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التحليل

 السؤال األول: هل يمكن أن ُتخبرنا بأنواع وسائل التواصل االجتماعي التي تستخدمها أنت أو زمالؤك؟ ما هي وسائل التواصل
االجتماعي التي تستخدمها أكثر من غيرها؟

السؤال الثاني: في أي وقت من اليوم تعتقد أن الناس تستخدم وسائل التواصل االجتماعي عادًة؟
السؤال الثالث: في المتوسط، ما هو معّدل استخدامك أنت وزمالئك لوسائل التواصل االجتماعي؟

السؤال الرابع: برأيك، ما الغاية من استخدامك أنت أو زمالؤك لوسائل التواصل االجتماعي؟
 السؤال الخامس: هل هناك قيود تواجهك أنت أو زمالئك خاصة باستخدامكم لوسائل التواصل االجتماعي؟ (مثل عدم

استيعاب وفهم تكنولوجيا المعلومات أو توفر الهواتف الذكية أو وقت الفراغ أو محدودية وسائل االتصال أو الموارد المالية)
 

اآلراء الشخصية

 السؤال السادس: برأيك، هل يكون استخدام وسائل التواصل االجتماعي ذو أثر إيجابي للغاية أم سلبي للغاية أو ربما محايد؟
 اشرح .لنا وجهة نظرك.

السؤال السابع: هل تعتقد أن بعض األشخاص قد يكون لديهم نية سيئة عند استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي؟
السؤال الثامن: ما هو االستخدام األمثل لوسائل التواصل االجتماعي؟

السؤال التاسع: هل تجد أنت أو زمالؤك أن وسائل التواصل االجتماعي مسلية؟
السؤال العاشر: هل يوجد أشخاص على مواقع التواصل االجتماعي يهدفون إلى إيذاء اآلخرين؟

السؤال الحادي عشر: هل تعتقد أن هناك إساءة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي؟ كيف؟
السؤال الثاني عشر: هل تعتقد أنه يجب مشاركة كل ما تتم مشاركته على وسائل التواصل االجتماعي؟

ر عليك من خالل وسائل التواصل  السؤال الثالث عشر: هل سبق لك شعرت بالقلق من أن يقوم بعض األشخاص بالتنمُّ
االجتماعي إذا نشرت شيئًا ما؟

السؤال الرابع عشر: هل يؤثر جنس الشخص أو دينه أو لغته على طريقة معاملته على وسائل التواصل االجتماعي؟
 السؤال الخامس عشر: هل تعرضت أنت أو أي من أصدقائك/ زمالئك/ أفراد عائلتك بالخجل من شيء نشرته على وسائل

التواصل االجتماعي؟ كيف كان ذلك؟
السؤال السادس عشر: هل تعتقد أن اإلنترنت مكان آمن للتعبير عن نفسك؟

السؤال السابع عشر: هل تعرف القنوات المتوفرة لإلبالغ عن مثل هذه التصّرفات؟
السؤال الثامن عشر: هل يمكنك استخدام هذه القنوات لإلبالغ عن مثل هذه التصّرفات؟

 أثر وسائل التواصل االجتماعي على حالة الصحة النفسية ”مناقشة دراسة
الحالة“

ر إلكتروني أم ابتزاز؟ اشرح رأيك. السؤال التاسع عشر: هل هذا تنمُّ
السؤال العشرون: برأيك، ما الذي دفع أج. لقتل نفسها؟

السؤال الحادي والعشرون: لماذا اختارت االنتحار مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي؟
السؤال الثاني والعشرون: برأيك ما الذي كان يجب أن يحدث لحماية أج. وكيف؟

 السؤال الثالث والعشرون: هل تفكر في مشاركة صور أو فيديوهات (عنف / محتوى جنسي) مع أزواجكم أو شركائكم؟ كيف
ستشعر حيال ذلك؟

 السؤال الرابع والعشرون: ما هي قنوات مساعدة العمال على استخدام وسائل التواصل االجتماعي بشكٍل آمن وصحيح؟
كيف؟ هل يمكن تقديم التدريب أو مقاطع فيديو تعليمية أو كتيبات أو أي أساليب أخرى؟
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ُمحّددات الدراسة



3 المصطلحات والملخص

ر الذي يستخدم التقنيات ر اإللكتروني هو نوع من التنمُّ  التنمُّ
 الرقمية، ويمكن أن يتم من خالل وسائل التواصل االجتماعي

 ومنصات المراسلة ومنصات األلعاب والهواتف المحمولة. كما أنه
 سلوك متكرر يهدف إلى تخويف أو إغضاب أو فضح األشخاص

المستهدفين.

