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 دور اإلعالم الجديد في تعزيز الوعي الصحي
 لدى الشباب في مممكة البحرين

 ) دوافع التعرض واإلشباعات المتحققة (
 محمد أحمد فياض د. 

 أبوظبي -كمية اإلمارات لمتكنولوجيا
 المقدمة:

في السنوات األخيرة نوعًا مف التواصؿ االجتماعي بيف البشر خاٍؿ شيد العالـ      
ـّ في فضاء  مف النمطية المتعارؼ عمييا في وسائؿ اإلعبلـ التقميدية، وكؿ ذلؾ يت
إلكتروني افتراضي، قّرب المسافات وألغى الحدود، أطمؽ عميو )اإلعبلـ الجديد( 

يف القادريف في نفس حيث تعددت شبكاتو واستأثرت بجميور عريض مف المتمق
 الوقت أف يكونوا أو يتحولوا إلى مصدر أو مرسؿ لمرسالة االتصالية.

ئؿ وقنوات إعبلمية مغايرة وال شؾ أف مواقع التواصؿ االجتماعي، ُتعد وسا     
لئلعبلـ التقميدي المتعارؼ عميو، فنتج إعبلمًا جديدًا يزاوج بيف المينية  تماماً 

ت عمييا السمطة الرابعة، وبيف التقنية الحديثة التي أعطت وصرامة التقاليد التي نشأ
نما مف  لئلعبلـ التقميدي فرصة أكبر ليكوف أكثر قربًا ليس مف الحدث فحسب، وا 
الناس أيضًا وىو اليدؼ مف العممية االتصالية واإلعبلمية. وأماـ األدوار المنوطة 

ت، التي أضحت متوفرة باإلعبلـ الجديد، تبلشت فكرة احتكار األخبار والمعموما
ألحداث ونشر المعمومة، أماـ الجميع، بؿ صارت ىذه الوسائؿ تتسابؽ في تغطية ا

"حراس البوابات" ولـ يعد ليـ دورًا يذكر في شبكات التواصؿ االجتماعي طالما غاب
 أو بسياسات الموقع االجتماعي نفسو.ضيقة تتعمؽ بالُمشّرع القانوني، إال في حدود

في إثراء الفكر  ،ميـُ  لبحوث اإلعبلمية واالتصالية دورُ ف لمدراسات واومثمما كا    
اإلنساني وتنويره وتعميؽ الوعي لدى الجماىير بظواىر ومشكبلت وقضايا أساسية 
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أغنت التراث االتصالي، أصبح لزومًا عمينا اليوـ أف نتناوؿ وسائؿ التواصؿ 
إلنسانية التي وظفت ىذه الوسائؿ االجتماعي، بآثارىا وأدوارىا المتعددة في الحياة ا

 في خدمة مفاصؿ المجتمع وحمقاتو.
 مشكمة البحث:

كاف يفرضيا اإلعبلـ التقميدي، لقد كسر اإلعبلـ الجديد القيود السابقة التي         
يـ في رفع الوعي االجتماعي والثقافي واالقتصادي والسياسي فضبًل عف الوعي سأو 

الصحي في رقعة كبيرة مف المجتمع اإلنساني، مف خبلؿ استخداـ الوسائط المتعددة 
كالصوت والفيديو والصور والرسومات وغيرىا، إضافة إلى األخبار والمعمومات، كؿ 

ه الوسائؿ سريعة جدًا، مع ظيور أجياؿ ذلؾ جعؿ عوامؿ اإلغراء واإلندفاع نحو ىذ
اليواتؼ النقالة التي وّفرت كؿ ىذه المواقع في جياز واحد محموؿ وصغير، يمكف 

 اقتناءه بسيولة. 
إف األىمية القصوى التي تولييا المجتمعات اإلنسانية لنشر الثقافة الصحية     

منظمات الدولية لما والوعي بمتطمباتيا، كانت والزالت مثار إىتماـ الحكومات وال
ألىمية العنصر البشري السميـ والُمعافى مف أثر كبير عمى مسيرة التنمية بكؿ 

 جوانبيا، عمى اعتبار أف التنمية البشرية عماد التقدـ في كافة المياديف اإلنسانية.
ولّما كاف الشباب يشكموف ركيزة القوة البشرية التي ُيعتمد عمييا في بناء األمـ      

وتقدميا، فإف نشر الوعي الصحي بينيـ ُيعد ركيزة أساسية في الحفاظ عمى ىذه 
الطاقة الفاعمة في مستقبؿ األمـ والشعوب. وأماـ اىتماـ الشباب بوسائؿ اإلعبلـ 

يا ومديات تقدميا المتسارعة، برزت ظاىرة الجديد وحرصيـ عمى متابعة التكنولوج
الخوؼ مف مخاطر اإلستخداـ السيء ليذه الوسائؿ الحديثة بيف أوساط الشباب، 
األمر الذي يعني أننا قد أسيمنا في اضافة مرض اجتماعي الصحي بيف أوساط 

 الشباب مف حيث ندري أو ال ندري.
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يد في تعزيز الوعي الصحي وفي بحثنا ىذا سنحاوؿ الوقوؼ عمى دور اإلعبلـ الجد
بيف الشباب وتحديدًا عمى عينة منيـ في مممكة البحريف بإعتبارىا تشيد حركة 
استخداـ عالية ليذه الوسائؿ عمى عدة مستويات: خميجيًا وعربيًا واقميميًا، وذلؾ مف 
خبلؿ الوقوؼ عمى دوافع التعرض ليذه الوسائؿ التواصمية واالشباعات المتحققة 

 لشباب.منيا لدى ا
ما هو دور اإلعالم الجديد في تعزيز الوعي  وعميو فإف التساؤؿ الرئيس لمبحث:

الصحي بين الشباب في مممكة البحرين ؟ وما هي الدوافع واإلشباعات المتحققة 
 من ذلك؟ 

 أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 ع وشبكات التواصؿ االجتماعي؟ما مدى استخداـ الشباب البحريني لمواق-1
ما ىي أكثر مواقع التواصؿ االجتماعي متابعة مف قبؿ الشباب بخصوص  -2

 قضايا الوعي الصحي؟
ما ىي الدوافع األساسية لتعرض الشباب لمقضايا الصحية في مواقع وشبكات  -3

 التواصؿ االجتماعي؟
لمقضايا الصحية في ما ىي االشباعات المتحققة لدى الشباب نتيجة التعرض  -4

  مواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي؟
 منهجية البحث:

ينتمي ىذا البحث إلى الدراسات الوصفية، مف خبلؿ وصؼ ظاىرة مدروسة مف     
حيث طبيعتيا ودرجة وجودىا فقط ، دوف أف يصؿ إلى دراسة العبلقة أو استنتاج 

الظاىرة وتصنيفيا األسباب، حيث يتـ وصؼ الظاىرة وجمع البيانات عف ىذه 
وتسجيميا وتحميميا واستخبلص النتائج والدالالت التي يمكف أف تُبنى عمييا فروض 
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مثمما تـ استخداـ منيج المسح بشقيو الوصفي والتحميمي لئلجابة عمى  (1)نقدية،
أىداؼ البحث، حيث يتطمب ىذا النوع مف الدراسات جمع البيانات حوؿ ظاىرة 
البحث، وفقا لممبلحظة والمشاىدة واجراء استبياف ميداني عمى عينة محددة 

 ومناسبة.
 عينة البحث:

ة مف فئة الشباب في مممكة البحريف الذيف ( مفرد210تتمثؿ عينة الدراسة في )   
يتوقع أف يكونوا األكثر استخداما وتفاعبًل وتأثرًا بشبكات التواصؿ االجتماعي. وتـ 
سحب العينة مف المحافظات الخمس في البحريف،  آخذيف بنظر اإلعتبار التوزيع 

لثانوية  السكاني في كؿ محافظة، وتنوعت العينة مينيًا ما بيف طالب في الدراسة ا
أو الجامعية أو موظؼ في السمؾ الحكومي أو القطاع الخاص، فضبًل عف مزاولي 

