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 الشكر والتقدیر

مملكة األردنیة الهاشمیة ملكًا وحكومة وشعبًا على حسن الضیافة، أتقدم �الشكر إلى ال     

 فشكرًا لهم.، وتوفیر فرصة الدراسة والكرم العر�ي األصیل،

بذله من جهد مخلص  لما مراد  �ما أتقدم �الشكر إلى أستاذي المشرف الد�تور �امل خورشید     

بنصحه  وانتفعت وأعانو�سر وما أبداه من مالحظات وتوجیهات أنارت لي در�ي، حیث وجه 

 .وتوجیهه فله مني جز�ل الشكر واالمتنان 

جل االرتقاء �مستوى أثم الشكر الجز�ل إلى عمادة الدراسات العلیا على الجهود التي یبذلونها من  

الدراسات والبحوث فلهم مني �ل التقدیر واالحترام أتقدم �ذلك �جز�ل الشكر إلى أساتذتي أعضاء 

الموقر�ن على ما تكبدوه من عناء في قراءة رسالتي المتواضعة ، و�غنائها  لجنة المناقشة

 �مقترحاتهم القیمة. 

والشكر موصول إلى �لیة اإلعالم في جامعة الشرق األوسط التي أضافت لي الكثیر ممثلة       

الحترام ن أتقدم �الشكر واأ�عمیدها األستاذ الد�تور عزت حجاب و�أساتذتها و�وادرها ، وال أنسى 

إلى األستاذة الد�تورة حمیدة أل سمیسم . �ذلك أتقدم �خالص الشكر والعرفان إلى وزارة الصحة 

أتقدم �الشكر إلى �ل من مد ید العون مساعدًا ومساندًا لتعاونهم معي في تسهیل مهمتي.كما 

 النجاز هذا العمل.

ذ�ر أسمه فلهم محبتي  تنياوفي الختام أتوجه للجمیع �أعمق تحیة وتقدیر ولیعذرني من ف

 واحترامي.
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 والبد إن أسجل شكرًا خاصًا ومتمیزًا ..... إلى 

  .أبي الغالي الذي شجعني على مواصلة مسیرتي العلمیة لك مني آ�ات الشكر والعرفان

 إلى من شار�ني لحظات الفرح والسرور ..... عائلتي

هذا الجهد والعمل فأن أصبت ففضل من  وختامًا فالحمد والشكر هلل الواحد المنان لما انتهى إلیه

          هللا ومنة وان أخطأت فأرجو المعذرة فأسأل هللا العافیة وال حول وال قوة إال �اهلل.                                              

 

 

  الباحث                                                

 محمد فاضل علي            

22/ 1  /2017  
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 هداءاإل

سأل هللا أن �خرجه من محنته و�رجعه قو�ًا أمنًا أإلى وطني الغالي العراق الحبیب 

 ذن هللاإمستقرًا �

 ..... الطاهرة.إلى روحه 

 إلى من �ان سندًا وداعمًا لي في حیاتي الدراسیة 

 إلى من علمني النجاح والصبر وحب الغیر

 لى من افتقد حكمته ونصحه إ

 لى من أنار قلبي �اإل�مان وجعلني أقوى بدعمه المتواصل إ

 ولم تمهله الدنیا لیرى ثمرة زرعه

 إلى جدي الحبیب (علي وصفي)

 إلى أحباء قلبي وسندي ..... (أمي و أبي)

 ) ،،، ي(أصدقائي وزمالئإلى من وقفوا �جانبي ودعموني .....
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 في وزارة الصحة األردنیة) المختصینوجهة نظر 
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SPECIALISTS IN THE JORDANIAN MINISTRY OF 

HEALTH) 
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 مراد : الد�تور �امل خورشیدالمشرف

 ملخص

ردنیة �ما تنشره شبكة الفیسبوك من في وزارة الصحة األ المختصینمعرفة رأي  لىإالدراسة    تهدف

هم هذه المواضیع من وجهة نظرهم ورصد أ كثر المواضیع جذ�ًا و أهي  معلومات صحیة، وما

هم الموضوعات أ همیة هذه الدراسة تمثلت في معرفة أ ن إاالشباعات المتحققة نتیجة لذلك . 

الصحیة المنشورة على شبكة الفیسبوك ومدى تأثیرها على متصفحي الشبكة في تعز�ز وعیهم 

طرق الفضل أنتائج هذه الدراسة �دلیل عمل الختیار  ضافة لذلك �مكن اعتباراإلالصحي . �

 �صال المعلومة الصحیة من خالل الفیسبوك .إل

في وزارة الصحة ،  المختصینراء آاعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي لغرض استطالع     

استخدم  ،و�هدف قیاس معرفتهم وتصورهم تجاه دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة

  .فقرة 35سئلة محاور االستبانة والتي بلغت أأداة للدراسة، صممت لتشمل جمیع  احث االستبانة الب



 ع
 

ستعمال احصائیة �خضاعها للمعالجات اإلإحیث تم مفردة  ) 273اما عینة الدراسة فقد بلغت (

  .SPSS)حصائیة االجتماعیة (الحقیبة اإل

 هي:  حثلیها البإأهم النتائج التي توصل 

�ه موضوعات اإلعالم الصحي في شبكة الفیسبوك هي میزة " التنوع " التي  تتسم ما إن أكثر  -1

 تصدرت النتائج .

ظهر أن مسألة تخفیف الوزن والبحث عن الرشاقة وطرق الحمیة الغذائیة من أكثر  -2

 الموضوعات التي خرج بها البحث .

الطب التجمیلي, و ,  فوائد الغذاء� هناك اهتمام من قبل منشورات الشبكة �موضوعات تتصل  -3

 .الطب العر�ي فضال عن االكتشافات الطبیة الحدیثة ,و , العامة  صحیةالثقافة وال

في سبیل تعز�ز من وجهة نظر الفئة المبحوثة  هم المواضیع التي تقدمها شبكة الفیسبوك أ  -4

 .التوعیة الصحیة هي ز�ادة الوعي الصحي

   حسب الترتیب :  التوعیة الصحیة �انت االشباعات المتحققة من شبكة الفیسبوك في تعز�ز -5

ة , ز�ادة االهتمام �النظافة الشخصیة , اكتساب العادات الصحیة السلیمة , یز�ادة الثقافة الصح

الفحص الدوري المبكر, التثقیف �الجراحات التجمیلیة , المهارات في االسعافات األولیة , 

 .ارسة العادات الصحیة السیئةن ممترسیخ العادات الغذائیة المنتظمة , التوقف ع

 .األردنیةحة في وزارة الص المختصینشبكة الفیسبوك، التوعیة الصحیة، كلمات مفتاحیة: 
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Abstract 

The aim of the study is to know the opinion of the Jordan ministry of health 

workers about the health information published on the Facebook social 

network, also to know what the most attractive health subjects are?, and 

what are the most important health subjects from their point of view, beside 

monitoring their achieved benefits as a result. The importance of this study 

is to pinpoint the most important health subject published on the Facebook, 

and also to know the extent of its effects on the network visitors in 

improving their health awareness. In addition, we could consider the study 

as a prove to choose the best methods to deliver the health information 

through Facebook. 

The study had used the descriptive research method to view the 

ministry of health workers point of view, in an effort to measure their 

knowledge and perspective toward the rule of Facebook network to 

enhance health awareness. 
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The researcher used a questionnaire as a study tool, it was designed 

to include 35 statements. 

The study sample consisted of  273 questionnaires which has been 

analyzed using SPSS.    

Study Results:  

1- The network information in health seems versatile. 

2- Most attractive health subjects in Facebook are: Weight Loss, 

diet, fitness, food benefits, aesthetic medicine, health education, 

modern medical discoveries and traditional Arabic medicine. 

3-  The most important subjects that are introduced by Facebook in 

health is the improvement of health awareness.  

4-    Facebook network achieved fulfillment in promoting health 

awareness was: increasing health culture, increased attention to 

personal hygiene, acquiring good health habits, early health 

screening, education in cosmetic surgeries, first aid skills, the 

consolidation of the dietary habits, and stopping the unhealthy 

habits.  

Keywords: Facebook network, health awareness, specialists in 

Jordan ministry of health. 
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 الفصل األول

 خلفیة الدراسة وأهمیتها

 المقدمة-1

من  تههمیأ  فتتضح ،برز مكونات العالم المعاصرأنواعه ووسائله من أعالم �مختلف �عد اإل    

 ،الوقت الحاضرًا في درة على التأثیر في المتلقي وخصوص�طرحه من قضا�ا متنوعة قا خالل ما

نسان مكان اإلإ�حیث صار � ؛ل معطیات الحیاةوالذي �شهد سیطرة الوسائل التكنولوجیة على �ام

دى هذا أو  ،و عوائقأي حواجز أخر�ن �صورة مباشرة دون �ان مكانه قادرآ على التواصل مع األ اً �أ

وتوسعت خدماتها �سرعة  ،لى ظهور شبكات التواصل االجتماعي المختلفةإلكتروني األالتطور 

سعة في تبادل المعلومات في مجاالت التعلیم مكانیات واإكبیرة، ومنحت متصفحیها ومستخدمیها 

 .والثقافة والصحة والتنمیة وغیرها

فراد المجتمع أ دىفي رفع مستوى الصحة العامة ل اً هام اً دور  تؤديالتوعیة الصحیة  نأو�ما     

الة والرئیسیة التي تساهم في توعیة طباء �أنه الوسیلة الفعّ فقد اعتبره العلماء واأل ،همیتهنظرآ أل

ن التوعیة أو�مكن أن نالحظ  ،خرى أالمجتمع من جهة وتحسین مستوى صحة المجتمع من جهة 

جل التأثیر على المجتمع وتخلیص الناس أالصحیة تعتمد على وسائل االتصال �شكل مباشر من 

وخلق  ،سلیمة وتحر�رهم من الجهل والتخلف العلمي واالجتماعيالغیر  من العادات والتقالید القد�مة

جل عدم الوقوع أد ذوي مستوى عال من الوعي والمعرفة �الحقائق العلمیة الخاصة �الصحة من فراأ

من حیث الوسائل  اً مستمر  اً تطور  الصحیةُ  وقد شهدت التوعیةُ  ،مراضفي المشاكل الصحیة واأل

فأصبحت التوعیة الصحیة تستخدم  ،واألشكال فتتغیر بتغیر وسائل االتصال والنظم االجتماعیة
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لكتروني والذي تمثل شبكات عالم األذاعة واإلاالتصال الجماهیر�ة مثل التلفز�ون واإل وسائل

 )91، 2012 المشاقبة،( .منه ءاً التواصل االجتماعي جز 

تقدم شبكات التواصل االجتماعي خدمات عدیدة لمتصفحیها، فهي تتیح لهم حر�ة االختیار 

شبكات التواصل االجتماعي مثل الفیسبوك لمن یر�دون المشار�ة معهم في اهتماماتهم، و�ظهور 

مكانات واسعة في تبادل المعلومات في إت الخدمات المرجوة من هذه الشبكات ومنحتهم عتوس

 الر�اضة وغیرها. وهذه الشبكات عبارة عن مواقع الكترونیة ،الصحة ،الثقافة ،مجاالت التعلیم

بیر وال زالت مستمرة في االنتشار خیرة �شكل �نتشرت في السنوات األاوهي مواقع  .جتماعیةا

 )155 ،2015 عفیفي،( والتو�تر.شهر تلك المواقع فهما الفیسبوك أما أ ،فقي المتسارعاأل

نشاء صداقات جدیدة وتكو�ن عالقات في إن المواقع االجتماعیة تساعد متصفحیها على إ     

لالستخدام �قرر مستخدمیها فهي أداة صالحة  .خبار والمعلوماتمجاالت مختلفة وذلك بتبادل األ

و فعًال سیئًا �ضر أ ،ن �كون فعًال حسنًا �ستفید منه الفاعل ومن حولهأما إالفعل الذي ستؤد�ه، ف

جزاء العالم المترامیة وغیرت معالمه �ان لها تأثیر أن هذه الشبكة ر�طت بین إ .�الفاعل و�من حوله

قبال الفیسبوك حالیًا من حیث الشهرة واإلكبیر على �ل العالم وعلى الناس جمیعًا. تحتل شبكة 

 )Kirkpatrick،2011( غوغل وما�كروسوفت).( المر�ز الثالث �عد موقعي

 مشكلة الدراسة -2

 مننشر المعلومات العامة والمتخصصة في  عامًال مهماً التواصل االجتماعي تمثل شبكات      

 .المعلومات المتعلقة �التوعیة الصحیة تلكالجمهور ومن 
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ن إولمعرفة مدى الدور الذي تؤد�ه شبكة الفیسبوك في نشر التوعیة الصحیة لدى الجمهور ف    

في وزارة الصحة �ونهم  المختصینهذه الدراسة تبحث في طبیعة هذا الدور من خالل وجهة نظر 

 من المتخصصین في تقییم مستوى نوعیة وجودة المعلومات الصحیة من جهة علمیتها واصالتها.