 التهديد بمشاركة معلومات خاصة بالشخص عبر اإلنترنت (بما في
 ذلك الصور أو الفيديو) أمام الجمهور أو األصدقاء أو العائلة، ما لم

يتم تلبية مطالب معينة.

ر اإللكتروني التنمُّ

 االبتزاز عبر وسائل
التواصل االجتماعي

الصحة النفسية

الُملّخص التنفيذي

  ا           الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية: الصحة النفسية: تعزيز استجابتنا   
social media fact sheet          2 مركز بيو لألبحاث نشرة حقائق وسائل التواصل االجتماعي  

 حالة من الرفاهية ُيدرك خاللها الفرد قدراته الخاصة، حيث يمكنه
 التعامل مع ضغوط الحياة اليومية، والعمل بشكٍل منتج ومثمر

ويكون قادرًا على المساهمة في مجتمعه.
  

 شهدت السنوات األخيرة زيادًة كبيرة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي. فقد أصبح الناس يستخدمون الشبكات
 االجتماعية للحفاظ على تواصلهم مع العائلة واألصدقاء، واالطمئنان عليهم، إضافًة إلى مشاركة آرائهم السياسية. وُتشير
 العديد من الدراسات إلى أثر وسائل التواصل االجتماعي على الصحة النفسية بعدة أشكال. كما أن االعتماد المتزايد على

 وسائل التواصل االجتماعي واستخدامها ُيعّرض عددًا كبيرًا من المستخدمين لخطر متزايد من الشعور بالقلق واالكتئاب
والوحدة والحسد وحتى المرض.

 يعمل فريق                                     ، وهو برنامج مشترك بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، مع
 جهات معنية في قطاع األلبسة األردني لتحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع.
 وفي كانون ثاني/يناير 2021، أطلق الفريق مشروع الصحة النفسية الذي يرّكز على بناء قدرة عمال قطاع األلبسة على

 تحّمل مخاطر الصحة النفسية، والتأكد من وجود الدعم على مستوى المصنع، وزيادة إمكانية الوصول إلى أنظمة اإلحالة
للرعاية النفسية لجميع العمال.

ر عبر وسائل التواصل  وكجزء من مشروع الصحة النفسية، أجرت شركة استدامة لالستشارات دراسًة موجزة عن التنمُّ
ر اإللكتروني بين العاملين في قطاع األلبسة في األردن. وتضمنت الدراسة عقد خمس مجموعات تركيز  االجتماعي والتنمُّ
 في عدة مواقع في أنحاء األردن وتحليل النتائج وإعداد التقرير لتحقيق هدف الدراسة، وقد هدفت هذه الجلسات بشكٍل
 رئيس إلى توفير معلومات لفريق          المسؤول عن برنامج الصحة النفسية فيما يتعلق، على سبيل المثال ال الحصر، بما

يلي

Better Work Jordan

BWJ 

الُمصطلحات
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4النتائج الرئيسة

النتائج الرئيسة

آراء العاملين في قطاع األلبسة بخصوص وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على حالة الصحة النفسية 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين العاملين 

تصفية الفرص الواردة ضمن وسائل التواصل االجتماعي لمشروع الصحة النفسية 

•
•
•

المنهجية

 هدفت الدراسة الموجزة إلى تقديم صورة ُمتعّمقة للقضايا االجتماعية المرتبطة باستخدام منصات وسائل التواصل
 االجتماعي وأثرها على العاملين في قطاع األلبسة. وبالتالي، ُعقدت سلسلة من مجموعات التركيز التي استضافت عماًال
 من جنسيات مختلفة في ثالث مناطق صناعية مختلفة (إربد والضليل وسحاب). وتهدف هذه المنهجية إلى الحصول على
 بيانات من مجموعة مختارة وُمستهدفة من األفراد بدًال من عينة ُممّثلة إحصائيًا من مجموعة سكانية أوسع، وهي الغاية

الدقيقة لهذا التقييم لنتمّكن من إيجاد المعلومات التي نحتاجها بأسرع طريقة ممكنة تكون أكثر مصداقيًة.

