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 :الُمستخلص

الدراسة الكشف عن إسهامات وسائل التواصل االجتماعي في بناء ثقافة التنمية المستدامة من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا هدفت 
( طالًبا 150بجامعة طيبة. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي. واستخدمت االستبانة كأداة. وتكونت عينة الدراسة من )

ليا. واستخدمت الباحثة عددًا من األساليب اإلحصائية للوصول لنتائج الدراسة منها: )المتوسطات وطالبة، من طلبة الدراسات الع
الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين األحادي(. وأظهرت النتائج: أن إسهامات وسائل التواصل االجتماعي في بناء ثقافة 

العليا بجامعة طيبة في مجال الوعي الصحي، واالستهالكي، والبيئي كانت متوسطة. التنمية المستدامة من وجهة نظر طلبة الدراسات 
كذلك أظهرت أنه ال يوجد اختالف في وجهات النظر بين الطلبة الذكور واإلناث في إسهامات وسائل التواصل االجتماعي في بناء 

الكي، والبيئي كذلك ال تختلف وجهة نظر طلبة كلية ثقافة التنمية المستدامة بشكل عام، وكذلك في مجال الوعي الصحي، واالسته
العلوم، وطلبة كلية التربية في إسهامات وسائل التواصل االجتماعي في بناء ثقافة التنمية المستدامة بشكل عام، وفي مجال الوعي 

يع رة التأكيد على جعل مواضالصحي، واالستهالكي، والبيئي. وقدمت الباحثة عددًا من التوصيات والمقترحات، كان من أهمها: ضرو 
التنمية المستدامة وخاصة في المجال الصحي واالستهالكي والبيئي، المنشورة بوسائل التواصل االجتماعي، أكثر جاذبية لضمان 

اصل و المتابعة لها، وتفعيل دور الجامعات، والمؤسسات غير الحكومية في اإلسهام في التخطيط، والتنفيذ، والتقويم لبرامج وسائل الت
 االجتماعي الهادفة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.

  الوعي الصحي، الوعي االستهالكي، الوعي البيئي. وسائل التواصل االجتماعي، التنمية المستدامة، :مفتاحية كلمات

 

 المقدمة:

سريعة ومتالحقة تتوالى في شتى المجاالت على المستويات:  تمع بزوغ فجر القرن الواحد والعشرين، شِهد العالم تطورات وتغيرا
 السياسية، واالجتماعية، والثقافية، واالقتصادية، على الصعيدين المحلي، والعالمي على حد سواء.

طرحها شكاالت تإإن ما يشهده العالم اليوم من تحوالت في مختلف الميادين وما يعيشه من لذلك ف" 
اإليقاعات المتسارعة للتدخل البشري في كل االتجاهات وعبر كل المسارات وباعتماد مختلف 

الوسائل المتاحة جعل هاجس الديمومة والعيش الكريم لكل مواطن على هذه المعمورة يشغل بال 
ل تأمين لى البحث عن سبإ يدفع بالهياكل الحكومية وبمختلف المنظمات اإلقليمية والدوليةو  ،الجميع

 .والعمل على إقامة برامج تنموية شاملة تتجه نحو الجودة واالستدامة .الظروف المالئمة لحياة أفضل
ق التنمية يفالحق بالتمتع ببيئة سليمة واالرتقاء بجودة الحياة هما مقومان أساسيان ومتالزمان لتحق

 .(322: 2006)الطرهوني، " المستدامة التي ينشدها الجميع وتتوق إليها كل األمم في عالمنا الراهن

 

التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على تلبية  إنهاحيث  من وتحتل التنمية المستدامة أهمية كبيرة
قد توجه لى بعدها البيئي، أما في الوقت الحاضر فإفقد كان ينظر سابقًا  ،لى مفهوم التنمية المستدامةإاحتياجاتها، ولقد تغيرت النظرة 
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لحاضر والمستقبل ألجيال ا فالتنمية المستدامة منصفة وعادلة .وبيئية ،واجتماعية ،اقتصادية اً التركيز إليها بكونها عملية تتضمن أبعاد
 .(2013 ،وخير )حسب الكريم

ولما كانت التنمية تعتمد على عدالة التوزيع وترشيد االستهالك، فإن ذلك يتطلب تربية تقوم على نشر الوعي اإلنتاجي وغرسه لدى 
قوقه عتدال لدى الفرد في تقدير حااللى غرس عادات استهالكية صحيحة لتضمن ترشيد االستهالك، وبالتالي إالطلبة، باإلضافة 

وواجباته التي ترتبط بتنمية المجتمع، فالتربية هي التي تستطيع تغيير اتجاهات األفراد وتنمية الشخصية لمساعدتهم على التكيف 
 .علميةاإليجابي مع بيئتهم الطبيعية واالجتماعية وال

ء اوتبدأ ثقافة التنمية المستدامة من الطفولة في البيت عن طريق األم؛ فهي المدبر األول للموارد والبيئة فعن طريق ترشيد االستخدام للم
حيد بيل الو من خالل التعليم الذي هو الس . وُيستكمل بناء هذه الثقافةوالطاقة يتم غرس األسس األولى للوعي بثقافة التنمية المستدامة

ي يجب وال يخفى الدور المهم للمناهج الدراسية التفيتم ذلك من خالل حصول الجميع على فرص متساوية للتعليم،  ،لالرتقاء بالمجتمع
 ،نظيف الشواطئكت ؛تتمحور حول مفاهيم مرتبطة بالتنمية التي منهجيةغير ال األنشطةو  ،لمفاهيم التنمية المستدامة أن تكون متضمنة

 .دامة، وغيرها في سبيل بناء ثقافة التنمية المستودعم المنتجات الصديقة للبيئة ،ونشر ثقافة تدوير النفايات ،ئقوتشجير الحدا

وبما أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أبرز مالمح التقدم العلمي والتكنولوجي، فإن الكثيرين يرون أن توظيف هذه التكنولوجيا 
المتعددة، هو ما سيؤدي إلى وجود تنمية شاملة فيها، األمر الذي يمكنها من أن تتبوأ مركزًا متقدمًا  في أنظمة المجتمعات ومؤسساته

 (.1: 2014، )الشريف "في صدارة هذا العالم المتنافس

(، والواتساب Twitter) (، والتويترSkype) (، والسكايبFacebook) وتعد شبكات التواصل االجتماعي المتمثلة في: الفيس بوك
(WhatsAppوالتيليجرام ،) (Telegram،) واليوتيوب (YouTube من المنتجات التكنولوجية الحديثة، وتتعدد استخداماتها، فهناك )

 وهي إحدى وسائل الترفيه والتسلية المتوفرة، فهي تعتمد على الغرض من استخدامها ،أو ثقافية ،من يستخدمها ألهداف علمية
يضًا وسيلة من وسائل التعليم أصل، ولكن تعد ألفشبكات التواصل االجتماعي هي وسائل إعالم في ا ،(2015)العريشي والدوسري، 

 تيرالى تغيإفي تربية األجيال الناشئة، وإكسابهم عادات واتجاهات جديدة، ومن الممكن أن تؤدي  اً مهم اً المتوفرة التي تؤدي دور 
 اجتماعية ذات أهمية.

في المساهمة في قضايا المجتمع من خالل مشاركة الشباب في تلك القضايا، وذلك عن  اً مهم اً عي دور مواقع التواصل االجتمال كما أن
بإنشاء صفحات خاصة بهم، ومن ثم يقومون بتبني قضايا مجتمعية ضمن اهتماماتهم، ويقومون بنشرها والدفاع عنها  همطريق قيام

 .(2013 )حموده، باستخدام مهاراتهم

 .، والتوجيه بقضايا التنمية المستدامةواإلرشادستدامة تساهم تلك الشبكات في مزيد من التوعية، ففي مجال التنمية الم

وبناًء على ما سبق فإن الدراسة الحالية تسعى لبحث مدى إسهامات وسائل التواصل االجتماعي في بناء ثقافة التنمية المستدامة لدى 
 وتأثرًا بها، وهم فئة الشباب.فئة من المجتمع هي األكثر استخدامًا لها، 
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 :وأسئلتها مشكلة الدراسة

تعد قضية التنمية المستدامة والوعي بتفاصيلها وبناء الثقافة المتعلقة بها من القضايا العالمية الملحة، األمر الذي دعا الكثير من 
ه الثقافة لنشر هذفعاليات والمؤتمرات المختلفة والمراكز البحثية لعقد ال ، والمدارس، ووسائل اإلعالم،والجامعات ،المؤسسات الدولية

  الهامة على المستوى اإلنساني   واألخالقي على حد سواء.

( "تحويل عالمنا من 2015) قمة األمم المتحدة للتنمية المستدامةومما يدلل على هذا االهتمام العالمي للعديد من الفعاليات المهمة؛ ك
ة اليونسكو بالتعاون مع حكومة اليابان بتنظيم المؤتمر العالمي للتعليم من أجل التنمية كما قامت منظم أجل الناس والكوكب".

(. كذلك المؤتمر الدولي الثامن 2017 )أمين، ( تحت شعار "التعلم من أجل مستقبل مستدام"2017) المستدامة في آيشي ناغويا
)أكتوبر  يةتحت رعاية جامعة الدول العرب (ة في إطار التنمية المستدامةلالتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بعنوان )الصحة والبيئ

العربي للتنمية المستدامة" بالتعاون مع وزارة االستثمار والتعاون  األسبوعمانة العامة للجامعة العربية بتنظيم "(، وبادرت األ٢٠١٨
( بمقر األمانة العامة لجامعة 2017مايو ) 17-14ترة من الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الدولي واألمم المتحدة خالل الف

( بهدف إثاره االهتمام بشأنها، والتوعية 2015ديسمبر  17القرى ) أمهم الذي استضافته جامعة مالدول العربية، وأيضا المؤتمر ال
القادمة  تدامة تحفظ لألجيالتنمية مس إلىبماهيتها والتعرف على أفضل سبل مواجهة التحديات التي تحيط بكوكب األرض وصوال 

ته لها، وأيضا المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم والبيئة والتنمية المستدامة الذي أقام تعالى حقها في الموارد الطبيعية التي وهبها هللا
 .(2018العام )خالل ( ISCESD)ر االزه ةجامع

( وهو من ضمن سلسلة تقارير أعدتها منظمة اليونسكو، حيث خصص 2016) والجدير بالذكر أن التقرير العالمي لرصد التعليم لعام
عرض أهداف خر، فاستآالتقرير لذلك العام قضية التنمية المستدامة بالعرض والشرح، باعتبارها قضية عالمية، ال تخص مجتمع دون 

 المستدامة. بكيفية تسخير التعليم لخدمة التنمية الهدف الرابع للتنمية المستدامة، والمتعلق اً صو التنمية المستدامة السبعة عشر، وخص

جاوزت ت والتي، المعاصر فراد في مجتمعناألحدى أهم موجهات تفكير واتجاهات اهي إوسائل التواصل االجتماعي  وعلى اعتبار أن
هذه  قد أضحتاألخيرة، ف مستخدميها بصورة ملحوظة في اآلونةفضاًل عن ازدياد أعداد سواء،  الحدود الجغرافية والمكانية على حد  

شبكات في وقتنا الحالي أداة من أدوات نقل المعارف وتبادل المعلومات في مجتمعاتنا العربية واحتلت الصدارة مقارنة بوسائل ال
ابها قطتعد وسائل التواصل االجتماعي الظاهرة اإلعالمية األبرز في عالمنا اليوم الستكذلك  .(2017 الرسول، )عبد االتصال التقليدية

شريحة كبيرة من فئات المجتمع، وخصوصًا فئة الشباب لما لهم من دور فاعل في أي مجتمع بما يمثلونه من طاقة وقابلية للتغيير 
 والتطوير.