 التالي:ه تم صیاغة مشكلة الدراسة على النحو علی و�ناءً 

غراض هذه لشبكات التواصل االجتماعي أل اً نموذج( ما الدور الذي تؤد�ه شبكة الفیسبوك  - 

 األردنیة؟في وزارة الصحة  المختصینالدراسة) في التوعیة الصحیة من وجهة نظر 

 أهداف الدراسة  -3

زارة الصحة �ما ینشر من معلومات صحیة في القطاع الصحي في و  المختصینمعرفة رأي  -1

 .في شبكة الفیسبوك

 .كثر الموضوعات الصحیة جذ�ًا وأهمیة من وجهة نظر الفئة المبحوثةأ إلىالتعرف  -2

 بیان أهمیة هذه المعلومات من وجهة نظر الفئة المبحوثة. -3

 .التوعیة الصحیة من وجهة نظر الفئة المستهدفة في تعز�زشباعات المتحققة رصد اإل -4

 حصائیة لتقییم الفئة المبحوثة لدور شبكة الفیسبوك في التوعیة الصحیةبیان الفروق اإل -5

 الوظیفي) فصو ال -النوع االجتماعي -العمر( عزى للمتغیرات الوسیطةتُ 

 :همیة الدراسةأ -4

في مجال  راً كثر تأثیتكمن أهمیة هذه الدراسة في معرفة شبكات التواصل االجتماعي األ -1

 .ةالتوعیة الصحی
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التوعیة الصحیة مقارنة مع الطرق  في مدى تأثیر وسائل التواصل االجتماعيدراسة  -2

 .)والنشرات الصحیة والصحف، ذاعةاإل، التلفز�ون ( التقلید�ة

معلومة الصحیة من خالل شبكات التحسین لهذه الدراسة �دلیل  من نتائج ستفادةاإل -3

 .التواصل االجتماعي

�صال المعلومة الطبیة �شكل إالطبي وذلك من خالل عمل القطاع في تحسین  المساهمة  -4

 .سهل ومجاني و�دون عناء للمر�ض

 أسئلة الدراسة -5

 الصحیة؟في القطاع الصحي لدور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة  المختصینما رأي  -1

�القطاع  المختصینالموضوعات الصحیة جذ�ًا في شبكة الفیسبوك من وجهة نظر  أكثرما  -2

 الصحیة؟شر التوعیة الصحي في ن

ما أهمیة الموضوعات التي تقدمها شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة من وجهة  -3

 الصحي؟في القطاع  المختصیننظر 

 الصحیة؟شباعات المتحققة في شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة ما اإل -4

سبوك في تعز�ز في القطاع الصحي لدور شبكة الفی المختصینحصائیة لتقییم ما الفروق اإل -5

الوصف  -التحصیل العلمي  – جتماعيالنوع اإل -العمر( التوعیة الصحیة حسب متغیر

 )؟الخبرة الوظیفیة -الوظیفي

 حدود الدراسة -6

 وزارة الصحة -محافظة العاصمة عمان المكانیة:الحدود 

 2016-2017ول من العام الدراسي الحدود الزمانیة: الفصل الدراسي األ
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 وزارة الصحة القطاع الصحي في في المختصین بیقیة:التطالحدود 

 الدراسة:محددات  -7

داة الدراسة التي سیتم تصمیمها تتحدد نتائج الدراسة طبقًا لدالالت الصدق والثبات أل    

ستجا�ة المبحوثیین لها دور في محددات ان جد�ة و إو�ذلك ف .لغرض تحقیق أهداف الدراسة

داة أولما �ان مجتمع البحث متجانس و  .مع البحث نفسهتعمیم نتائج الدراسة على مجت

 .نه �مكن تعمیم نتائج هذا البحث على مجتمع الدراسة نفسهإالدراسة مناسبة ف

 الدراسة:مصطلحات  -8

منظومة من الشبكات االلكترونیة التي تسمح  هي االجتماعي:التواصل شبكات  .1

طر�ق نظام اجتماعي الكتروني موقع الخاص ومن ثم ر�طه عن النشاء إللمشترك فیها �

 )23، 2003،راضي( .خر�ن لدیهم االهتمامات والهوا�ات نفسهاأعضاء أ مع 

وتعرف شبكات التواصل االجتماعي اجرائیا �انها الخدمة االلكترونیة التي تقدمها شبكة 

 االنترنیت لالفراد والجماعات حیث تتیح لهم التواصل فیما بینهم

م الذي یتناول القضا�ا الطبیة والصحیة والتمر�ضیة عالهو اإل الصحي: عالماإل .2

رشاد والتثقیف الصحي �الحقائق الصحیة والمعلومات والعالجیة والصیدالنیة واإل

 )2012،92، المشاقبة( والمعلومات.خبار رشاد وتقد�م األالصادقة من خالل اإل

 ص وهو یهتم العالم المتخصإ�انه شكل من اشكال  جرائیاً إالعالم الصحي إ�عرف     

بدراسة الجوانب والقضا�ا التي تخص صحة االنسان  لغرض تغیر العادات السلو�یة        

 الصحیة الخاطئة .
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و المجتمع �الخبرات الالزمة بهدف التأثیر أالفراد أعملیة تزو�د  هي الصحیة:التوعیة  .3

 األفضل.تجهاتهم وسلو�هم فیما یتعلق �أمور الصحة نحو أفي معلوماتهم و 

 )2012،92،المشاقبة(

       العالمیة ��انها مجموعة االنشطة واالجراءات التعلیمیة و  جرائیاً إتعرف التوعیة الصحیة           

 رض حمایتهم من االمراض وتحذیرهم من المخاطرلغالمعلومات السلیمة التي تقدم لالفراد 

مهور في مجاالت مختلفة للج عالم �النسبةالتي �قوم بها اإل األداة  وأهو الوظیفة  دور: .4

 )1994،197،شلبي( خبار.مثل التعلیم والتنمیة والترفیه واأل

      في تنظیم  اً هو ما �قوم �ه الفرد من وظائف ومهام  �أعتباره عنصر  جرائیاً إ�عرف الدور          

           مؤسسة.او 

التكرار لى نشاط عادي في المجتمع �فضل إیتحول  اجتماعي: نشاط الستخداماتإ .5

 )2005 ،أصبعأبو ( ستعمال متكرر و�ندمج في ممارسات وعادات الفرد.فیصبح اال

 المختصینجرائیًا: هو االستعمال المتكرر لشبكة الفیسبوك من قبل إالستخدامات إوتعرف 

 في القطاع الصحي لغرض االستفادة منها في التوعیة الصحیة.

افع وتدل الكلمة على الحال التي و خفض دأرضاء رغبة أو بلوغ هدف إ الشباعات:إ .6

 )2005أبو شنب،( یتم فیها ذلك.

     تحقیق رغبة الجمهور مستخدم الفیسبوك �أنها:غراض الدراسة جرائیًا ألإشباعات إالوتعرف 

 في التوعیة الصحیة. 
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السا�قة اإلطار

 النظري: اإلطار: أوال

م هو عبارة عن عملیة نقل وتوصیل األخبار والمعلومات والحقائق لقضیة عالم �شكل عان اإلإ    

 ذه األخبار لهدف معین مثل تغیروقد �كون نقل ه ،أو حدث معین �غرض التعر�ف �ما �جري 

 سلوك األفراد أو تغییر أفكار.

مواضیع عالم التي تتعامل مع األفراد لغرض تزو�دهم �المعلومات في وهناك أنواع مختلفة من اإل   

 متخصصة.

نماط سلو�یة صحیة سلیمة و�تطلب خلق بیئة داعمة هو فن وعلم یروج أل فاألعالم الصحي      

 )2006،3(الجبالي، �األمراض. صا�ة ت بهدف تخفیض أو تجنب اإلالهذه السلو�

 یهتم بنشر األخبار والمعلومات والحقائق حول المسائل الطبیة والقضا�ا التمر�ضیة أذ هو       

و�یفیة التعامل معها  ،والصحیة واألحداث الصحیة الطارئة أو العارضة التي یواجهها المجتمع

 رشادات والنصائح �قصد تحسین صحة المجتمع �صورة عامة.وتقد�م اإل

عالم الموجه للجماهیر والرأي العام لتوجیه سلو�هم نحو صحة جیدة لمقاومة األمراض أو هو اإل

تعامل مع الحاالت المرضیة أو مواجهة الحاالت الطارئة مثل نقص رشادات حول �یفیة الواإل

و�اء مثل  انتشارالفیتامینات في الجسم أو في حالة �سوف الشمس وتأثیرها على العیون أو 

 ) 2010،8سمرة، الحاالت. (أبونتهاء هذه اعالم الصحي �الكولیرا، أو فلونزا الطیور و�نتهي اإل
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ظروف المحیطة �العملیة الصحیة أو الخر حسب آلى إزمان  ختلفت تعار�ف الصحة مناو     

 التالي:ن أبرز تعار�ف الصحة �انت على النحو إالطبیة، 

 ) 1995،18فها نیوتن �أنها حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم. (أبو الرب، فقد عرّ     

ازن هذه تنتج من تكییف ن حالة التو أفها بر�نز �أنها حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم، و كما عرّ 

 الجسم مع العوامل الضارة التي یتعرض لها.

جتماعیة وتجنب فتها منظمة الصحة العالمیة �أنها حالة السالمة والكفا�ة البدنیة والنفسیة واالكما عرّ 

 )2006،3صا�ة �األمراض. (الجبالي،اإل

لبیئة والظروف الحیاتیة المحیطة نها العلم الذي یدرس اأفها الخبراء �ما الصحة العامة فقد عرّ أ    

نسان ومدى تدخلها في صحته، و�یفیة منع هذا التدخل و�التالي الرقي في صحة الفرد �اإل

 )1995،21(أبو الرب،والمجتمع. 

طالة العمر والنهوض �نها علم وفن منع المرض و أما منظمة الصحة العالمیة فتعرفها �أ    

ي منظم وذلك عن طر�ق المحافظة على صحة البیئة �الصحة وترقیتها من خالل مجهود جماع

 )46،2012، الصحیة. (المشاقبةومكافحة األمراض ونشر الوعي والثقافة 

بینما تعرف صحة المجتمع �أنها حقل من حقول الصحة العامة الذي �عمل في المجتمعات  

في مجتمع معین. المحلیة لتحسین الصحة ونوعیة الحیاة لجمیع األشخاص الذین �عیشون و�عملون 

)2002 ،Green( 

وسلیمة  اً المؤسسات الصحیة العالمیة والوطنیة على وسائل وتكنولوجیا صالحة عملی اعتمدت    

تبع التثقیف الصحي عبر التار�خ وسائل مختلفة وطرق متنوعة فلیس فقد أ .اجتماعیامقبولة و  اً علمی
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الزمان  �اختالفي بل تتنوع وتختلف و طرق متماثلة �سلكها المثقف الصحأحدة اهنالك وسیلة و 

لى تنوع وسائل التوعیة والتثقیف المستخدمة في نشر إ �اإلضافةوالمكان وتنوع الفئة المستفیدة 

 .المعلومات الصحیة

لـى تقنیـات التكنولوجیـا الحدیثـة إالتقلید�ـة والوسـائل النمطیـة  نصـالالاشـكال أ نفهي تختلف مـابی    

 التواصل االجتماعي االلكترونیة لالذي هو من وسائاالنترنت ك

 ة:الصحی ةوعیتال

حساسهم �فراد المجتمع �المعلومات والحقائق الصحیة و ألمام إهو �التوعیة الصحیة المقصود     

 �المسؤولیة نحو صحتهم وصحة غیرهم من خالل الممارسة الصحیة الصحیحة.

رفتهم �العناصر التالیة: (بدح، فراد المجتمع تتضح من خالل معأوعملیة نشر الوعي الصحي بین 

 )14-2009،15�دران،و مزاهرة، و 

ن حل مشكالتهم الصحیة والحفاظ على صحتهم هي مسؤولیتهم أفراد المجتمع أستیعاب أفهم و  -1

رشادات الصحیة والعادات الصحیة تباعهم اإلأن تكون مسؤولیة الجهات الرسمیة، عن طر�ق أقبل 

 .السلیمة

الصحیة المتعلقة �المستوى الصحي في مجتمعهم للمشكالت الصحیة  لمامهم �المعلوماتإ -2

  .مراض المعد�ة المنتشرةواأل

نتفاع ساسیة والمساندة في مجتمعهم و�یفیة االفراد المجتمع على الخدمات الصحیة األأتعرف  -3

 منها.
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لصحیة لى نشر المعلومات اإأن التثقیف والتوعیة الصحیة هي عملیة سهلة و�سیطة تهدف     

لى تغیر السلوك الخاطئ، والتثقیف هو التأثیر على السلو�یات ولیس فقط نشر إ�صورة تهدف 

 المعلومات والتثقیف هو الجزء من الرعا�ة الصحیة الذي �عنى بتغیر السلوك. 

�شكل المجال الصحي واحدًا من المجاالت األساسیة في المجتمع. و�مثل هذا المجال درجة التطور 

مستوى التطور العام �عكس المجال الصحي في تطور المستوى  إنعام للمجتمع. إذ الحضاري ال

 في المجتمع.

فراد المجتمع هو تحقیق السعادة والرفاهیة أل ةالصحی التوعیةساسي لعملیة الهدف األ و�مثل    

لى هذا إوتقو�م سلو�اتهم وتصو�ب اتجاهاتهم الخاطئة والعادات غیر الصحیة ولغرض الوصول 

 )16-17ولیة التالیة: (بدح، مزاهرة، بدران،هداف األهدف �جب تحقیق األال

فراد المجتمع أالحرص على جعل المحافظة على الصحة والتمتع بها غا�ة وهدف �سعى جمیع  -1

 .لیهاإلى الوصول إ

تطو�ر الخدمات الصحیة من خالل تفعیل دور المؤسسات  شراكهم في�فراد المجتمع و أتشجیع  -2

 .داء فیهاوتحسین مستوى األالصحیة 

  .لى سلو�یات صحیةإالعمل على تغییر السلو�یات والعادات غیر الصحیة  -3

فراد المجتمع حتى یتمتعوا �صحة جیدة مع المحافظة على أالرقي �المستوى الصحي لدى  -4

 استمرار�ة هذه الحالة.

سیة والمساندة من خدمات ساال الذي تقوم �ه المؤسسات الصحیة األالتعر�ف �الدور الفعّ  -5

 صحیة مثل تقد�م المطاعیم الضرور�ة للوقا�ة من األمراض. 
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نشر المعرفة الصحیة لغرض التأثیر في المواقف والممارسات الصحیة هي  والجدیر �الذ�ر أن    

عملیة التواصل بین الطبیب والمجتمع  ألن، التوعیة الصحیةسس التي �قوم علیها نظام حدى األأ

 ة التي �قوم بواسطتها نشر هذه المعلومات.هي وسیل

تصال ارسال رسالة من خالل وسیلة إتجاهین �قوم المرسل فیها �االتواصل هي عملیة محاورة �

 معینة، �عدها �قوم المستقبل بتسلمها وتحلیلها والرد علیها �قدر استیعا�ه لها.