الفرصة

Dهناك فرصة كبيرة للوصول إلى العمال عبر وسائل التواصل 
 االجتماعي، وهناك طلب كبير على الوعي والدعم النفسي

.واالجتماعي

التأثير على الحالة النفسية

C
 أفاد المشاركون بأنهم يقضون ساعاٍت طويلًة (خارج ساعات العمل) على وسائل

 التواصل االجتماعي. وبالرغم من أنهم كرروا كلمة "إدمان" عندما وصفوا هذه
ر الذي قد يقع  الوسائل، ولكنهم أشاروا أيضًا إلى وعيهم بالجوانب السلبية والتنمُّ

 من خاللها. وقد خُلصنا إلى أن هذه الوسائل ُتشّكل جزءًا مهمًا جدًا من حياتهم ولها
 أثر قوي على صحتهم النفسية وشعورهم باألمان والحب والتواصل مع عائالتهم

ودائرتهم االجتماعية، فضًال عن كونها المصدر الرئيس للترفيه والمعلومات

االستخدام

Bُتستخدم وسائل التواصل االجتماعي على نطاٍق واسع؛ فهي ُتعتبر وسيلًة 
 أساسيًة للتواصل واالتصال مع ُأسر العمال، فضًال عن كونها مصدرًا

 للترفيه والمعلومات. كما أشار المشاركون إلى أنهم ال يواجهون عادًة
الكثير من التحديات ُتعيق استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي

اآلراء الخاصة بوسائل التواصل االجتماعي

Aأبدى المشاركون آراًء إيجابية بشكٍل عام حول وسائل التواصل االجتماعي، سواًء 
 من حيث أهميتها أو صفاتها اإليجابية. وقد أظهر المشاركون وعيًا كبيرًا فيما يخص
 مخاطر هذه الوسائل. ولكنهم أعربوا أن هذا الخطر قد يؤثر فقط على حذرهم من

.استخدامها، وليس قدرتهم على الحد من استخدامها



5المنهجية

شارك في مجموعات التركيز 55 مشاركًا ومشاركة (17 ذكور و38 إناث) توّزعوا على النحو التالي:

 عمل فريق الدراسة على تطوير المبادئ التوجيهية واألسئلة ُمسبقًا والحصول على الموافقات الالزمة من           قبل بدء
 الجلسات. وبعد الجلسة األولى تم تعديل األداة قليًال حيث شهدت إحدى دراسات الحالة إثارًة لمناقشة جانبية لم تكن
 ضمن أهداف دراسة. كما قّدمنا   تمرين                 ، الذي هدف إلى تحفيز المناقشات حول الجوانب اإليجابية والسلبية

لوسائل التواصل االجتماعي وما يعتبره العمال إيجابيًا وسلبيًا

 
 رافق جميع مجموعات التركيز التي عقدناها مترجم، باستثناء الجلسات التي عقدناها مع العمال األردنيين. كذلك، عملنا
 على تسجيل جميع الجلسات. وقد اعتمد التحليل على نتائج هذه المناقشات إضافًة إلى مالحظات ُميّسري الجلسات.

ُمحّددات الدراسة

•
•
•

•

كان عدد مجموعات التركيز محدودًا، والذي لم يمّكن الفريق التحليلي من تثليث البيانات 
رغم توّفر الترجمة، شّكل حاجز اللغة عائقًا أمام تسجيل كافة البيانات 
 شّكلت حقيقة أن المترجمين كانوا من العمال وليسوا مترجمين محترفين تحديًا، ولكن تم التعامل مع ذلك بعد 
 االجتماع مع المترجمين قبل الجلسة لمناقشة األسئلة والمبادئ التوجيهية، كما تدّخل الُميّسر عند الحاجة خالل الجلسات

للتأكد من ترجمة جميع اإلجابات
 شّكل حضور بعض المدراء في المجموعات تحديًا، ولكن تم التأكيد على المشاركين بأن النتائج ستكون مجهولة 
 الهوية وُتمّثل القطاع بأكمله دون تحديد القضايا الخاصة بمصانع معينة، وقام الُميّسر بمراقبة التفاعالت بين المشاركين

بدقة وتوجيه المناقشة بطريقة ُتجّنب اإلشارة إلى أي طرف

مجموع عدد المشاركين

 اناثذكور

المجموعة
البنغالية

المجموعة
األردنية

المجموعة
الهندية

مجموعة الموظفين
اإلداريين المختلطة

مجموعة
سريالنكا

BWJ 

Notecard
.



6التحليل

التحليل
استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين العاملين

 السؤال األول: هل يمكن أن ُتخبرنا بأنواع وسائل التواصل االجتماعي التي تستخدمها أنت أو
زمالؤك؟ (ما هي وسائل التواصل االجتماعي التي تستخدمها أكثر من غيرها؟)

 أجمع المشاركون على أنهم يقومون باالطالع على رسائل تطبيق الواتساب في الصباح قبل العمل، واستخدام تطبيقات
 االتصال خالل األسبوع للتواصل مع عائالتهم، وقد يستخدمونها لفترات قصيرة خالل أيام العمل لغايات الترفيه، ولكن أشار

معظم المشاركين إلى أن استخدامها خالل عطالت نهاية األسبوع يكون بشكٍل أكبر لغايات الترفيه.