العالمي والمحلي، ونظرًا الستحواذ شبكات  ينعلى الصعيد كبيرة جداً  لموضوع التنمية المستدامة أهمية ، فإنقوبناًء على ما سب
 والمجتمع السعودي خصوصًا، وكبر حجم ،التواصل االجتماعي على اهتمام الشباب في العالم العربي بمختلف فئاتهم االجتماعية

ة جاءت ضرور  ، من هناالحالي ظاهرة انتشار استخدامها، وقلة عدد الدراسات التي تطرقت لهذا الموضوع، تحديدًا مجتمع الدراسة
ى مجتمع ومدى نشر الثقافة المتعلقة بها لد الشبكات في مجال التنمية المستدامة الفعلي لدور تلكإجراء هذه الدراسة لتشخيص الواقع 

 : سؤالين اآلتيين، وبناء على ما سبق فإن الدراسة تسعى إلى اإلجابة عن الالدراسة

 من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا بجامعة طيبة؟ثقافة التنمية المستدامة ما إسهامات وسائل التواصل االجتماعي في بناء • 
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهة نظر طلبة الدراسات العليا بجامعة طيبة حول إسهامات وسائل التواصل االجتماعي • 
 ية(؟ت(، وتخصص الطالب )كلية علمية، كلية إنسانطالبا-طالب)في بناء ثقافة التنمية المستدامة تختلف باختالف متغيرات: الجنس 

 أهمية الدراسة:

 تي:تتمثل أهمية الدراسة في اآل

 تصدر و  ، باعتبارها حقًا من حقوق اإلنسان يجب أن يشمل الجميع،والقادمة ،أهمية قضايا التنمية المستدامة لألجيال الحالية
 .هذه القضايا للعديد من حلقات البحث والنقاش العلمية والمؤتمرات

  ًالتنمية  برؤى  الدور المتصاعد لمواقع التواصل االجتماعي خاصة بين فئة الشباب الذين يمثلون الفئة األكثر استهدافا
 .المستدامة

 معات، واإلعالم، والمؤسسات الدينية.تقديم معلومات وبيانات للمؤسسات المعنية بتنشئة الشباب: كاألسر، والجا 

 هداف الدراسة:أ

وجهة نظر طلبة الدراسات العليا إسهامات وسائل التواصل االجتماعي في بناء ثقافة التنمية المستدامة من  الكشف عن درجة - 
 )الوعي البيئي(، )الوعي الصحي(، )الوعي االستهالكي(. :في مجاالتبجامعة طيبة 

وجهة نظر طلبة الدراسات العليا إسهامات وسائل التواصل االجتماعي في بناء ثقافة التنمية المستدامة من درجة  الكشف عن - 
 .ات: جنس الطالب، وتخصصهباختالف متغير بجامعة طيبة 

 بناء الوعي بثقافة التنمية المستدامة لدى فئة طالب الجامعة. - 

 مصطلحات الدراسة: 

 المصطلحات التالية: تتبّنى الدراسة الحالية تعريف

 (:Social Networksشبكات التواصل االجتماعي ) •

 Web"وهي مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة اإلنترنت ظهرت مع الجيل الثاني للويب، أو ما يعرف باسم )
عة، انتماء )بلد، جام(، تتيح التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم حسب مجموعات اهتمام أو شبكات 2.0

مدرسة، شركة ... وغير ذلك(. ويجري كل ذلك بخدمات التواصل المباشر، مثل إرسال الرسائل، أو االطالع على الملفات 
 (.7: 2009الشخصية لآلخرين، ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض" )السيد وعبدالعال، 
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 :(Sustainable Developmentالتنمية المستدامة ) •

هي "تلك التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، فاالستدامة هي 
نموذج للتفكير حول المستقبل الذي يضع في الحسبان االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية في إطار السعي للتنمية وتحسين 

 (.269: 2016)بريك،  جودة الحياة"

كي الوتقصد الباحثة إجرائيًا بالتنمية المستدامة في ثنايا هذا البحث ثالثة أبعاد أساسية هي: البعد البيئي، والبعد الصحي، والبعد االسته
 على أساس أنها تمثل قضايا التنمية المستدامة األساسية.  

 (:Environmental Awarenessالوعي البيئي ) •

المفهوم الذي "يهتم بتزويد األفراد بالمعارف البيئية األساسية والمهارات، واألحاسيس، واالتجاهات البيئية المرغوبة. بحيث هو ذلك 
تمكنهم من االندماج الفعال مع بيئتهم التي يعيشون فيها، في إطار تحملهم المسؤولية البيئية المنشودة التي تضمن الحفاظ على 

 (516: 2017حاضرة والمستقبلية" )تونسي وبورنان، البيئة من أجل الحياة ال

 :Consumption Awareness)الوعي االستهالكي ) •

"هو النهوض، أو رفع السلوك االستهالكي الرشيد للشباب، وتكوين عادات واتجاهات سلوكية سليمة بكيفية اختيار وشراء السلع، 
 العناية وصيانتها بالطريقة السليمة واالنتفاع بها انتفاعًا كاماًل إلشباعأو الخدمات، ومعرفة المعلومات الخاصة بكيفية االستخدام و 

 (.354: 2012الرغبات" )شلبي والحسيني وحسن وعارف، 

 :Health Awareness)الوعي الصحي ) •

اقع لى و "هو مجموعة من األنشطة االتصالية، واإلعالمية، والتربوية الهادفة إلى توفير وعي صحي، من خالل إطالع الجمهور ع
الصحة، وتحذيرهم من مخاطر األوبئة، واألمراض، ومحاربة اآلفات، وبناء أجيال محصنة تحترم القيم الصحية، والوقائية" 

 (.66: 2015)فياض، 

 اإلطار النظري:

 (Social Networkالمبحث األول: وسائل التواصل االجتماعي )

 :مفهومها 

فيطلق عليها الشبكات االجتماعية، واإلعالم الجديد، وتنوعت مفاهيمها وسنسرد بعضًا من تتعدد مسميات وسائل التواصل االجتماعي، 
 تلك المفاهيم على النحو التالي:

( على أنها " مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة اإلنترنت ظهرت مع الجيل 7: 2009يعرفها السيد وعبد العال )
 (، تتيح التواصل بين األفراد في بيئةWeb 2.0الثاني للويب، أو ما يعرف باسم )
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مجتمع افتراضي يجمعهم حسب مجموعات اهتمام أو شبكات انتماء )بلد، جامعة، مدرسة، شركة ... وغير ذلك(. ويجري كل ذلك 
ي ومعلوماتهم التبخدمات التواصل المباشر، مثل إرسال الرسائل، أو االطالع على الملفات الشخصية لآلخرين، ومعرفة أخبارهم 

 يتيحونها للعرض".

 لفيديوهات والمعلومات من( على أنها مواقع إلكترونية يتم تبادل الصور وا2016كما يعرفها محمد )

كما تمكن مستخدميها من إجراء الدردشات والتعليقات، وتسهم في إيصال المقاطع المرئية والمسموعة واألخبار، وسهلت التفاعل خاللها،
 األصدقاء في أي وقت ومكان، وتمكنهم من متابعة المستجدات في أمورهم الحياتية. والتواصل بين

مما سبق يتضح أن وسائل التواصل االجتماعي هي مواقع إلكترونية تفاعلية تستخدم للتواصل بين األفراد، عن طريق إرسال الرسائل 
 ماعي.والمقاطع، وإجراء المحادثات مع بعضهم البعض، فهي وسائل ذات غرض اجت

 :أنواع وسائل التواصل االجتماعي 

 (:2015لوسائل التواصل االجتماعي كما يرى المختصون خمسة أنواع وهي كالتالي )عبد الرشيد، 

(: وهي مقاالت دورية تنشر على blogsالنوع األول: تختص باالتصاالت وإيجاد وتبادل المعلومات، ومن أمثلتها: المدونات ) -
 .Blogger) ، (Word pressأشهرها الشبكة العنكبوتية ومن

 ( المدونات الجزئيةMicro blogs ،وهي أصغر حجمًا من المدونات العادية من حيث كمية المعلومات سواًء كانت صوتية :)
 (. Twitterنصية، أو على شكل صور، وأكثرها شهرة: تويتر )

 ( مواقع الترابط الشبكي االجتماعي: من أشهرهاWhatsApp، Instagram، Facebook، Orkut.) 

( من أفضلها، ومواقع Wikipedia( ويعتبر موقع )Wikiالنوع الثاني: المواقع التي تختص ببناء فرق العمل، ومن أمثلتها الويكي ) -
 األخبار االجتماعية.

 النوع الثالث: مواقع الوسائط المتعددة، ومنها: -

  :مواقع الفن والتصوير، وأشهرهاFlicker، Photobucket. 
  :مواقع مشاركة الفيديو والبث المباشر" مثل".YouTube, Vimeo 

  Yahoo,Ask.com. النوع الرابع: مواقع الرأي واالستعراض ومن األمثلة عليها: -

  رفيهي والتي تتضمن مواقع األلعاب. طابع التلخامس: المواقع االجتماعية ذات الالنوع ا -
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 :الدور التوعوي لوسائل التواصل االجتماعي 

لوسائل التواصل االجتماعي دور بارز ومهم على األفراد بصفة عامة، وعلى الشباب بصفة خاصة نظرًا لتزايد اإلقبال بشكل ملحوظ 
عليها بكافة أنواعها، حيث إنها تلبي متطلبات الشباب االجتماعية من تعارف وتواصل مع اآلخرين، ورغبه في التعلم، وحب لالطالع 

ة التغيرات، ونشر الثقافة والمعرفة ومحاولة تعميم تلك المعرفة ألكبر شريحة من مستخدميها سواًء فئة على المستجدات، ومواكب
المراهقين أو الشباب، وكل ذلك يعود إلى خاصية التفاعلية، وتنوع المحتوى الذي امتازت بها تلك الشبكات، وساهمت تلك الشبكات في 

امها هدف التواصل فاستخدمت للتعلم تارة، وللتثقيف تارة أخرى، ولم يعد استخدامها تشكيل االتجاهات لدى مرتاديها، وتعدى استخد
حكرًا على فئة معينة، بل تعدى ذلك إلى العلماء، والمختصين، فخرجت عن نطاق التواصل والتعارف، لتقوم بدور أكثر أهمية من 

 مجرد التواصل االجتماعي.

