في متوسطات تقديرات الطلبة لدور 

ستوى التواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردنية، تبعًا لمتغير الم

ين بالد راسي )سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة فأكثر(، حيث بلغت قيمة "ف" المحسوبة لها ما 

اللة ( وهذه يعني أنها دالة إحصائًيا عند مستوى الد0.000(، ومستوى الداللة )21.205)

(0.05=  α.) 

وللكشف عن مصدر الفروق في تقديرات الطلبة لدور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية     

الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردنية، تبعًا لمتغير المستوى الد راسي )سنة أولى، سنة ثانية، 
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كما هو موضح في   "Scheffe"سنة ثالثة فأكثر(، تم إجراء مقارنات بعدية باستخدام طريقة "شيفيه"

 (.12الجدول )

ر ن مصدللكشف ع  "Scheffe"( نتائج المقارنات البعدية بطريقة "شيفيه"12الجدول رقم )

راسي )سنة أولى، سنة ثانية، الفروق في تقديرات الطلبة الثة ث، سنة تبعاا لمتغير المستوى الد 

 فأكثر(

 مستوى الداللة الفروق بين المتوسطات المستوى  

 سنة أولى

 (4.15)س=

 ثانية

 (4.14)س=
.01 .995 

 ثالثة فأكثر

 (3.84)س=
.31* .000 

 سنة ثانية

 (4.14)س=

 أولى

 (4.15)س=
-.01 .995 

 ثالثة فأكثر

 (3.84)س=
.30* .000 

سنة ثالثة 

 فأكثر

 (3.84)س=

 أولى

 (4.15)س=
-.31* .000 

 ثانية

 (4.14)س=
-.30* .000 

 الحسابي المتوسط=  س   (α = 0.05* دالة إحصائيا عند مستوى )
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( أن مصيييدر الفييروق الداليية إحصيييائيا بييين تقيييديرات الطلبيية ليييدور 12تبييين النتييائج فيييي الجييدول )    

شبكات التواصيل اإلجتمياعي فيي تنميية اليوعي الصيحي ليدى طلبية الجامعيات األردنيية، تبعيًا لمتغيير 

ثالثية أوليى، سينة ثانيية، سينة ثالثية فيأكثر(، كانيت بيين تقيديرات طلبية السينة الالمستوى الد راسي )سنة 

فأكثر من جهة وكل من طلبة السنة األوليى وطلبية السينة الثانيية. فقيد بلغيت الفيروق بيين متوسيطات 

( 0.000( درجيية، بمسييتوى دالليية )0.31تقييديرات طلبيية السيينة الثالثيية فييأكثر وطلبيية السيينة األولييى )

 السينة األوليى.  كميا بلغيت الفيروق بيين متوسيطات تقيديرات طلبية السينة الثالثية وطلبيةولصالح طلبة 

 ( ولصالح طلبة السنة الثانية.0.000( درجة، بمستوى داللة )0.30السنة الثانية )

بيية مين جانييب آخيير لييم تظهيير النتييائج فروًقييا داليية إحصييائًيا بيييتن تقييديرات طلبيية السيينة األولييى وطل    

( وهييذه القيميية 0.995( درجيية ومسييتوى دالليية )0.01إذ بلييغ الفييرق بييين المتوسييطين )السيينة الثانييية، 

 غير دالة إحصائي ا.

أي يمكيييين القييييول أن طلبيييية السيييينة األولييييى وطلبيييية السيييينة الثانييييية أكثيييير تييييأثًرا بشييييبكات التواصييييل     

 ق بدورها في  تنمية الوعي الصحي.االجتماعي من طلبة السنة الثالثة فأكثر فيما يتعل

للة دوالذي ينص على: "هل يوجد فروق ذات  الثالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الث

للة   ) تنمية  ( في دور شبكات التواصل اإلجتماعي فيα = 0.05إحصائيَّة عند مستوى الدَّ

     ؟ألوسطالمتغيري جامعة مؤتة وجامعة الشرق  الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردنية تعزى 

للكشف عن داللة الفروق في دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة 

الجامعات األردنية ، تبعًا لمتغير الجامعة )حكومية، خاصة(، تم استخراج المتوسطات الحسابية 

للعينات واالنحرافات المعيارية، لتقديرات الطلبة على استبانة الدراسة، كما تم استخدام اختبار "ت" 

 (.13، وكانت النتائج كما في الجدول ) Independent Samples t-testالمستقلة 
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 (  نتائج اختبار "ت" للكشف عن دللة الفروق في دور شبكات التواصل13الجدول رقم )

 امعةالج ي اإلجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردنية ، تبعاا لمتغير 

 )جامعة مؤتة، جامعة الشرق األوسط(

 العدد الجامعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 0.64 3.99 410 جامعة مؤتة
1.49 0.136 

 0.54 4.06 258 جامعة الشرق األوسط
 * دالة إحصائيا

فييييروق ظاهرييييية فييييي المتوسييييطات ( إلييييى وجييييود 13تشييييير المتوسييييطات الحسييييابية فييييي الجييييدول )    