السؤال الثاني: في أي وقت من اليوم تعتقد أن الناس تستخدم عادًة وسائل التواصل االجتماعي؟

 تباينت اإلجابات على هذا السؤال بين الفئات. فمن جهة، اعتبرت مجموعة العمال غير األردنيين أنهم يستخدمون وسائل
 التواصل االجتماعي بشكٍل أساسي كأداة للتواصل مع عائالتهم وأصدقائهم، ومن ثم استخدامها كوسيلة للترفيه، مع
 اإلشارة إلى أن تطبيق تيك توك             كان معروفًا بين العامالت اإلناث بينما لم يذكره الذكور. وقد أشارت مجموعة
 الموظفين اإلداريين المختلطة أنهم يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي بشكٍل أساسي للتواصل، يليه استخدامات

 أكثر تنوعًا مثل التسّوق واألخبار والرياضة، إضافًة إلى استخدامهم لمواقع خاصة بالعمل مثل لينكدإن                 .
 وأشارت مجموعة العمال األردنيين أنهم يستخدمون هذه الوسائل لألخبار والترفيه، ألنهم ما زالوا يستخدمون تطبيقات

أخرى للتواصل، لكنها لم تكن ضمن القائمة.

Tiktok

LinkedIn



7التحليل

السؤال الثالث: في المتوسط، ما هو معّدل استخدامك أنت وزمالئك لوسائل التواصل االجتماعي؟

طوال اليوم

عطلة نهاية األسبوع متوسط االستخدام في ليالي أيام األسبوع  المجموعة

طوال اليوم

طوال اليوم

المجموعة البنغالية

المجموعة األردنية

المجموعة الهندية

ساعة - ساعتان

ساعتان – ثالث ساعات

ساعتان – ثالث ساعات

طوال اليوم

طوال اليوم

مجموعة سريالنكا

مجموعة الموظفين
اإلداريين المختلطة

ساعتان – ثالث ساعات

ساعة - ساعتان

 أدت المناقشات مع جميع المجموعات إلى النتيجة ذاتها؛ حيث يستخدم المشاركون جميع وسائل التواصل االجتماعي
 بشكٍل أساسي لغايات التواصل. فحتى األردنيون المقيمون في بلدهم أشاروا إلى أنهم يستخدمون هذه الوسائل

 للتواصل في بعض الحاالت بشكٍل خاص لتقديم التعازي والتهنئة على المناسبات السعيدة. وتشمل القائمة الواردة أدناه
جميع استخدامات وسائل التواصل االجتماعي وبعض االقتباسات من المشاركين.

السؤال الرابع: برأيك، ما الغاية من استخدامك أنت أو زمالؤك لوسائل التواصل االجتماعي؟

•
•
•
•
•
•
•
•

التواصل مع األسرة 
االطالع على األخبار

الترفيه 
الحصول على معلومات جديدة 
الدراسة 
الرياضة 
التسويق 
ممارسة الهوايات والتسلية باأللعاب 

أشعر أنني قريب
من عائلتي

 اشعر بالوحدة إذا لم
 استخدم وسائل التواصل

االجتماعي

 أشعر أنني أقرب إلى
أصدقائي وعائلتي

 نشعر بالحرية ألنه وقتنا
 الخاص، ويمكننا فعل أي

شيء فيه



8اآلراء الشخصية

 تبّين خالل المناقشة أن القيود على استخدام وسائل التواصل االجتماعي المذكورة تنحصر فقط بالوقت. وقد ارتبط
 الوقت بقواعد وأنظمة السكنات تقضي بعدم استخدام الهواتف بعد الساعة 10 مساًء في المجموعة البنغالية، أو

 ضيق الوقت بسبب ساعات العمل. وذكر بعض األردنيين أنه في بعض األحيان ال توجد لديهم خدمة اإلنترنت نتيجة لعدم
 قدرتهم المالية على شراء ُحزم اإلنترنت أو ألنهم في منطقة يكون فيها تغطية اإلنترنت ضعيفة.

 السؤال الخامس: هل هناك عوائق تواجهك أنت أو زمالئك خاصة باستخدامكم لوسائل التواصل االجتماعي؟
 (مثل عدم استيعاب وفهم تكنولوجيا المعلومات أو توفر الهواتف الذكية أو وقت الفراغ أو محدودية وسائل

االتصال أو الموارد المالية)

 خالل الجلسات، أجرينا تصويتًا حول من يعتبر وسائل التواصل االجتماعي إيجابيًة للغاية أو سلبيًة للغاية أو محايدة، إال أن
 معظم اآلراء أشارت إلى أن وسائل التواصل االجتماعي هي أداة إيجابية للغاية، وكانت تفاصيل نتائج التصويت على النحو

التالي:

 السؤال السادس: برأيك، هل يكون استخدام وسائل التواصل االجتماعي ذو أثر إيجابي للغاية أم سلبي للغاية أو ربما
 محايد؟ اشرح لنا وجهة نظرك.