تطورات التكنولوجية وأكثرها شعبية، وعلى الرغم من أنها كانت في األساس للتواصل بين وتعتبر وسائل التواصل االجتماعي من أبرز ال
األفراد. فقد اتسع استخدامها ليمتد إلى الجانب التوعوي لمستخدميها، من خالل تداول المعلومات الخاصة بمجاالت اهتمام مستخدميها، 

عية. ولقد أصبحت تلك الوسائل ضمن المؤسسات التي تؤدي دورًا هامًا في كذلك الدعوة لحضور الفعاليات الثقافية والعلمية واالجتما
تأهيل الشباب وإكسابهم عددا ال بأس به من العادات والسلوكيات اإليجابية وأيضًا السلبية، لذلك تعد وسائل التواصل االجتماعي من 

ؤولية االجتماعية التي يمارسها مستخدموها مهمة في تنمية المسأدوات التغيير االجتماعي، وتعتبر األنشطة والفعاليات سواًء الثقافية أو 
االجتماعية لدى فئة الشباب وتساهم في إعداد المواطن المسؤول الملتزم من خالل غرس تلك الوسائل للقيم والمعايير االجتماعية 

 (.  2013اإليجابية في نفوس الشباب )ابن ورقلة،

لورة طرق تفكير الشباب، حيث أطلق عليهم الجيل الرقمي الناشئ، لذلك تحتم على وغدت تلك الوسائل تسهم بشكل واضح في ب
التربويين االستفادة من قوة تلك الشبكات، بما لها من تأثير وإقناع للشباب في تحقيق مكاسب تربوية يمكن االستفادة منها جراء انخراط 

شبكات من وسائط ومحادثة وتواصل مباشر لدى أفرادها )أبو صعيليك الشباب فيها وذلك من خالل االستثمار األمثل لما توفره تلك ال
 (.2013والزبون، 

وتسهم وسائل التواصل في تفعيل التشاركية حتى تقوم بتحقيق رغبة الفئات المشتركة في نفس االهتمام، أو النشاط، ولها دور في 
ار إلى تخدام والتوجيه الجيد، وبإمكانها تحويل التوجهات واألفكالتوعية والمناصرة، وتسهم في تحقيق المسؤولية االجتماعية بشرط االس

مشاريع جاهزة للتنفيذ، لذلك هي ليست بموضة، أو صيحة تتبدل بمرور الوقت، فلقد أثبتت تلك الوسائل فاعليتها في بث األفكار 
 حداثها، وكان لها دور في إطالق الشبابوالتوجهات، وبناء ونشر الثقافة، وكانت لها نماذج واضحة من التغييرات التي تمكنت من إ

 (. 2014إلبداعاتهم ومشاريعهم التي تقوم بخدمة مجتمعهم )الدوسري والعريشي، 

وبناًء على ما سبق يتضح للباحثة أن وسائل التواصل االجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في توعية فئة الشباب على عدة مستويات سواًء 
لمحتواها المتنوع والمتجدد في نفس الوقت، ولتأثيراتها الواضحة على الشباب وقدرتها على إقناعهم اجتماعيًا، أو تربويًا، نظرًا 

 وتوجيههم.
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 : (Sustainable Development) المبحث الثاني: التنمية المستدامة

 مفهومها: 

-7: 2013منها كما ذكرها حسب الكريم وخير )للتنمية المستدامة عدة تعريفات، وال يوجد تعريف محدد لها، وتاليًا يمكن سرد بعضًا 
8:) 

 "التنمية القائمة على تشجيع أنماط وسلوكيات إنتاجية ضمن حدود وإمكانية البيئة"-

ولقد ُعرفت "على أنها مثلث ذو أضالع ثالثة يجب الحفاظ على التوازن بين أضالعه وهي: الكفاءة البيئية، والقبول االجتماعي -
 .والجدوى االقتصادية"

 ي الوقت الحالي دون المساس بقدرة( "بأنها التنمية التي تلبي احتياجات البشر ف2: 2017وعرفها محمد )-

 األجيال القادمة على تحقيق أهدافها، وتركز على النمو االقتصادي المتكامل المستدام واإلشراف البيئي والمسؤولية االجتماعية".

مية المستدامة هدفها تحقيق الرخاء االقتصادي، واألمان االجتماعي ومحورها اإلنسان، وبناًء على ما سبق تبين للباحثة بأن التن
 واألجيال القادمة، وقائمة على التوازن واالعتدال وتهتم بالبيئة وتدعو إلى أهمية المحافظة عليها. 

 :مجاالت التنمية المستدامة 

 لتنمية االجتماعية، والتنمية البيئية وفيما يلي توضيح مفهوم كل نوع.للتنمية المستدامة ثالثة مجاالت وهي التنمية االقتصادية، وا

 البيئية: التنمية- 1

( بأنها "تحقيق درجة من اإلدراك والفهم بمشكالت البيئة، والتوازن 49: 2006يمكن تعريف مفهوم التنمية البيئية كما عرفها الخويت )
بين عناصر النظام البيئي، وتكوين اتجاهات عقلية ومبادئ للحفاظ على البيئة البيئي، والعالقات المعقدة والمتشابكة والمتداخلة 

واستغالل مواردها بعقالنية واكتساب مهارة اتخاذ القرار وحل المشكالت البيئية وصيانتها، واالستغالل الرشيد لمواردها بما يضمن 
 تحسين نوعية، ومستوى المعيشة، والعيش في وفاق مع البيئة".

لة على التنمية البيئية: المحافظة على األراضي الزراعية، ومكافحة التصحر، تدوير الورق، إذن هي تنمية محورها البيئة ومن األمث
 المحيطة بنا من حيث الحرص، والمحافظة عليها، واالهتمام بحق األجيال القادمة في بيئة متوازنة سليمة.

 االقتصادية: التنمية- 2

بصورتها العامة تهدف إلى توفير حل إلشكالية التخلف االقتصادي خالل الزمن، وهي تهتم باالستخدام األشمل " التنمية االقتصادية 
واألكفأ للموارد االقتصادية المتاحة بهدف اإلعمار والنهوض بمستوى اإلنسان، بغية تحسين نوعية الحياة البشرية، أي العيش حياة 

 (.15: 1427ارد الالزمة لمستوى معيشي الئق" )منشور نحو مجتمع المعرفة، صحية، واكتساب المعرفة، والوصول إلى المو 
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 االجتماعية: التنمية- 3

( بأنها "الجهود التي تبذل إلحداث سلسلة من التغيرات الوظيفية والهيكلية 247: 2016يقصد بالتنمية االجتماعية كما عرفها الحراري )
فراد على استغالل الطاقات المتاحة إلى أقصى حد ممكن، لتحقيق أكبر قدر من الحرية، الالزمة لنمو المجتمع، وذلك بزيادة قدرة األ

 والرفاهية لهؤالء األفراد بأسرع من معدل النمو الطبيعي".

 (: 2017وتهدف التنمية االجتماعية كما جاءت في )أبو النصر ومحمد، 

 حول المجتمع التقليدي إلى مجتمع متطور على الصعيدإظهار عدم الرضا عن الوضع الحالي لتظهر الرغبة في التغيير، ليت •
 المادي، واالجتماعي.

 تحسين الوضع االجتماعي والتعليم لمساعدة األفراد على حل مشكالتهم. •
 غرس قيم واتجاهات اجتماعية ذات طابع إيجابي كأداء الواجب والتعاون. •

االجتماعية تقدمًا، أو تخلفًا. كما ورد في )أبو النصر ومحمد، ومن المؤشرات التي تستخدم لقياس التقدم الذي تحرزه التنمية 
2017:) 

 نسبة التعليم واألمية في المجتمع. •
 الخدمات الصحية التي تتوفر في المجتمع. •
 مدى توفر الخدمات االجتماعية سواًء الحكومية أو األهلية. •
 تقبل اآلخر والوعي الثقافي في المجتمع. •
 أبعاد التنمية المستدامة: •

( خمسة أبعاد كالتالي: البعد السياسي، 2017للتنمية المستدامة أبعاد مختلفة تتداخل فيما بينها بنجاح ولقد ذكرها أبو النصر ومحمد )
( فقسمها بطريقة مشابهة لتقسيم أبو 2018والبعد التكنولوجي، والبعد البيئي، والبعد االجتماعي، والبعد االقتصادي، لكن اختلف رشيد )

حمد لكن أضاف البعد العمراني، وأدرج البعد التكنولوجي تحت البعد البيئي، ولم يذكر البعد السياسي، وبالنسبة البن حجوبة النصر وم
 ( فقد قصرها على ثالثة أبعاد: البعد البيئي، االجتماعي، االقتصادي.2017وفضيلة )

لوعي ثاًل في الوعي البيئي، والبعد االجتماعي متمثاًل في اوفي ثنايا هذا البحث ستقتصر على ثالثة أبعاد، وهي: البعد البيئي متم
الصحي، حيث إن الصحة ضرورية في المجتمعات، وأيضًا البعد االقتصادي متمثاًل في الوعي االستهالكي، وسيتطرق البحث فيما 

 يلي لهذه األبعاد.