الحسابية لتقديرات الطلبة في دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي الصيحي ليدى طلبية 

فقييييد كييييان ، )جامعيييية مؤتيييية، جامعيييية الشييييرق األوسييييط(الجامعيييية  ي الجامعييييات األردنييييية ، تبعييييًا لمتغييييير 

لمتوسييط الحسييابي لتقييديرات (، بينمييا كييان ا3.99) جامعيية مؤتيية المتوسييط الحسييابي لتقييديرات طلبيية 

-Independent Samples t(. وقيد تيم إجيراء اختبيار "ت"  )4.06) جامعية الشيرق األوسيططلبة 

test  جامعيية مؤتيية، جامعيية ي ال( للكشييف عيين دالليية الفييروق بييين تقييديرات الطلبيية فييي ضييوء متغييير(

إحصائية بين متوسيطات ، حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة جامعة الشرق األوسط(

تقييديرات الطلبيية لييدور شييبكات التواصييل اإلجتميياعي فييي تنمييية الييوعي الصييحي لييدى طلبيية الجامعييات 

(، 0.136( ومستوى الداللة )1.49الجامعة، إذ بلغت قيمة "ت" المحسوبة ) ي األردنية تعزى لمتغير 

لي يمكن القول أن لشبكات بالتاو (. α = 0.05وهذه القيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

جامعية مؤتية وجامعية الشيرق التواصل االجتماعي دور متقارب في تنمية الوعي الصيحي ليدى طلبية 

 . األوسط
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج

تفاقها مع ألبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، ودرجة ايتناول هذا الفصل مناقشة     

لة، كما يتضمن مجموعة من التوصيات في ضوء النتائج التي  بعض الدراسات السابقة ذات الص 

 توصلت إليها الدراسة.

ي اعي فمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول وينص على: "ما دور شبكات التواصل اإلجتم

 الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردنية في ظل جائحة كورونا؟" تنمية

أظهييرت نتييائج الدراسيية أن تقييديرات الطلبيية لييدور شييبكات التواصييل اإلجتميياعي فييي تنمييية الييوعي     

الصييحي لييدى طلبيية الجامعييات األردنييية فييي ظييل جائحيية كورونييا كانييت ضييمن درجيية التييأثير الكبيييرة، 

ربمييا تعييزى هييذه النتيجيية إلييى أن ظييروف جائحيية  (.4.02قييديراتهم )حيييث بلييغ المتوسييط الحسييابي لت

كورونيييا فرضيييت عليييى المجتميييع وعليييى أفيييراد العينييية البقييياء فيييي المنيييازل لفتيييرات طويلييية ولجيييوئهم إليييى 

شييييبكات التواصييييل اإلجتمييييياعي كبييييديل للطييييرق التقليديييييية فييييي الحصييييول عليييييى المعلومييييات وخاصييييية 

وتتفيق هيذه النتيجية ميع نتيجية  حية،المعلومات الصحية التي هيم بحاجية لهيا خصوصيًا فيي هيذه الجائ

أن شبكات التواصل اإلجتمياعي قيد سياهمت بشيكل التي أشارت إلى  (2020صوكو وبحبح )دراسة 

ولييييد والطييياهر ودراسييية  كبيييير فيييي خليييق اليييوعي الصيييحي والتقلييييل مييين مخييياطر األوبئييية واألميييراض،

صيييحي ليييدى  أن شيييبكات التواصيييل اإلجتمييياعي تسييياهم فيييي خليييق وعيييي التيييي أشيييارت إليييى (2018)

أن شييبكات التواصييل اإلجتميياعي تعييد أداة التييي أشييارت إلييى  (2020)لييي وليييو ودراسيية مسييتخدميها 

إال أن شييبكات ويمكيين أن تعييزى هييذه النتيجيية فعاليية لتعزيييز السييلوكيات للوقاييية ميين فيييروس كورونييا، 
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النتيجية كميا يمكين أن تعيزى هيذه  التواصل اإلجتماعي كان لها دور فعال فيي تنميية اليوعي الصيحي

 أن دور شبكات التواصل اإلجتماعي كان مهمًا في ظل جائحة كورونا.إلى 

( " كيييان لشيييبكات التواصييل االجتمييياعي دور فيييي التييرويج لتلقيييي اللقاحيييات 30وقييد حل يييت الفقييرة )    

( ودرجييية تيييأثير كبييييرة جيييًدا، 4.27المضيييادة لفيييايروس كورونيييا " بالترتييييب األول وبمتوسيييط حسيييابي )

تلقيييي ل التشيييجيع هيييذه النتيجييية فيييي اليييدور الكبيييير لشيييبكات التواصيييل اإلجتمييياعي فييييويمكييين تفسيييير 

( " سيياعدتني شييبكات التواصييل االجتميياعي 29وجيياءت الفقييرة ) اللقاحييات المضييادة لفيييروس كورونييا

( 4.23على اتخاذ اإلجراءات الوقائية للحد مين فيايروس كورونيا" بالترتييب الثياني بمتوسيط حسيابي )