راسات العر�یة ، فقد أظهرت �عض الدالصحي عالممضمون اإل�فیما یتعلق أما     

واألجنبیة أن تأثیر المعلومات الصحفیة على موضوع الصحة �مكن أن �كون إ�جابیًا 

وسلبیًا، ومقصودًا وغیر مقصود. ینظر في هذه الدراسة في �عض نتائج دراسات تأثیر 

الدعا�ة للسجائر والمشرو�ات الكحولیة واألغذ�ة، وأ�ضًا یدرس تأثیر صورها المسلیة 

األخبار المتعلقة �الصحة. و�نظر هنا أ�ضًا في تكتیكات الحمالت وطبیعة إضاءة 

 –اإلعالمیة التي تكافح في سبیل صحة الناس، وغیرها من االستراتیجیات التعلیمیة 

�جابي على التثقیفیة المكرسة لتحسین صحة �عض المواطنین ولتكون سببًا للتغییر اإل

 جتماعي.المستوى اال
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 اإلسناذ النظري :

عالم ، ورغم أن هذه إالالجمهور المستخدم لوسائل اك عدة نظر�ات تناولت تفسیر وتحلیل هن

العالم الجدید وقبل أن إالعالم السائد قبل ظهور �النظر�ات وجدت في حالة الصحافة التقلید�ة و 

ن منطوق تلك النظر�ات ومفاهیمها العامة إال إتظهر للجمهور شبكات التواصل االجتماعیة ، 

عالمیة ومن ذلك الشبكات االجتماعیة التي تعد الیوم إ ءها �مكن أن تنسحب على أ�ة وسیلة ومباد

ن البحث انطلق نظر�ا إف  لكالبدیل المفضل واألكثر شیوعا لدى الجمهور في العالم . ومن أجل ذ

 عالمیة التالیة : إلمن النظر�ات ا

 عالمعتماد على وسائل اإلنظر�ة اال -1

ساسیة في المجتمعات الحدیثة حیث �ستطیع أعالم ضرورة إالاد على وسائل عتم�عتبر االو      

لى إ نتقاالً اسواق و فضل المشتر�ات في األألى معرفة إعتماد �التدر�ج منذ الحاجة دراك هذا االإالفرد 

�الرغبة في الحصول على معلومات في العالم الخارجي لكي  ؛كثر تعقیداً أكثر شموًال و أحتیاجات ا

عتماد ال�ختلفوا في درجة ا اً �ضأنهم إهدافهم ومصالحهم فأ فراد في ختالف األالمعه ونظرًا یتفاعل 

هداف ودرجة االعتماد على فراد في �عض األالحظ اشتراك األیونتیجة لذلك ، عالمإلعلى وسائل ا

او عالم بین الفئات إلدى الى ظهور نظم مشتر�ة لوسائل اأمما  , هدافالوسائل التي تحقق هذه األ

عالمي الخاص إلشؤون المحلیة بدرجة �بیرة لهم نظامهم االفراد الذین یهتمون �األ ؛الجماعات فمثالً 

خرى تبحث عن التسلیة واالسترخاء من خالل برامج أبینما فئات  ،من خالل قراءة الصحف المحلیة

فراد تحددها نسبة لألعالم �الإللذا یوحي هذا التقسیم بوجود نظم متفاوتة لوسائل ا ،التلفازمعینة في 

الدلیمي، ( عالم.إلهداف ودرجة االهتمام بها وطبیعة االعتماد على وسائل معینة في اطبیعة األ

2016، 229 – 230( 
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بدائل لتقییم طبیعة وتأثیر  ثالثة ،) مؤسسا هذه النظر�ة1982ورو�تیش (الباحثان د�فلر  إقترح    

 )2010،83(العالق،  .االتصال الجماهیري 

الذي �قوم بتشخیص الظروف السیاسیة واالقتصاد�ة والثقافیة التي شكلت �یفیة عمل وسائل  :لو األ

 .االتصال الجماهیر�ة في وقت تار�خي محدد

وجه تشا�ه االختالف بین االتصال الجماهیري ألى تشخیص إبدیل مقارن الذي یهدف  :الثاني

 .واالتصال الشخصي

شخاص تحدید �یفیة تأثیر االتصال الجماهیري على األلى إالثالث: بدیل نفسي اجتماعي یهدف 

  .ثقافیاً  ،جتماعیاً ا ،نفسیاً 

 ساندراللباحثة  �حثیة ورقة طر�ق عن جاءت عالمإلا وسائل على عتمادالا نظر�ة إن تسمیة        

 المفاهیم من التحول إلى فیها ، دعت1974العام منظور المعلومات"في والموسومة" شیتیرو� �ال

قوة  �نو  للمعلومات، �نظام عالمإلا وسائل إلى للنظرة قناعيإلا عالمإلا دور وسائل في تر�ز التي

 المعلومات التي مصادر على األخرى  واألنظمة الجمهور عتمادا  من مستمدة اإلعالمي النظام

 مال النظرة هذه معزولة، وتطورت أنظمة �أنها عالمإلا وسائل إلى النظر من بدالً  وذلك فیها، یتحكم

 ) 73، 2014الكرخي، ( ."اإلعالم وسائل على االعتماد بنظر�ة" �سمى

خر هو آدراك وفهم نظام فرعي إلعالم �نظام فرعي إلفراد الجمهور على وسائل اأ�عتمد و     

عالم مصادر رئیسة �عتمد إلعالم مصادر اإلالمحیط االجتماعي من حولهم، و�ذلك تمثل وسائل ا

 .حداث الجار�ة ألستقاء المعلومات عن افراد الجمهور في اأعلیها 
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 والجمهور ،والنظم االجتماعیة ،عالمإل�مثل الشكل التالي نموذج االعتماد المتبادل بین وسائل ا

 )84 ،2010 ،العالق( 

 

 

 )235-2016،233(الدلیمي، :هداف التالیةألعالم لتحقیق اإلفراد على وسائل األ�عتمدا

عن  أشیاءالفهم االجتماعي من خالل معرفة  ،ل التعلم والحصول على الخبراتمن خال :الفهم -1

 العالم المحیط.

و �یف تحافظ على صحتك من أالعمل حین تقرر ماذا تشتري  هو�شمل على توجی :التوجیه -2

عالم من خالل وسائل التواصل إلخالل اتباع برامج التوعیة الصحیة التي تفوم بها وسائل ا

  .الفیسبوك والتو�تراالجتماعي �

  ,االستثارة ،االسترخاء ،ن من التسلیة فالتسلیة المنعزلة مثل الراحةاك نوعاهن :التسلیة -3

 المجتمع

 )ستقرار البنائي(تنوع درجة األ 
 عالموسائل األ

تنوع وظائف المعلومات من ( 
 )حیث العدد والتركیز

 الجمھور

 )عتماد على وسائل االعالم في الحصول على المعلوماتات األ(تنوع درج 

 ثاراأل

 سلوكیة ،وجدانیة ،معرفیة
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  .سرةألمع ا التلفازو مشاهدة أو المسرح ألى السینما إوالتسلیة الجماعیة مثل الذهاب 

دراكه لجوانب �راته و الذات الذي �ساعده في الكشف عن قد و�دراكلى فهم إن الفرد في حاجة إ    

شخاص الذین اثیروا أل، فا جتماعي المحیط �هاللى فهم العالم اإو�ذلك هو �حاجة  ،شخصیته

قالع عن التدخین، البدء إلا مثلدراكیًا وعاطفیًا سوف �شتر�ون في نوع التنسیق الدقیق للمعلومات إ

 سیئة.جراء الفحوص الطبیة، ترك العادات الصحیة الإ�التمار�ن الر�اضیة، 

لوسائل  أنفسهمفراد ألولماذا) �عرض ا ،متى( لنظر�ة االعتماد هو تفسیر التساؤل الرئیس و�مثل    

ینتج عن اعتماد الجمهور على وسائل  ،العالم وتأثیرات هذا التعرض على معتقداتهم وسلو�همإ

  التالي:العالم مجمعة من التأثیرات �مكن تصنیفها على النحو إ

  وهي:ثار آتتضمن هذه التأثیرات على عدة  عرفیة:المالتأثیرات  -1

فالغموض  ،فرادأل�حدث الغموض نتیجة تناقض المعلومات التي یتعرض لها االغموض:  .أ

 .لى معلومات �افیة لفهم حدث معینإن الناس �فتقرون ألن �حدث أ�مكن 

�ا فراد نحو قضاألالعالم لها دور مهم في تكو�ن اتجاهات اإن وسائل إ تجاهات:ال ا .ب

 .قادة الدین ،زمات، الفساد السیاسيألالمجتمع المختلفة مثل ا

 .تجاه قضا�ا المجتمع البارزةاولو�ات الجمهور �أالعالم بترتیب إ�قوم  األولو�ات: .ت

 ،الحر�ة ،مانةألا مثل:فراد المجتمع أهي مجموعة المعتقدات التي �شترك فیها  القیم: .ث

 .م بترو�ج لهذه القیمالعالإالتسامح، حیث تقوم وسائل  ،المساواة 
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النسان تجاه ما �حیط إوهي العواطف والمشاعر التي �كونها  الوجدانیة):( التأثیرات العاطفیة -2

العالم فتؤثر على إعندما تقدم معلومات معینة من خالل وسائل  اً حیث �كون هذا واضح ،�ه

 .فراد واستجا�اتهألمشاعر ا

 .سلو�یة هي نتیجة لحدوث التأثیرات المعرفیة والعاطفیةن التأثیرات الإ التأثیرات السلو�یة: -3

 .)والخمول (التنشیط السلو�یةاهم التأثیرات 

إن  إالعتماد على وسائل اإلعالم ساعد في تصحیح العادات الصحیة الخاطئة وفي نشر     

 التوعیة الصحیة عن طر�ق وسائل التواصل االجتماعيالمعلومات الطبیة بین االفراد . لذا ف

كالفیسبوك (الذي استخدم في هذه الدراسه) أعتمدت على مضمون هذه النظر�ة من أجل الوصول 

 الوعي الصحي وتعز�ز هدافها في نشرأ لى إ

 شباعاتإلستخدامات وانظر�ة اال -2

نتیجة البحوث والدراسات التي  االستخدامات واالشباعات البدا�ة الحقیقیة لنظر�ة جاءت

عالم من مختلف فئات سباب التعرض واستخدام وسائل اإلأعشر�ن على جر�ت في بدا�ة القرن الأ

عالم في هذه ن وسائل اإل�و  ،عالم)�فعل الناس بوسائل اإل (ماذاالجمهور و�ان السؤال المطروح 

 الدراسات 

 1945عام في جاءت دراسة بیرلسون  ثم، ن نفكرأال تقول لنا �یف نفكر بل تقول لنا �ما �جب 

ضراب عمال توز�ع إسبوعین �سبب أما توقفت ثماني صحف عن الصدور لمدة جراها عندأالتي 

لى إالصحف في نیو�ورك، فكان السؤال المطروح ما الذي افتقده الجمهور خالل هذه المدة وتوصلوا 

خبار، الهروب نقل المعلومات واأل مثل:الجمهور بها لى ارتباط إدوار تؤدي أان الصحف تقوم �عدة 
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 داة للتواصل االجتماعي.أحوال الطقس، أي، تقد�م التفسیرات حول الشؤون العامة، من العالم الیوم

 )2005،167(العیاضي ورا�ح،

مستخدمي  طبیعة إلى للتعرف النظر�ات أنسب من شباعاتواإل ستخداماتاال نظر�ة تعدو       

�اتز  ید على �ةالنظر  هذه نشأت وقد عنه، الناجمة والتأثیرات االستخدام ودوافع اإلعالم، وسائل

 تفعل ماذا :من ،الرئیس التساؤل تحول حیث اإلعالمیة، الدراسات في مهمة تحول نقطة عدتو 

 الذي �ختار هو فالجمهور اإلعالم؟ بوسائل الجمهور �فعل ماذا :إلى �الجمهور، عالماإل وسائل

 3) ،2004 صالح،( لد�ه. معینة حاجات شباعال معینة رسائل أو اإلعالم وسائل

أشهر هذه المساهمات  ،ظهرت أتجاهات عدیدة في علم النفس لتصنیف الحاجات والدوافعو      

األساسیة وما �عد  ؛لى نوعین وهماإالحاجات  فقام بتصنیف ،لبراهام ماسلو في نظر�ته للدوافع

عالم في تلبیة الحاجات الفرد�ة ودوافعها لى الكشف عما �قوم �ه اإلإثم تطورت البحوث  .االساسیة

 .فراد لهاعالم لهذه الحاجات واستخدام األالكشف عن العالقة بین تلبیة وسائل اإلو 

 )1998(عبدالحمید،

و �صیغة أ ،عالمساسي لهذه النظر�ة هي �یف ولماذا �ستخدم الناس وسائل اإلن السؤال األأ    

ات التي شباعإلعالم ومن ثم ماهي اخرى ماهي الدوافع التي تجعل الناس �ستخدمون وسائل اإلاُ 

 .عالمو االستخدام لوسائل اإلأتتحقق لهم عند التعرض 

عالمیة اهتمامآ خاصآ �سبب �عطى مدخل نظر�ة االستخدامات واالشباعات في الدراسات اإل    

�جابي عكس الدراسات السا�قة التي اعتبرت الجمهور مستقبل سلبي إتر�یزه على الجمهور �متلقي 

فراد من خل االستخدامات واالشباعات �ما �حصل علیه األیهتم مدو�ذلك  ،لرسائل االتصال



18 
 

 ي دراسة تأثیر وسائل االتصال ومضمونها من وجهة نظر الجمهور.أاستخدام وسائل االتصال، 

 )250-249، 2016،الدلیمي(

لى قسمین هما: إ االستخدامات واالشباعات �حوث نظر�ةن یو�قسم عدد من الباحث

 )254، 2016(الدلیمي،

جر�ت خالل عقد االر�عینات من القرن الماضي التي أالتقلید�ة وهي الدراسات التي  البحوث-1

لى إدت جر�ت في مر�ز البحوث االجتماعیة التطبیقیة في نیو�ورك في الوال�ات المتحدة التي اُ أ

 .لى مسلسالت الرادیو و�رامج المسا�قاتإتحدید دوافع الجمهور لالستماع 

نتقائیة التي إلفراد الجمهور والعملیات اأنت تر�ز على اختیارات البحوث الحدیثة: التي �ا -2

  .عالمفعالهم واستجابتهم لمحتو�ات وسائل اإلأ�قومون بها وردود 

ساسیة التي تشكل الهیكل النظري لمدخل االستخدامات هنالك مجموعة من العناصر األ

 :تتمثل �التاليواالشباعات والتي 

 الجمهور النشط:  .1

 واسیة لمدخل النظر�ة حیث یرى �احثسهم االفتراضات األأ  أحدلجمهور النشط �عتبر ا    

�جابیًا) ولیس خامًال (سلبیًا)، إعالم مشار�ًا نشطًا (ن جمهور وسائل اإلأشباعات إلاالستخدامات وا

 شباعاته الحتیاجات معینة.إعالم ما �حقق له ذ �أخذ الجمهور من محتوى وسائل اإلإ

هتمام �ما تفعله وسائل (الیاهو �اتز) في تحو�ل أ�حاث االتصال من تقلیل اال لىإیرجع الفضل     

لى ز�ادة االهتمام �ما �فعله الناس بتلك الوسائل ومنذ ذلك الوقت اعتبرت جماهیر إعالم �الناس اإل
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عالم عنصر نشط في اختیار التعرض للوسائل التي تلبي حاجاته والمضمون الذي یتفق وسائل اإل

 ه.مع رغبات

 )260، 2016،259،همها هي: (الدلیميأ و�تحدد مفهوم نشاط الجمهور في عدة مجاالت 

  .تتمثل في اختیار وسیلة اتصال معینة واختیار التعرض لمضمون معین فیهانتقائیة: اال  .أ

جمهور وسائل االتصال �ختار المضمون الذي ینتفع �ه الذي �حقق رغباته النفعیة:  .ب

  .وحاجاته

فراد الذین یرتبطون �عملیات التأثیر المعرفي النشیط ألور النشط هم افالجمهالعمد�ة:  .ت

 .للمعلومات الذین �حصلون علیها من وسائل االتصال

�عتمد على مدى  ازعالمیة وخاصة التلفإلن استغراق الجمهور مع المضامین اإ ستغراق:اال .ث

 از�ة.توحد الجمهور مع الشخصیات التلف

و التحكم في هذه التأثیرات اي أسلوب السیطرة ألجمهور فراد اأینتقي مناعة التأثیر:  .ج

�ختارون ان الیتأثروا او یتأثروا �ما یتعرضون له من خالل وسائل االتصال طبقًا للخیار 

 الشخصي لهم. 