ضمن سعي إلى استخدامها على نحو مستديم، بطريقة مثالية، ويت: يتمثل هذا البعد في االهتمام بموارد الطبيعة، والأواًل: البعد البيئي -
 (.2017هذا البعد الطاقة، والتنوع البيولوجي، والقدرة على التكييف )ابن حجوبة وفضيلة، 

ء، ا: حيث يركز على تنمية الموارد البشرية ويسعى لتحقيق احتياجات السكان األساسية خصوصًا طبقة الفقر ثانيًا: البعد االجتماعي -
 (.2018حيث توفير التعليم، واالستمتاع بحياة صحية )رشيد، 
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: التنمية المستدامة بالنسبة للدول الغنية هي السعي لتخفيض االستهالك للموارد، والطاقة، ومحاولة تغيير ثالثًا: البعد االقتصادي -
خدام الموارد، المستوى المعيشي للفقراء عن طريق است األنماط االستهالكية بتغيير أسلوب الحياة، وبالنسبة للدول الفقيرة فهي تحسين

 (.2018حيث هناك ارتباط واضح بين الفقر، والنمو السكاني السريع، والتدهور الذي يلحق بالبيئة )رشيد، 

 أهداف التنمية المستدامة:  •

( 17بعنوان )تحويل عالمنا( حيث تم ذكر )تناولت األدبيات الحديث عن أهداف التنمية المستدامة، ومنها ما صدر عن األمم المتحدة 
حيث تهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع وهي كما  2030هدف لها، وتم وضعها ضمن خطة التنمية المستدامة 

 (:24-23: 2018ذكرها األلمعي )

 القضاء على الفقر. .1
 القضاء على الجوع. .2
 ضمان تمتع الجميع بحياة صحية. .3
 ضمان التعليم المنصف والجيد للجميع. .4
 تحقيق المساواة بين الجنسين. .5
 ضمان توافر خدمات الصرف الصحي والمياه للجميع وإدارتها إدارة مستدامة. .6
 ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة وبتكلفة ميسورة. .7
 تعزيز النمو االقتصادي الشامل للجميع والمستدام. .8
 مساواة داخل البلدان وفيما بينها.الحد من عدم ال .9

 إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتشجيع االبتكار. .10
 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة. .11
 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومستدامة. .12
 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. .13
 والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام. حفظ البحار والمحيطات .14
 حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام. .15
 التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد. .16
 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. .17

 تنمية المستدامة:أهمية ال •

 تعد التنمية المستدامة مفهومًا أخالقيًا يساعد في تلبية الحاجات اإلنسانية، ومحور هذه التنمية هو اإلنسان، واالهتمام بتغيير سلوكه
 نحو األفضل، حيث إن الفرد مسؤول عن تصرفاته وأفعاله تجاه البيئة واآلخرين.

بين الجيل الحالي واألجيال القادمة، حيث تقوم بضمان االستمرارية للحياة البشرية، مع  تعتبر التنمية المستدامة بمثابة حلقة الوصل
 األخذ في االعتبار الحياة الكريمة، وعدالة التوزيع للموارد على مستوى الدولة، أو بين الدول األخرى.
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تماعية، الحفاظ م وتقليص نسبة األمية، العدالة االجوتبرز أهميتها في تقليصها للفجوة بين الدول النامية والمتقدمة، ورفع مستوى التعلي
على البيئة، لذلك حتى نتمكن من تقليص الفجوة ينبغي إيجاد رؤية مدروسة، واستراتيجية واضحة تضمن لألجيال القادمة حقها )أبو 

 (.2017النصر ومحمد، 

 خصائص التنمية المستدامة: •

تميزها عن غيرها من النماذج التنموية، كالتنمية البشرية، أو التنمية االقتصادية أو تتصف التنمية المستدامة ببعض الخصائص التي 
 (:2009غيرها وستستعرض الباحثة بعضًا من خصائصها كما ذكرها )الزعبي والعنزي والصالح وعلي، 

 تتميز بطبيعتها اإليجابية: حيث يتمكن كافة أفراد المجتمع من المساهمة في تنفيذ خطواتها.-

المشاركة الديمقراطية: تتطلب التنمية مشاركة ووعي الجميع تبعًا لمرجعية مشتركة، فالديمقراطية الحقيقية تعد شرطًا للتنمية -
 المستدامة.

( خصائص أخرى للتنمية المستدامة ومنها: تنمية طويلة المدى، بعدها الزمني هو األساس، وتعتمد على 2016وأضاف صاطوري ) -
 والتخطيط لفترات زمنية طويلة.تقدير اإلمكانات 

 هي تنمية تهتم في المرتبة األولى باحتياجات الفرد من حيث تلبية حاجاته األساسية من ملبس وتعليم وخدمات صحية.-

يتضح للباحثة من الخصائص المذكورة آنفًا أن محور اهتمام التنمية المستدامة هو الفرد واحتياجاته، وإتاحة الفرصة لمشاركة كافة 
 فرادها بصورة ديمقراطية، وكل ذلك يتحقق وفق إطار زمني طويل المدى.ا

 
 الجهود الدولية للتنمية المستدامة:  •

لقد حازت التنمية المستدامة على االهتمام على المستوى المحلي والعالمي، وكان لألمم المتحدة النصيب األكبر من المؤتمرات 
للداللة على مدى أهميتها واالهتمام المتصاعد بها، وقد ذكرت األدبيات الكثير منها، وستعرض والندوات التي عقدت بشأنها، وذلك 

 الباحثة أهمها على النحو التالي:

مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية )مؤتمر قمة األرض( )ريو دي جانيرو، البرازيل( يربط التنمية  1992 -
 بيئة. االقتصادية واالجتماعية بحماية ال

 المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية. 1994 -
 ( )نيويورك(.5دورة الجمعية العامة االستثنائية )مؤتمر قمة األرض + 1997 -
 يل التقدم.  بمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة )جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا(، يجري تقييما للعقبات التي تعترض س 2002 -
الدول تعتمد إستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج عمل بربادوس إبان استعراض السنوات العشر لبرنامج عمل  2005 -

بربادوس وينص على بعض التدابير المحددة واإلجراءات التي يكون غرضها التنمية المستدامة وتختص بالدول الجزرية 
 الصغيرة النامية.
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 تدامة من منظور إسالمي:التنمية المس 

التنمية المستدامة وإن كانت من المصطلحات الحديثة، لكن لها ارتباط بالفكر اإلسالمي حيث إنها تهتم بالتوازن والتكامل من جميع 
لذي هو االنواحي، وتهتم بالترشيد والحفاظ على البيئة، وعدم اإلسراف واالقتصاد، وكل ذلك يعد من جوهر الدين اإلسالمي الحنيف 

 دين الوسطية واالعتدال، فالتنمية المستدامة في الدين اإلسالمي تهتم بالبعد األخالقي في التعامل.

فقد استخلف هللا تعالى اإلنسان في األرض حتى يتمكن من االستفادة من الخيرات التي أوجدها هللا تعالى لكن بضوابط وهي ال إسراف، 
ِسِنيَن{ )س}َواَل ُتف   أو تبذير حيث قال تعالى ِ َقِريٌب ِمَن ال ُمح  َمَت َّللاَّ ًفا َوَطَمًعا ِإنَّ َرح  ُعوُه َخو  اَلِحَها َواد  َد ِإص  ِض َبع  َر  ورة ِسُدوا ِفي األ 

(، كما وجه اإلسالم إلى المساهمة بإعمار األرض، والمحافظة عليها، تماشيًا مع القاعدة الفقهية )ال ضرر وال 56األعراف: آية 
 (.1427إن محافظة األفراد على البيئة هو من صميم تعاليم الدين اإلسالمي )منشور نحو مجتمع المعرفة، ضرار( لذا ف

ونظرة اإلسالم الشاملة المتكاملة للتنمية المستدامة تأمر بأن تكون التنمية مضبوطة بضوابط أخالقية ودينية معًا، ألن الضوابط هي 
تساعد على االستمرارية، وفي ذات الوقت نظرة اإلسالم الشاملة تهتم بالنواحي الدينية وال التي تحافظ على الحدود وتمنع التجاوزات و 

 تغفل الجانب الروحي والخلقي، ويهتم الدين بتحقيق التوافق بين الحياة الدنيا واآلخرة حيث األولى طريق إلى الثانية، ولقد حث اإلسالم
 (.2011ات التي تميز المؤمن عن غيره )أبو علي، على االعتدال وجعل الترشيد في االستهالك من الصف

كذلك فإن التنمية من منظور إسالمي تعني" عملية تطوير وتغيير قدر اإلمكان نحو األحسن فاألحسن وتكون مستمرة وشاملة لقدرات 
وتكامل  مر ضمن تعاون إقليمياإلنسان، ومهاراته المادية والمعنوية تحقيقًا لمقصود الشارع من االستخالف في األرض برعاية أولي األ

 (.15: 2017أممي بعيدًا عن أي نوع من أنواع التبعية" )عرامة، 

"ولقد استطاع المفكر اإلسالمي واالقتصادي )خورشيد أحمد( أن يقدم المفهوم اإلسالمي للتنمية المستدامة في سياق نظري متكامل 
ق بمشكلة التنمية المستدامة التي يعالجها في إطار التنمية البشرية ألن يعكس عظمة اإلسالم وعلى حد تعبيره: إن اإلسالم يهتم بعم

 (.368: 2015الهدف األساسي لإلسالم هو هداية اإلنسان نحو الطريق المستقيم" )زيد وبودراع، 

، وتدعو إلى نبذ اإلسرافمما سبق تؤكد الباحثة أن التنمية المستدامة من المنظور اإلسالمي عملية مستمرة، تهتم باالستخدام الرشيد، وت
 تحقيق مبدأ اإلستخالف في األرض الذي أمر به هللا عز وجل.

 المبحث الثالث:

 دور وسائل التواصل االجتماعي في بناء الوعي المستدام:

لمورد ا للتنمية المستدامة مجاالت متعددة، تعمل مع بعضها البعض، وتؤثر في بعضها البعض وهي: التنمية االجتماعية التي محورها
البشري وهو اإلنسان، والتنمية االقتصادية التي تهدف إلى الرخاء االقتصادي، وترشيد االستهالك، والتنمية البيئية التي تهتم بالبيئة 

 وتحث على الوعي الذي يجعل البيئة أفضل حااًل، وتعرض الباحثة في هذا المبحث الوعي المصاحب لكل مجال من هذه المجاالت.
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 ي البيئي:أواًل: الوع

 مكونات الوعي البيئي: 

 ( كالتالي:2015يتكون الوعي البيئي من عدة عناصر تسهم في تشكيل وبلورة الوعي البيئي لدى الفرد ولقد ذكرها وهابي )

 والتعليم البيئي: التربية- 1

درات القادرة بالتعليم البيئي" إيجاد الكفاءات والقيبدأ هذا التعليم منذ الصغر بداية برياض األطفال وصواًل إلى التعليم الجامعي، والمراد 
 على التعامل مع المشكالت البيئية المختلفة بطرق علمية متنوعة.

 البيئية: الثقافة- 2

 تتضمن الكتب، والنشرات، والحوارات المنشورة والمسموعة التي يشترك بها المثقفون البيئيون، والقضايا البيئية المتصلة بالمجتمع. 

 البيئي: عالماإل- 3

يعمل على بث قناعات تجاه قضايا البيئة، ويعد من أهم منطلقات التوعية البيئية، حيث إنه ذو مردود إيجابي لالرتقاء بالوعي البيئي 
 إذا أحسن توجيهه.