شيييييبكات التواصيييييل ودرجييييية تيييييأثير كبييييييرة جيييييًدا.  وتنسيييييجم هيييييذه النتيجييييية ميييييع النتيجييييية السيييييابقة إذ أن 

، أم ا بالترتيب الث الث فقد جاءت كل من الفقرة اإلجتماعي كانت مهمة في الوقاية من فيروس كورونا

( " مكنتنييي شيييبكات التواصيييل االجتمييياعي مييين التعيييرف علييى جمييييع ميييا يخيييص ميييرض كورونيييا" 28)

شيبكات التواصيل اإلجتمياعي سيياعدت (، ويمكين عيزو هيذه النتيجية إليى أن 4.15وسيط حسيابي )بمت

( " تسييهل شييبكات التواصييل 4والفقييرة ) مسييتخدميها فييي التعييرف علييى كييل مييا يخييص مييرض كورونييا

( ودرجيية 4.15االجتميياعي التواصييل بييين أفييراد المجتمييع لنشيير الييوعي الصييحي" بمتوسييط حسييابي )

أن التييي أشييارت إلييى ( 2020صييوكو وبحييبح )ذه النتيجيية مييع نتيجيية دراسيية تييأثير كبيييرة.  وتتفييق هيي

شيييبكات التواصيييل اإلجتمييياعي قيييد سييياهمت فيييي خليييق اليييوعي الصيييحي والتقلييييل مييين مخييياطر األوبئييية 

، واألمييراض وأن أغلييب المواقييع لهييا ميييزة جيييدة فييي مفهييوم الصييحة وإدخييال ثقافيية جديييدة علييى الطلبيية

كات التواصييل اإلجتميياعي تسييهل فييي نشيير الييوعي الصييحي ميين أن شييبويمكيين تفسييير هييذه النتيجيية بيي

( " زادت المعلوميييات المنشيييورة عليييى شيييبكات 20وحيييل  بالترتييييب الخيييامس كيييل مييين الفقيييرة )خاللهيييا، 

( " تمتاز شيبكات التواصيل االجتمياعي بشيمولية 1التواصل االجتماعي من ثقافتي الصحية" والفقرة )
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تشييافات الطبييية الحديثيية ميين المواضيييع التييي تجييذبني علييى ( " االك16المواضيييع الصييحية" والفقييرة )

شيييييبكات التواصيييييل االجتمييييياعي" ودرجييييية تيييييأثير كبييييييرة. وتؤكيييييد هيييييذه النتيييييائج أن لشيييييبكات التواصيييييل 

مهميييًا وفعيييال فيييي تنميييية اليييوعي الصيييحي والزييييادة مييين الثقافييية الصيييحية ليييدى طلبييية  االجتمييياعي دوًرا

 ع المتعلقة في الصحة.الجامعات، حيث أنها تشمل العديد من المواضي

( " تتسيييم شيييبكات التواصيييل االجتمييياعي بدقييية 3فيييي حيييين حيييل  بالترتييييب ميييا قبيييل األخيييير الفقيييرة )    

( ودرجيية تييأثير كبيييرة، ويمكيين أن تعييزى هييذه 3.72المعلومييات الصييحية المنشييورة" بمتوسييط حسييابي )

معلومييات صيييحية  أنيييه يمكيين إسيييتخدام شييبكات التواصيييل اإلجتميياعي فيييي التوصييل إليييىالنتيجيية إلييى 

يييا بالت رتييييب األخيييير فقيييد حل يييت الفقيييرة )دقيقييية،  ( " سييياعدتني شيييبكات التواصيييل االجتمييياعي عليييى 7أم 

( ودرجييية تيييأثير كبييييرة، ويمكييين تفسيييير هيييذه 3.68االسيييتقرار النفسيييي والعييياطفي" بمتوسيييط حسيييابي )

جتميياعي أن مين خييالل الحصيول عليى المعلومييات الصيحية مين خييالل شيبكات التواصيل اإلالنتيجية بي

 تساعد مستخدميها من االستقرار النفسي والعاطفي.

ة عند ائيَّ مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وينص على: "هل يوجد فروق ذات دللة إحص

للة ) حي لدى ( في دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي الصα = 0.05مستوى الدَّ

رجة ، والدلمتغيرات الجنس، والكلية )طبي ة، علمية، إنساني ة(طلبة الجامعات األردنية تعزى 

راسي )سنة أولى، سنة ثانية، سن ثة ة ثالالعلمية )بكالوريوس، دراسات عليا(، والمستوى الد 

 فأكثر(؟
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 وفيما يلي مناقشة لنتائج الدراسة وفقًا لمتغيراتها: 

 نثى(:أمتغي ر الجنس )ذكر،  -أ

أظهييرت نتييائج الدراسيية وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية بييين متوسييطات تقييديرات الطلبيية لييدور     

شبكات التواصل اإلجتماعي فيي تنميية اليوعي الصيحي ليدى طلبية الجامعيات األردنيية تعيزى لمتغيير 