 :صول االجتماعیة والنفسیةاأل .2

معظم الدراسات على وجود عالقة وثیقة بین الظروف االجتماعیة للفرد و�ین استخدامه أكدت 

ن العوامل الد�موغرافیة واالجتماعیة مثل النوع، السن، المهنة، المستوى إعالم فمثًال لوسائل اإل

لها تأثیر واضح في استخدام الجمهور لوسائل المستوى االقتصادي  العلمي، المستوى االجتماعي،
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ر استخدام ن تیسأن االحتیاجات االجتماعیة والتوقعات �مكن ألى إقد توصل العالم ر�و ، فتصالاال

من استخدامات  راً ن �ثیأخرى على أعالم لدعم التكامل االجتماعي، وقدمت دراسات وسائل اإل

  .عالم تكمن جذورها في البناء المجتمعي والعملیات االجتماعیةئل اإلوسا

دراك االنتقائي الذي یؤ�د على وجود فروق فرد�ة بین إلصول النفسیة: أدى ظهور مفهوم ااأل -ب

ن تؤدي أعالم. ان العوامل النفسیة �مكن ناحیة اختیارهم وتفسیرهم لمحتوى وسائل اإلالبشر من 

رح الباحثون ضرورة تفسیر الدور الذي تلعبه تعالم. ومن هنا اقدام وسائل اإللى خلق حافز الستخإ

 عضاء الجمهور.المتغیرات النفسیة والسلو�یة أل

م تكمن في دوافع نفسیة او اجتماعیة للبحث عالسباب التعرض لوسائل اإلأن أ�ستنتج مما تقدم 

 عالم المتعددة. و حل مشكلة عبر وسائل اإلأشباع حاجة إعن 

 عالم:اإلالتعرض لوسائل  .3

ن هناك عالقة ارتباطیة بین �ل من البحث عن االشباعات أتؤ�د الدراسات السا�قة على 

شباع جل تحقیق اإلأعالم من ض لوسائل اإللى التعرّ إعالم، فالدوافع تؤدي والتعرض لوسائل اإل

 وتلبیة االحتیاجات. 

 عالم:إلض الجمهور لوسائل ادوافع تعرّ  .4

رغبة الفرد في تقدیر  خر�ن،التواصل مع اآل لى االنتماء،إحاجة مثل ال ساسیة:الحاجات األ -1

 خر�ن له.اآل

 الحاجات الثانو�ة: مثل الحاجات المعرفیة، �حب االستطالع والرغبة في الفهم.  -2
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 )247، 2014،246السید،و  ،(مكاوي  لى ما یلي:إعالمیًا إ دوافع فقد قسمت ما الأ

دوافع فرد�ة داخلیة: تتمثل في رغبة الفرد في القیام �شئ معین لذاته والتي تحقق له  .أ

 اشباعات فرد�ة مثل دافع الفضول واالنجاز.

ع المحیط �ه، جتماعیة خارجیة: تنشأ هذه الدوافع نتیجة العالقة بین الفرد والمجتمادوافع  .ب

 رضاء المحیطین �ه. عال معینة إلفحیث �قوم الفرد �أ

 عالم إلتوقعات الجمهور من وسائل ا  .5

ختالف الثقافات. عالم وفقًا للفروق الفرد�ة، و�ذلك وفقًا الإلفراد من وسائل اتختلف توقعات األ    

جامعة من وسائل في دراسته المقارنة لتوقعات طالب ال 1989عام  ؤهو�شیر ادلستاین وزمال

اعات من شبلى ز�ادة توقع اإلإلمانیا، الیا�ان، هونك �ونج أعالم في مجتمعات الوال�ات المتحدة، اإل

ن أخبار�ة، فالم الروائیة والتقار�ر اإلشباعات من األ، في مقابل قلة اإلازاستخدام الصحف والتلف

، مكاوي في المجتمع. ( ختالف في التوقعات هي نتیجة الختالف في الثقافات السائدةاأل

 )2014،247،السیدو 

 لى نتائج معینة.إو سلو�ًا له سوف یؤدي أن موضوعًا ما أدراكه إو أعتقاد الفرد ا التوقع: هو -أ

و نتائج معینة للمضمون من خالل أ�جابي لخواص معینة و اإلأالتقییم: هو التقدیر السلبي  -ب

شباع حاجاته وتقو�مه لوسائل إمحاولة الفرد  نظر�ة القیمة المتوقعة �مكن معرفة العالقة بین

 عالم. اإل
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 شباعات الجمهورإ .6

عتبارهم مدفوعین �مؤثرات افراد الجمهور �أشباعات یتم وصف ستخدامات واإل�موجب نظر�ة اال

عالم لغرض الحصول على نتائج خاصة تسمى نفسیة واجتماعیة الستخدام وسائل اإل

 شباعات). (اإل

تمد علیها نظر�ة االستخدامات االساسیة التي تع العناصرموذج یوضح الشكل التالي ن

 شباعاتواإل

 شباعات ستخدامات واإلنظر�ة اال

 

 

 (سعد، لى تحقیقها:إشباعات االستخدامات واإلنظر�ة التي تسعى وهناك عدد من األهداف 

 ) 2000،189(مكاوي والشر�ف، )60، 2000

عالم وذلك عن طر�ق الجمهور النشط الذي فراد لوسائل اإلاستخدام األالكشف عن �یفیة  -1

  .عالم التي تشبع حاجاته وتوقعاتهن �ختار وسائل اإلأ�ستطیع 

التعرض 
إلى وسائل 

 عالم اإل

ة ممارس
أنشطة 

 خرى أ

مصادر 
 أخرى

ل وسائ
 عالماأل

عوامل  حاجات  توقعات
نفسیة 

 جتماعیةوأ

إشباع لبعض الحاجات 
 خرىونتائج أ

دوافع وحاجات وتوقعات 
 جدیدة
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 .الستخدام لوسیلة معینة دون غیرهاالكشف عن دوافع ا -2

  .لیهاإالفهم العمیق لعملیة االتصال من خالل نتائج التي یتم التوصل  -3

  .لى تلبیتهاإشباعات المطلو�ة التي �سعى الفرد الكشف عن اإل -4

  .ض لوسائل االتصالنماط التعرّ أالكشف عن العالقة المتبادلة بین دوافع االستخدام و  -5

معرفة دور المتغیرات الوسیطة من حیث مدى تأثیرها في �ل من استخدامات الوسائل  -6

  .اشباعاته�و 

 ،عالم �أنها عالقات ذات طبیعة حدیثةسائل اإل�صورة عامة �مكن وصف عالقة الجمهور بو     

د �عتمد الفرد �شدة فق .�حیث ان حدث ما �فرض على الجمهور متا�عته و�شدة من خالل وسیلة ما

و أبینما في حالة رغبته  ،خبار�ة لمعرفة ما یدور حولهحداث والبرامج اإلفي متا�عة األ ازعلى التلف

خرى مثل وسائل التواصل أعالمیة إ مد على وسائل حاجاته في معرفة معلومات صحیة قد �عت

ة التواصل االجتماعي الحدیثة �الفیسبوك حیث �مكن تحسین الواقع الصحي عن طر�ق متا�ع

رشادات الصحیة التي تقوم بنشرها الدوائر الصحیة وخاصة في حالة انتشار ومتا�عة المعلومات واإل

 .او�ئة في المجتمع لغرض الوقا�ة منهمراض واألاأل

�مكن االستفاده من هذه النظر�ة من خالل تلبیة حاجات األفراد الشباع رغباتهم في الحصول     

 على المعلومات الصحیة والتي تعزز الوعي الصحي لدیهم 
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 جتماعي:شبكات التواصل اال

 ) من جزئین مواقعsocial media or networks( تتكون شبكات التواصل االجتماعي    

)websites( تطبیقات ) أوapplicationsتاحة القدرة للمستخدمین للتواصل فیما ) مخصصة إل

 ... الخ .بینهم من خالل وضع معلومات وتعلیقات ورسائل وصور

و أضیق من مفهوم شامل ألكتروني �عتبره �عض الباحثین ن مفهوم وسائل التواصل االجتماعي األإ

الذي �عرف �أنه المواقع والتطبیقات التي  )social media( جتماعيعالم األإلن مفهوم اأ ،عمأ 

ن �شار�وا في التواصل أو أ ،و �قدموا للغیر محتو�ات معینةأن ینشئوا أتتیح للمستخدمین 

  .االجتماعي

 )2014،24،28(السو�دي،:المجتمعات علىدور وسائل التواصل االجتماعي في التأثیر 

سرعة انتشارها بین مختلف شرائح المجتمع  ان سهولة استخدام وسائل التواصل االجتماعي أدى الى

  وهي �ما یلي :لذا �ان لها دور مهم في الكثیر من نواحي الحیاة 

 .بین البشر وخاصة بین فئة الشباب سهولة التعارف والتواصل  .1

ن أي شخص أبراز الفرد�ة وانعدام الوصا�ة في االختیار والتعبیر والنشر حیث �ستطیع أ .2

 .فكارهأي وصا�ة في طرح أدون �ستخدم وسائل التواصل 

نشأت هذه أقلیات والمستضعفین، حیث لأل اً التواصل االجتماعي مالذ صبحت وسائلُ أ  .3

 .ضطهاداالفئة صفحات الكترونیة لشرح مطالبها وما تتعرض له من 
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نها تتیح الفرصة لتلقي أضافة �اإل ،السهولة والسرعة في تداول المعلومات ،نشر الوعي .4

 .ة عنهاسئلة واالجا�األ

ن تعكس رؤ�ة صاحبها أالتعبیر عن الذات حیث تستطیع وسائل التواصل االجتماعي   .5

 .والتعبیر عن شخصیته

لى حدوث إن تعدد وسائل التواصل االجتماعي وتنوعها یؤد�ان أذ إلكتروني دمان األاإل .6

ن یترك أو انجذاب بین المستخدمین فیستمر الشخص �التواصل �حیث ال�ستطیع أتقارب 

ذا لم �حقق إدمان من صداع وتأثر في الرؤ�ة عراض اإلأ دثیه ببرهة وقد تصیبه مح

 .التواصل المنشود لفترات زمنیة محددة

  .مرئیًا ومسموعًا ومكتو�اً  ،الحضور الدائم للمستخدم .7

عالمیة للبث دون تدخل دولة إ �ما توفره لها من حر�ة  ،عالمإالحتكار الدولة لوسائل أكسر  .8

  .منبر من ال منبر له)( صبحت وسائل التواصل االجتماعيألذلك  .جهزتهاأو 

 االجتماعيهم وسائل التواصل أ

 شهرة ونموًا وهي: أكثرهناك مواقع عالمیة ضمن وسائل التواصل االجتماعي     

Facebook  و�لیه 2004-2003منذ ظهوره عام ،Twitter  2006الذي ظهر عام ،

Google Plus ثم موقع 2011المیة عام الذي دشنته شر�ة جوجل الع ،Linkedin  الذي

الذي انطلق  Pinterestموقع  اً وأخیر حترافي مهني، أعلى مستوى  2003تشغیله عام  أبد

  عالمیة.إلافي مجال المشار�ة  اً كثر نمو أالذي �عتبر  2010عام 
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بلغ عدد مستخدمي حصائیة عالمیة لمستخدمي هذه المواقع، إعلى دراسات  و�ناءً 

Facebook)1.59ملی ( مستخدم ثم یلیه ارTwitter)982 ملیون مستخدم و�لیه (

Google Plus ملیون مستخدم ثم 500(بنحو (Linkedin  الذي بلغ عدد مستخدمیه

) ملیون 70( Pinterest اً وأخیر  ،)400(عدد مستخدمیه �ان Instagram ,) ملیون 400(

 )Arabfeed ،2016(ِ  مستخدم.

 الفیسبوك.

بیرج بتأسیس موقع الفیسبوك �االشتراك مع رفاقه في جامعة هارفرد عندما �ـان  قام مارك زو�ر    

طالبــــًا . �انــــت عضــــو�ة الفیســــبوك مقتصــــرة فــــي البدا�ــــة علــــى طــــالب جامعــــة هــــارفرد ثــــم انتشــــرت 

وأصبحت تشمل الكلیات األخرى في مدینة بوسطن ، وجامعة ا�في لیج ، وجامعة سـتان فـورد وذلـك 

د ذلـــك �مـــدة أصـــبحت تشـــمل أي طالـــب جـــامعي ومـــن ثـــم شـــملت طـــالب �ســـبب شـــهرة الموقـــع. و�عـــ

 المدارس الثانو�ة وزاد انتشارها حتى وصلت ألي شخص یتجاوز الثالثة عشر من عمره.

) تم انطالق موقع الفیسبوك (حین انتشر بین قطاعات واسـعة فـي 2004في الرا�ع من فبرایر عام (

  )2014،29 ,سو�دي(الالمجتمع) وحقق منذ بدایته شهرة واسعة . 