عامًا، وبناء  35 -16األعماؿ الحرة، مف الشباب الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف 
% في حيف 58.1( بنسبة 122عمى ذلؾ فقد بمغ عدد الذكور مف العينة المذكورة )

نات، العينة ويطمؽ عمى ىذا النوع مف العي%. 41.9( بنسبة 88بمغ عدد اإلناث )
 ( يبيف الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة.1والجدوؿ رقـ )العشوائية الطبقية، 
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 ( الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة1جدول رقم )

 %122مفردة والنسبة المئوية لكل متغير  012إجمالي مفردات العينة  
 بحث:أداة ال 

يانات مف عينة الدراسة تعتمد الدراسة عمى االستبياف كأداة لجمع المعمومات والب    
: يبحث في خصائص أفراد العينة كالنوع األوليف:ءعمى جز  حيث يحتوي

: والثانياالجتماعي والفئة العمرية والمستوى الدراسي والمحافظة. وطبيعة العمؿ 
يدور حوؿ استخدامات الشباب في مممكة البحريف لمواقع وشبكات التواصؿ 
االجتماعي، فضبًل عف عبارات ذات أبعاد محددة غايتيا الوقوؼ عمى دوافع 

 الفئات الخصائص
 انثى ذكر

 % ك % ك

 العمر

 20.5 18 27.0 33 سنة 20 - 1مف
 35.2 31 36.1 44 سنة 25 -2مف 
 29.5 26 22.1 27 سنة 30 – 2مف 
 14.8 13 14.8 18 سنة 35 – 3مف 

 
الحالة 

 االجتماعية

 34.1 30 62.3 76 أعزب
 61.4 54 36.1 44 متزوج
 4.5 4 1.6 2 مطمؽ

 
 المحافظة

 12.5 11 16.4 20 العاصمة
 30.7 27 27.0 33 الشمالية
 20.4 18 20.5 25 المحرؽ
 28.4 25 25.4 31 الوسطى
 8.0 7 10.7 13 الجنوبية
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فئة الشباب واالشباعات التي يطمحوف إلى تحقيقيا مف ذلؾ  التعرض مف قبؿ
 3بحيث أعطي  "ليكرت الثالثي"التعرض. حيث صيغت تمؾ العبارات عمى مقياس 

 ودرجة واحدة لممعارض. ) إلى حد ما(ودرجتاف  )لمموافق أو نعم(درجات 
فقد تـ استخداـ الصدؽ الظاىري مف خبلؿ عرضو عمى  صدق االستبيانولقياس 

، في اإلعبلـ وتكنولوجيا االتصاؿ مف (2)مجموعة مف المحّكميف المتخصصيف
العامميف في بعض الجامعات العربية، والذيف أدخموا بعض التعديبلت التي التـز بيا 

 لمتطبيؽ النيائي.  اً الباحث ليصبح  االستبياف صالح
اليادؼ إلى تحديد درجة ثبات اجابات المبحوثيف عمى أسئمة  انثبات االستبي اأم

، مف خبلؿ تطبيؽ االستبياف Retestاالستبياف فقد تـ عف طريؽ إعادة االختبار 
( يومًا تـ 15مفردة، وبعد ) 21% مف العينة الكمية وبمقدار 10عمى عينة تمثؿ 

الختباريف وفؽ معادلة إعادة االختبارعمى ذات العينة، وبحساب معدالت الثبات في ا
 وىي نسبة عالية ومقبولة عمميًا.  (0.91ىولستي، فقد بمغ متوسط ثبات اإلجابات )

 الدراسات السابقة:
" دور موقع التواصل االجتماعي "تويتر" ( بعنوان:0212بسمة قائد البناء )دراسة  -1

في البناء االجتماعي والثقافي لدى عينة من الشباب الجامعي بمممكة 
 (2)البحرين".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الدور الذي لعبو موقع التواصؿ االجتماعي 
"التويتر" في البناء االجتماعي والثقافي لممجتمع البحريني مف وجية نظر الشباب 

مفردة،  300البحريني، وتـ تطبيؽ اإلستبانة عمى عينة عشوائية طبقية قواميا 
 لنتائج مف أىميا:وتوصمت الدراسة إلى العديد مف ا

إف النسبة األكبر مف المبحوثيف يمتمكوف حسابًا عامًا ومفتوحًا عمى موقع  -
 "تويتر"، بالمقارنة مع مف يمتمكوف حسابًا خاصًا ومغمقًا.
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فيما يرتبط بالجانب الثقافي في التواصؿ عبر "تويتر"، أكدت النتائج عمى مدى  -
ثراء الجانب  الثقافي لدييـ، مف خبلؿ رغبة الشباب الجامعي في تعزيز وا 

التعرض لممواضيع الثقافية، واالستمتاع بالتفاعؿ مع أشخاص مف خمفيات 
ثقافية مختمفة، وفي المقابؿ تفضيميـ الحصوؿ عمى المعمومة المختصرة 

 والسريعة دوف التوسع أو التعمؽ في تفاصيؿ األخبار وتحميميا.
اب الجامعي لمواقع ( بعنوان: "تعرض الشب0212دراسة حسن عبد الصادق ) -2

 (4)التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت وعالقته بوسائل االتصال التقميدية".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تعرض الشباب الجامعي البحريني لمواقع التواصؿ 

 352االجتماعي وعبلقتو بوسائؿ االتصاؿ التقميدية، بالتطبيؽ عمى عينة قواميا 
تمثؿ " الجامعة األىمية وجامعة دلموف" بمممكة البحريف، مفردة مف الشباب الجامعي 

 وتوصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج منيا:
حصائية بيف الشباب الجامعي طبقًا لممتغيرات إوجود فروؽ ذات داللة  -

 الديمغرافية في دوافع تعرضيـ لمواقع التواصؿ االجتماعي.
ت تعرض الشباب الجامعي وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف معدال -

 لمواقع التواصؿ االجتماعي ودوافع تعرضيـ ليذه المواقع.
"الدوافع السياسية لتعرض ( بعنوان:0212م محمد سامي كمال )دراسة هيث -3

تويتر  -ل االجتماعي واالشباعات المتحققةالشباب البحريني لمواقع التواص
  (5)نموذجاً".

ر"، السياسية لتعرض الشباب لوسيمة "تويت ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الدوافع
مفردة يمثموف الشباب  403وتكونت عينة الدراسة مف وما ىي االشباعات المتحققة؟،

البحريني مف الجنسيف ومف جميع محافظات المممكة كعينة عشوائية طبقية، 
 وتوصمت إلى العديد مف النتائج منيا:
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قع التواصؿ االجتماعي "تويتر"، تستخدـ النسبة األكبر مف الشباب البحريني مو  -
 %.97.0وبنسبة 

إف أكثر الدوافع السياسية التي تدفع الشباب البحريني لمتعرض "لتويتر" ىو  -
"الرغبة في متابعة ما يتـ تناولو مف قضايا سياسية عمى الساحة المحمية"، تبله 
 الرغبة في "متابعة ما يتـ تناولو مف قضايا سياسية عمى الساحة اإلقميمية

 والدولية".

( بعنوان: "استخدامات النخب في دولة 0212دراسة ايمان فاضل سيد إبراهيم) -4
 (6)الكويت لوسائل اإلعالم الجديد واالشباعات المتحققة.

ىدفت الدراسة إلى معرفة استخدامات النخب في دولة الكويت لوسائؿ اإلعبلـ 
استخداميـ وتوظيفيـ ليا، الجديد، ومدى استيعابيـ ليذه التقنيات الحديثة، ومجاالت 

واالشباعات المتحققة ليـ مف جراء ىذا االستخداـ. واعتمدت الباحثة عمى عينة 
 مفردة، وخرجت بالعديد مف النتائج مف أىميا: 200عشوائية بسيطة قدرىا 

إف الياتؼ المحموؿ يعد مف أىـ وأكثر وسائؿ اإلعبلـ الجديد استخدامًا مف قبؿ  -
، ويميو "اإلنترنت" بوزف مئوي 95.5كويتية بوزف مئوي المبحوثيف مف النخب ال

 .87.25، ثـ البريد اإللكتروني بوزف مئوي 91.75
"معرفة ما يدور في العالـ مف أحداث" جاءت في مقدمة أوضحت النتائج أف -

العبارات التي تعكس االستفادة مف استخداـ وسائؿ اإلعبلـ الجديد بوزف مئوي 
89.6 . 