( وهيييذه القيمييية دالييية إحصيييائيا عنيييد مسيييتوى الداللييية 3.84الجييينس، إذ بلغيييت قيمييية "ت" المحسيييوبة )

(0.05 ≥ α)، بلييغ حسييابي متوسييط علييى حصييلوا حيييث الييذكور الطلبيية لصييالح الدالليية كانييت حيييث 

ربميييا تعيييزى هيييذه النتيجييية أن (. 3.93) والبيييالغ لإلنييياث الحسيييابي المتوسيييط مييين أعليييى وهيييو( 4.11)

الييذكور يتحملييوا المسييؤولية تجيياه صييحتهم وصييحة ميين حييولهم ويسييتعملوا اإلنترنييت أكثيير ميين اإلنيياث 

وأن أطيول مين اإلنياث  فيتصيفحوالمواقع التيي لهيا عالقية بيالمعلوات الصيحية بسبب وجود وقت فيراغ 

اإلنيياث يهتمييون بالمواضيييع الصييحية المنشييورة عليييى شييبكات التواصييل اإلجتميياعي لكيين ربمييا ليييديهم 

أيضييًا إهتمامييات أخييرى علييى شييبكات التواصييل اإلجتميياعي كالدردشيية والمواضيييع المتعلقيية بالموضيية 

أنييه ال  التييي أشييارت إلييى (2017حييالب )تختلييف هييذه النتيجيية عيين نتيجيية دراسيية و  والطييبو وغيرهييا،

( فيييي مسيييتوى اليييوعي الصيييحي α = 0.05) يوجيييد فيييروق ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى الداللييية

 .في الوعي الصحي من اإلناث أكثر إهتمامًا أن الذكور ، ويمكن تفسير هذه النتيجة بلمتغير الجنس

 :، علمية، إنساني ة(الكلية )طبي ةمتغير  -ب

أشارت نتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الكلية )طبي ية، علميية، إنسياني ة( فيي     

متوسيطات تقييديرات الطلبية لييدور شيبكات التواصييل اإلجتمياعي فييي تنميية الييوعي الصيحي لييدى طلبيية 

سييوبة الجامعييات األردنييية، تبعييًا لمتغييير الكلييية )طبي يية، علمييية، إنسيياني ة(، حيييث بلغييت قيميية "ف" المح
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( وهذه يعني أنها دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 0.000(، ومستوى الداللة )8.847لها ما بين )

(0.05 = α.) 

كمييا بي نييت النتييائج إلييى أن  مصييدر الفييروق الداليية إحصييائيا بييين تقييديرات الطلبيية لييدور شييبكات     

نييية، تبعييًا لمتغييير الكلييية التواصييل اإلجتميياعي فييي تنمييية الييوعي الصييحي لييدى طلبيية الجامعييات األرد

ات )طبي ية، علميية، إنسيياني ة(، كيان بيين تقييديرات طلبية الكلييات الط بييية مين جهية وكييل مين طلبية الكلييي

ييية العلمييية وطلبيية الكليييات اإلنسييانية. فقييد بلغييت الفييروق بييين متوسييطات تقييديرات طلبيية الكليييات الط ب

( ولصييالح طلبيية الكليييات العلمييية.  0.005( درجيية، بمسييتوى دالليية )0.22وطلبيية الكليييات العلمييية )

 (0.28كمييا بلغييت الفييروق بييين متوسييطات تقييديرات طلبيية الكليييات الط بييية وطلبيية الكليييات اإلنسييانية )

أن يمكيين تفسييير هييذه النتيجيية بييو  ( ولصييالح طلبيية الكليييات اإلنسييانية،0.000درجيية، بمسييتوى دالليية )

ليييييات الطبييييية لشييييبكات التواصييييل اإلجتميييياعي طلبيييية الكليييييات العلمييييية أكثيييير إسييييتخدامًا ميييين طلبيييية الك

للحصول على المعلومات الصيحية مين خاللهيا، وطلبية الكلييات اإلنسيانية أكثير إسيتخدامًا أيضيًا مين 

وقييد يكييون طلبيية الكليييات طلبيية الكليييات الطبييية لشييبكات التواصييل اإلجتميياعي فييي الييوعي الصييحي، 

 مين خيالل شيبكات التواصيل اإلجتمياعي ةصيحيأقل إهتماميًا فيي الحصيول عليى المعلوميات الالطبية 

 بعكس طلبة الكليات العلمية واإلنسانية.

طلبية و من جانب آخر لم تظهر النتائج فروًقا دالة إحصائًيا بيتن تقيديرات طلبية الكلييات العلميية     

 طلبيييية الكليييييات العلمييييية واإلنسييييانية كالهمييييا يهييييتمالكليييييات اإلنسييييانية، ويمكيييين تفسييييير هييييذه النتيجيييية ب

 .الحصول على المعلومات الصحية من خالل شبكات التواصل اإلجتماعي

ولربميييا أن طلبييية الكلييييات الطبيييية يحصيييلون عليييى المعلوميييات الصيييحية مييين خيييالل الميييواد اليييذي     

مييين  يدرسييوها فيييي منييياهجهم أو مييين خييالل مدرسييييهم مباشيييرة أميييا طييالب الكلييييات اإلنسيييانية والعلميييية
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ل االجتمياعي أو طيرق أخيرى كالكتيب والمجيالت وغيير ذليك فيي الممكن أن تسيتخدم شيبكات التواصي

 الحصول على المعلومات الصحية.