وسائل د من الويمكن القول بأن وسائل التواصل االجتماعي هي إحدى وسائل اإلعالم البيئي، حيث إن اإلعالم البيئي يتكون من عد
منها المرئية، والمسموعة، والصحف والمجالت وغيرها من الوسائل، ووسائل التواصل االجتماعي )موضوع الدراسة الحالية( هي واحدة 

 من تلك الوسائل وإن لم تكن أهمها في وقتنا الحالي. 

 :أهداف التوعية البيئية 

ص بالبيئة وطرق المحافظة عليها من خالل مجموعة من النقاط كما ذكرها تهدف التوعية البيئية إلى غرس الوعي لدى الفرد بما يخت
 (:2016سرحان )

 غرس القيم البيئية التي تهدف إلى حماية البيئة وصيانتها.

 تكوين معرفة بيئية لمختلف شرائح المجتمع حتى يتمكنوا من المساهمة في الحفاظ على محيطهم البيئي.-

 والمهارات للمحافظة وتحسين البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.إمداد األفراد بالمعارف -

 تعزيز االخالقيات البيئية، حتى يكون االنسان رقيبًا على ذاته في تعامله مع البيئة.-

 تعزيز السلوك اإليجابي تجاه البيئة، وتوفير نوع من االهتمام العالمي بالتوعية البيئية.-
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 خصائص الوعي البيئي: 

 (:2015الوعي البيئي بعدة خصائص محورها البيئة والفرد الذي تشكل لديه هذا الوعي وهي كاآلتي وهابي )يمتاز -

 تؤثر البيئة المحيطة بالفرد على وعيه البيئي لذلك ال يشترط وجود تربية نظامية.-

 الجانب الوجداني.للوعي البيئي جانبان معرفي ووجداني، فهو مشبع بالنواحي المعرفية باإلضافة إلى اتصاله ب-

معظم األفراد على معرفة بالمشاكل البيئية لكنهم ال يسلكون سلوكا إيجابيا، لذلك فالوعي البيئي يوجه نحو السلوك اإليجابي تجاه -
 البيئة.

 الوعي البيئي وظيفة تنبؤيه للسلوك الصادر عن الفرد في المستقبل.-

 هو المسؤول عن السلوك اإليجابي الصادر عن الفرد.-

 :دور وسائل التواصل االجتماعي في بناء الوعي البيئي 

تعد وسائل التواصل االجتماعي من أبرز التقنيات التي تقوم بدور بارز وفعال في توعية الشباب بالقضايا البيئية، وتمدهم بمعلومات 
 المحيطة بهم.تسهم في تنمية وعيهم بشكل عام، والوعي البيئي بشكل خاص حتى يكون لهم اهتمام بالبيئة 

 وتتبوأ التوعية البيئية دورًا بارزًا في إكساب األفراد المعرفة والوعي تجاه البيئة، ومن ثم تغيير السلوك تجاه قضاياها وتشجعهم على
المشاركة في حل مشكالت بيئتهم، واإلعالم الجديد جعل من العالم ككل قرية صغيرة، فبضغطة زر على جهاز الكمبيوتر، أو الجوال 

فتح العالم من حولك ثقافيًا ومعلوماتيًا في وقت واحد، والجمهور لم يعد سلبيًا، بل بإمكانه الرد فورًا والتجاوب مع ما يحصل أمامه، ي
لذلك إن استثمار اإلعالم الجديد في قضايا التنمية المستدامة أصبح من الضروريات، لما يتميز به من التفاعلية، وسهولة االستخدام، 

لتكلفة للحصول على تلك التقنية، فاإلعالم الجديد يقدم أنشطة وبرامج تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي )عثمان، وانخفاض ا
2017.) 

وتقوم وسائل التواصل االجتماعي بطرح القضايا البيئية بطريقة سهلة مبسطة لجمهورها، وبالتالي تكون وعيا بيئيا إيجابيا يدفع األفراد 
سلوكيات الضارة بالبيئة، حيث تشجعهم على الحوار والمساهمة في إيصال آرائهم إلى المسؤولين في بعض إلى تغيير بعض من ال

األوقات بحيث يكون لهم صوت مسموع، وتقوم بعرض برامج ومقاطع ذات طابع توعوي تسهم في إكساب المعرفة إضافة إلى ما ينتج 
(، ويتحتم على الرسائل التي تبثها وسائل التواصل االجتماعي أن 2015بي، عن المعرفة من تغيير للسلوك في االتجاه اإليجابي )وها

تنوع مداخلها اإلقناعية حتى تتمكن من جذب أكبر عدد من جمهورها وبالتالي تؤدي التأثير المطلوب، مثل توضيح موقف الدين إزاء 
من  درات التي تتخذ لحماية البيئة من التلوث، التحذيربعض من السلوكيات الخاطئة ضد البيئة، إبراز الجهود التطوعية لعدد من المبا

 (. 2016عاقبة بعض المخالفات البيئية وتأثيرها على األجيال المستقبلية )دحمار وسكي، 
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 ثانيًا: الوعي الصحي:  
  :مراحل عملية تغيير السلوك الصحي 

ين حتى يتوصل لمرحلة التغيير المنشودة ولقد ذكرها حس ليتغير سلوك الفرد لالتجاه الصحيح ال بد له من عدة مراحل يمر من خاللها
 ( وهي كاالتي:2012وضيدان )

 مرحلة الوعي: يتعرف الفرد بصفة عامة على السلوك الجيد، وفائدته، وإمكانية تحقيقه والعقبات التي تعترضه. .1
 االهتمام: بحيث يبحث الفرد عن التفاصيل، ويقرأ عن المواضيع الصحية. .2
 بموازنة بين اإليجابيات والسلبيات حتى يتمكن من اتخاذ قرار باالتباع أو الرفض.التقييم: يقوم  .3
 المحاولة: يتم في هذه المرحلة اتخاذ القرار، ويحتاج الفرد لزيادة معلوماته في هذه المرحلة ليتمكن من التطبيق. .4
 اإلتباع: يكون الفرد في هذه المرحلة مقتنعًا، ويتبع السلوك الصحيح. .5
  عي الصحي:أبعاد الو 

 (:2012للوعي الصحي ثالثة أبعاد تتداخل وتتكامل بنجاح فيما بينها ليتم تشكيل الوعي الصحي وهي كالتالي )الحرون، 

التغذية: يلعب الوعي التغذوي دورا مهما في حياة الفرد، وله تأثير على الصحة بشكل عام، فللغذاء دور مهم في عالج عدة  .1
 لكوليسترول، باإلضافة إلى أن السمنة أصبحت من المشكالت الشائعة في وقتنا الحاضر. أمراض كالسكري، وضغط الدم، وا

 ترتبط بثقافتهم، وقيمهم، وظروفهمصحة األسرة: تعد األسرة الوحدة األساسية في تشكيل المجتمع، فصحة األفراد  .2
أفراد األسرة وعي صحي تجاه بعض  االجتماعية، واالقتصادية التي يتشاركونها مع أسرهم؛ لذلك من المهم أن يكون لدى .3

 األمراض والوقاية منها، وتجنب بعض من العادات غير الصحية.
اإلسعافات األولية: يجب أن يكون لدى الفرد وعي ببعض مبادئ اإلسعافات األولية، فقد يتعرض الفرد إلصابة، أو طارئ،  .4

ساسية، كما أن البعض لديه بعض المعتقدات الخاطئة وهو في مكان عام، لذلك يتعين على الفرد االلمام ببعض المبادئ األ
 التي يجب تصحيحها.

 :أهداف الوعي الصحي 
  يسعى التثقيف الصحي إلى تحسين الحياة النوعية سواء للفرد، أو المجتمع، ويهدف إلى عدة أهداف وهي كالتالي )حسين

 (:2012وضيدان، 

 في المجتمع.يساهم في إشاعة المعارف والمفاهيم المتعلقة بالصحة -

 يساعد األفراد على تحديد مشاكلهم الصحية.-

 يحث األفراد على اكتساب معلومات صحية، ويساعد في تغيير المفاهيم الصحية.-

 يساعد في تغيير السلوك الخاطئ بحيث يتحول إلى سلوك صحي، ويمكن األفراد من بناء االتجاهات الصحية السوية.-
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 بناء الوعي الصحي: دور وسائل التواصل االجتماعي في 

نظرًا ألهمية وسائل التواصل االجتماعي فقد لجأت المنظمات الصحية لتلك الوسائل لتبث رسائل التوعية ببعض القضايا الصحية، 
حيث ساهمت تلك الوسائل في زيادة التواصل وتبادل المعلومات بين الجمهور والمؤسسات الصحية، وذلك من خالل إنشاء المحتوى 

 (.2017إلى نشر التثقيف الصحي، وبالتالي تفعيل االتصال بين المؤسسات الصحية والجمهور )الفرم،  الذي يهدف

وتقوم وسائل التواصل االجتماعي بتقديم المعلومات، واإلحصاءات المتعلقة بالقضايا الصحية، وتساهم في التدريب على السلوكيات 
ط السلوكية التي يكون لها أثر ضار بالصحة، وتشرك جمهورها في برامجها الوقائية، وتقوم بالتحذير من بعض األوبئة، واألنما

المختلفة، حيث تغيرت طبيعة العملية االتصالية فبعد أن كان هناك مرسل ومستقبل أصبح المستخدم يختار ما يشاء من معلومات بما 
 (.2015يتالءم ويتوافق مع رغباته ومتطلباته )فياض، 

ل التواصل االجتماعي تساهم في نشر المحتوى ذا الطابع الصحي، فتروج للرسائل التي تدعو إلى أهمية كذلك ترى الباحثة أن وسائ
المحافظة على الصحة، وتوعي بأهمية ممارسة الرياضة ودورها في الوقاية من بعض األمراض، أيضًا تقوم بإعطاء بعض التعليمات 

 .االت البسيطة، لذلك فلها مساهمة فعالة في مجال التوعية والتثقيف الصحيالتي تتعلق ببعض اإلسعافات األولية التي تتطلبها الح

 ثالثًا: الوعي االستهالكي:

 العوامل المؤثرة على السلوك االستهالكي:

 ( بأنها تصنف إلى قسمين:2015هناك عدد من العوامل المؤثرة على االستهالك، حيث ذكر رشوان )

 ابلية على أن تقاس كميًا ومنها: دخل الفرد، ومستوى األسعار للسلع، وقوة النقد الشرائية.القسم األول: عوامل اقتصادية، ولها ق-

القسم الثاني: عوامل طبيعية واجتماعية وعلى العكس من سابقتها ليس لها القابلية للقياس الكمي ومنها: عدد أفراد األسرة، التقاليد -
 ، مستوى األسرة التعليمي، توقعات المستهلكين المتغيرة. والعادات، بروز منتجات جديدة، اإلعالنات التجارية