اآلراء الشخصية

 اآلراء الخاصة حول وسائل التواصل االجتماعي كأداة
إيجابية او سلبية او ُمحايدة

المجموعة
البنغالية

المجموعة
األردنية

المجموعة
الهندية

مجموعة الموظفين
اإلداريين المختلطة

مجموعة
سريالنكا

7 7
8

9
1 0

4

6

1 1
2

 إيجابيُمحايدسلبي



9اآلراء الشخصية

الجوانب اإليجابية لوسائل
التواصل االجتماعي من وجهة

ظر المشاركين

الجوانب السلبية لوسائل
التواصل االجتماعي من وجهة

نظر المشاركين

أداة للتواصل مع العائلة
م معلومات جديدة تعلُّ

الحفاظ على العالقات القديمة
الدراسة 
العالم كله في مكاٍن واحد 
 سهولة العثور على أي 

معلومات
 هناك العديد من المواقع 

 اإللكترونية ومقاطع الفيديو اإليجابية
 والتحفيزية التي يمكنك استخدامها عند

الشعور بالحاجة إلى التحفيز
 مجموعات الواتساب تجعلنا 

قريبين من عائالتنا
 يزيد موقع لينكدإن من خبرتي 

 ومهاراتي، ويمكنني تطوير مسيرتي
 المهنية باستخدام مواقع التواصل

االجتماعي
م لغات جديدة من   يمكنني تعلُّ

خالل منصات مختلفة
 يمكنني العثور على وظيفة 

بسهولة
التسوق 
 يمكنني معرفة أخبار العالم 

 أوًال بأول
 وسائل التواصل االجتماعي 

ملهمة وممتعة
تجعلنا نشعر بالراحة 
 يمكنني مساعدة عائلتي 

ومعرفة أخبارهم
م مهارات جديدة  تعلُّ

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

 تؤدي وسائل التواصل االجتماعي إلى
ُبعد الناس عن عائالتهم وأصدقائهم

زيادة الخطر على األطفال
زيادة العالقات الزائفة

سهولة التهديد وقضايا االبتزاز
االحتيال

إضاعة الوقت
 سيؤثر إدمان المنصات اإللكترونية على

الصحة النفسية
 ال ُيمكن السيطرة على األخبار

 والمعلومات، وهذا يؤثر على حياتنا
اليومية

 هناك الكثير من األخبار والمعلومات التي
 يجب عدم نشرها، مثل األخبار المزيفة

وتلك التي يمكن أن تؤثر عليك شخصيًا
 أشعر بالضياع إذا لم أنشر أو أتصفح

الفيسبوك
ر اإللكتروني التنمُّ

 الجلوس لفترة طويلة يؤثر على صحتك
بشكٍل عام

 اإلدمان
يسبب التعّرض لضغط سلبي
ال توجد رقابة على المحتوى

 يمكنك إنشاء صفحات مزيفة وإيذاء
اآلخرين من خاللها

 تيك توك" هو منصة سيئة للغاية"
تحتوي على محتوى سيء (جنسي)

 سهولة الوصول إلى أي شخص باسمه
 ويمكن إرسال رسائل غير مرغوب فيها

إليه

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•



اآلراء الشخصية

 اتفق جميع المشاركين مع فكرة أن بعض الناس قد يكون لهم نية سيئة عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي. ومن
ر، واالبتزاز، ونشر معلومات كاذبة إليذاء اآلخرين، وإنشاء حسابات مزيفة  األمثلة على هذا النوع من االستخدام (التنمُّ

ف كما يحلو لهم)، وشّدد المعظم على ضرورة توّخي الحذر عند استخدامها. ولم يكن هناك تباين في اإلجابات بناًء  للتصرُّ
 على المجموع.