أي يمكييين القيييول أن دور شيييبكات التواصيييل االجتمييياعي فيييي تنميييية اليييوعي الصيييحي ليييدى طلبييية     

 .لطبيةالكليات العلمية واإلنسانية أكبر من دورها تنمية الوعي الصحي لدى طلبة الكليات ا

 :الدرجة العلمية )بكالوريوس، دراسات عليا(متغي ر  -ج

أظهييرت نتييائج الدراسيية عييدم وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية بييين متوسييطات تقييديرات الطلبيية     

لييدور شييبكات التواصييل اإلجتميياعي فييي تنمييية الييوعي الصييحي لييدى طلبيية الجامعييات األردنييية تعييزى 

( 0.577بلغييييت قيميييية "ت" المحسيييييوبة ) لمتغييييير الدرجيييية العلميييييية )بكييييالوريوس، دراسييييات علييييييا(، إذ

(. α= 0.05(، وهييييذه القيميييية غيرداليييية إحصييييائيا عنييييد مسييييتوى الدالليييية )0.564ومسييييتوى الدالليييية )

 لييدى الصيحي اليوعي تنميية فيي متقيارب دور االجتميياعي التواصيل لشيبكات أن القيول يمكين وبالتيالي

نيية أن طلبية الجامعيات األردالنتيجية بيوريوس وطلبية الدراسيات العلييا. ويمكين تفسيير هيذه البكيال طلبة

سواء كان طلبة بكالوريوس أو دراسات علييا جميعهيا تسيتخدم شيبكات التواصيل اإلجتمياعي للتوصيل 

شيبكات التواصيل اإلجتمياعي لهيا  أن ، وقد تعيزى هيذه النتيجية إليىإلى المعلومة الصحية من خاللها

 راسات العليا.دور في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة البكالوريوس والد

راسي )سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة فأكثر(:م -ـد تغير المستوى الد   

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المستوى الد راسي )سنة     

اعي أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة فأكثر( في متوسطات تقديرات الطلبة لدور شبكات التواصل اإلجتم

في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردنية، حيث بلغت قيمة "ف" المحسوبة لها ما بين 

 0.05( وهذه يعني أنها دالية إحصيائًيا عنيد مسيتوى الداللية )0.000(، ومستوى الداللة )21.205)
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=α .)التواصييل شييبكات لييدور الطلبيية تقييديرات بييين إحصييائيا الداليية الفييروق  مصييدر أن النتييائج بينييت 

 السيينة طلبيية تقييديرات بييين كييان األردنييية الجامعييات طلبيية لييدى الصييحي الييوعي تنمييية فييي اإلجتميياعي

 بييين الفييروق  بلغييت فقييد. الثانييية السيينة وطلبيية األولييى السيينة طلبيية ميين وكييل جهيية ميين فييأكثر الثالثيية

( درجيية، بمسييتوى دالليية 0.31متوسييطات تقييديرات طلبيية السيينة الثالثيية فييأكثر وطلبيية السيينة األولييى )

( ولصييالح طلبيية السيينة األولييى.  كمييا بلغييت الفييروق بييين متوسييطات تقييديرات طلبيية السيينة 0.000)

. ( ولصييالح طلبيية السيينة الثانييية0.000( درجيية، بمسييتوى دالليية )0.30الثالثيية وطلبيية السيينة الثانييية )

أكثيير إسييتخدامًا لشييبكات التواصييل اإلجتميياعي بييأن طلبيية السيينة األولييى  وربمييا قييد تعييزى هييذه النتيجيية

طلبية السينة الثانيية أكثير إسيتخدامًا لشيبكات  ، كميا يمكين القيول أن للحصول على المعلومة الصحية

 التواصل اإلجتماعي من طلبة السنة الثالثة فأكثر.

بيية فروًقييا داليية إحصييائًيا بيييتن تقييديرات طلبيية السيينة األولييى وطل مين جانييب آخيير لييم تظهيير النتييائج    

( وهييذه القيميية 0.995( درجيية ومسييتوى دالليية )0.01السيينة الثانييية، إذ بلييغ الفييرق بييين المتوسييطين )

شيبكات غير دالة إحصائي ا. أي يمكن القيول أن طلبية السينة األوليى وطلبية السينة الثانيية أكثير تيأثًرا ب

 من طلبة السنة الثالثة فأكثر فيما يتعلق بدورها في  تنمية الوعي الصحي. التواصل االجتماعي

ة عنـد وينص على: "هل يوجـد فـروق ذات دللـة إحصـائيَّ  لثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثا

للة ) دى ( في دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي الصحي لα = 0.05مستوى الدَّ