 :صفات المستهلك الرشيد 

حتى يكون المستهلك واعيًا لما يترتب على تصرفاته يجب أن تكون لديه جملة من الصفات التي متى ما توفرت فيه أمكن القول بأنه 
 ( مجموعة من تلك الصفات وهي كالتالي:2015اللحياني )مستهلك فطن ويتمتع بوعي يمكنه من معرفة حقوقه وواجباته ولقد ذكرت 

 يعرف الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها، ويقوم بالدفاع عنها. -
 يكون لديه التزام بما يجب عليه، ويحرص على ذلك االلتزام. -
 أن يتجنب اإلسراف في ممتلكاته أو ممتلكات غيره. -
 اع بها إلى أقصى درجة يستطيع الوصول إليها.يقوم بالمفاضلة بين السلع المختلفة، ويحاول االنتف -
 يقوم بتجنب الشراء العاطفي. -
 يقرأ البيانات المرفقة مع السلع، حيث المحتويات، وطريقة االستخدام.  -
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 :استراتيجيات فعالة في تحقيق ترشيد االستهالك 

نجاح، وهي كما المساهمة في ترشيد االستهالك بلتحقيق الترشيد في االستهالك هناك عدد من اإلستراتيجيات التي أثبتت فعاليتها في 
 (:2017أوردتها سوقال )

نشر الوعي: حيث يتم تأسيس ثقافة الترشيد عن طريق اإلدراك الكامل للمواطن بالحقوق والواجبات، فيما تطرح الشركات أو  -
وصيل المجتمع المدني بالتوعية وت الجهات الحكومية من معلومات تختص بمنتجاتها والتأثيرات المصاحبة لها، وتقوم منظمات

المعلومة الصحيحة لجمهورها، وبذلك تتكامل العالقة بين وسائل اإلعالم والجهات الفعالة ليتم تأسيس السلوك االستهالكي 
 الرشيد.

قل أاالستهالك بطابع أخالقي واجتماعي: وذلك يتضمن شراء المنتجات التي يعتقد أنها صنعت بطريقة أخالقية حيث تكون  -
ضررًا باإلنسان والبيئة، ويتوجه نحو الشراء اإليجابي حيث يشتري منتجات ُمعادة التصنيع، وعلى الفرد أن يشتري بطريقة تنم 

 عن مسؤوليته االجتماعية، ويحدد ما يريد شراءه وفق معايير أخالقية واجتماعية.
شراء أغذية ُمضرة ِبصحة البشر والبيئة حيث يقوم الفرد باالستهالك بطابع بيئي: حيث يقوم المستهلك بشراء منتجات ليست  -

غير ُمصنعة وال تخضع للمعالجة، حيث إن الطعام المصنع يحتوي على مواد كيماوية غير مستحبة، فالمنتجات المعلبة 
مية حيث ستسيطر على مشتريات المستهلك، أيضًا المواد الغذائية الطبيعية التي توجد في األسواق في غير أوقاتها المو 

 تخضع لظروف مصطنعة تقوم بالتأثير في مكوناتها.
 

 :دور وسائل التواصل االجتماعي في بناء الوعي االستهالكي 

أدى التطور والتقدم الذي أفرزته العولمة بكل مخرجاتها إلى ظهور أنماط استهالكية جديدة، مما جعل المستهلك في حيرة لنمط 
 االستهالك األمثل.

لتثقيف من الطرق والوسائل التي تصنع الوعي أيًا كان نوعه، وتقوم وسائل التواصل االجتماعي بتشكيل الوعي ويعد التعليم وا
االستهالكي من خالل البرامج التوعوية المبسطة التي تناسب مشاهديها من جميع الفئات، سواًء كانت صورا أو مقاطع فيديو توعوية، 

الزمة، والمعلومات الضرورية التي تساعد في ترشيد اإلنفاق قدر المستطاع، وتقوم بالترويج كما تقوم بإمداد المستهلك باإلرشادات ال
للهيئات التي تحفظ حقوق المستهلك، وتساهم في التوعية بضرورة مراقبة أسعار المنتجات والتأكد من جودتها، وتقوم بالتوعية ببعض 

ضررا على صحة اإلنسان، كاستخدام القصدير في تسخين األطعمة  العادات االستهالكية الخاطئة الخاصة بالغذاء والتي تشكل
 (.2018)محمود، 

وعلى الرغم من أن وسائل التواصل االجتماعي منصة فعالة لإلعالنات التجارية التي تقوم بالترويج للمنتجات االستهالكية المختلفة فقد 
ية لدى الفرد متمثلة في الشراء غير المحسوب، والوالء للعالمات تباينت اآلراء حول تسبب تلك الوسائل في زيادة النزعة االستهالك

( أن التأثير السلبي الذي ُينسب لوسائل التواصل االجتماعي فيما يختص بزيادة 2017التجارية، فقد أوضحت دراسة محمد ورجب )
معلومات متلكون القدرة على التمييز بين الاإلقبال على السلع إذا صاحبها إعالن جيد، كل ذلك يعود إلى المستهلك فبعض األفراد ال ي
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الصحيحة والخاطئة التي تترافق مع اإلعالن، كما تبث تلك الوسائل القيم االستهالكية ذات الطابع اإليجابي، الذي يحث على التوفير، 
 والترشيد للموارد، واالقتصاد في االستخدام.   

جتماعي في بناء ثقافة التنمية المستدامة، له أثر إيجابي، ودور فعال في ويتضح للباحثة مما سبق، أن توظيف وسائل التواصل اال
نشر تلك الثقافة لدى المجتمع، خصوصًا فئة الشباب )موضوع الدراسة الحالية(، لكون تلك الوسائل تسهم في إيصال المعلومات، 

 المستدام.  والمفاهيم، وتقوم بدور توعوي، وتثقيفي، وبذلك يتحقق دورها في مجال بناء الوعي

 :الدراسات السابقة

راسات والبحوث ذات  بعد االطالع على األدب التربوي المرتبط بموضوع الدراسة الحالية، أمكن للباحثة الوصول إلى عدد  من الدِّ
راسة الراهنة. وتتناول  راسات الّسابقة لما لها من دور حقيقي وحيوي في إثراء الدِّ احثة الدراسات البالصلة، وسيتم عرض أهم تلك الدِّ

ب على هذه قّ عالدراسات األجنبية، وستعرضها وفق تسلسها الزمني من األقدم لألحدث، ثم تُ  ،السابقة وفق قسمين: الدراسات العربية
 الدراسات.

راسات العربية والمحلية:  الد ِّ

مواقع التواصل االجتماعي، وأيهما ( حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام الشباب البحريني ل2015فياض، دراسة )-
( من شاب مملكة البحرين، واستخدمت المنهج الوصفي، واستخدمت 210أكثر متابعة بخصوص الوعي الصحي، وتألفت العينة من )

، وتوصلت إلى عدد من النتائج ومنها: ارتفاع معدل استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعي، وأن أكثر الشبكات ة االستبانة كأدا 
التي يرتادها الشباب بخصوص قضايا الوعي الصحي هي )اليوتيوب(، وتبين أن أكثر الدوافع لتعرض الشباب للقضايا الصحية عبر 

والتوعية الصحية، وثانيًا جاء دافع تصحيح السلوك الصحي والوقائي، واتضح أن أكثر  شبكات التوصل االجتماعي هو دافع التثقيف
 اإلشباعات المتحققة من تلك الشبكات هي معرفة أسباب وطرق الوقاية من األمراض. 

رائي ( إلى الكشف عن أثر شبكة التواصل االجتماعي على عملية اتخاذ القرار الش2015القرشي والكيالني،وهدفت دراسة )-
ان، واستخدمت االستبانة كأداة، ( مستهلك من مدينة عمّ 500) للمستهلك ودورها في كل مرحلة من مراحله، وتألفت عينة الدراسة من

 : إدراك المستهلك لحاجاته من المنتجات المعلن، أهمهاواستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى عدد من النتائج
 ستهلك في البحث عن البدائل المختلفة لتلبية احتياجاته، والقيام بعملية الشراء الفعلي.عنها، ومساعدة الم

( حيث هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على اإلعالم الجديد ودوره في نشر الوعي البيئي والثقافة 2015خضر وبورنان، لبدراسة )-
من طلبة الدراسات العليا، واستخدمت المنهج الوصفي، واستخدمت البا ط( 60) البيئية كوعي وممارسة فعلية، وتألفت عينة الدراسة من

االستبانة كأداة، وتوصلت إلى عدد من النتائج وأهمها: أن الطلبة يساهمون في نشر المعلومات واألخبار في موقع الفيس بوك بنسبة 
جاء نشر المواضيع البيئية ومشاركتها ، كما %61.7، ويفضل الطلبة استخدام الفيس بوك لخصوصية هذا الموقع بنسبة 68.3%

 . %55وتبادلها عبر موقع الفيس بوك بنسبة 
( حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مصادر التثقيف الصحي لدى الطالب الجامعي، والتعرف على 2016 عبادة،) دراسة-

( طالب بجامعة اإلمام محمد بن سعود في 400) نوسائل اإلعالم الجديد، واالستفادة منه في التثقيف الصحي، وتألفت عينة الدراسة م
الرياض، واستخدمت المنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة، وتوصلت إلى عدد من النتائج ومنها: أنه تم االستفادة من وسائل 
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 كما جاء اإللمام التواصل االجتماعي في مجال التوعية الصحية حيث كانت الحياة الصحية السليمة هي أعلى درجات االستفادة،
 باإلسعافات األولية من حيث مساهمته في سرعة العالج من المرض واإلصابة في أدنى القائمة من حيث االستفادة.