�ان و  في المنطقة العر�یة،الواسعة االنتشار اعي ممن مواقع التواصل االجتالفیسبوك  أصبح    

حیث  ،ن واقع الحال یثبت خالف ذلكأال إن رواد الفیسبوك هم الشباب فقط أسا�قًا االعتقاد السائد 

انین وغیرهم من مختلف الفئات نّ اب، ف�تّ  ،د�اءأ ،ن هذه الشبكة مفتوحة للجمیع �أساتذة الجامعاتأ

ن �شارك و�تعرف أرو�رت مینا) �أن الفیسبوك هي شبكة لمن یر�د ( �قول األدیب النمساوي  .العمر�ة

 .على الجدید فیها



27 
 

الكیفیة التي تقوم بها  ،التواصل)( في �تابهما المعنون  "كرستي �اس وجیمس"و�رى الكاتبان     

صدقاء أو مصیرنا على ضوء ما�كتبه ألفیسبوك في تغییر حیاتنا عالم االجتماعیة ومنها اوسائل اإل

ن خدمات الفیسبوك �ثیرة أو�ؤ�د الباحثان ، و المسؤولون عن الصفحات في الفیسبوكأالصفحة 

ن ینفرد بها أو�كاد  ،لیها الكثیر من المواقعإهمها خدمة المالحظات فهي فكرة جدیدة تفتقر أ و  ،اً جد

الخاصیة �مثا�ة مفكرة �سجل فیها صاحب الصفحة الشخصیة اهم حیث تكون هذه  ،الفیسبوك

ضخم أصبح الیوم من أالدفتر الورقي) ( والفیسبوك الذي �ان �عني في البدا�ة .مواعیده وارتباطاته

 ،ستغناء عنهاعي وال �مكن في الوقت الحاضر االكبر مواقع التواصل االجتمأالمؤسسات التجار�ة و 

و العلمیة لغرض تغییر االفكار او أفكار الثور�ة واصل والتجمع و�ث األللت لفعا حنه سالأوخاصة 

 )2015،164عفیفي، ( .العادات الخاطئة في المجتمع

  همها:أ هنالك عدة نماذج لمستخدمي أو زوار الفیسبوك و

وال�فهمون مبدأ التواصل والتشا�ك فیخفون  أنفسهموهم الذین �سجلون  -المتخفي  :النموذج االول

لى بل �كتفون �المالحظة واالطالع ع عن أنفسهمي معلومات شخصیة أم وال�قدمون صورته

 خر�ن.الصفحات الشخصیة للمستخدین اآل

�ام المدرسة فقدت اثارهم منذ وقت أغالبا ما�كونوا زمالء من -رفیق المدرسة  :النموذج الثاني

  .طو�ل

دقاء غیر مر�حین یتجسسون على صأو الخطیبة السا�قة، هم أالخطیب السابق  :النموذج الثالث

  .مایثیرون المشاكل اً صفحات المشتر�ین في الفیسبوك وغالب
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مهات ال �عرفون عن الفیسبوك ما �كفي لكن �اء واألن الكثیر من اآلأ -بو�ن األ :النموذج الرا�ع

  .بنائهم وطلب صداقتهمألى التطفل والدخول على صفحات إوالدهم یدفعهم أحرصهم على 

فحة شخصیة له على یتسم هذا النموذج �التجسس فالمدیر �فتح ص -المدیر :الخامس النموذج

عنده �التسجیل والدخول على صفحته الخاصة و�ذلك �صبحون تحت  المختصین الفیسبوك و�دعو

 .نظاره و�راقب تحر�اتهم وسلو�همأ

فالخبر �مكن  ،فال داعي لمكالمة القر�ب البعید لمعرفة �یف حاله -القر�ب :النموذج السادس

قارب مكانیة البقاء على اتصال بهوالء األإ�منح الفیسبوك في هذه الحالة  ،ته على الفیسبوكءقرا

  .دون الحاجة لالتصال بهم

فتراضي لى العالم األإیفوا أضن أصدقاء �صرف النظر أهم  -صدقاء الحقیقیون األ :النموذج السا�ع

في هذه الحالة ال �حتاج المرء  ،ه منذ وقت طو�لالصدیق الحقیقي هو الصدیق الذي نعرف .و الأ

صدقاء على الفیسبوك هو ئحة األلى الإصدقاء للفیسبوك للحفاظ على الصداقة، لكن ضم هؤالء األ

 مر طبیعي.أ

الذي �مثل الجمهرة الكبیرة و�تمثل في العلماء والخبراء  -النموذج الطبیعي :النموذج الثامن

الذین  ،ساتذة وطلبة الجامعات وعموم المثقفینأنین والصحفیین و والفناّ د�اء اب واألوالباحثین والكتّ 

بداعاتهم �فكارهم وجهدهم و أو�قدمون خالصة  ،نجازاتهم العلمیة والثقافیة��أفكارهم و  اً یرفدون دائم

  .لخیر البشر�ة
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 :الدراسات السا�قةثانیًا: 

�ة الصحیة في مصادر معلومات العنا : ")Reagan and Collins" )1987دراسة  -

 .الوال�ات المتحدة االمر�كیة

) شخصًا وشملت منطقة الدراسة ثالث 219( طبقت هذه الدراسة على عینة عشوائیة بلغت    

ضافة ذاعة عامة �اإلإذاعیة تجار�ة ومحطتي إمستشفیات ومحطتي تلفز�ون عامة وست محطات 

حیث جاء  ون التي وضعها الباحثلى صحة الفرضیة إإلى صحیفتین یومیتین، وقد توصلت الدراسة 

)، �أهم مصدر للمعلومات حول خدمات المستشفیات ثم %44( طباء في المر�ز االولاأل

و�ن  .خرى تصالیة في المراكز األ) ثم جاءت الصحف و�قیة المصادر اال%19( األصدقاء والجیران

سالیب العنا�ة الصحیة ألم �عتمد علیها �مصادر للمعلومات حول  ذاعة والتلفازعالم �اإلوسائل اإل

 .) من مجموع العینة لذلك تم استبعادها من التحلیل%1( سوى فئة قلیلة من المبحوثین تقل عن

للحصول على معلومة محددة تتعلق  ل الشخصي تعد من المصادر الرئیسةوان مصادر االتصا

 �أحوالهم الصحیة وتأتي الصحف في المرتبة الثانیة من حیث االهمیة.

    عالم على الصورة والسلوك نحو تأثیر اإل: )" lawrence and Mckenzie"  )2002دراسة -

استهدفت هذه الدراسة قیاس تأثیر حملة التوعیة  ،"سرة في الفلبینتنظیم األ وسائل ماستخدا

السرة من خالل دراسة على عینة أالصحیة لتغییر سلو�ات النساء نحو استخدام وسائل تنظیم 

ن نسبة تنو�ه التلفز�ون ألى إتوصلت الدراسة  .1996 - 1995فترة من من المبعوثین خالل 

من اجمالي التنو�هات و�ذلك وجود تزاید في 82،3 %الستخدام وسائل تنظیم االسرة بلغت

 . % 2،1السرة بنسبة أاستخدام الوسائل الحدیثة لتنظیم 
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ة السعود�ة �مدینة عالم في التثقیف الصحي للمرأدور وسائل اإل :)2004( دراسة �ار�ان -

 .الر�اض

لى التعرف على مصادر التثقیف الصحي للمرأة السعود�ة ومدى متا�عتها إهدفت هذه الدراسة     

استخدم الباحث المنهج المسحي في التحلیل حیث  .عالم في مجال التثقیف الصحيلوسائل اإل

 ) من النساء السعود�ات �مدینة الر�اض.450( اختار عینة مكونة من

و أرتفاع متوسط، شعبیة) وفقًا ال ،راقیة( ي عینة عشوائیة في أحیاء مختلفة �مدینة الر�اضوه

 نخفاض مستوى تكلفة ونوع السكن.ا

ختالف في مصادر التثقیف الصحي لدى المرأة السعود�ة سواء من حیث ابینت الدراسة وجود     

، الصحافة، ازولى، ثم التلفاأل نوعها أو درجة متا�عتها حیث جاءت المجالت الطبیة في المرتبة

عالمیة إلكثر المواد اأن أخبار الموضة والمطبخ �انت ألى إاالنترنت. وتوصلت الدراسة ا�ضًا 

خبار الصحیة حتلت األابینما  ،خبار الفنیة، ثم البرامج المنوعةمتا�عة للمرأة السعود�ة یلیها األ

اط قوي بین مصادر الوعي وز�ادة الوعي لى وجود ارتبإ�ما توصلت الدراسة  .المرتبة الخامسة

عالم في مجال التثقیف اإلالصحي لدى المرأة السعود�ة وهذا مما یز�د من الدور المناط لوسائل 

  والتوعیة الصحیة و�جعلها في غا�ة األهمیة.

عالم والمؤسسات تأثیر حمالت التوعیة الصحیة في وسائل اإل :Alfred (2004) دراسة -

جر�ت الدراسة على أ"  مر�كیةاألستخدام البالغین للتبغ في وال�ة تكساس االجتماعیة على ا

  -:من البالغیین و�انت النتائج ) شخصا622( عینة قوامها
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ئل انخفاض معدالت التدخین في المناطق التي تعرضت لحملة التوعیة الصحیة من وسا -1

 عالمیة. من هذه األنشطة اإل أيأضعاف النسبة في المناطق التي تتوفر فیها  3عالم �مقدار اإل

عالم یز�د مع الز�ادة في ض لرسائل التوعیة الصحیة في وسائل اإلن التعرّ أظهرت الدراسة أ -2

 .معدالت االمتناع عن التدخین

): تعرض الجمهور السعودي للبرامج الصحیة في القنوات التلفز�ونیة 2006( دراسة الغامدي -

 ققة منها.الفضائیة العر�یة واالشباعات المتح

التعرف على خصائص وسمات جمهور البرامج الصحیة في المملكة  إلىهدفت هذه الدراسة     

العر�یة السعود�ة المتا�ع للقنوات الفضائیة، وعلى مدى انتشار ومتا�عة البرامج الصحیة في القنوات 

استخدم الباحث  لى الدراسات الوصفیة حیثإالفضائیة بین الجمهور المستهدف. تنتمي هذه الدراسة 

من  )سنة 18فوق ( ) من المواطنین البالغیین450( وقام بتطبیق دراسته على ،المنهج المسحي

 .تم اختیار مجتمع البحث �طر�قة العینة العشوائیة العنقود�ة .الرجال والنساء في مدینة الر�اض

هي فترة المساء المتأخر، فراد العینة لمشاهدة القنوات الفضائیة ن الوقت المفضل ألأظهرت النتائج أ

نواع من البرامج متا�عة من الجمهور األ أكثرن أظهرت النتائج أیلیها فترة المساء المبكر. �ما 

ول ثم البرامج الدینیة التي تصدرت المر�ز األ ،فالمالسعودي في مدینة الر�اض هي المسلسالت واأل

 ةالقنوات متا�ع أكثرو�انت  .امج الصحیةخبار السیاسیة، فبرامج المنوعات ثم البر تلیها برامج األ

وتلیها قناة الجز�رة ثم قناة العر�یة و�ینت   MBCمن الجمهور السعودي في مدینة الر�اض هي قناة

البرامج الصحیة  أكثرفراد العینة �شاهدون البرامج الصحیة و�انت أ) من %80.9( الدراسة ان

 .MBCاشة خضر) الذي �عرض على شبرنامج التفاح األ( متا�عة
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عالم في تحقیق ماد الشباب السعودي على وسائل اإل): مدى اعت2009( دراسة العوام -

 .المعرفة الصحیة

عالمیة التي �عتمد علیها الشباب السعودي في تحقیق ذه الدراسة إلى معرفة الوسائل اإلهدفت ه    

لیها في الحصول على عالمیة التي �عتمدون ععالمیة وغیر اإلإلوعلى المصادر ا المعرفة الصحیة

لى القضا�ا والموضوعات الصحیة التي �حرص الشباب السعودي إالمعلومة الصحیة �ما تطرقت 

داة االستبانة أستخدام ااعتمدت هذه الدراسة المنهج المسحي � .عالمعلى متا�عتها في وسائل اإل

مام محمد عة اإل) طالب وطالبة في جام400( فراد العینة منأتكونت  .للحصول على المعلومات

 .سالمیة وجامعة الملك سعود في الر�اضبن سعود اإل

في مقدمة  ازعالم �شكل عام و�أتي التلففراد العینة یتا�عون وسائل اإلأن ألى إتوصلت الباحثة     

لى أن أفراد العینة �عتمدون على وسائل إكثر استخدامًا �ما توصلت الباحثة عالم األوسائل اإل

وأن األنترنت هو الوسیلة االكثر أستخدامًا في  ،ول على المعلومة الصحیةعالم في الحصإلا

 الحصول على المعلومات الصحیة.
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 ): دور الصحافة األردنیة الیومیة في التوعیة الصحیة 2009( دراسة الكسواني -

تكون  ،�جاد تحلیل لموضوعات الصحة في الصحافة األردنیة الیومیةإلى إتهدف هذه الدراسة     

 2007الرأي، الدستور، الغد) الیومیة الصادرة عام ( عداد من الصحفأ جتمع الدراسة من م

 .عتباره تكنیكًا �حثیًا للوصف الموضوعياداة تحلیل المضمون �أستخدمت الدراسة او 

لى أن األهتمام في المواضیع الصحیة تزاید �شكل �بیر في المملكة �عد إوتوصلت الدراسة     

مسبوق لبعض األمراض والتي أصبحت من الموضوعات التي تشغل �ال  غیر انتشارتسجیل 

وخاصة في ظل تسجیل حاالت واسعة من التسممات الغذائیة في مناطق متعددة من  .المجتمع

ردنیة ال تعتمد على خطة المملكة و�ذلك استنتجت الباحثة من خالل دراستها �أن الصحف األ

فردت صفحات أ�الرغم من انها  ،نشر القضا�ا الصحیةعالمیة لجندتها اإلأمنهجیة واضحة ضمن 

 .متخصصة �الصحة

كدت الدراسة أن الصحف الیومیة �انت تتبع الحمالت الصحیة الحكومیة والعالمیة الهادفة أ�ما     

 .لى أنماط سلو�یة صحیة سلیمة في �ثیر من الممارسات الصحیة الخاطئةإلى تغییر السلوك إ

 التي نشرتدراسة �شفت عن طبیعة الموضوعات المتعلقة �الوعي الصحي ن هذه الألى إضافة �اإل

 في الصحافة األردنیة الیومیة.