 ؟ي جامعة مؤتة وجامعة الشرق األوسطر األردنية تعزى لمتغيطلبة الجامعات 

 وفي ما يلي مناقشة لنتائج الدراسة وفقًا لمتغيري الجامعة:

أظهييرت نتييائج الدراسيية عييدم وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية بييين متوسييطات تقييديرات الطلبيية     

معييات األردنييية تعييزى لييدور شييبكات التواصييل اإلجتميياعي فييي تنمييية الييوعي الصييحي لييدى طلبيية الجا
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(، وهييذه القيميية 0.136( ومسييتوى الدالليية )1.49الجامعيية، إذ بلغييت قيميية "ت" المحسييوبة ) ي لمتغييير 

(. وقيد تعيزى هيذه النتيجية أن لشيبكات التواصيل α=  0.05غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 .وجامعة الشرق األوسطجامعة مؤتة االجتماعي دور متقارب في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة 
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 الت وصيات:

 بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث بما يأتي:    

ضرورة التركيز على استخدام شبكات التواصل االجتماعي في نشر الوعي الصحي  .1

 للمشكالت الصحية األكثر شيوعًا.

التي تنشر من خالل  عقد ورش عمل لوضع آلية لتأكد من دقة ومصداقية المعلومات .2

 شبكات التواصل اإلجتماعي.

عقد ندوات لتوضيح أهمية شبكات التواصل االجتماعي ودورها في الوعي الصحي السيما  .3

 عند طلبة الجامعات.

لطرح المواضيع المتعلقة  شبكات التواصل االجتماعي ابتكار طرق وأساليب جديدة على .4

 بالصحة والتنوع في محتوياتها.

طلبة الجامعات في نشر الوعي الصحي في المجتمع باعتبارهم االكثر  االستفادة من .5

 استخداما لشبكات التواصل االجتماعي. 

 المقترحات:

 إجراء المزيد من الدراسات حول دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي الصحي .1

 في مرحلة دراسية اخرى.

اإلجتماعي يديرها مختصين في نشر الوعي إنشاء صفحات ومجموعات على شبكات التواصل  .2

 الصحي من أجل التوعية واإلرشادات الصحية.
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(1ملحق رقم )  

 اإلستبانة بصورتها األولية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 نموذج تحكيم إستبانة

 قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم

ة....المحترم/الدكتور/ ة .................................................................  

عليمإستكماال  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير )تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في الت   

 وتكنولوجيا التعليم(، يقوم الباحث بإجراء دراسة  بعنوان:

جتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى طلبة الجامعات األردنية في ظل "دور شبكات التواصل اإل
 جائحة كورونا "

ونظرًا لما عرف عنكم من معرفة ودراية أرجو منكم التكرم والتفضل بتحكيم هذه اإلستبانة  وإبداء 
ونها مناسبة، الرأي بمدى مناسبة هذه الفقرات، ومدى وضوحها لغويًا أو أي اقتراحات وتعديالت تر 

لمًا بأنه سيتم إجراء التعديالت في ضوء آراء المحكمين األفاضل.ع  

 وتقبلو بقبول فائق اإلحترام والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم

 المشرف

 د. خليل السعيد

 الباحث

 أحمد الزغول

  اإلسم
  الرتبة األكاديمية

  التخصص
  جهة العمل )الجامعة/الكلية(
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  المعلومات الشخصية

 العمر: .1

 

 الجنس: .2

 ذكر       

 أنثى      

 

 الجامعة: .3

 حكومية       

 خاصة      

 

 الكلية: .4

 علمية       

 إنسانية      
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 أولا: محور التوعية الصحية

التعديالت 
 المقترحة

وضوح 
 الفقرة

الصياغة 
 اللغوية

 

إنتماء 
الفقرة 
 للمجال

 

أرى أن شبكات التواصل اإلجتماعي 
الوعي الصحي في لها دور في تنمية 

 ما يلي:

 

   نعم ال نعم ال نعم ال
تسهم الشبكات اإلجتماعية في تقليل        

 مدة العالج للمريض
1 

للشبكات اإلجتماعية دور في توضيح        
 طريقة تناول العالج

2 

 3 تقدم وصفًا عن طبيعة األمراض       
تشكل الشبكات اإلجتماعية خيارًا        

رأي الطبيببدياًل   
4 

تتسم الشبكات اإلجتماعية بالتنوع في        
  المعلومات الصحية

5 

تمتاز الشبكات اإلجتماعية بشمولية        
 المواضيع الصحية

6 

تتصف الشبكات اإلجتماعية بوضوح        
 المعلومات الصحية

7 

تتسم الشبكات اإلجتماعية بدقة        
 المعلومات المنشورة

8 

تمتاز الشبكات اإلجتماعية في        
 الجانب الصحي بالعلمية

9 
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 ثانياا: محور الموضوعات الصحية المنشورة على شبكات التواصل اإلجتماعي

التعديالت 
 المقترحة

وضوح 
 الفقرة

الصياغة 
 اللغوية

 

إنتماء 
الفقرة 
 للمجال

 