هدفت الدراسة إلى رصد دور مواقع التواصل االجتماعي في توعية الشباب المصري بقضايا التنمية  حيث( 2016بريك، )دراسة -
( فرد من الشباب المصري، واستخدمت المنهج المسحي، واستخدمت االستبانة كأداة، 372) نالدراسة مالمستدامة، تألفت عينة 

وتوصلت إلى عدد من النتائج أبرزها: ارتفاع معدالت استخدام الشباب لمواقع التواصل االجتماعي خصوصًا الفيس بوك، وجاءت 
 في الحصول على معلومات حول قضايا التنمية المستدامة.مواقع التواصل االجتماعي في مقدمة الوسائل التي يعتمد عليها الشباب 

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تناول شبكات التواصل االجتماعي للقضايا التوعوية بالتطبيق  (2017أمين، )دراسة -
يارهم بالطريقة العشوائية، ( فرد بحريني تم اخت250على قضية )التنمية المستدامة( في مملكة البحرين، وتكونت عينة الدراسة من )

واستخدمت المنهج االستقرائي، ومنهج المسح بطريقة العينة، كما استخدمت االستبانة والمقابلة كأداة للحصول على المعلومات، 
ي توتوصلت إلى عدد من النتائج وهي: أن اإلعالم الجديد يقدم معلومات محدودة عن قضايا التنمية المستدامة، وأن أهم القضايا ال

 تناولها هي الحفاظ على الموارد الطبيعية، وساهمت تلك الوسائل في إثراء المعارف، والمعلومات المرتبطة بالتنمية المستدامة.
( حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توظيف المؤسسات المعنية بالبيئة لإلعالم الجديد، وبينت مدى 2017عثمان، )دراسة -

ي نشر الوعي بقضايا البيئة، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي، واستخُدمت االستبانة كأداة. ومن أبرز نتائج إسهام اإلعالم البيئي ف
ٌر في نشر الوعي بالمشكالت البيئية، وأن ما يعرض على الصفحات ال يتناسب، وأهميته فيما يخص  الدراسة: أن اإلعالم الجديد ُمقصِّ

 الوعي البيئي.
ث هدفت الدراسة إلى معرفة رأي المختصين في وزارة الصحة األردنية بما تنشره شبكة "الفيسبوك" من ( حي2017علي، دراسة )-

معلومات صحية، واستخدمت المنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة. ومن أبرز نتائجها: أن أكثر ما تتسم به موضوعات 
مواضيع المقدمة في سبيل تعزيز التوعية الصحية هي زيادة الوعي اإلعالم الصحي هي ميزة التنوع التي تصدرت النتائج، وأهم ال

 الصحي، وأهم اإلشباعات المتحققة وأولها هي زيادة الثقافة الصحية.
( حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاه األسرة في مدينة الرياض نحو دور وسائل التواصل االجتماعي 2017العنزي، دراسة )-

ي، والتعرف على اآلثار اإليجابية والسلبية لوسائل التواصل االجتماعي في السلوك االستهالكي، والتعرف على في السلوك االستهالك
مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد العينة نحو محاور الدراسة تعزى إلى المتغيرات الشخصية. وتم استخدام المنهج 

( أسرة سعودية بمدينة الرياض، واستخدمت االستبانة كأداة، وتوصلت إلى عدد من 384ن )المسحي الوصفي، وتكونت عينة الدراسة م
النتائج من أهمها: هناك دور واضح لوسائل التواصل االجتماعي في السلوك االستهالكي حيث أنها تمكن األفراد من االطالع على كل 

 م تلك الوسائل في التسوق يوفر الوقت والجهد.ما هو جديد في مجال السلع التي يرغبون بشرائها، كما أن استخدا
 الدراسات األجنبية:

والتي هدفت إلى معرفة تأثير وسائل التواصل االجتماعي على مستوى وعي الشباب  (Raj & Gupta,2012)راج وجبتا دراسة  -
ن تلك المواقع تسهم ألى إالدراسة  سنة، وتوصلت (30-18من سن )بالقضايا المجتمعية، وطبقت في الهند على عينة من الشباب 

 فسحت لهؤالء الشباب مساحة للحوار حول هذهأنها أسهمت في كونها أكما  االجتماعية،بشكل متوسط في توعية الشباب بالقضايا 
  .  ن الفيس بوك جاء في مقدمة المواقع األكثر تأثيراً أو  ،القضايا

والتي هدفت إلى التعرف على تأثير استخدام مواقع التواصل  (Parvathy & Suchithra ,2015)دراسة بارثلي وسشثرا -
االجتماعي باعتبارهم الفئة األكثر استخدامًا لهذه الوسيلة وأجريت تلك الدراسة في الهند، وقد توصلت إلى أن هناك اثارًا إيجابية 
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اركة واإلبداع، كما أن لها بعض األثار السلبية الستخدام تلك المواقع مثل التفاعل مع اآلخرين، وتنمية الوعي، والمساعدة على المش
     مثل تشويه سمعة الفرد، واألمر يتوقف على طبيعة استخدامها.

 الدراسة: منهج-
عّرف المنهج لتحقيقها. وي توذلك ألنه يتفق مع طبيعة الدراسة واألهداف التي سع المسحي؛الدراسة على المنهج الوصفي  اعتمدت هذه

القحطاني )المسحي بأنه: المنهج الذي يصف الظاهرة محل الدراسة، أو يحدد المشكلة، أو يبرر الممارسات والظروف الوصفي 
 (.2013 والعمر وآل مذهب،والعامري 

 حدود الدراسة:
 تقتصر حدود الدراسة على اآلتي:

وسائل التواصل االجتماعي في بناء ثقافة التنمية المستدامة من  إسهامات" بـ الدراسة بموضوعها الموسوم  : تتحددالموضوعيالحد  - 
 جامعة طيبة" وذلك في المجاالت التالية:ب لبة الدراسات العلياوجهة نظر ط

 المجال البيئي 
 المجال االستهالكي 
 المجال الصحي 

 .التربية، والعلوم بجامعة طيبةماجستير بكليات: قتصر تطبيق أداة الدراسة على عينة من طلبة مرحلة ال: االبشري الحد  - 
من العام  الثانيممن هم على مقاعد الدراسة خالل الفصل الدراسي  طلبة الماجستيرقتصر نتائج هذه الدراسة على : االحد الزمني -  

 هـ.1439/1440الدراسي 
مدينة لالجامعة دون بقية الكليات خارج في المقر الرئيسي ل طيبة فقططالبات جامعة على قتصر تطبيق أداة الدراسة : االحد المكاني -

 في المحافظات التابعة لها. المنورة
نتائج هذه الدراسة بدرجة صدق األداة التي ستستخدم لغايات جمع بيانات الدراسة، ودرجة صدقها وثباتها،  تتحدد: الحد المنهجي -

 وصدق استجابة أفراد العينة على فقراتها وموضوعيتها.
 :أداة الدراسة 

 .بناء على طبيعة البيانات المراد جمعها، وعلى المنهج المتبع في الدراسة، قامت الباحثة بتصميم أداة الدراسة )االستبانة( 
 أهم نتائج الدراسة:

  أن إسهامات وسائل التواصل االجتماعي في بناء ثقافة التنمية المستدامة من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا بجامعة طيبة في
، وقليلة جداً  –كبيرة ( أي بين 1.87-3.9المتوسطات الحسابية للعبارات بين ) متوسطة، وتراوحتوعي الصحي كانت مجال ال

 (.3.9) والمرتبة األولى لعبارة "تشجع الناس على ممارسة األنشطة الرياضية للحصول على صحة بدنية سليمة"، بمتوسط حسابي
 ثقافة التنمية المستدامة من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا بجامعة طيبة في  أن إسهامات وسائل التواصل االجتماعي في بناء

، والمرتبة األولى وقليلة-كبيرة بين  ( أي1.87-3.41مجال الوعي االستهالكي كانت متوسطة. وتراوحت المتوسطات بين )
 (.3.41) ي"توعي أفراد المجتمع بأهمية ترشيد االستهالك"، بدرجة كبيرة، بمتوسط حساب لعبارة
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  أن إسهامات وسائل التواصل االجتماعي في بناء ثقافة التنمية المستدامة من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا بجامعة طيبة في
 المرتبة األولى لعبارة وقليلة؛ فكانت – ( أي بين متوسطة2.33 – 2.98متوسطة. وتراوحت بين )مجال الوعي البيئي كانت 

 (.2.98) التلوث البيئي على صحة الناس"، بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي"تعّرف الناس بمخاطر 
  أن إسهامات وسائل التواصل االجتماعي في بناء ثقافة التنمية المستدامة من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا بجامعة طيبة بشكل

 عام كانت متوسطة.
  واإلناث في إسهامات وسائل التواصل االجتماعي في بناء ثقافة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات النظر بين الذكور

 التنمية المستدامة بشكل عام. 
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات النظر بين الذكور واإلناث في إسهامات وسائل التواصل االجتماعي في بناء ثقافة

 التنمية المستدامة في مجال الوعي الصحي. 
 داللة إحصائية في وجهات النظر بين الذكور واإلناث في إسهامات وسائل التواصل االجتماعي في بناء ثقافة  ال توجد فروق ذات

 التنمية المستدامة في مجال الوعي االستهالكي. 
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات النظر بين الذكور واإلناث في إسهامات وسائل التواصل االجتماعي في بناء ثقافة 

 التنمية المستدامة في مجال الوعي الصحي. 
  وطلبة كلية التربية في إسهامات وسائل التواصل ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات النظر بين طلبة كلية العلوم 

 االجتماعي في بناء ثقافة التنمية المستدامة بشكل عام. 
 وطلبة كلية التربية في إسهامات وسائل التواصل  ،طلبة كلية العلوم ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات النظر بين

 االجتماعي في بناء ثقافة التنمية المستدامة في مجال الوعي الصحي. 
 وطلبة كلية التربية في إسهامات وسائل التواصل  ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات النظر بين طلبة كلية العلوم

 ثقافة التنمية المستدامة في مجال الوعي االستهالكي.  االجتماعي في بناء
  وطلبة كلية التربية في إسهامات وسائل التواصل ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات النظر بين طلبة كلية العلوم 

 االجتماعي في بناء ثقافة التنمية المستدامة في مجال الوعي البيئي. 
 : التوصيات:ثالثاً 

 التي من أهمها:؛ النتائج السابقة تم التوصل إلى عدد من التوصياتمن خالل 
  التنمية المستدامة وخاصة في المجال الصحي، واالستهالكي، والبيئي المنشورة وسائل التواصل  مواضيععلى جعل  التأكيدضرورة

 االجتماعي تمتاز بالجاذبية لضمان المتابعة لها.
 ئل التواصل االجتماعي حيث تكون المادة اإلعالمية ومضمونها هادف، من أجل تنمية العمل على تقديم برامج هادفة في وسا

 مفاهيم التنمية المستدامة، وذلك من خالل دراسات تقيميه قبلية. 
  تفعيل دور الجامعات، والمؤسسات غير الحكومية في اإلسهام في التخطيط، والتنفيذ، والتقويم لبرامج وسائل التواصل االجتماعي

 دفة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة بكافة موضوعاتها.الها
  يةوالعالم الحكومية،شاملة تتبع الحمالت  تغطيةتوفر  ثيالتنمية المستدامة ح مواضيعفي طرح  جديدة أساليبابتكار. 
  دامة بالتنمية المستإنشاء فرق مختصة في كل وزارة من وزارات المملكة العربية السعودية، تكون مهمتها نشر كل ما يتعلق

 ي.والبيئ ،واالستهالكي ،وخصوصا في المجال الصحي
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(. التنمية المستدامة في الجزائر بين الواقع والتحديات والمأمول: دراسة نظرية تحليلية. 2017ابن حجوبة، محمد؛ وفضيلة، كريمة )
 .101-89(، 29الجزائر، )-مستغانم جامعة-مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية

مجلة (. دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الوعي السياسي واالجتماعي لدى الشباب العربي. 2013ابن ورقلة، نادية )
 .217 -200(، 11الجزائر. )-، جامعة الجلفةدراسات وأبحاث

ل االجتماعي اإللكترونية عن اتجاهات طلبة الجامعات في (. أثر شبكات التواص2013أبو صعيليك، ضيف هللا؛ والزبون، محمد )
 .359-323(، 7)28، العلوم اإلنسانية واالجتماعية-مؤتة للبحوث والدراساتاألردن. 