مواقع التواصل االجتماعي في تنمیة المسؤولیة المجتمعیة لدى  أثر: )2011( عوضدراسة  -

 )اً موذجنتجر�ة مجلس شبابي عال ( فئة الشباب

ي واعداد صفحات على موقع الفیسبوك لتنمیة عداد برنامج تدر�بإ هو من الدراسة هدف �ان     

معرفة  المسؤولیة االجتماعیة لدى الشباب الذین مثلوا العینة التجر�بیة في هذه الدراسة و�ذلك
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فراد المجموعة التجر�بیة في مستوى أحصائیة بین متوسط درجات إمدى وجود فروق ذات داللة 

الباحث في هذه الدراسة المنهج شبه  استخدم و�عده،المسؤولیة االجتماعیة قبل تطبیق البرنامج 

فراد المجموعات التجر�بیة والضا�طة عشوائیآ التجر�بي وهي الطر�قة التي الیتم فیها االختیار أل

و�أداة للدراسة قام الباحث  .والیتم ضبط المتغیرات �ما هو الحال في التصمیمات التجر�بیة

دوات التي لها عالقة عه على المقاییس واألبتصمیم مقیاس المسؤولیة االجتماعیة �عد اطال

یتكون المقیاس في  .�مقیاس المسؤولیة االجتماعیة مراعیآ الظروف البیئیة للمجتمع الفلسطیني

المسؤولیة الدینیة  ،المسؤولیة الذاتیة :مجاالت وهي 4فقرة تقیس  55ولیة من صورته األ

 ،خالقیةواأل

حصائیة بین إنه التوجد فروق ذات داللة أأستنتج الباحث  .ةالمسؤولیة الجماعیة، المسؤولیة الوطنی

فراد المجموعة التجر�بیة قبل تطبیق البرنامج و�عده وذلك من خالل تطبیق مقیاس المسؤولیة أ

�ذلك  .فراد المجموعة التجر�بیة قبل تطبیق البرنامج و�عده واختبار صحة الفرضأاالجتماعیة على 

ناث في المجموعة حصائیة بین متوسط درجات الذ�ور واإلإ الحظ عدم وجد فروق ذات داللة

 ثناث في المجموعات الثاللمشار�ة �ل من الذ�ور واإل جر�بیة في مستوى الباحث هذه النتیجهالت

ناث في تفاعلهم ومشار�تهم في البرنامج التدر�بي ومالحظة الباحث لتساوي �ل من الذ�ور واإل

 .الفیسبوك)( ل االجتماعيومهاراتهم في استخدام موقع التواص

اسـتخدام المتزوجات العامالت في الجامعات األردنیة للـفیسبوك : )2012( دراسة نجادات -

 على عینة من جامعة الیرموك) دراسة مسحیة( واإلشباعات المتحققة منه

لموقع  هذه الدراسة التعّرف على مدى استخدام المتزوجات العامالت في األردن�ان هدف     

تصنف  .والدوافع من وراء هذا االستخدام ،شباعات التي تتحقق لهن من هذا االستخدامإلبوك واالفیس
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وألداة الدراسة  .حیث اعتمدت منهج البحث الوصفي هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفیة التحلیلیة

تتضمن متغیرات الدراسة القابلة  ،)(Questionnaire قام الباحث بتصمیم استمارة استقصاء

وتكونت اإلستمارة من جزئین: األول یتعلق �أسئلة الحالة عن المبحوثة والتي تتضمن  ،قیاسلل

أما  ،الحالة االجتماعیة والوظیفة والفئة العمر�ة والمستوى التعلیمي والدخل الشهري وعدد أفراد األسرة

ودوافع  ،یسبوك) سؤاًال مغلقا تدور حول استخدامات المبحوثات للف14( فقد تكون من ،الجزء الثاني

 ،واألماكن المفضلة لالستخدام وأوقاتها وعدد ساعاتها ،هذه االستخدامات واالشباعات المتحققة منها

 .ونوعیة الموضوعات المفضلة لدى أفراد العینة على الفیسبوك

هیئة ( تكّون مجتمع الدراسة من جمیع المتزوجات العامالت في الجامعات األردنیة الرسمیة    

وقد تّم اختیار جامعة الیرموك �ممثلة لهذه الجامعات. وقد بلغ العدد  ،و�دار�ین وفنیین)تدر�سیة 

) مفردة من الهیئة 125( توزعت على ،) مفردة437( اإلجمالي للنساء العامالت في الجامعة

) 218( أما عینة الدراسة فقد اشتملت على، ) مفردة من اإلدار�ین والفنیین312( و ،التدر�سیة

) مفردة من اإلدار�ین 156( و ،)%50( ) مفردة من الهیئة التدر�سیة، و�ما نسبته62( منها مفردة،

حیث تم سحب العینة �طر�قة عشوائیة �سیطة اعتمادًا على  ،) أ�ضاً %50( و�ما نسبته ،والفنیین

 .الجداول التي حصل علیها الباحث من دائرة الموارد البشر�ة

 تائج �ان من أهمها:توصلت الدراسة إلى مجموعة من الن

) من عینة الدراسة یوجد لهن حساب شخصي على موقع التواصل %65.5( أن ما نسبته -

االصدقاء من جهة واالنترنت من جهة أخرى، �انتا أهم الوسائل التي  )، أنالفیسبوك( االجتماعي

ن العمل وأن المنزل ومكا ،الفیسبوك)( ساهمت في معرفة المبحوثات �موقع التواصل االجتماعي

 هما من أكثر األماكن التي تستخدم منه المبحوثات هذا الموقع.
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 خبار�ة الهامة والنادرة والمقاطع الدینیة هي األكثر تفضیًال و�ما مجموعه�انت المقاطع اإل -

هي األكثر تبادًال  ،وأن األفكار والصور والمعلومات الشخصیة ،جا�ات%) من مجموع اإل45.9(

صدقاء القدامى، واالستمتاع والتسلیة، ر�ن. أن دوافع البقاء على اتصال مع األبین المبحوثة واآلخ

وشغل أوقات الفراغ، وز�ادة المعرفة، واالطالع على أحدث التطورات المحلیة والدولیة، تعّد من 

 .التي دفعت المبحوثات الستخدام الفیسبوك ةالدوافع الرئیس

التواصل الصحي  جتماعي فيئل التواصل األوساستخدام وتأثیر أ":)Herre )2012دراسة  -

 ."حول قمل الرأس

و�ذلك تقییم دور  ،ستخدام وسائل التواصل االجتماعيألى تقییم فوائد إهدفت هذه الدراسة     

لى معرفة فیما اذا �ان هنالك إضافة إل�ا ،وسائل التواصل االجتماعي في الوقا�ة من قمل الرأس

ستخدم الباحث المنهج المسحي لجمع البیانات ا، نترنتل األللحصول على معلومات من خال حاجة

ستبانة) من خالل االنترنیت على العوائل المبحوثة في هولندا و�ان األ( حیث تم توز�ع اداة البحث

د�موغرافیة مثل الجنس والمستوى العائلي ( شملت االستبانة على عدة محاور ،)213( عددهم

ن العوائل ألى إدر المعلومات). خلصت النتائج مصا -مفهوم قمل الرأس  -والدخل 

 ،و صدیقأنما �فضلون استشاره الصیدلي �المبحوثةال�ستخدمون وسائل التواصل االجتماعي دائما و 

 , ن وسائل التواصل االجتماعي لها دور مهم في التواصل والتفاعل بین العوائل والمصدر الطبيأو 

نه �جب تحدیث المعلومات ألى إاستنتجت هذه الدراسة ، وأن اهم موقعین هما الفیسبوك والتو�تر

 . لى ز�ادة ثقة العوائل بوسائل التواصل االجتماعيإ الموجودة على الفیسبوك والتو�تر والذي یؤدي
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ستخدامات شبكتي التواصل األجتماعي الفیسبوك والتو�تر ا): 2013( دراسة الرشید -

 نیة.واألشباعات المتحققة لدى طلبة الجامعات األرد

) تسعى لتحقیق 2013( وهي دراسة میدانیة عن جامعتي األردنیة والشرق األوسط عام    

 :األهداف التالیة

الفیسبوك، ( جتماعيالستخدام طلبة الجامعات األردنیة لشبكتي التواصل اامعرفة طبیعة  -1

 التو�تر).

 الوقوف على أنماط أستخدام طلبة الجامعة لشبكتي التواصل.  -2

 ستخدام الموقعین.ادوافع الطلبة في تحدید  -3

 بیان الموضوعات التي �فضلها الطلبة.  -4

تصالیة بین ال�جاد الفروقات الفنیة وا�جتماعي و الالتواصل ا اشباعات التي تحققها شبكتإلا -5

 الشبكتین.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي وطبقت الدراسة على مجتمع طلبة جامعتي األردنیة والشرق     

لى طبقات حیث تم سحب عینة إألوسط وأستخدمت العینة الطبقیة التي تعتمد على تقسیم الدراسة ا

 .وطالبة ا) طالب263( عشوائیة من �ل طبقة و�انت العینة مكونة من

ن الطلبة ما زالوا �فضلون جهاز الحاسوب للتصفح أاتضح من النتائج التي خرجت بها الدراسة     

كثر استخدامًا في التصفح أل�عتبر موقع الفیسبوك ا ،جهزة اللوحیةألیة وامقارنة مع الهواتف الذ�

ن الوقت المفضل لدى العینة الرتیاد موقعي الفیسبوك أو�شفت الدراسة  .مقارنة مع موقع تو�تر

 .) مساء12-9( والتو�تر من
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العر�یة في  على وجاءت اللغةنكلیز�ة في التصفح هي األن استخدام اللغة األأكما الحظت الدراسة 

هل صدقاء واألألو�انت دوافع الطلبة في استخدام موقع الفیسبوك هي التواصل مع ا .المرتبة الثانیة

ما في موقع تو�تر فأكثر دوافع استخدام العینة للموقع هو الحصول على المعلومات أ ،خر�نالوا

 .الثقافیة العامة

وك جاءت تنازلیًا هي: الثقافیة، الدینیة، كثر الموضوعات التي �فضلها رواد موقع الفیسبأن إ    

عالمیة، السیاسیة، الفنیة، صدقاء، الشباب، إالاالجتماعیة والعلمیة في نفس المرتبة، المعارف واأل

شباعات التي حققها موقع الفیسبوك للعینة هو ازد�اد استخدام موقع إلكثر اأن أالدعا�ة والتسو�ق. 

المواقع التي فیها تفاعلیة الحوار هو موقع الفیسبوك  أكثرن أالفیسبوك من خالل الهاتف النقال، و 

 ثم تو�تر و�لیه الیوتیوب. 

دراسة  -ماراتیة إلبوظبي في التثقیف الصحي للمرأة اأ تلفازدور "): 2013( عليدراسة  -

 .میدانیة

 ،يظب بوأماراتیة للبرامج الصحیة في تلفز�ون إلمعرفة مدى مشاهدة المرأة ا الدراسة تهدف    

ضافة إل�ا ،ماراتیة من البرامج الصحیة التي �قدمها تلفز�ون ابوظبيإلوالكشف عن استفادة المرأة ا

 ،ابوظبي في التثقیف الصحي تلفازماراتیة على إللى دراسة التأثیرات الناتجة من اعتماد المرأة اإ

ودراسة  ،ف الصحيبو ظبي في مجال التثقیأ تلفازدوار والوظائف التي �قوم بها ألو�ذلك معرفة ا

عینة الدراسة) من البرامج الصحیة و�ین السمات ( ماراتیةإلالعالقة بین درجة استفادة المرأة ا

 .الد�موغرافیة لها
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العالمي �شقیه الوصفي والتحلیلي لمعرفة الدور الذي �قوم إاعتمدت هذه الدراسة منهج المسح     

وتم استخدام االستبانة لجمع البیانات والتي هي  .ماراتیةإل�ه تلفز�ون ابوظبي في تثقیف المرأة ا

عبارة عن مجموعة اسئلة حول الموضوع وقد تم تصمیمها �ما یتناسب مع تساؤالت الدراسة والتي 

 تكونت من عدة محاور.

 -العمل  -المستوى العلمي -الحالة االجتماعیة  -العمر( المحور األول: البیانات الشخصیة

 الدخل)

وقات هذه المشاهدة والبرامج أبوظبي و أماراتیة لتلفز�ون إلمعدل مشاهدة المرأة االمحور الثاني: 

 .الصحیة المفضلة 

ستفادة من المعلومات الوجه اأماراتیة للبرامج الصحیة و إلالمحور الثالث: مدى مشاهدة المرأة ا

 .الصحیة المقدمة في البرامج الصحیة

 .للمعلومة الصحیة  اً صدر بوصفه م أبو ظبي تلفازالمحور الرا�ع: مكانة 

العالم المختلفة بوصفها مصدر للمعلومات الصحیة لدى إالمحور الخامس: درجة الثقة في وسائل 

 المرأة االماراتیة 

للمعلومة  اً بوظبي بوصفه مصدر أ تلفازالمحور السادس: تأثیرات اعتماد المرأة االماراتیة على 

 .الصحیة

 .ووظائفه في التثقیف الصحي بوظبيأ تلفازدوار أالمحور السا�ع: 

 .ماراتیةإلمحلیة تهتم �الموضوعات الصحیة للمرأة ا قناة تلفاز�ة أفضل :المحور الثامن
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بوظبي �معدل أماراتیة على مشاهدة تلفز�ون إلقبال من المرأة اإوجود  :و�انت نتائج الدراسة �ما یلي

% من المبحوثین �شاهدون 91 نإجدًا. و�نسب متقار�ة  ،) ساعة4-3( قل من ساعة و�معدلأ

صحة المرأة ( البرامج مشاهدة هي برنامجي أكثربوظبي و�انت أبرامج الصحیة في تلفز�ون 

ماراتیة من المعلومات التي تقدمها إلن درجة استفادة المرأة اأ ).الصحة التجمیلیة( والطفل) و

ن هذه البرامج في لى استفادتهن مإالبرامج الصحیة هي درجة متوسطة و�عود السبب في ذلك 

بوظبي له دور أن تلفز�ون أكبر من عینة الدراسة اعتبرت ألن النسبة اإ .الغذائیة نتنظیم عاداته

 عالمیة للتثقیف الصحي. إ لى حد ما بوصفه وسیلة إ�جابي إو أ�جابي إ

ان  .كثر من عینة الدراسةألفي بیتنا طبیب) هو البرنامج الصحي المفضل لدى النسبة ا( برنامج

ولى التي تعتمد علیها نصف العینة في الحصول على المعلومة ألولى) هي القناة األبوظبي اأ( ناةق

 .خرى ألالعالم والقنوات اإالصحیة بین وسائل 

بوظبي نجحت في تحقیق التأثیرات المعرفیة أ تلفازن البرامج الصحیة في أكشفت الدراسة �ذلك 

التأثیرات  اً خیر أولى ثم جاءت التأثیرات الوجدانیة و أللدى عینة الدراسة والتي جاءت في المرتبة ا

 .السلو�یة

االردني في التثقیف الصحي دراسة في برنامج  التلفاز): دور 2014( دراسة المعا�طة -

 "صحتك �الدنیا".