يجذبني العديد من الموضوعات 
الصحية المنشورة على شبكات 

 :اإلجتماعي ال سيما مايليالتواصل 

 

   نعم ال نعم ال نعم ال
 10 الطب العربي البديل       
 11 فوائد الغذاء بأنواعة المختلفة       
 12 تخفيف الوزن والحمية الغذائية       
 13 اإلكتشافات الطبية الحديثة       
 14 ثقافة صحية عامة       
 15 الرشاقة       
إنتقال األمراض المعدية طرق          16 
 17 الطب التجميلي       
 18 ما يتعلق بجائحة كورونا       

 

 ثالثاا: أهمية شبكات التواصل اإلجتماعي في التوعية الصحية 

التعديالت 
 المقترحة

وضوح 
 الفقرة

الصياغة 
 اللغوية

 

إنتماء 
الفقرة 
 للمجال

أعتقد أن أهمية شبكات التواصل 
  :والتوعية الصحية مايلياإلجتماعي 

 

 

   نعم ال نعم ال نعم ال
 19 تزيد الوعي الصحي       
 20 تقلل من تناول العالج       
تساعدني على اإلستقرار النفسي        

 والعاطفي
21 

 22 تسهل مهام الطبيب المعالج       
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 23 تقلل نسبة إنتقال األمراض       
والعودة للعمل أو تسرع من شفائي         

 الدراسة
24 

 25 تزيد من تواصلي مع الجهات الصحية        
تساعدني على متابعة حالتي المرضية        

 أثناء فترة العالج
26 

 رابعاا: محور اإلشباعات المتحققة

التعديالت 
 المقترحة

وضوح 
 الفقرة

الصياغة 
 اللغوية

 

إنتماء 
الفقرة 
 للمجال

 

اإلجتماعي تحقق شبكات التواصل 
 اإلشباعات الصحية التالية:

 

   نعم ال نعم ال نعم ال
 27 تزيد من ثقافتي الصحية       
تقدم لي مهارات جيدة في مجال        

 اإلسعافات الطبية
28 

 29 ترسيو  أي عادة غذائية سليمة       
 30 تساعدني على الحد من عادة التدخين       
بنظافتي الشخصية زيادة اإلهتمام         31 
 32 رشاقتي البدنية       
توقفي عن ممارسة العادات الصحية        

 السيئة
33 

 34 تكسبني العادات الصحية السليمة        
تساعدني على الكشف المبكر على        

 األمراض
35 

 36 تثقفني بمجاالت الجراحات التجميلية       
المعلومات المغلوطة تبعدني عن        

 المتعلقة بالمواضيع الصحية
37 

 38 تساعدني في التعامل مع مرض كورونا        
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 خامساا: محور شبكات التواصل اإلجتماعي وجائحة كورونا

التعديالت 
 المقترحة

وضوح 
 الفقرة

الصياغة 
 اللغوية

 

إنتماء 
الفقرة 
 للمجال

أرى أن شبكات التواصل اإلجتماعي 
خالل جائحة كورونا من  كان لها دور
 خالل مايلي:

 

   نعم ال نعم ال نعم ال
 39 التعرف بأعراض فيروس كورونا       
مكنتني من معرفة طرق إنتقال فيروس        

 كورونا
40 

ساعدتني بإتخاذ اإلجرائات الوقائية        
 للتعامل مع فيروس كورونا

41 

كان لها دور في الترويج ألخذ        
 اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

42 
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 (2ملحق رقم )

 قائمة أسماء المحكمين لإلستبانة

 مكان العمل التخصص اإلسم الرقم

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا تعليم أ.د محمد الحيلة 1

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا تعليم د. حمزة العساف 2

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا تعليم د. منال الطوالبة 3

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا تعليم د. فادي عودة 4

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا تعليم د. ساني الخصاونة 5

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا تعليم د. محمد السمكري  6

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا تعليم د. فاطمة وهبه 7

 جامعة الشرق األوسط وطرق تدريسمناهج  د. أحمد طبية 8

 جامعة الشرق األوسط إدارة تربوية د. إبراهيم أبو جامع 9

 جامعة الشرق األوسط إدارة تربوية د. كاظم الغول 10

 جامعة الشرق األوسط إدارة تربوية د. علي الطراونة 11
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 (3ملحق رقم )

 اإلستبانة بصورتها النهائية

 

 الطالبة ...أخي الطالب ... أختي 

 تحية طيبة وبعد ...

لبة ط"دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي الصحي لدى يعد الباحث دراسة بعنوان 
وذلك إستكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الجامعات األردنية في ظل جائحة كورونا"، 

م تحقيقًا لهدف الدراسة الماجستير في تخصص تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في التعليم، وت
ي ( فقرة للكشف عن دور مواقع التواصل اإلجتماعي في تنمية الوع30تطوير إستبانة مكونة من )

قرات الصحي لدى طلبة الجامعات األردنية في ظل جائحة كورونا، لذا أرجوا اإلجابة على جميع الف
لبحث دراسة وإنجاحها ألغراض ابدقة وعناية، والتعاون مع الباحث لتحقيق الهدف من إجراء هذه ال

 العلمي "فقط" علمًا بأن المعلومات ستعامل بسرية تامة.