ة )رسالة ماجستير غير منشورة(. مكالتنمية المستدامة في العمارة التقليدية في المملكة العربية السعودية (. 2011أبو علي، نايف )
 : جامعة أم القرى.المكرمة

 . مكتب التربية العربي لدول الخليج: الرياض.م دليل التخطيط نحو المستقبل2030التعليم (. 2018األلمعي، علي )
. المجموعة العربية للتدريب والنشر: مؤشراتها-أبعادها-التنمية المستدامة مفهومها(. 2017أبو النصر، مدحت؛ ومحمد، ياسمين )

 القاهرة.
(. اعتماد الجمهور على االعالم الجديد كمصدر للمعلومات عن قضايا التنمية المستدامة: دراسة ميدانية على 2017)أمين، رضا 

 .10-1(، 17مصر، )-. جامعة األهرام الكنديةالمجلة العربية لبحوث االعالم واالتصالالجمهور البحريني. 

جلة مالشباب المصري بقضايا التنمية المستدامة: دراسة ميدانية. (. دور مواقع التواصل االجتماعي في توعية 2016بريك، أيمن )
 .293-253(، 13. مصر، )بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

. )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجزائر: جامعة دور الفايسبوك في نشر الوعي البيئي(. 2015بلخضر، مريم؛ وبورنان، سلمى )
 قاصدي مرباح.

(. دور الثقافة البيئية في تدعيم تطبيق المحاسبة البيئية في ظل متطلبات التنمية المستدامة: 2017تونسي، آمنة وبورنان، إبراهيم )
 .531-507(، 27الجزائر، )-جامعة الجلفة-مجلة دراسات وأبحاثحالة شركة سونطراك. 

جلة م(. التنمية االجتماعية واالقتصادية مفاهيمها وعناصرها وأبعادها ومعوقاتها: الحالة الليبية نموذجا. 2016الحراري، صالح الدين )
 .265-244(، 6كلية اآلداب والعلوم بمسالته، )-المرقب جامعة-القلعة

(، 76)19، مستقبل التربية العربية وفرنسا.(. الوعي الصحي لدى طالب كليات التربية في كل من مصر 2012الحرون، منى )
205-286. 

. )رسالة ماجستير غير منشورة(. السودان: التنمية المستدامة بمحلية برام دراسة وتقييم(. 2013حسب الكريم، عيسى وخير، حامد )
 جامعة أم درمان اإلسالمية.

لفزيونية المحلية في نشر الوعي الصحي لدى طلبة (. دور القنوات اإلذاعية والت2012حسين، عبد األمير وضيدان، خديجة )
 .183-161(، 40، ). مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدوليةالجامعات العراقية في مدينة بغداد
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الة . )رسدور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب الفلسطيني في القضايا المجتمعية(. 2013حمودة، أحمد )
 ير منشورة(. القاهرة. معهد جامعة الدول العربية.ماجستير غ

ية التربية. مارس، كل-جامعة طنطا-ندوة التربية البيئية بكلية التربية بطنطا(. التربية وتحديات التنمية البيئية. 2006الخويت، سمير )
45-65. 

مجلة جيل العلوم اإلنسانية ستدامة. (. دور اإلعالم في خدمة البيئة والتنمية الم2016دحمار، نور الدين؛ وسكي، سوسن )
 .141-127(، 21، )واالجتماعية

(. واقع شبكات التواصل االجتماعي ودورها في دعم وتعزيز القيم االجتماعية لدى طالب 2014الدوسري، سلمى؛ والعريشي، جبريل )
 .132-58، (2)20، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنيةوطالبات الجامعات بالمملكة العربية السعودية. 

محمد نبيل نوفل، سليمان الخضري الشيخ، طلعت  :، ترجمةمناهج البحث في التربية وعلم النفس(، 1997ديوبولد ب. فان دالين )
 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. منصور غبريال.

وعي ياس فاعليته في تنمية ال(. تصميم برنامج مقترح في التربية األسرية قائم على النظرية التوسعية وق2015رشوان، إيمان )
 .352-295(، 5)31كلية التربية، -جامعة أسيوط-مجلة كلية التربيةاالستهالكي للمرأة المصرية. 

جامعة -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-واالجتماعيةمجلة الدراسات التاريخية (. آليات وركائز التنمية المستدامة. 2018رشيد، جلود )
 .155-146(، 28)نواكشوط/موريتانيا، 

(. التنمية المستدامة: المفهوم والمكونات ومؤشرات القياس، 2009الزعبي، علي؛ والعنزي، فواز؛ والصالح، عويد؛ وعلي، عامر )
 .270-229: 37، مصر-حوليات آداب عين شمس

مجلة االجتهاد (. تحديات تحقيق التنمية المستدامة في ظل األزمة الثقافية من منظور إسالمي. 2015زيد، أيمن؛ وبودراع، أمينة )
 .373-363(، 8، )للدراسات القانونية واالقتصادية

كركوك للدراسات  مجلة جامعة(. مستوى الوعي البيئي لدى طلبة المرحلة المتوسطة في محافظة كركوك. 2016سرحان، جنان )
 .242-216(، 2)11، اإلنسانية
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 (. الرياض: الطبعة الرابعة. SPSSعلى

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد السادس

 م 2020 – آذار – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

134 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

لة مج(. أثر شبكة التواصل االجتماعي على عملية اتخاذ القرار الشرائي في مدينة عّمان. 2015القرشي، ظاهر؛ والكيالني، ياسمين )
 .2442-2109(، 12)29، جامعة النجاح الوطنية-العلوم اإلنسانية-جامعة النجاح لألبحاث

. )رسالة ماجستير السلع االستهالكية ذات العالمات التجارية الوعي االستهالكي وأثره على الرضا عن(. 2015اللحياني، نجوى )
 غير منشورة(. مكة: جامعة أم القرى.

(. تأثير إعالنات وسائل التواصل االجتماعي على السلوك الشرائي للمستهلك الكويتي: دراسة تطبيقية على 2016محمد، عماد )
 .135-93(، 4)44 الكويت، جامعة-مجلة العلوم االجتماعيةالمجتمع الكويتي. 

بنك فيصل اإلسالمي السوداني، -المال واالقتصاد مجلة(. التنمية المستدامة: أبعادها ومكوناتها وأنماطها. 2017محمد، محاسن )
(81 ،)50-51. 

(. دور اإلعالن التليفزيوني كأحد مداخل التنشئة االجتماعية في تعلم الطفل السلوك 2017محمد، هويدا؛ ورجب، جيهان )
 .83-61(، 4)37المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، -المجلة العربية لإلدارةمصر. -ستهالكياال

استرجعت بتاريخ  www.islamonline.net.. على الرابط مقال "صناعة الوعي االستهالكي"(. 2018محمود، اإلمام )
1/7/1440. 

، التنمية المستدامة اإلصدار الحادي عشر(. 1427عرفة، سلسلة دراسات يصدرها مركز اإلنتاج اإلعالمي. )منشور نحو مجتمع الم
، استرجعت بتاريخ www.kau.edu.sa. جده: جامعة الملك عبدالعزيز، على الرابط في الوطن العربي. بين الواقع والمأمول

7/7/1440. 
وهابي، .جرير مكتبة: الرياضالمدخل إلى إعداد البحوث والرسائل الجامعية في العلوم االجتماعية. (، 2012الوليعي، عبد هللا )

(، 6جامعة الجزائر، )-مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية(. البعد اإلعالمي لخلق الوعي البيئي لدى المواطنين. 2015نزيهة )
133-146. 

مجلة اآلداب والعلوم (. اإلعالم ودوره في تشكيل الوعي البيئي نظرة شاملة حول جدلية العالقة والتأثير. 2015ة )وهابي، نزيه
 .204-183(: 12الجزائر، )-2، جامعة البليدة االجتماعية

Kerjcie, R. & Morgan, D. (1970), Determining Sample Size for Research Activities, Educational and Psychological 

Measurement, 30, 607-610. 

Madhur Raj Jain &Palak Gupta, (2012). impact of social networking in the changing mindset of youth on social 

issues- A study of Delhi- Ncr youth, international Refereed Research Journal. Vol, 3 .issues- A study 2(2) April. 

  Parvathy J & Suchithra R. (2015). Impact of usage of social networking sites on youth, international journal of 

computer application. Vol.129, No.3, November. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/
http://www.islamonline.net/
http://www.kau.edu.sa/


   
   

     
 عشر العدد السادس

 م 2020 – آذار – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

135 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 

ABSTRACT: 

     The study aimed at revealing the contributions of the "Social Media" in building the culture of sustainable 

development from the viewpoints of the postgraduate students at Taibah University. 

     And to achieve the Study Objective, the researcher used the Descriptive Analytical Method, a questionnaire, was 

designed to measure the contributions of "Social Media" in building a culture of sustainable development in three 

areas: Health Awareness, Consumption Awareness, and Environment. 

     After the researcher has verified the validity of the Study Tools, and its stability, she applied them to the Study 

Sample; which is consisting of (150) postgraduate students. Moreover, the researcher used a number of Statistical 

Methods in generating the Study Results - including: (Arithmetical Averages, Standard Deviations, And Single-

Variance Analysis). 

     The results showed: the contributions of Social Media in building the culture of sustainable development from the 

viewpoints of the postgraduate students at Taibah University in the field of Health Awareness, Consumption 

Awareness and Environment Awareness was medium. Additionally, there is no difference in viewpoints of male and 

female students in respect of the contributions of social media in building the culture of sustainable development 

generally – as well as in the field of Health Awareness, Consumption Awareness, and Environmental Awareness. 

Similarly, there was no difference in the viewpoints of students between the students of Faculty of Science, and 

students of the Faculty of Education in the contributions of social media in building the culture of sustainable 

development in general, and in the field of Health Awareness, Consumption Awareness and Environmental 

Awareness. 

     The researcher gives a number of recommendations and proposals; the most important of which are: the need to 

ensure that the topics of sustainable development (especially in the field of Health Awareness, Consumption 

Awareness, and Environmental Awareness), published by means of Social Media, are attractive in order to ensure 

following up, and activation of the role of universities and non-governmental organizations in contribution in the 

planning, implementation and evaluation of Social Media programs, that aims at sustainable development. 
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