ستخدم القد  .ردني في التثقیف الصحيألا التلفازتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور     

)، علمًا �أن 450( فراد عینة الدراسةأحي للحصول على المعلومات و�ان عدد الباحث المنهج المس

 برنامج "صحتك �الدنیا" في العاصمة عمان. مشاهدومجتمع الدراسة هم 
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 و�انت النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة هي:

ن نسبة متا�عة الجمهور لبرنامج "صحتك �الدنیا" لغا�ة التوعیة الصحیة �انت متوسطة أ -1

 ).%64.72( یث �انتح

 ن نسبة استفادة الجمهور من برنامج "صحتك �الدنیا" من معلومات صحیة �انت متوسطةأ -2

)71.76.(% 

ن التأثر ببرنامج "صحتك �الدنیا" ومستوى الوعي الصحي لدى المجتمع االردني �انت أ -3

 ). %73.93( مرتفعة

تهدف هذه الدراسة �ة الصحیة"وسائل التواصل االجتماعي والرعا ):Melissa " )2014دراسة  -

 .لمعرفة استخدامات وسائل التواصل االجتماعي في المؤسسات الصحیة لنشر الرعا�ة الصحیة

سلوب المسحي لغرض جمع البیانات وذلك عن طر�ق تعبئة استبانات ألاستخدمت هذه الدراسة ا

 بواسطة المقابالت الشخصیة في المؤسسات الصحیةوعددها الدراسة

هیل أمراكز الت ،مراكز رعا�ة الطفل ،ولیةألمراكز الرعا�ة الصحیة ا ،المستشفیات( سةمؤس )84( 

و�واقع  في هولندا الجراحة التجمیلیة) ،التمر�ض المنزلي ،مراكز ذوي االحتیاجات الخاصة ،الطبي

أخذت المعلومات لمعرفة حجم استخدام هذه صناف هذه المؤسسات، أن لكل صنف من استبیا 12

 ،جوجل ،بلو�س ،یوتیوب ،لنكدن ،تو�تر ،الفیسبوك( لوسائل التواصل االجتماعي المؤسسات

ي المؤسسات الصحیة ًا فكثر وسائل التواصل االجتماعي استخدامأن أأظهرت النتائج  .بنتر�ست)

 ،)بنتر�ست ،جوجل ،بلو�س( جاءتو�لیه الیوتیوب و�عدها  هي الفیسبوك ثم التو�تر بدرجة متقار�ة
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معلومات وأخبار عن  المواضیع المتداولة هي أكثرن أن بدرجة ضعیفة. الحظ الباحث ثم جاء لنكد

 مراض.ألوالتعر�ف �ا ،وطرق العالج ،المؤسسات الصحیة

ردني في اكتساب أل " أعتماد المشاهدین على برامج التلفز�ون ا :)2015( الروابدهدراسة  -

 . المعلومات الصحیة "

عالمي إلوالمصدر ا ،فرادة العادات االتصالیة الخاصة �األلى معرفإتسعى هذه الدراسة     

ردني في الحصول على المعلومة ألا التلفازن على برامج یثم درجة اعتماد المشاهد ،المفضل لدیهم

لى التقصي عن البرامج الصحیة التي �فضلها المشاهدون.و�ذلك معرفة ما هي إضافة إل�ا.الصحیة

ثم معرفة ما  .على البرامج الصحیة المشاهدینوالسلو�یة نتیجة اعتماد  ،والوجدانیة ،ثار المعرفیةآلا

وتشخیص المعوقات  ،ردني في ز�ادة الوعي الصحي حولهاألز اامراض التي ساهم التلفألكثر اأهي 

استخدمت هذة الدراسة المنهج المسحي �شقیه .ثناء مشاهدة البرامج الصحیةأالتي تواجه المشاهدین 

 ر�د والذین بلغ عددهمإعلى مجتمع الدراسة من جمهور المشاهدین في محافظة  الوصفي والتحلیلي

لجمع البیانات  االستبانةداة أتم استخدام (557)   حیث تم سحب عینه مكونة من )1.162.300(

درجة االعتماد على المضامین الصحیة في  -بیانات الشخصیة ( تضمنت عدة محاور وهي والتي

االثار الناتجة عن االعتماد على المضامین  -اكتساب المعلومات الصحیة درجة -ردنيألز ااالتلف

 .مقیاس اكتساب المعلومات الصحیة) -معوقات االعتماد على المضامین الصحیة -الصحیة 

 نأفراد العینة غالبآ ما �شاهدون المضامین الصحیة، و أ) من (44.3%ن ألى إتوصلت الدراسة     

فراد أن أالحظ الباحث ، و )(10.6%خیرة بنسبة ألفي المرتبة ا اً دائم بینما جاءت اً ) نادر %33.3(

طباء للحصول على ألردني و�فضلوا األالمضامین الصحیة في التلفز�ون ا ن العینة الذین ال�شاهدو 
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 صدقاء بنسبةألثم ا ،)18.5%( تالها االنترنت بنسبة ،)30.9%( المعلومات الصحیة بنسبة

  .)(1.9%خیرة و�نسبة ألفي المرتبة اذاعة إل) بینما جاءت ا%13(

 �االتي �ةز ان على المضامین الصحیة في البرامج الصحیة التلفیكانت درجة اعتماد المشاهد

 ،)%3(یوم جدید  ،)%(21وعیة الصحیة تحمالت ال ،)%34(نبض  )36.5%(صحتك �الدنیا  

ة من البرامج �كتسب المشاهدون معلوماتهم الصحیة بدرجة مرتفع ).%(2.8�سعد صباحك 

على التوالي، تلتها حمالت  )%27.5،25.3( الصحیة المختصة مثل صحتك �الدنیا ونبض بنسب

 .%)(16.3التوعیة الصحیة بنسبة 

) 37.5%( ن المشاهدین �قومون بتعدیل السلو�ات الخاطئة بدرجة قلیلةأكدت الدراسة أ

ثار آلما اأ .%)(64.5و�نسبة جراء الفحوصات الطبیة الدور�ة إوفي مقدمة هذه السلو�ات هو 

ثار آلا( :تيآلالناتجة عن اعتماد المشاهدین على المضامین الصحیة فكانت حسب الترتیب ا

ز امراض التي ساهم التلفألهم اأ �انت  )ثار الوجدانیة �أقل نسبةآلثار السلو�یة تلتها اآلالمعرفیة ثم ا

مراض القلب واالطفال، أالسرطانات، ( الردني في نشر الوعي الصحي حولها حسب الترتیب التاليأ

 ).مراض الجهاز الهضميأ

داة للتعلیم أجتماعي �صفتها ستخدام شبكات التواصل األأدرجة  :)2015( دراسة الباحثة زوانة

 شباعات المتحققة منها إلردنیة واوالتعلم لدى طلبة الجامعات األ 

و�ذلك  ،لتواصل �أداة للتعلم والتعلیم�ان هدف هذه الدراسة هو معرفة درجة استخدام شبكات ا    

و الجنس أو الكلیة أمعرفة االختالف في درجة استخدام شبكات التواصل االجتماعي تبعًا للجامعة 

 .ومعرفة االشباعات المتحققة في مجال التعلم
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تألف  .ء الطلبةآسلوب المسح المیداني ألخذ ار أاستخدم الباحث المنهج الوصفي �اتباع 

من الدراسة ة تألفت عین .البتراء -الشرق االوسط  -ردنیة ألسة من ثالث جامعات هي امجتمع الدرا

عداد العینة في أ مفردة من الجامعات الثالث وهي عینة عشوائیة ولكنها طبقیة، فكانت  )(400

مفردة ولغرض جمع البیانات تم (100)  مفردة وجامعة الشرق االوسط )(200ردنیة ألالجامعة ا

�یفیة  ،ان والتي اشتملت على عدة محاور وهي الخصائص الد�مغرافیةیاالستب عداد صحیفةإ 

سباب أومن ثم دوافع و  ،الیوتیوب-التو�تر  -الفیسبوك -استخدام العینة لمواقع الجامعة االلكترونیة 

 .االستخدام واالشباعات المتحققة منها

ن موقع أعي �أداة للتعلم على ظهرت النتائج المتعلقة لدرجة استخدام شبكات التواصل االجتماأ

بناء أنه مصدر للمعرفة والتواصل العلمي واالجتماعي لدى ألالجامعة االلكتروني جاء متقدمًا 

لوحظ ز�ادة درجة استخدام شبكات  .خیرًا التو�ترأالجامعة ثم جاء مجال الیوتیوب والفیسبوك و 

ردنیة جاء �نتیجة لز�ادة فهم ألت االتواصل االجتماعي �أداة للتعلم والتعلیم لدى طلبة الجامعا

 .ثناء المحاضراتأالكتاب و�سر حاجز الخجل وتغطیة المواد الجامعیة التي لم یتم تغطیتها 

عالم الجدید في تعز�ز الوعي الصحي لدى الشباب إلدور اا :)2015( دراسه الد�تور الفیاض -

 .دوافع التعرض واالشباعات المتحققة)( في مملكة البحر�ن

 :إلى اإلجا�ة عن التساؤالت التالیة لدراسةا هدفت

 أكثرما هي  -ما مدى استخدام الشباب البحر�ني لمواقع وشبكات التواصل االجتماعي  

وما هي الدوافع  -�خصوص صفحات الوعي الصحي ةمواقع وشبكات التواصل االجتماعي متا�ع

 هعتمد هذت .حققة من ذلكشباعات المتإلوما هي ا , ساسیة لتعرض الشباب للقضا�ا الصحیةألا
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 عنعلى المنهج الوصفي، حیث تم استخدام منهج المسح �شقیه الوصفي والتحلیلي لإلجا�ة  الدراسة

) مفردة من فئة الشباب في مملكة البحر�ن 210( عینة الدراسة في تتمثل .الدراسةأهداف وتساؤالت 

 . شبكات التواصل االجتماعيوتفاعًال وتأثرًا � اً الذین یتوقع أن �كونوا األكثر استخدام

أداة لجمع المعلومات والبیانات من عینة الدراسة حیث �حتوي  اإلستبانةتعتمد الدراسة على   

: یبحث في خصائص أفراد العینة �النوع االجتماعي والفئة العمر�ة والمستوى األولعلى جزأین: 

ت الشباب في مملكة البحر�ن : یدور حول استخداماوالثانيالدراسي والمحافظة. وطبیعة العمل 

 .لمواقع وشبكات التواصل االجتماعي

البحر�ن لمواقع وشبكات التواصل  استنتج الباحث هو ارتفاع معدل استخدام الشباب في  

ر مواقع وشبكات ع تعرض الشباب للقضا�ا الصحیة عبكثر دوافأن أو  ،% 95،7االجتماعي بنسبة 

لتصحیح السلوك الصحي  :والتوعیة الصحیة وثانیاً للتثقیف  وال:أ ي هوالتواصل االجتماع

شباعات المتحققة من تعرض الشباب للقضا�ا الصحیة عبر مواقع كثر اإلأن أوالوقائي.كذلك لوحظ 

 .مراضسباب وطرق الوقا�ة من األأوشبكات التواصل االجتماعي هو معرفة 

ز�ز التثقیف الصحي عالم الرقمیة في تعدور وسائل اإل :)2015( عنانبه الد�تور دراسة -

 .ردنيللمجتمع األ 

في  تؤد�هن أالرقمیة الجدیدة الذي �مكن  دور وسائل اإلعالمهدفت الدراسة إلى الكشف عن     

إظهار أهمیة وسائل اإلعالم في تبني �ما هدفت إلى  ،تعز�ز التثقیف الصحي للمجتمع األردني

 . الدراسةنسب لموضوع ح فهو المنهج األالباحث منهج المس استخدم برامج المسؤولیة االجتماعیة.
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�عتبر من أبرز وأهم حقول اإلعالم تأثیرًا على حیاة  أظهرت النتائج أن اإلعالم الصحي

صبحت مضمونًا إعالمیًا ومشروعًا أالمجتمعات، لما �قدمه من برامج صحیة وتنمو�ة وتثقیفیة 

الم التنموي إلستقطاب شرائح مستهدفًا من قبل جمیع أر�اب العمل المتخصصین في قطاع اإلع

 .بهدف تحقیق االنتشار واستقطاب المعلنین لز�ادة الر�ح لمؤسساتهم المجتمع �افة

ردنیة على المواقع االلكترونیة ): والتي هي �عنوان "أعتماد المرأة األ 2016( العفیفدراسة  -

 في اكتساب المعلومات الصحیة"

مرأة األردنیة للمواقع االلكترونیة �شكل عام والمواقع معرفة مستو�ات استخدام ال هدفت الدراسة    

أسباب اعتماد المرأة األردنیة على مصادر المواقع االلكترونیة في استقاء  ،الصحیة �شكل خاص

ما هي  ثم ،ردنیة على المعلومات الصحیةمعرفة مصادر حصول المرأة األ ،المعلومات الصحیة

تحقیقها من االعتماد على المواقع االلكترونیة في الحصول لى إأهداف المرأة األردنیة التي تسعى 

لى ذلك دراسة تأثیرات اعتماد المرأة األردنیة على المواقع إضافة �اإل .على المعلومة الصحیة

 االلكترونیة في الحصول على المعلومة الصحیة ومدى رضاها عنها والتأكد من ثقة المرأة األردنیة

 .من مصادر االتصال المختلفة

حیث یتم دراسة عدد �بیر من المتغیرات في وقت  المسحي،�ان منهج هذه الدراسة هو المنهج     

اسلوب ة استخدمت الباحث .نماط السلوك االتصاليأ االجتماعیة، ،السمات العامة :مثل ،واحد

و أما �شكل فردي أعلى العینة  انةعن طر�ق توز�ع االستب الشخصیة،االستبیان من خالل المقابلة 

 مدارس،( ماكن متعددةأتها من قبل المبحوثین من بئثم تم جمع االستبانات �عد تع ،جماعي

 المؤسسات الحكومیة) في العاصمه عمان. ،المراكز الصحیة الجامعات،
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التصال الحدیثة اردنیات بتكنولوجیا ندماج النساء األاان اهتمام و  :�ما یلي الدراسةجاءت نتائج  

 ونسبة المبحوثات للنساء اللواتي تستخدمن غالباً  ،واعتمادهن على االنترنیت �ان �شكل �بیر

ما نسبة المبحوثات اللواتي �ستخدمنه أ%)  42.3( للمواقع االلكترونیة الصحیة �شكل خاص �انت

 .ها نادراً %) �ستخدمن11،3( بینما �انت،على نسبة مئو�ةأ ) وهي %46.3( حیانا فقد بلغتأ

من ثلثي العینة �قلیل من النساء االردنیات �ستخدمن المواقع االلكترونیة من  أكثرن أتبین     

ساعات  3) �ستخدمن المواقع االلكترونیة 300( ) من أصل81( وأن ،لى اقل من ساعتینساعة ا

اب المعلومات ردنیة على المواقع االلكترونیة في اكتساعتماد المرأة األ سبابأفأكثر. ان أهم 

جهزة الهاتف أن نسبة �بیرة منهن �متلكن وذلك أل، لى المعلوماتإهو سهولة الوصول  ،الصحیة

النقال الذ�ي و�ان موقع المحرك جوجل �أتي �الدرجة االولى بین المواقع االلكترونیة وذلك لسهولة 

مكان لثانیة حیث �اإلثم جاء موقع الفیسبوك في الدرجة ا ،استخدامه وسرعة الحصول على المعلومة

حیث توجد صفحات فیسبوك  .شخاص ومناقشة وجهات النظر في وقت واحدأالتحدث مع عدة 

) في المرتبة الثالثة ثم موقع الیوتیوب في Google plus( تختص �المجال الصحي ثم جاء موقع

 لى تحقیقها هيإ ردنیةهداف التي تسعى المرأة األهم األأ ن ألوحظ من هذه الدراسة  .المرتبة الرا�عة

اتخاذ  ،القضاء على الشك الداخلي من مرض معین ،ستمراراالحفاظ على صحتها ومتا�عتها �(

 .قرارات تتعلق �الجانب الصحي)

ما نتائج دراسة التأثیرات المعرفیة والوجدانیة والسلو�یة الستخدام المواقع االلكترونیة في أ    

همیة �بیرة من األء حول التأثیرات المعرفیة على درجة را�انت اآل ،الحصول على المعلومة الصحیة

تزودها  ،مراض الخاصة �النساء، رفع المستوى الصحي لدیهنتزود المرأة �معلومات عن األ( همهاأ 