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير

 الباحث: أحمد عيسى الزغول.
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 البيانات الديموغرافية:

 الجنس:

 ذكر  

 أنثى 

 الجامعة:

 حكومية 

 خاصة 

 الكلية:

 علمية 

 إنسانية 

 طبية 

 الدرجة العلمية:

 بكالوريوس 

 دراسات عليا 

 المستوى الدراسي:

 مستوى سنة أولى 

 مستوى سنة ثانية 

 مستوى سنة ثالثة فأكثر 
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 فقرات اإلستبانة:

 

 
موافق  الفقـــــــــــــــرات

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق

غير 
موافق 

 بشدة
تمتاز شبكات التواصل اإلجتماعي بشمولية  1

 المواضيع الصحية.
     

تتصف المعلومات الصحية المنشورة على  2
 شبكات التواصل اإلجتماعي بالوضوح.

     

تتسم شبكات التواصل اإلجتماعي بدقة  3
 المعلومات الصحية المنشورة.

     

تسهل شبكات التواصل اإلجتماعي التواصل بين  4
 أفراد المجتمع لنشر الوعي الصحي.

     

شبكات التواصل اإلجتماعي إمكانية تتيح  5
الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالجانب 

 الصحي.

     

أرى أن شبكات التواصل اإلجتماعي تزيد من  6
 الوعي الصحي لدي.

     

ساعدتني شبكات التواصل اإلجتماعي على  7
 اإلستقرار النفسي والعاطفي.

     

المنشورة على اإلطالع على المعلومات الصحية  8
شبكات التواصل اإلجتماعي قد يقلل من نسبة 

 إنتقال األمراض.

 

     

اإلطالع على المعلومات المتعلقة بمرض معين  9
 قد تساعد على الشفاء بوقت أسرع.

     

سهلت شبكات التواصل اإلجتماعي تواصلي مع  10
 الجهات الصحية.

     

على تساعدني شبكات التواصل اإلجتماعي  11
 متابعة حالتي المرضية أثناء فترة العالج.

     

تجذبني شبكات التواصل اإلجتماعي التي تتناول  12
 المواضيع المتعلقة  بفيروس كورونا.
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 الفقـــــــــــــــرات

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة
تجذبتي شبكات التواصل اإلجتماعي لعرضها  13

مواضيع تتعلق بتخفيف الوزن والحمية الغذائية 
 والرشاقة.

     

أتابع المعلومات المنشورة على شبكات التواصل  14
اإلجتماعي لمعرفة طرق إنتقال األمراض 

 المعدية.

     

أتابع شبكات التواصل اإلجتماعي لرفع ثقافتي  15
 الصحية.

     

التي اإلكتشافات الطبية الحديثة من المواضيع  16
 تجذبني على شبكات التواصل اإلجتماعي.

     

أتابع على شبكات التواصل اإلجتماعي  17
المواضيع الصحية التي لها عالقة بالطب 

 التجميلي.

     

الطب العربي البديل من المواضيع التي تجذبني  18
 على شبكات التواصل اإلجتماعي.

     

مهارات تنمي شبكات التواصل اإلجتماعي لدي  19
 جديدة في مجال اإلسعافات الطبية.

     

زادت المعلومات المنشورة على شبكات التواصل  20
 اإلجتماعي من ثقافتي الصحية.

     

ساعدتني المعلومات الصحية المنتشرة على  21
شبكات التواصل اإلجتماعي من الحد من 

 التدخين.

     

تزودني المعلومات الصحية المتوفرة على  22
شبكات التواصل اإلجتماعي من اإلهتمام 

 بنظافتي الشخصية.

     

جعلتني المعلومات المنشورة على شبكات  23
التواصل اإلجتماعي التوقف عن ممارسة 

 العادات الصحية الغير صحيحة.

     

تساعدني المعلومات المنشورة على شبكات  24
التواصل اإلجتماعي على الكشف عن اإلعراض 

 لألمراض.المبكرة 
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 الفقـــــــــــــــرات

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة
ثقفتني المعلومات المنشورة على شبكات  25

التواصل اإلجتماعي بالمواضيع المتعلقة في 
 األمور التجميلية.

     

المعلومات الصحية المنشورة على شبكات  26
عن المعلومات التواصل اإلجتماعي تبعدني 

 الصحية الغير دقيقة.

     

تساعدني شبكات التواصل اإلجتماعي على  27
 التعامل مع األمراض المعدية.

     

مكنتني شبكات التواصل اإلجتماعي من التعرف  28
 على جميع ما يخص مرض كورونا.

     

ساعدتني شبكات التواصل اإلجتماعي على  29
للحد من إنتشار فيروس إتخاذ اإلجراءات الوقاية 

 كورونا.

     

كان لشبكات التواصل اإلجتماعي دور في  30
الترويج لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس 

 كورونا.
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 (4ملحق رقم )

 كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط

 