 السؤال السابع: هل تعتقد أن بعض األشخاص قد يكون لديهم نية سيئة عند استخدامهم لوسائل التواصل
االجتماعي؟

السؤال الثامن: ما هو االستخدام األمثل لوسائل التواصل االجتماعي؟

 يعتقد جميع المشاركين أن هناك أشخاصًا يتعّمدون إيذاء اآلخرين، ومن األمثلة على األفعال المؤذية التي تمت
مناقشتها خالل الجلسات:

السؤال العاشر: هل يوجد أشخاص على مواقع التواصل االجتماعي يهدفون إلى إيذاء اآلخرين؟

•
•
•
•
•

التعليقات المؤذية على المنشورات والصور الشخصية 
ر  التنمُّ
االبتزاز 
النميمة 
 الرسائل المؤذية 

 كان الجواب األبرز وأول ما تبادر إلى الذهن هو أنها أداة للتواصل والبقاء على اتصال ومواكبة آخر المستجدات سواًء أكان
ذلك من خالل األخبار االجتماعية أو األخبار السياسية. وأعرب المشاركون عن المزيد من األمثلة المرتبطة بذلك.

•
•
•
•
•
•
•
•

التواصل (مع العائلة واألصدقاء، والبقاء على اتصال مع األهل) 
المعرفة والدراسة 
الوصول إلى المعلومات 
التحفيز 
البحث عن عمل 
التسوق 
األخبار 
 المتعة 

السؤال التاسع: هل تجد أنت أو زمالؤك أن وسائل التواصل االجتماعي ُمسلية؟
 اتفق جميع المشاركين على أن وسائل التواصل االجتماعي ُمسلية، لدرجة أن البعض أعرب عن قلقه حول كونها ًمسلية

لدرجة اإلدمان.

السؤال الحادي عشر: هل تعتقد أن هناك إساءة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي؟ كيف؟
 أكد الجميع أن هناك إساءة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي على نمطين، األول هو اإلضرار باآلخرين (مثل

ر) والثاني اإلساءة للنفس مثل إضاعة الوقت في اإلدمان على وسائل التواصل االجتماعي. االبتزاز والتنمُّ
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يعتمد االستخدام على الُمستخدم. فإذا كنت تبحث عن أشياء إيجابية
 ستجدها، وإذا بحثت عن أشياء سلبية ستجدها أيضًا.



اآلراء الشخصية

 كان الرأي العام "ال"، وكان يدور معظم النقاش حول عدم ضرورة مشاركة المعلومات الشخصية والمعلومات الكاذبة
بشكٍل خاص.

السؤال الثاني عشر: هل تعتقد أنه يجب مشاركة كل ما تم نشره على وسائل التواصل االجتماعي؟

ر عليك من خالل وسائل التواصل  السؤال الثالث عشر: هل سبق لك أن شعرت بالقلق من أن يقوم بعض األشخاص بالتنمُّ
االجتماعي إذا نشرت شيئًا ما؟

 ذكرت جميع المجموعات باستثناء المجموعة (الهندية) أنها تعرضت للخجل بسبب المنشورات، وكان هناك نقاش حول
 كيف يراقب أفراد األسرة الذكور الفتيات وأنهم يخشون من نشر أي شيء ال توافق عليه العائلة. وأفادت المجموعة

 األردنية أنهم لم يشعروا بالخجل ألنهم ينتبهون إلى نشر ما هو مقبول اجتماعيًا. وكان الحل لمثل هذه الظروف هو
حذف المنشور الذي تسبب بذلك.

 السؤال الخامس عشر: هل تعرضت أنت أو أي من أصدقائك / زمالئك / أفراد عائلتك بالخجل أو العار من شيٍء نشرته
على وسائل التواصل االجتماعي؟ كيف كان ذلك؟

ر، وأنهم يفكرون قبل أن ينشروا أي صورة أو فكرة. ولكن اختلف المشاركون  أفاد جميع المشاركين أنهم يقلقون من التنمُّ
 من حيث مستوى القلق، فالبعض كان يشعر بقلٍق كبير بينما لم يشعر آخرون بالقدر نفسه، ولكن أشار المعظم أنهم ال

ر. ولكن  يشعرون بالقلق إذا كان المحتوى "جيدًا" ويمكننا التحكم في من يرى ما ننشره، عندئٍذ لن يكون هناك فرص للتنمُّ
ر. األغلبية كانوا يشعرون بقلق كبير من التنمُّ

السؤال الرابع عشر: هل يؤثر جنس الشخص أو دينه أو لغته على طريقة معاملته على وسائل التواصل االجتماعي؟

 لم تكن اإلجابات موّحدة على هذا السؤال، فالبعض يرى أن هناك نوعًا من التمييز. وأشار المشاركون أن أكثر أنواع التمييز
 كان التمييز بناًء على الجنس والدين. وأوضح المشاركون الذين رفضوا فكرة التمييز أن كل شخٍص يختار مجتمعه على

وسائل التواصل االجتماعي الذي عادًة ما يشبههم إلى حٍد بعيد، وبالتالي لن يتعرضوا للتمييز.