"التكنولوجيا في تعميم الصيدلة: ( بعنوان:0211ن )يوآخر دراسة برنت فوكس  -5
 (7)استخدام تويتر لتشجيع التفاعل في دورة إدارة الصيدلة الجامعية.

ىدفت الدراسة إلى تقييـ فاعمية وتأثير استخداـ موقع تويتر لتشجيع التفاعؿ بيف 
يف خبلؿ اعضاء ىيئة التدريس والطمبة والضيوؼ في دورة إدارة الصيدلة في جامعت
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نفس الفترة الزمنية. وتـ الطمب مف الحاضريف أف يقوموا بالمشاركة في تويتر بمعدؿ 
تغريدات خبلؿ جمسات النقاش المتعددة، وشمؿ ذلؾ المحاضريف  10ال يقؿ عف 

تغريدة. وتوصمت الدراسة  1800والطمبة والضيوؼ، حيث بمغ مجموع التغريدات 
 إلى نتائج ميمة منيا:

التغريدات كانت بيف الطمبة أنفسيـ، وأف الكثير منيا تحتوي عمى أف أغمب   -
 قيمة عممية.

% مف المبحوثيف الحاضريف يعتقدوف أف استخداـ 69توصمت الدراسة إلى أف  -
تويتر أثناء النقاش ومحاضر الجمسات قد شّتت أذىانيـ ومنعيـ مف تدويف 

 المبلحظات.

 اإلطار النظري:
 االشباعات:أواًل: نظرية االستخدامات و 

يتطابؽ مضموف ىذا البحث مع نظرية االستخدامات واإلشباعات والتي تشير     
إلى أف " تعرض الجميور لمواد إعبلمية إلشباع رغبات كامنة محددة استجابة 
لدوافع الحاجات الفردية"، حيث تتبلقى أىداؼ وتساؤالت البحث مع فروض النظرية 

 (8)وكما يمي:

الفاعمية، ىو جميور نشط يتسـ باإليجابية و  اإلعبلـإف جميور وسائؿ  -1
 واستخدامو ليذه الوسائؿ موجو لتحقيؽ أىداؼ معينة خاصة بو. 

كذلؾ دوافع در عمى تحديد أىدافو و حاجاتو، و إف جميور وسائؿ اإلعبلـ قا -2
تعرضو ليذه الوسائؿ، ومف ثـ فيو قادر عمى تحديد اختيار المضموف الذي يمبي 

 حاجاتو.
يمتمؾ الجميور المبادرة في تحديد العبلقة بيف إشباع الحاجات واختيار وسائؿ  -3

 معينة يرى أنيا تشبع حاجاتو.
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أف لدى كؿ فرد عددًا مف "كاتز" فالعبلقة بيف االستخداـ واإلشباع مثمما يرى      
العوامؿ االجتماعية والنفسية التي تولد حاجات معينة لمفرد مف خبلؿ خبرتو حيث 

في رسـ توقعاتو عف تمبية وسائؿ اإلعبلـ ليذه الحاجات مقارنة بمصادر أخرى  يبدأ
إلشباع ىذه الحاجات... فيترتب عمى ذلؾ اتخاذ قراره باالختيار بيف وسائؿ اإلعبلـ 

(9) أو المصادر األخرى، ونتيجة لمتعرض يتـ إشباع بعض الحاجات
.

 

الدراسات االتصالية الدوافع إلى تصنؼ معظـ دوافع التعرض لوسائل اإلعالم:  -
 فئتيف أساسيتيف ىما:

وتستيدؼ التعرؼ عمى الذات، واكتساب المعرفة والمعمومات  الدوافع النفعية: -1
 والخبرات، وجميع أشكاؿ التعمـ المكتسبة مف األخبار التعميمية والثقافية.

اقة وتيدؼ إلى تمضية الوقت والتنفيس واالسترخاء والصد الدوافع الطقوسية: -2
 (  10)واليروب مف المشكبلت وقضاء وقت الفراغ.

 إشباعات الجمهور من وسائل اإلعالم: -

يفترض مدخؿ االستخدامات واإلشباعات أف أفراد الجميور مدفوعوف بمؤثرات نفسية 
واجتماعية الستخداـ وسائؿ اإلعبلـ بغية الحصوؿ عمى نتائج خاصة يطمؽ عمييا 

 تصنيفيا إلى:)اإلشباعات(، والتي يمكف 
وتنتج مف استخداـ الوسيمة، مثؿ انشاء ممؼ شخصي إشباعات الوسيمة:  -1

(Profile)  عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، وتخفيؼ اإلحساس بالتوتر، والراحة
 واإلسترخاء، والتخمص مف الممؿ والعزلة.

مثؿ اشباعات الحصوؿ عمى المعمومات، واكتشاؼ الواقع، إشباعات المضمون:  -2
ط بيف المعمومات التي يحصؿ عمييا الفرد مف شبكة عبلقاتو االجتماعية، والرب

 (11)والقدرة عمى التحدث مع اآلخريف وتكويف العبلقات.
 :في عصر المعمومات  ثانيًا: الشباب والمتغيرات الحديثة
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عّرفت الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة الشباب بأنيـ "األفراد الذيف تتراوح     
  وىناؾ مف عّرفيـ بأنيـ " فئة عمرية تمي مرحمة( 12)(عامًا، 24 – 18أعمارىـ بيف )

، (13)( عامًا" 35 – 18الطفولة وتسبؽ مرحمة النضج والرشد وتقع أعمارىـ بيف )
بحالة نفسية تشعره بالحيوية والقدرة عمى التعمـ وتحمؿ ويتميز الفرد في ىذه المرحمة 

مسؤوليات محددة إضافة إلى اّتساـ دوافعو وأنماط سموكو بسمات خاصة، وميوؿ 
نحو تغيير واقعيـ والتطمع إلى كؿ ما ىو جديد، يرافؽ كؿ ذلؾ الشعور بالقمؽ 

 والتوتر وعدـ االستقرار.
عاصرة يسّجؿ بوضوح انبثاؽ عصر جديد والمبلحظ لممتغيرات العالمية الم        

فكرًا ومفيومًا وتطبيقًا، ال يقؼ عند حدود تعرض فئة الشباب لؤلزمات الطارئة أو 
التعديبلت الطفيفة عمى السموؾ والميارات اليومية، بؿ يتعدى ذلؾ إلى ترسيخ قيـ 

تي حياتية جديدة ما كانت لتتضح معالميا لوال التطورات التكنولوجية الحديثة ال
أسيمت بشكؿ كبير في فتح آفاؽ ال متناىية مف المستجدات عمى كافة األصعدة 

 والمياديف.
فمتغيرات العولمة االقتصادية والسياسية والثقافية مزجت بيف العالمية والمحمية، 
وجعمت مف العالـ قرية كونية صغيرة تتبادؿ التأثيرات واألحداث والتطورات في كافة 

نساف العالمي إاّل أف يتعّمـ طرؽ العيش في ىذه القرية المجاالت، وما عمى اإل
العالمية بما تستمـز مف قيـ واتجاىات وسموكيات تؤىمو لمعرفة اآلخريف والتعامؿ 
معيـ واحتراـ خصوصياتيـ الثقافية، وأف يتعّمـ ليعمؿ في ظؿ تزايد التكتبلت 

ديات الدوؿ، وتزايد االقتصادية واالندماجات والمواصفات العالمية، وارتباط اقتصا
انتقاؿ السمع والخدمات والعمالة ورؤوس األمواؿ واالستثمارات فيما بينيا، واشتداد 
المنافسة في األسواؽ المحمية والعالمية بحيث يصبح البقاء لؤلصمح واألجود واألقؿ 

. ولعؿ التغير المعرفي والتغير المعموماتي يقفا في مقدمة (14)تكمفة في نفس الوقت
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المتغيرات العالمية المعاصرة التي طرأت واستجدت عمى األبعاد الرئيسة التي تشكؿ 
 العالـ المعاصر.

عرفة .يكمف في السرعة المتزايدة التي يتـ عندىا إنتاج الـ المعرفي: فالتغير
وتراكميا، وتوظيؼ المعرفة واألنشطة المعرفية في اإلنتاج، وزيادة معدؿ القيمة 

يا، فضبًل عف التغير التكنولوجي بمعدالتو المتسارعة، المضافة الناتجة عن
والمتضمف توليد وانتشار التقنيات والمواد الجديدة، واإلبداع التقني غير المحدود فيما 
يعرؼ بعممية "تخميؽ المعرفة"، كما يشير إلى تزايد واتساع فروعيا، وتنامي التداخؿ 

 .( 15)ت البينية"فيما بينيا فيما يعرؼ "بعبور التخصصات والدراسا
: يشير إلى كثافة وسرعة تبادؿ المعمومات والمعرفة، وتدني والتغير المعموماتي

تكاليفيا، وتنامي عمـ التحكـ اإللكتروني وبرمجياتو وارتباطو بتقنية االتصاؿ الحديثة 
مكاناتيا غير المحدودة "شبكة اإلنترنت" ، األمر الذي عزز مف عممية االتصاؿ (16)وا 

كثر تفاعمية، كما جعؿ االقتراب مف العالمية خاصية كبيرة وممكنة لكؿ وجعميا أ
، كما أف تطبيقاتيا أحدثت تغييرًا عميقًا في مفاىيـ اإلنساف وأساليب حياتو (17)شيء

 وأعمالو وطموحاتو وفي كؿ جوانب الحياة اليومية.
بمداف فيشير إلى نشوء شبكات اتصاؿ عالمية تربط جميع ال أما التغير الثقافي:

والمجتمعات مف خبلؿ تزايد التدفقات الرمزية والصور والمعموماتية عبر الحدود 
، وليصبح النظاـ (18)القومية وبسرعة إلى درجة أصبحنا نعيش في قرية كونية 

البصري المصدر األقوى إلنتاج وصناعة القيـ والرموز الثقافية، ومف ثـ  –السمعي 
المجتمعات لتاريخية ومكانية واحدة ثقافيًا االندماج العالمي األعمؽ، بإخضاع 

. مما يفرز عبر المجتمعات والحدود حاالت توتر وصور شد (19)واجتماعيًا وسياسياً 
وجذب بيف القوى المؤدية لمتجانس الثقافي وبيف عمميات التنوع أو البلتجانس 

 -:(21)، وىناؾ أربع أطروحات مختمفة لمعولمة الثقافية، ىي(20)الثقافي
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ذوباف اليويات الثقافية في ثقافة كونية واحدة، متحررة مف االنتماءات المغوية  -
 والقومية والثقافية.

بقاء الخصوصية الثقافية وتعددىا، وتعني وجود ثقافات تتفاعؿ لمزيد مف  -
 التشبث باليوية.

انتشار "األمركة" عمى نطاؽ عالمي، ألنيا تمثؿ ثقافة الدولة األقوى التي تميؿ  -
 إيجاد نوع مف التجانس العالمي معيا.نحو 

بروز ثقافة التقنية الحيوية " الجينات"، التي ستغير نمط حياتنا ووجودنا البشري  -
 تغييرًا جذريًا.

وعميو فإف ثقافة الوعي أضحت مبلزمة لممتغيرات المحيطة بنا، فالوعي بالظواىر 
لؾ األمر مع المحيطة يجعمنا في مأمف مف الوقوع فريسة سيمة لممجيوؿ، وكذ

التقنيات الحديثة التي عززت مف فرص الوصوؿ لدالالت الوعي باألشياء واإلستفادة 
 الرشيدة منيا دوف خوؼ أو وجؿ. 

 ثالثًا: اإلعالم والوعي الصحي: 
كانت الثقافة الصحية وال زالت في متناوؿ برامج اإلعبلـ التقميدي ووسائمو   

ور مف المعرفة الثقافية مع جميورىا تقـو المتعددة، وحاولت ىذه الوسائؿ بناء جس
دراؾ أىمية البناء السميـ لممجتمعات، مف خبلؿ  عمى تعزيز الوعي الصحي وا 
محاربة القيـ البالية والعادات الضارة بصحة اإلنساف، وتعزيز مفيوـ الصحة 
لمجميع،مف خبلؿ العمؿ وفؽ خطط تنموية وحمبلت توعوية، تختمؼ أىدافيا 

ناتيا وطرؽ تنفيذىا مف وسيمة إلى أخرى ومف مجتمع إلى آخر، ولكف ومدياتيا وامكا
ما يجمعيا ىو بناء اإلنساف السميـ المعافى وتطوير ثقافتو الصحية بما يتناسب مع 

 قيـ الحداثة والتطور. 
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مجموع األنشطة االتصالية واإلعبلمية والتربوية اليادفة إلى "ىو والوعي الصحي
ع الجميور عمى واقع الصحة، وتحذيرىـ مف خمؽ وعي صحي، مف خبلؿ اطبل

مخاطر األوبئة واألمراض المحدقة باإلنساف ومحاربة اآلفات والتقاليد الصحية 
العقيمة التي نشأت بعض المجتمعات عمييا، مف أجؿ تربية وبناء أجياؿ محصنة 

 تحتـر القيـ الصحية والوقائية المنبثقة مف العقائد السميمة لممجتمع".
واجب اإلعبلـ أف يضع الخطط المناسبة في ىذا اإلطار، ويطمع جميوره ومف     

عمى األفكار الحديثة في التربية الصحية، وتقديـ اإلحصاءات والمعمومات الدقيقة، 
وتدريب اإلنساف عمى السموؾ الوقائي وتحذيره مف األوبئة وأنماط السموؾ المدمر 

اس عادة ما تأتمؼ مع كؿ ما ىو لمصحة، بؿ واشراؾ الجميور في برامجو، ألف الن
قريب منيا بدوف تكّمؼ أو تصنع، ولذلؾ نجد أف ظيور اإلعبلـ الجديد بكؿ وسائمو 

االتصالية  وشبكاتو التواصمية االجتماعية، قد غير مف طبيعة وطرؽ نقؿ الرسالة
وصار المواطف ينتقي الموضوعات والصور التي تتبلئـ مع بيف المرسؿ والمتمقي،

جاىاتو، مثمما صار شعوره بعدـ القدرة عمى التخمي عف ىذه الشبكات ميولو وات
مات االتصالية الجديدة التي أضحت جزءًا مف ثقافتو اليومية، فتبادؿ األفكار والمعمو 

صارت اشباعات مكممة الشباعاتيـ األساسية في والمقاطع بيف الشباب، والصور
 الحياة.
تقوـ عمى اشراؾ المواطف كبلعب أساسي إذف نحف أماـ ثورة اتصالية محورية      

في مضموف ما ينشر عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي، بعد أف فرضت عمينا 
وسائؿ اإلعبلـ التقميدية ولعقود طويمة وربما لقروف عّدة مضمونًا اتصاليًا يمثميا وال 
يمثؿ تطمعات الجميور بشكؿ أساس، وأماـ ىذه الوسائؿ الحديثة التي أصبحت 

يطًا يمتمؾ الحرية في إبداء الرأي مف قبؿ اآلخريف ونقمو إلى آخريف دوف تمثؿ وس
ضغوطات أو ممارسات تعسفية، ومف حؽ ىذا اآلخر أف يأخذ بيا أو ال يأخذ 
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طالما نحف أماـ سوؽ اتصالي كبير ُتعرض فيو البضاعة اإلعبلمية والدعائية بأوجو 
 شتى دوف رقابة.

 
 تقنياته وأشكاله:  رابعًا: مفهوم اإلعالم الجديد ..