السؤال السادس عشر: هل تعتقد أن اإلنترنت مكان آمن للتعبير عن نفسك؟
 اتفق المشاركون على أن اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي ليست مكانًا آمنًا ألسباٍب متعددة كان من ضمنها 

 سالمة المعلومات الشخصية والصور، واختراق الحسابات الشخصية. وأشار بعض المشاركين إلى أنه يمكن اتخاذ تدابير
لُيصبح االستخدام أكثر أمنًا.

السؤال السابع عشر: هل تعرف القنوات المتوفرة لإلبالغ عن مثل هذه التصّرفات؟
 أفاد معظم المشاركين أنهم غير متأكدين من قدرتهم على فعل أي شيء خاصة إذا كان الشخص الذي يريدون اإلبالغ

 عنه مرتبٌط بهم، ولكن أشار جميع المشاركين إلى أن بإمكانهم اإلبالغ عن ذلك من خالل التطبيق الذي يستخدمونه.
 وكانت مجموعة األردنيين هي المجموعة الوحيدة التي أشارت إلى وجود أكثر من قناة (مثل وحدة مكافحة الجرائم

 اإللكترونية) وهناك مجموعة على فيسبوك اسمها

السؤال الثامن عشر: هل يمكنك استخدام هذه القنوات لإلبالغ عن مثل هذه التصّرفات؟
 أكد المشاركون أنهم سيبلغون إذا تم الحفاظ على السرية، واقترح البعض أن الفتيات ربما سيغيرن أرقامهن، ويغيرن

حساباتهن إلنهاء المشكلة.
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أثر وسائل التواصل االجتماعي على حالة الصحة النفسية “مناقشة دراسة الحالة“ 

 أثر وسائل التواصل االجتماعي على حالة الصحة 
النفسية “مناقشة دراسة الحالة“

 اعتبر معظم المشاركين هذه الحادثة ابتزازًا ألن الشاب كان يطلب المال من الضحية، وأضاف البعض أن هذا أيضًا شكٌل
ر الذي يرافقه ابتزاز. من أشكال التنمُّ

ر إلكتروني أم ابتزاز؟ اشرح رأيك. السؤال التاسع عشر: هل هذا تنمُّ

أج. أي. أج. هي سيدة تبلغ من العمر عشرين عامًا تعمل في مصنع "س" في األردن منذ عام.

ارتبطت هذه السيدة بعالقة عاطفية مع صديٍق لها لمدة ثالثة أشهر.

 دخلت أج. مؤخرًا في خالفات متكررة مع صديقها الذي كان يطلب منها المال باستمرار. وألنها لم تكن
تملك ما يكفي من المال لتعطيه، فهددها ببث صور استفزازية لها إذا لم ُتعطه المال.

لم تستطع أج. التعامل مع الضغط وانتحرت أثناء تسجيلها لمقطع فيديو مباشر عبر تطبيق تيك توك.

مناقشة دراسة الحالة

السؤال العشرون: برأيك، ما الذي دفع أج. لقتل نفسها؟
 نظرًا ألهمية كل إجابة فردية، يرجى االطالع على جميع اإلجابات الواردة أدناه. وقد تبّين أن الخوف واألسرة والمجتمع

هم أكثر اإلجابات التي أشارت إلى الحالة النفسية.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

انتحرت ألنها كانت تخشى من عائلتها 
انتحرت الن سمعتها ستتشوه بسبب الصور 
ر المجتمعي  التنمُّ
الخوف من المجتمع 
الخوف من عائلتها 
قلة الخبرة ألنها صغيرة سّنًا 
االزدراء 
التوتر الشديد 
حالتها العقلية ال تسمح لها باتخاذ قرارات صحيحة 
لم تفكر ولم تعرف كيف تتحكم في نفسها عندما قامت بذلك 
 تعرضت لضغط كبير 
رأت قصة مماثلة لقصتها 
هذه فرصة ليرى الناس ما يمكن أن يسببه هذا الضغط 
هذه فرصة لُيسمع صوتها في المجتمع 
لُتعّلم صديقها درسًا 
كانت خجولة جدًا مما فعلته مع الشاب 
شعرت بالخجل أمام عائلتها 
لم تكن العائلة لترحمها 
لم تستطع مواجهة الكساد العالمي 
ال نعرف كيف سنواجه مثل هذه المشاكل 
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أثر وسائل التواصل االجتماعي على حالة الصحة النفسية “مناقشة دراسة الحالة“ 

 بالنسبة لإلجابات الواردة أعاله، عبرت المشاركات اإلناث بعبارات ترتبط بما تشعر به المرأة عادًة، بينما أشار الذكور أكثر
.إلى الخوف والمجتمع، وأشارت المجموعة األردنية بشكٍل كبير إلى قضايا الصحة النفسية