اإلعبلـ  : منيا والمصطمحات المسميات مف العديد الجديد اإلعبلـ عمى يطمؽ    
 المتعددة، اإلعبلـ الوسائط إعبلـ المعمومات، إعبلـ التفاعمي، اإلعبلـ الرقمي،
 Cyberالسيبروني اإلعبلـ ، Online Mediaاالتصاؿ خطوط عمى الحػػػي الشبكي

Media  ، التشعيبي  واإلعبلـ. Hyper Media  
تعريفًا اجرائيًا لئلعبلـ الجديد  Sheridanوتضع كمية شريدياف التكنولوجية       

يعتمد عمى اندماج بأنو: "أنواع اإلعبلـ الرقمي الذي يقدـ في شكؿ رقمي وتفاعمي، و 
النص والصورة والفيديو والصوت، فضبل عف استخداـ الكومبيوتر كآلية رئيسة لو 

عممية اإلنتاج والعرض، أما التفاعمية فيي تمثؿ الفارؽ الرئيس الذي يميزه وىي في 
ويتخذ اإلعبلـ الجديد تقنيات وأشكااًل مختمفة ومتنوعة، لعؿ اىميا . (22)أىـ سماتو"

شبكات التواصؿ االجتماعي، مواقع المفضبلت االجتماعية، مواقع تبادؿ الصور 
 يمي تعريفات موجزة بيذه التقنيات: والفيديو فضبًل عف المدونات، وفيما

 الشبكات االجتماعية: -
شيدت مواقع التواصؿ االجتماعي في السنوات األخيرة اقبااًل كثيفًا مف قبؿ        

الكبير الستخداـ الشبكة  مستخدمي اإلنترنت، حيث ساعد عمى ذلؾ اإلنتشار
العنكبوتية بفضؿ اليواتؼ الجديدة متعددة الوظائؼ، وقد ارتفع عدد المنتسبيف الى 

، ليصؿ عددىـ اليـو الى ما 2013الضعؼ في شبكة " فيس بوؾ" مع بداية عاـ 
، كما أف شبكة "تويتر" قد توسعت بشكؿ  (23يزيد عف المميار مستخدـ حوؿ العالـ)
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 500ـ ليصبح 2012دد المنتسبيف الييا تضاعؼ في مطمع عاـ ىائؿ وذلؾ أف ع
 (24)مميوف مستخدـ.

وتسمح تمؾ المواقع االجتماعية بمساحة لمقاء والتواصؿ مع اشخاص         
يشاطرونيـ اىتماماتيـ، وىذا أمر ال يمكف أف يتـ بواسطة البريد اإللكتروني، لكف 

لخبراء امكانية تحوليا الى وسيمة جيدة تؤمنو المواقع االجتماعية التي يتوقع بعض ا
 إلدارة وتنظيـ حياة األفراد بدءًا مف المواعيد ووصواًل إلى المشتريات. 

وقد أحدثت ىذه الشبكات تغيرًا كبيرًا في كيفية االتصاؿ والمشاركة بيف      
االشخاص والمجتمعات وتبادؿ المعمومات. حيث جمعت المبلييف مف المستخدميف، 

ذي أوجد نوعا مف التقسيـ المنظـ ليذه الشبكات، فيناؾ شبكات تجمع األمر ال
أصدقاء القراءة وأخرى تجمع أصدقاء العمؿ باإلضافة لشبكات المدونات المصغرة، 
ولـ يكف عالمنا العربي بعيدًا عف ىذه التكنولوجيا، حيث غزت وسائؿ التواصؿ 

ف كاف يختمؼ مف االجتماعي وشبكاتو المتعددة مجتمعاتنا بشكؿ الفت لمن ظر وا 
دولة عربية إلى أخرى، لكف األرقاـ المسجمة تشير إلى انتشار واسع في أغمب تمؾ 
البمداف واقباؿ كبير خاصة مف فئة الشباب والمراىقيف لمتسجيؿ واإلشتراؾ في تمؾ 

دة حاليا )فيس بوؾ(،)ماي سبيس(، المواقع، ومف أشير الشبكات االجتماعية الموجو 
) أوركت(. وفيما يمي نبذة تاريخية عف ىذه و ىاي فايؼ( ،)لينكد اف() ) تويتر(،

 الشبكات االجتماعية:
جتماعي يمكف ىو موقع ويب لمتواصؿ اال(: Facebookالفيس بوك ) -1

االنضماـ الى الشبكات التي تنظميا  بإمكانيـ فو ليو مجانا،فالمستخدمإ الدخوؿ
و اإلقميـ، وذلؾ مف أجؿ االتصاؿ جية العمؿ أو المدرسة أو الجامعة أ المدينة أو

قائمة  باآلخريف والتفاعؿ معيـ، كذلؾ يمكف لممستخدميف اضافة أصدقاء الى
لشخصية وتعريؼ مكانية تحديث ممفاتيـ اإلييـ، مع إرساؿ الرسائؿ ا  أصدقائيـ و 
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ويضـ الموقع حاليًا أكثر مف مميار مستخدـ عمى مستوى األصدقاء بأنفسيـ،
 (25)العالـ.

يف يقدـ خدماتو مف خبلؿ شبكة تفاعمية ب (:My Spaceموقع ماي سبيس )  -2
لى خدمات أخرى كالمدونات ونشر الصور إضافة إاألصدقاء المسجميف في الخدمة 

والموسيقى ومقاطع الفيديو وممفات المواصفات الشخصية لؤلعضاء المسجميف. وقد 
المشابية األخرى، حتى صار ارتفعت شعبية الموقع تدريجيا بنسبة أكبر مف المواقع 

يمثؿ جزءًا ميمًا مف الثقافة الشعبية المعاصرة خاصة في البمداف الناطقة 
 (26)باإلنجميزية.

: وىو جزء مف منظومة شبكات التواصؿ االجتماعية (Twitterموقع تويتر) -3
عف  Tweetsويقدـ خدمة تدويف مصغرة والتي تسمح لمستخدميو بإرساؿ تحديثات 

عف  حرفا لمرسالة الواحدة، وذلؾ بشكؿ مباشر 14حالتيـ بحد أقصى ال يتجاوز 
برامج  أو SMSرساؿ رسالة نصية قصيرة إطريؽ موقع تويتر أو عف طريؽ 

المحادثة الفورية أو التطبيقات التي يقدميا المطوروف. وقد أطمؽ الموقع رسميا 
ـ ولـ يقؼ عند حدود المغة اإلنجميزية فقط، بؿ سعى 2006لممستخدميف في أكتوبر 

الى ادخاؿ لغات عالمية أخرى، وشيد الموقع تفاعبًل متزايدًا مف قبؿ مرتادي مواقع 
بمغ  2013افسًا قويًا لموقع الفيس بوؾ، ففي أكتوبر التواصؿ االجتماعي، جعمو من

 (27) مميوف مشترؾ. 25عدد المشاركيف عمى تويتر في الوطف العربي حوالي 

شبكة اجتماعية أمريكية، أسسيا وىو موقع ويب و  (:Hi5موقع هاي فايف )  -4
ـ تـ شراء الموقع مف قبؿ 2010ـ، ومع أوائؿ عاـ 2003رامو يممنشي( عاـ )

عمى تصنيع ) بيغ سيكس( لؤللعاب. وفكرتو تقوـ عمى قدرة كؿ مستخدـ شركة 
، ويمكف لممستخدـ وضع صور وموسيقى صفحتو الشخصية بنفسو )بروفايؿ(

أف يبعثوا والمزيد مف التقنيات األخرى عمى صفحتو الشخصية، ويحؽ لممستخدميف 
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يـ ارساؿ طمبات اإللكتروني الى بعضيـ البعض. مثمما يحؽ لبطمباتيـ عبر البريد  
الصداقة وباإلمكاف مقابمة األصدقاء الجدد والقدماء بطريقة مبسطة ومجانية، وتتيح 
الشبكة أيضًا امكانية رؤية شبكة األصدقاء ومراسمتيـ والبحث في محتوى الموقع 
الخاص بيـ مف صور أو أفبلـ أو موسيقى والتعميؽ عمييا. وفي أوائؿ عاـ 

باإلنتقاؿ التدريجي مف موقع شبكة اجتماعية الى  ـ، بدأت شبكة ىاي فايؼ2010
 (28)موقع ألعاب اجتماعية.

مف قبؿ شركة  وىو موقع تواصؿ اجتماعي يدار(: Orkutموقع أوركت) -5
مع  وتـ تصميـ ىذه الخدمة لتوفر لممستخدميف فرصة اإللتقاء(،Googleجوجؿ )

أصدقاء قدامى وتكويف صداقات جديدة. وال يحظى موقع أوركت بالشعبية ذاتيا التي 
يحظى بيا موقعي الفيس بوؾ وماي سبيس في الواليات المتحدة، لكنو يحظى 

 بشعبية كبيرة في دوؿ أمريكا الجنوبية واليند والياباف.
ويصنؼ كموقع اجتماعي ميني متخصص  (:LinkedInموقع لينكدان ) -6

بوي، يرتاده المينيوف والمديروف وأصحاب العمؿ والمستثمروف وكذلؾ الشباب ونخ
، وبدأ التشغيؿ الفعمي 2002الجامعي الباحث عف وظيفة، تأسس الموقع في ديسمبر

مميوف مشترؾ في العالـ،  200بمغ عدد رواده  2013. وفي أكتوبر 2003في مايو
 (29)وف مشترؾ.ممي 6أما في الوطف العربي فقد بمغ عددىـ حوالي 

وىو مف أكبر واشير المواقع العربية التي طورت في  موقع أصحاب مكتوب: -7
نظاميا كشبكة اجتماعية تجمع مستخدمي الموقع وتقدـ ليـ العديد مف الخدمات 
حيث يتمكف أعضاء الموقع مف التواصؿ مع اصحابيـ القدامى أو بناء صداقات 
جديدة كما يمكف لؤلعضاء تحميؿ صور وممفات موسيقى وفيديوىات، وكتابة 

ونشرىا وتقديـ األلغاز واإلستفتاءات.مثمما يحتوي الموقع عمى مجموعة مف  مدونات
رساؿ آرائيـ ومناقشة ا  بيا و  المنتديات المتخصصة، التي يمكف لؤلعضاء المشاركة
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( بشراء الموقع العربي حيث يتـ Yahooالمواضيع المطروحة. وقد قامت شركة )
لى إصؿ عدد مستخدمي مكتوب وقد و  إدارتو حاليا مف قبؿ تمؾ الشركة العمبلقة

 مميوف مستخدـ. 16كثر مف أ
خدـ مف وىي مواقع عمى الشبكة العنكبوتية تسمح لممست المفضالت االجتماعية: -
وأرشفتيا، ومشاركتيا مع باقي األعضاء المسجميف في ىذه المواقع،  نشاء مفضبلتوإ

وىذه المفضمة ال ترتبط بجياز المستخدـ كما ىي العادة، بؿ ىي مفضمة موجودة 
 عمى شبكة اإلنترنت.

ىا مف قبؿ ؤ نشاإالمدونات مواقع يتـ  تعدمواقع استضافة المدونات االجتماعية:  -
ألي سمطة أو ىيئة أو جية، وىي عبارة عف مركز فراد ال تخضع أموعة فرد أو مج

لآلراء ووجيات النظر في كؿ الموضوعات واألفكار التي يختارىا المشاركوف، 
بداء اآلراء وعرضيا في مختمؼ األشكاؿ، ا  بر مف األدوات الشائعة لمتعبير و وتعت

وتسيـ مواقع المدونات في بناء مجتمعات افتراضية مف الكتاب والمشاركيف في 
 ومف أىـ المواقع التي توفر خدمات اإلستضافة لممدونات: (30)لمواقع المرتبطة.ا

فة مدونات وىو موقع يقدـ خدمة استضا(: Word Pressالوورد بريس) -1
نشاء مدونات عربية، ويحتوي عمى العديد مف إمكانية إاحترافية، مثمما يتيح 

ضافات" أنة احترافية، غير أف اغمب اإلضافات التي تسمح بالحصوؿ عمى مدو 
 صبحت غير مجانية.أالوورد بريس" الرصينة 

وىو موقع يوفر خدمة استضافة مدونات مجانية (: Blogger)موقع بموجر -2
نو يحتوي عمى بعض ألى إضافة إموقع بموجر بالبساطة  بالمغة العربية، ويتميز

 ركة جوجؿ، ويحتؿ المركزاإلضافات المجانية الرصينة، ويدار الموقع مف قبؿ ش
 (31)الحادي عشر عالميا حسب تصنيفات موقع أليكسا.
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وىو موقع خدمات اجتماعي، ينظر لو البعض عمى  (:Tumblerموقع تمبمر) -2
، وىناؾ مف أنو شبكة اجتماعية تقدـ خدمة تدويف مصغرة، عمى غرار شبكة تويتر

يعده منصة تدويف مصغرة، تسمح لمستخدمييا بالتدويف عمى شكؿ نص أو صورة 
أوممفات فيديو أو روابط أو اقواؿ أو ممفات صوتية. كما أف المستخدميف يمكنيـ 

 متابعة بعضيـ البعض حيث تظير تحديثاتيـ عمى حسابات مف يتابعونيـ. 

اتصالية تقدـ خدمة المشاركة بمقاطع وىي مواقع  مواقع مشاركة مقاطع الفيديو: -
 الفيديو مع األصدقاء والمشتركيف في ىذه المواقع، ومف أشيرىا:

تقوـ فكرة الموقع أساسًا عمى مشاركة  (:You Tubeموقع اليوتيوب ) -1
الجميور بمقاطع الفيديو التي يود المستخدـ نشرىا، حيث باإلمكاف القياـ بوضع 

قبؿ شخص ما، أو المشاركة بمقاطع فيديو نالت  فيديوات خاصة تـ انجازىا مف
اإلعجاب مف قبؿ الشخص المشاىد أو المشترؾ، سواء كانت ىذه المقاطع تمثؿ 
أخبارًا أو ُطرفا أو أغاني، لقد القت فكرتو نجاحًا ساحقًا لدى المستخدميف، حيث 
كاف بمثابة القناة الخاصة التي يبث مف خبلليا كؿ فرد ما يحمو لو، وبحسب 
تصنيفات موقع اليكسا يعد موقع اليوتيوب حاليا ثالث اكثر المواقع شعبية في العالـ 
بعد الفيس بوؾ وجوجؿ، حيث يصؿ عدد الزيارات لمشاىدة األفبلـ المعروضة عمى 

 مميوف زيارة. 4الموقع يوميا ما يزيد عمى 
اإلختبلؼ وىذا الموقع ال يختمؼ كثيرا عف الموقع السابؽ ، لكف اليوتيوب النقي:  -0

الوحيد أف سياسة الموقع ترفض نشر مقاطع الفيديو المخمة باآلداب أو التي يمكف 
 (32)أف تخدش الحياء العائمي، وشعارىا ) شاىد اطمئف أنشر( .

موقع اجتماعي متطور ومغاير لمواقع لمقاطع الفيديو: هو  Keekموقع  -2
ـ، ويعتمد عمى 2011عاـ التواصؿ االجتماعي األخرى المشابية، بدأ العمؿ بو في 

مشاركة المستخدميف والمشتركيف بمقاطع الفيديو المسجمة، فبدؿ أف يكتب المستخدـ 
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يقوـ بنشر فيديو ال تتجاوز تغريدة في تويتر أو يقوـ بنشر كتاباتو في الفيس بوؾ 
، حيث تتيح برمجتو لممشترؾ غير، والموقع فكرتو جديدة نسبيا ثانية فقط ال 36مدتو

نشر يومياتو أو بعض الفوائد أو اإلجابة عف بعض اإلستفسارات واألسئمة أو نشر 
 (33)بعض األخبار.