السؤال الحادي والعشرون: لماذا اختارت االنتحار مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي؟
 نظرًا ألن اختيار الكلمات مهم في هذا النوع من األسئلة، واألفكار الشخصية مهمة، تحتوي القائمة الواردة أدناه على

 جميع اإلجابات المتكررة.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

لتكون قدوة للفتيات األخريات 
لتعّلم صديقها درسًا 
ربما لتسمح للعالم بأسره بمعرفة ما مرت به 
لُترسل رسالة إلى الجميع 
لشعورها بالذنب 
لتنتقم من نفسها 
م بتصرفاتها   لم تكن واعية ألنها في حالة لم تتمكن من التحكُّ
كان رأي أحد الشباب: بدأت القصة عبر مواقع التواصل االجتماعي ويجب أن تنتهي بنفس الطريقة 
ليشعر الجميع باألسف عليها 
لُتظهر للمجتمع ما عانته 
 توعية اآلخرين حتى ال يحدث لهم شيء مماثل 

السؤال الثاني والعشرون: برأيك ما الذي كان يجب أن يحدث لحماية أج. وكيف؟
شملت القائمة أدناه اإلجابات األكثر شيوعًا إلى األقل شيوعًا.

•
•
•
•
•

الوعي 
التعليم 
 الحصول على مساعدة متخصصة جديرة بالثقة 
 مراقبة األسرة 
الشرطة 

 السؤال الثالث والعشرون: هل تفكر في مشاركة صور أو فيديوهات (عنف / محتوى جنسي) مع أزواجكم أو
شركائكم؟ كيف ستشعر حيال ذلك؟

 أجمع المشاركون أنهم لن يقوموا بذلك، ورفضوا فكرة مشاركة هذا النوع من المحتوى، ألنه قد يساعد في نشر مثل
هذا السلوك.

 
 السؤال الثرابع والعشرون: ما هي قنوات مساعدة العمال على استخدام وسائل التواصل االجتماعي بشكٍل آمن

وصحيح؟ كيف؟ هل يمكن تقديم التدريب أو مقاطع فيديو تعليمية أو كتيبات أو أي أساليب أخرى؟

قّدم المشاركون أفكارهم حول ُسبل مكافحة مثل هذه المشاكل، وشعروا جميعًا بالحاجة إلى حلول.

13



أثر وسائل التواصل االجتماعي على حالة الصحة النفسية “مناقشة دراسة الحالة“ 

 كشفت النتائج أن الجهل في وسائل التواصل االجتماعي هي قضية مهمة مرتبطة باستخدام عمال قطاع األلبسة لهذه 
 الوسائل ومدى تأثيرها على صحتهم النفسية. وقد وجدنا أن التوعية اإلعالمية األساسية والقابل للتطوير يمكن أن تقّلل

 من االستخدام السلبي لهذه القنوات وُتساهم في تعزيز قدرة المستخدمين على التعامل مع هذه الوسائل بشكٍل
أفضل كأداة لالتصال. وبناًء على البيانات والتحليل، توصلنا إلى التوصيات التالية:

التوصيات

•

•

•

•

 يجب أن تتعاون مصانع األلبسة مع                                       لتوفير التدريب للعاملين في مجال حول ُسبل 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي بأمان، مع التركيز على المخاطر ستواجههم

 نظرًا للقيود الزمنية التي يعيشها عمال قطاع األلبسة، يمكن توفير تدريب على االستخدام اآلمن لوسائل 
التواصل االجتماعي من خالل منصة التعلم اإللكتروني أو مقاطع فيديو تعليمية

 االستفادة من حقيقة أن العمال يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي بشكٍل متكرر ويتمتعون بإمكانية 
الوصول إليها كإحدى طرق زيادة الوعي

 قد تعمل وسائل التواصل االجتماعي أيضًا كآلية لإلبالغ (الخط الساخن) عن قضايا الصحة النفسية، وحتى كبوابة 
 يمكن استخدامها لتقديم الدعم النفسي واالجتماعي. يجب تطوير مواد تثقيفية وتوعوية حول ُسبل الحفاظ على الصحة

النفسية عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي
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Better Work Jordan 

جلسات توعية دورية اإلرشاد النفسي/ الدعم

مجموعة دعم من داخل
المصانع مكّونة من أفراد

موثوق بهم

الخط الساخن الحصول على الدعم من
منظمات لديها فرق

للدعم النفسي

فيديوهات/ منشورات
رسائل توعوية

التعليم والتدريب