مواقع لممشاركة بالصور الفوتوغرافية، حيث تسمح وىي مواقع مشاركة الصور:  -
 لممستخدـ بنشر صوره الشخصية في الموقع ومشاركتيا مع اآلخريف، ومف أشيرىا

الذي يتيح امكانية المشاركة بالصور ومقاطع الفيديو  (Flicker)فميكر موقع
وحفظيا وتنظيميا، وقد أخذ الموقع شيرتو مف خبلؿ ابتكاراتو المتنوعة كإضافة 
التعميقات عمى الصور مف قبؿ الزائريف وكممات المفاتيح، وىناؾ موقع آخر لمصور 

ال يختمؼ  (Instagram)ستغراـ الفوتوغرافية أضحى أكثر شيرة ىو موقع االن
كثيرا عف الموقع السابؽ، وقد حضي بالفترة األخيرة باإلقباؿ الواسع مف قبؿ جميور 

 المستخدميف خاصة عمى أجيزة الياتؼ المحموؿ.
 نتائج البحث:

 أوال: استخدام الشباب لمواقع وشبكات التواصل االجتماعي 
اسػػػػتخداـ فئػػػػة الشػػػباب  فػػػػي مممكػػػػة البحػػػريف لمواقػػػػع وشػػػػبكات  ىيمكػػػف توضػػػػيح مػػػد

التواصؿ االجتماعي مف خبلؿ معرفة أنماط االستجابة ونسبيا المئوية، والجدوؿ رقـ 
يوضح مدى استخدام الشباب البحريني لمواقعع وشعبكات (2)جدول رقم ( يوضح ذلؾ.3)

 التواصل االجتماعي
 النسبة المئوية % ؾ االستجابة
 37.1 78 دائماً 
 42.4 89 أحياناً 
 16.2 34 نادراً 
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 4.3 9 أبداً 
 %100 210 المجموع

يوضح الجدوؿ أعبله أف المبحوثيف الذيف يستخدموف مواقع وشبكات التواصؿ 
%( مف النسبة الكمية وترتيبيـ  42.4االجتماعي بدرجة )أحيانًا( كانت نسبتيـ )

أنيـ يستخدموف ىذه المواقع والشبكات  %( مف المبحوثيف37.1أواًل، بينما أكد )
%( مف العينة أنيـ يتعرضوف ليذه الشبكات 16.2بشكؿ )دائـ(، في حيف أكد )

%( 4.3التواصمية بشكؿ )نادر(، وأخيرًا أجاب عدد محدود مف المبحوثيف وبنسبة )
أنيـ ال يتعامموف مع مواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي مطمقًا. وبذلؾ سوؼ يتـ 

( مفردة 201ينة المتبقية ىي )د الفئة األخيرة مف العينة الكمية، وتصبح العاستبعا
 ، ممف تنطبؽ عمييـ شروط  التعرض والمشاىدة.فقط

 ثانيعععًا: متابععععة الشعععباب لممواقعععع والشعععبكات االجتماعيعععة بخصعععوص قضعععايا العععوعي 
 .الصحي

تي يرتادىا االجتماعية اليمكف قياس آراء الشباب لمعرفة أكثر المواقع والشبكات 
ف بخصوص قضايا الوعي الصحي، وتسجيؿ النسب المئوية المؤيدة و المبحوث

 ( يوضح ذلؾ.4والمعارضة لكؿ موقع وحسب رؤية المبحوثيف، والجدوؿ رقـ )
( يوضح أكثر المواقع والشبكات متابعة من قبل الشباب بخصوص 4جدول رقم )

 قضايا الوعي الصحي
 ال نعم الموقع أو الشبكة

 % ك % ك
   الفيس بوك  1

(Facebook) 
175 87.1 26 12.9 

 34 16.9 167 83.1 (My Spaceماي سبيس ) 2
 182 90.5 19 9.5 (Twitterتويتر )  3
 14 7.0 187 93.0 (Hi5هاي فايف )  4
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 6 3.0 195 97.0 (Orkutأوركت )  5
 56 27.9 145 72.1 (LinkedInموقع لينكد ) 6
أصحاب مكتوب  7

(MAKTOB) 
44 21.9 157 78.1 

 Digالمفضالت االجتماعية 7
)) 

62 30.8 139 69.2 

 Wordالوورد بريس )  8
Press) 

16 8.0 185 92.0 

 11 5.5 190 94.5 (Bloggerبموجر )  9
 8 4.0 193 96.0 (Tumblerتمبمر)  10
 193 96.0 8 4.0 (You Tubeاليوتيوب )  11
 Keek 111 55.2 90 44.8موقع كيك   12
 24 11.9 177 88.1 (Flickerفميكر )  13
 165 82.1 36 17.9 (Instagramاالنستغرام )  14

يتضح مف الجدوؿ أعبله أف أكثر مواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي التي يرتادىا 
الشباب بخصوص القضايا الصحية وقضايا الوعي الصحي ىو موقع )اليوتيوب( 

%(، في حيف جاءت شبكة )تويتر( بالمرتبة 96.0وجاء بالمرتبة األولى بنسبة )
%(، وفي المرتبة الثالثة حّمت شبكة )الفيس بوؾ( وبنسبة 90.5الثانية وبنسبة )
 %( مف أصوات المبحوثيف. 87.1مئوية قدرىا )

ثالثًا: الدوافع األساسية لتعرض الشباب لمقضايا الصحية في مواقع وشبكات 
 التواصل االجتماعي

تـ قياس االستجابات أو الدوافع األساسية  لتعرض الشباب لمقضايا الصحية في 
مواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي، مف خبلؿ عرض مجموعة مف ىذه الدوافع 

( يوضح أىـ 5وقياس آراء المبحوثيف واستخراج النسب المئوية، والجدوؿ رقـ )
 النتائج.
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ض الشباب لمقضايا الصحية في مواقع ( الدوافع األساسية لتعر 5جدول رقم )    

 وشبكات التواصل االجتماعي 
 ال نعم االستجابة أو الدوافع ت

 % ك % ك
 52.2 105 47.8 96 دافع االنفتاح عمى مصادر اإلعبلـ الصحي 1
 56.2 113 43.8 88 دافع انتقاء مصادر المعرفة الصحية 2
 71.6 144 28.4 57 دافع تحميؿ المعرفة الصحية واخضاعيا لمتمحيص 3
 11.4 23 88.6 178 دافع التثقيؼ والتوعية الصحية 4
 17.9 36 82.1 165 دافع تصحيح السموؾ الصحي والوقائي 5
 44.3 89 55.7 112 دافع تجنب األمراض الوبائية والمزمنة 6
 67.2 135 32.8 66 دافع المشاركة االيجابية في األنشطة الصحية 7
 23.4 47 76.6 154 القواـ وبناء الجسـ السميـدافع تعديؿ  8

يتبّيف مف الجدوؿ السابؽ أف أكثر الدوافع لتعرض الشباب مف المبحوثيف لمقضايا 
الصحية عبر مواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي ىو )دافع التثقيؼ والتوعية 

%( وحاز عمى المرتبة األولى، في حيف جاء )دافع 88.6الصحية( وبنسبة )
% ( مف 82.1السموؾ الصحي والوقائي( بالمرتبة الثانية وبنسبة قدرىا ) تصحيح

أصوات المبحوثيف، وفي المرتبة الثالثة حاز )دافع تعديؿ القواـ وبناء الجسـ السميـ( 
%(، أما )دافع تجنب األمراض الوبائية والمزمنة( فقد ناؿ المرتبة 76.6وبنسبة )

 %(. 55.7الرابعة بنسبة قدرىا )
االشععباعات المتحققععة لععدى الشععباب نتيجععة التعععرض لمقضععايا الصععحية فععي  رابعععا:

  مواقع التواصل االجتماعي
( أىػػػـ اإلشػػػباعات المتحققػػػة عنػػػد الشػػػباب نتيجػػػة تعرضػػػيـ 6يوضػػػح الجػػػدوؿ رقػػػـ )

لمقضػػايا والموضػػوعات الصػػحية المنتشػػرة فػػي مواقػػع وشػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي، 



 الجديد في تعزيز الوعي الصحيدور اإلعبلـ           العدد الثاني –مجمة كمية الفنوف واإلعبلـ 
   

55 

 

حيث تـ توزيع األرقاـ والنسب المتفاوتة آلراء المبحوثيف، ومف ثـ اسػتخراج المتوسػط 
 الحسابي ومستوى التصنيؼ وفؽ تدرج ليكرت الثبلثي. 

االشباعات المتحققة لعدى الشعباب نتيجعة التععرض لمقضعايا  ( يوضح6جدول رقم )
 الصحية في مواقع التواصل االجتماعي

حد موافق إلى  موافق العبارة ت
 ما

المتوسط  غير موافق
 الحسابي

 التصنيف

 % ك % ك % ك
زيادة الثقافة  1

والمعمومات 
 الصحية

 مرتفع 2.44 6.0 12 43.3 87 50.7 102

اشباع الرغبة في  2
االكتشاؼ وحب 

 االستطبلع

 متوسط 2.14 15.4 31 54.7 110 29.9 60

سيولة التواصؿ  3
مع مصادر 
المعمومات 

 الصحية

 متوسط 2.23 13.9 28 48.8 98 37.3 75

مواكبة التطورات  4
الحديثة في 

 تكنولوجيا الطب

 متوسط 2.01 29.9 60 38.3 77 31.8 64

معرفة أسباب  5
وطرؽ الوقاية مف 

 األمراض

 مرتفع 2.48 4.0 8 43.8 88 52.2 105

معرفة أىـ  6
المؤسسات 

الصحية والطبية 
 في العالـ

 متوسط 1.94 31.3 63 42.3 85 26.4 53

مشاىدة طرؽ  7
جراء  تحضير وا 

 العمميات الجراحية

 متوسط 1.83 39.8 80 37.3 75 22.9 46
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اإلطبلع عمى  8
األبحاث العممية 

المتطورة في 
صناعة األدوية 

 والعقاقير

 منخفض 1.63 51.8 104 32.8 66 15.4 31

تنمية السموؾ  9
الصحي في 
 حياتنا اليومية

 مرتفع 2.46 6.5 13 40.8 82 52.7 106

تعزيز الوعي  10
 بالتغذية الصحية

 متوسط 2.22 19.9 40 37.8 76 42.3 85

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف أكثر اإلشباعات المتحققة مف تعرض الشباب لمقضايا 
)معرفة أسباب وطرق الوقاية الصحية في مواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي كاف 

( وبتصنيؼ مرتفع، وجاءت 2.48حيث ناؿ متوسط حسابي قدره ) من األمراض(
بالمرتبة الثانية  )بتنمية السموك الصحي في حياتنا اليومية(اإلشباعات المتعمقة 

)زيادة الثقافة والمعمومات ( ويعد مرتفع أيضًا، أما 2.46وبمتوسط حسابي قدره )
( وتصنيفو مرتفع 2.44فجاءت بالترتيب الثالث بمتوسط حسابي قدره ) الصحية(
 أيضا.

 ممخص النتائج:
ارتفاع معدؿ استخداـ الشباب في البحريف لمواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي  -1

 .%(75.7)وبنسبة 
أف أكثر مواقع وشبكات التواصؿ االجتماعي التي يرتادىا الشباب بخصوص  تبيف -2

وجاء بالمرتبة األولى  )اليوتيوب(القضايا الصحية وقضايا الوعي الصحي ىو موقع 
 .%(96.0)بنسبة 
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بالترتيبيف الثاني والثالث عمى التوالي في  "فيس بوك"وشبكة  "تويتر"جاءتا شبكة  -3
قياس أكثر المواقع والشبكات ارتيادًا مف قبؿ الشباب بخصوص قضايا الوعي 

 عمى التوالي مف أصوات المبحوثيف.%( 87.1)و %(90.5)الصحي، ونالتا نسبة 
ف أكثر الدوافع لتعرض الشباب مف المبحوثيف لمقضايا الصحية عبر مواقع تبّيف أ -4

وبنسبة  )دافع التثقيف والتوعية الصحية(وشبكات التواصؿ االجتماعي ىو
)دافع تصحيح السموك وحاز عمى المرتبة األولى، في حيف جاء  %(88.6)

 مف أصوات المبحوثيف. %(82.1)بالمرتبة الثانية وبنسبة قدرىا  الصحي والوقائي(
اتضح أف أكثر اإلشباعات المتحققة مف تعرض الشباب لمقضايا الصحية في مواقع  -5

 )معرفة أسباب وطرق الوقاية من األمراض(وشبكات التواصؿ االجتماعي ىو 
 وبتصنيؼ مرتفع.( 2.48)حيث ناؿ متوسط حسابي قدره 

بالمرتبة  تنا اليومية()بتنمية السموك الصحي في حياجاءت اإلشباعات المتعمقة  -6
 وبمستوى تصنيؼ مرتفع.( 2.46)الثانية وبمتوسط حسابي قدره 

عمى الترتيب  )بزيادة الثقافة والمعمومات الصحية(حصمت اإلشباعات المتعمقة  -7
 وبتصنيؼ مرتفع أيضا.( 2.44)الثالث بمتوسط حسابي قدره 

 اإلستنتاجات:
باب في مممكة البحريف عمى مواقع اّتضح أف ىناؾ إقبااًل كبيرًا مف قبؿ فئة الش -1

وتعد ىذه نسبة %(، 75.7)وشبكات التواصؿ االجتماعي، حيث بمغت نسبتيـ 
كبيرة تعطي داللة قطعية عف مدى انتشار اإلعبلـ الجديد واقباؿ الشباب عمى 

 برامجو التكنولوجية الحديثة.
لمقاطع الفيديو واألفبلـ باألولوية لدى فئة الشباب بخصوص  )اليوتيوب(موقع حظي -2

تمتو %(، 96.0)القضايا الصحية وقضايا الوعي الصحي، وناؿ نسبة عالية بمغت 
وبنسب عالية أيضًا، وىذا يدّلؿ أف الشباب )فيس بوك(  ومف ثـ شبكة)تويتر(  شبكة
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قارير واألخبار في متابعة يميؿ إلى المقاطع الصورية واألفبلـ أكثر مما يميؿ إلى الت
القضايا الصحية، عمى اعتبار أف الصورة أكثر قدرة عمى اإلقناع والرسوخ في 

 الذاكرة مف الكممة المكتوبة أو المنطوقة.
مف بيف %( 88.6) بالمرتبة األولى وبنسبة)دافع التثقيف والتوعية الصحية( جاء  -3

واقع وشبكات التواصؿ دوافع تعرض الشباب المبحوثيف لمقضايا الصحية عبر م
االجتماعي، مما يعطي داللة عف مدى تنامي الوعي بيف فئة الشباب في تثقيؼ 
أنفسيـ صحيًا وترسيخ الوعي باألمور الصحية، بحيث تجاوز ىذا الدافع العديد مف 

 الدوافع األخرى.
اف أكثر اإلشباعات المتحققة مف تعرض الشباب لمقضايا الصحية في مواقع  -4

 )معرفة أسباب وطرق الوقاية من األمراض(اصؿ االجتماعي ىو وشبكات التو 
وبتصنيؼ مرتفع. وىذا يدؿ عمى مدى الثقة ( 2.48)حيث ناؿ متوسط حسابي قدره 

التي يولييا قطاع الشباب لممواقع الرصينة وغير الرصينة عبر اإلعبلـ الجديد عمى 
ا، خاصة المواقع حد سواء، في التعرؼ عمى أسباب األمراض وكيفية الوقاية مني

التي يشرؼ عمييا أطباء متخصصوف، أو المواقع المجيولة التي ال تمت لقطاع 
 الصحة بصمة، وىذا اإلشباع بحد ذاتو قد يؤدي إلى نتائج مشوبة بالمخاطر.

المرتبة  )بتنمية السموك الصحي في حياتنا اليومية(نالت اإلشباعات المتعمقة  -5
حيث يتضح مدى اىتماـ قطاع الشباب بالتزاـ الثانية مف بيف إشباعات الشباب، 

اتجاىات سموكية صحية  تنافي ما تعود عميو في حياتو اليومية، سواء مف خبلؿ 
اإلقبلع عف العادات السيئة مثؿ:  قّمة الحركة، التخمة مف الطعاـ، التدخيف، 
الجموس الخاطئ خمؼ شاشة الكومبيوتر...ألخ، أو مف خبلؿ تنمية تقاليد صحية 

 دة تـ اإلطبلع عمييا مف خبلؿ مواقع التواصؿ االجتماعي. جدي
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