تز�د المعرفة الصحیة �شكل �بیر، تزودها �طرق ومعلومات عن  ،مراض�طرق الوقا�ة من األ
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لى إالوصول  ،صا�ة �األمراضخاذ الحیطة والحذر من اإلات( التأثیرات الوجدانیة فكانت ،العالج)

 .رفع الروح المعنو�ة) ،حساس والطمأنینة والراحة النفسیةدرجة من اإل

خر�ن في الوقا�ة االستفادة من خبرات اآل ،تباع عادات صحیة جدیدةا( اما التأثیرات السلو�یة فهي

معرفة األدو�ة  ،مات الصحیة مع األصدقاءتبادل المعلو  ،خر�نرشاد لآلتقد�م النصح واإل ،والعالج

 .الحدیثة)

): " شبكات التواصل االجتماعي ودورها في رسم صورة المرأة من 2016( دخیلدراسة  -

لى معرفة �یفیة استخدام وسائل اإلعالم إ هدفت الدراسة ،ردنیة "وجهة نظر طلبة الجامعات األ 

والكشف عن المشكالت التي یواجه  ،للمرأة اإللكترونیة �أسلوب یهدف إلى رسم الصورة الحقیقیة 

والكشف عن المشكالت التي من  ،اإلعالم العر�ي في التغاضي عن إظهار قضا�ا وهموم المرأة 

الممكن أن یوجهها مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي، واقتراح الحلول المناسبة التي 

ة والعلمیة للمرأة العر�یة. إن براز الصورة الفكر�إتهدف إلى تحسین وسائل اإلعالم من ناحیة 

جمع البیانات لمنهج الدراسة المستخدم هو "المنهج الوصفي" وتم استخدام االستبانة أداة 

راء طالب الجامعة آتهدف إلى الكشف عن  قام الباحث بتصمیم استبانة ،المتعلقة بهذه الدراسة

ودور وسائل  ،المرأة براز صورة إعالم في ردنیة وجامعة الشرق األوسط حول دور اإلاأل

 فعاال اً ن هناك دور ألى إالتواصل االجتماعي في التأثیر على مستخدمیها. توصلت الدراسة 

، المبحوثة لشبكات التواصل االجتماعي في رسم صورة المرأة من وجهة نظر طلبة الجامعات

لشبكات راء المتا�عین لآأن شبكات التواصل األجتماعي تمتلك القدرة على إحداث تغییر في 

عطي صورة ة تشبكات التواصل االجتماعی نما �انت�صفة فعالة " بدرجة تقییم مرتفعة، بی

 وواجهاتها المختلفة " بدرجة تقییم متوسطة. إ�جابیة �شكل عام في مواقعها
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اآلراء  و�انت ،في رسم الصورة الحقیقیة للمرأة العر�یة اً �بیر  اً دور  اً تحقق الوسائل المتاحة حالی    

تتفاعل العینة مع  .تصل �شكل مستمر من المؤسسات الدولیة التي تعنى �قضا�ا المرأة  علوماتوالم

قضا�ا المرأة على تطبیق تو�تر أكثر من غیره من مواقع التواصل األجتماعي بدرجة تقییم مرتفعة، 

واصل بینما �ان تفاعل العینة مع قضا�ا المرأة على تطبیق الیوتیوب أكثر من غیره من مواقع الت

 األجتماعي " بدرجة تقییم متوسطة.

تحصل علیها من شبكات التواصل  راء والمعلومات التيتستفید المرأة �صفة شخصیة من اآل    

جتماعي في قضا�ا المرأة " بدرجة تقییم مرتفعة، بینما �انت تسعى من خالل متا�عتها لشبكات اال

ادر خاصة في الشبكة " بدرجة تقییم التواصل االجتماعي إلى الحصول على المعلومات من مص

طبیعة ( متوسطة. �ذلك الحظ الباحث عدم وجود اختالف في آراء أفراد عینة الدراسة حول

�شبكات التواصل االجتماعي، الشبكات المفضلة، اإلشباعات) تبعًا  الدراسةاهتمامات مجتمع 

شبكات التواصل  خصائص( الختالف متغیر الجنس؛ تختلف آراء أفراد عینة الدراسة حول

) واألداة �كل تبعًا الختالف متغیر الجنس. أظهرت النتائج جتماعي، صورة المرأة في الشبكاتاال

آراء أفراد عینة الدراسة حول دور شبكات التواصل االجتماعي في رسم  عدم وجود اختالف في

ن الطلبة على أیجة إلى صورة المرأة تبعًا الختالف متغیر المرحلة الدراسیة، و�عزو الباحث هذه النت

االجتماعي في رسم صورة المرأة، دور شبكات التواصل  على فهم ون اختالف مراحلهم الدراسیة قادر 

 وجود اختالف في ذلك في ظل التطور التكنولوجي الهائل وثورة المعلومات. أظهرت النتائج عدمو 

م صورة المرأة تبعًا ألختالف آراء أفراد عینة الدراسة حول دور شبكات التواصل االجتماعي في رس

ردنیة �ستخدمون التواصل األجتماعي متغیر العمر، و�عود ذلك إلى أن الطلبة في الجامعات األ
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دور شبكات التواصل االجتماعي في رسم صورة المرأة  لفترة طو�لة مما �جعلهم قادر�ن على تقییم

 .ختالف متغیر العمر بدرجات متقار�ةتبعًا ال

 :ومدى األستفادة منها في الدراسة الحالیة دراسات السا�قةالتعلیق على ال

وهي المستشفیات ، ) من ناحیة مجتمع الدراسة Collins&Regan,1987رب دراسة (تتق     

اال ،  مع الدراسة الحالیة تفضیل األطباء على وسائل اإلعالم في أخذ المعلومة الصحیةو�ذلك في 

 ) Lawrence&Mckenzie,2002االعالم . أما دراسة ( تناولها مختلف وسائلانها تختلف في  

وفي تغییر السلو�ات ,وتختلف  فقد تشابهت مع الدراسة الحالیة من ناحیة تعز�ز الوعي الصحي  

أما دراسة عالم وهي التلفاز. وفي وسیلة اإلالدراسة وهم النساء الفلبینیات  من ناحیة مجتمع

الوعي الصحي في مختلف  عالم المختلفة في ز�ادةاإل) فقد تناولت تأثیر وسائل 2004,(�ار�ان

بین مصادر الوعي الصحي وز�ادة الوعي  اً قو� اً ن هناك ارتباطألى إطبقات المجتمع حیث خلصت 

ولم تتناول   الصحیة تختلف عن الدراسة الحالیة التي درست دور شبكة الفیسبوك في التوعیة وهي 

ا تتشا�ه مع مجتمع الدراسة وهو المرأة السعود�ة ولكنه و�ذلك تختلف فياخرى ألوسائل اإلعالم ا

 .ستخدامها المنهج المسحياالدراسة الحالیة في 

من ناحیة تأثیر وسائل اإلعالم في  )Afred,2004 (الدراسة الحالیة مع نتائج دراسةتقار�ت     

موضوع محدد  اتناوله نها تختلف عن الدراسة الحالیة من حیثأال إالتقلیل من معدالت التدخین 

�ما هو متبع في  المسحيفقد أستخدمت المنهج  )2006,الغامدي(إما دراسة  .وهو التدخین 

ال إشباعات المتحققة منها الدراسة الحالیة ، لمعرفة ماهي البرامج الصحیة في القنوات الفضائیة واإل

دراسة  هتمتأ .من حیث المواضیع المبحوثة فیهان هذه الدراسة تختلف عن الدراسة الحالیة أ

أهم وسائل اإلعالم المستخدمة في الحصول على المعلومة الصحیة فكان  �معرفة) 2009,(العوام
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ن أال إالتلفاز ثم شبكات التواصل االجتماعي وهذه المواضیع مختلفة عن محاور الدراسة الحالیة 

 .الدراسة الحالیة منهج �ان متشابهًا معالمسحي المنهج  منهج البحث وهو

من حیث تأثیر وسائل اإلعالم  فقد تشابهت مع الدراسة الحالیة )2009,الكسوانيما دراسة (أ     

ختلفت عنها من حیث منهج البحث وهو تحلیل أنها أال إفي تغیر السلوك والعادات الغیر سلیمة 

عداد من الصحف إ المضمون و�ذلك مجتمع الدراسة مختلف حیث أعتمدت دراسة الكسواني على 

وهو تأثیر عن الدراسة الحالیة من حیث موضوع الدراسة  )2011,أختلفت دراسة (عوض .ردنیةاأل

منهج شبه ال وهو مواقع التواصل االجتماعي في التنمیة المجتمعیة و�ذلك في منهج الدراسة

 .الوصفي المسحيالتجر�بي الذي �ختلف عن منهج الدراسة الحالیة وهو 

ب المنهج المسحي وهو أسلوب أتبع في الدراسة الحالیة، ) أسلو 2012,نجادات(أعتمدت دراسة     

بینما أختلفت عنها من ناحیة مجتمع الدراسة حیث تكون من المتزوجات العامالت في الجامعات 

األردنیة و�ذلك أختلفت في موضوع الدراسة وهو األشباعات المتحققة من مواضیع الفیسبوك �صورة 

 عامة ولیس في المواضیع الصحیة .

 استخدامها المنهج المسحي ) تشابهت مع الدراسة الحالیة من ناحیةHerre،2012اسة (در  

ن هذه الدراسة أختلفت عن أال إتناولها وسائل التواصل االجتماعي ودورها في التوعیة الصحیة و 

تناولها مجتمع الدراسة الذي تكون من عوائل هولند�ة مختلفة و�ذلك الدراسة الحالیة من ناحیة 

 .محدد وهو (قمل الرأس)موضوع 

سلوب ألستخدامها اا) متشابهة مع الدراسة الحالیة من حیث 2013جاءت دراسة (الرشید،     

ردنیة المسحي �منهج للبحث ولكن أختلفت عنها من ناحیة مجتمع الدراسة وهم طلبة الجامعات األ
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شبكة الفیسبوك والتو�تر  شباعات المتحققة من استخدامو�ذلك تناولها موضوع مختلف نسبیًا وهو اإل

مع الدراسة الحالیة من حیث  )2013علي،(وفي مواضیع مختلفة ولیست صحیة. تشابهت دراسة

لى تعز�ز الوعي إستخدامها المنهج الوصفي المسحي ومن ناحیة أهم المواضیع الصحیة التي أدت أ

یة مجتمع الدراسة ختلفت عنها من ناحأالصحي مثل المواضیع المتعلقة �الطب التجمیلي، ولكن 

 .وهو المرأة األماراتیة ودراستها للبرامج الصحیة في تلفز�ون أبوظبي

) فقد تشابهت مع الدراسة الحالیة من ناحیة المنهج المسحي وفي 2014أما دراسة (المعا�طة،     

ي تعز�ز الوعي الصحي، بینما أختلفت عنها من ناحیة دراستها دور التلفاز (ولیس الفیسبوك �ما ف

هناك تقارب بین الدراسة الحالیة  الدراسة الحالیة) و�ذلك في مجتمع الدراسة وهم مشاهدي التلفاز.

) من ناحیة مجتمع الدراسة الذي شمل المستشفیات والمراكز الصحیة Melissa,2014ودراسة (

ذلك لى إضافة �اإل مراض,وهي طرق العالج والتعر�ف �اإلالمواضیع المتناولة  ،و�ذلك من ناحیة

مع الدراسة الحالیة من ناحیة  )2015تقار�ت دراسة (الروابدة، .تتشا�ه في منهاج البحث المسحي

مواضیع ز�ادة الوعي الصحي وتعدیل السلو�ات الخاطئة و�ذلك من ناحیة المنهج البحث وهو 

دراسة المسحي، ولكنها أختلفت عنها من ناحیة تناولها دور التلفاز في التوعیة و�ذلك من مجتمع ال

 وهم مشاهدي التلفاز.

مع الدراسة الحالیة من ناحیة أعتماد المنهج المسحي في البحث  )2015تشابهت دراسة (زوانه،    

األردنیة و�ذلك في تناولها ال أنها أختلفت عنها من ناحیة مجتمع الدراسة وهم طالب الجامعات إ

دراسة ما أوالتعلم. ل االجتماعي في التعلیمدور شبكات التواصموضوع مختلف وهو 

) فقد تقار�ت مع الدراسة الحالیة من ناحیة أستخدامها المنهج المسحي و�ذلك 2015(الفیاض،
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تناولها مواضیع تعز�ز التوعیة الصحیة وتصحیح السلو�ات الخاطئة بینما أختلفت عنها من ناحیة 

 بحر�ن.و�ذلك في مجتمع الدراسة وهم شباب مملكة الدور وسائل اإلعالم المختلفة 

) فقد تشابهت مع الدراسة الحالیة من ناحیة أستخدامها المنهج المسحي 2015(عنانبه،ماأ     

وتناولها دور وسائل التواصل االجتماعي في تعز�ز الوعي الصحي إال أنها أختلفت عنها من ناحیة 

الیة من ) مع الدراسة الح2016مجتمع الدراسة وهو المجتمع األردني. تشابهت دراسة (العفیف،

ناحیة أعتماد المنهج المسحي و�ذلك في تناولها دور المواقع األكترونیة في أكتساب المعلومة 

الصحیة �األضافة الى تشا�ه المواضیع الصحیة المنشورة في المواقع األلكترونیة، وأختلفت عن 

،مراكز (مدارس لمجاالتفي مختلف ا الدراسة الحالیة من ناحیة مجتمع الدراسة وهم العاملون 

 صحیة،مؤسسات الحكومیة).

عتمد في ا الذي ) من ناحیة أستخدامها المنهج المسحي 2016جاءت دراسة (دخیل، اً أخیر     

ن هذه الدراسة تناولت موضوع مختلف  عن الدراسة الحالیة وهو دور شبكات أال إالدراسة الحالیة ,

جامعات األردنیة (الذین �مثلون ال طلبة التواصل األجتماعي في رسم صورة المرأة من وجهة نظر

 مجتمع الدراسة).

و�ذلك في  المسحي,الوصفي عتماد المنهج ا ستفادة من الدراسات السا�قة من خالل اإل تتم    

التر�یز في هذه الدراسة على دور شبكة  افة علیها, �انضصیاغة جزء من محاور الدراسة واأل

صحیة من عدة جوانب مثل إمكانیة الشبكة في نشر الفیسبوك ودراسة تأثیرها في تعز�ز التوعیة ال

شباعات المتحققة نتیجة یة المتداولة على الشبكة ومدى اإلالوعي الصحي وأهم المواضیع الصح

 . مواضیع الصحیة على شبكة الفیسبوكتصفح ال
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في وزارة  المختصون عتمادها على مجتمع مختلف وهم اضافة الى ذلك تمیزت هذه الدراسة �إل�ا    

) مع الدراسة melissa،2014من ناحیة تشا�ه دراسة ( �الرغم مما ذ�ر سا�قاً  , ردنیةألالصحة ا

ن الدراسة السا�قة أجر�ت في بلد أور�ي(هولندا) أن هذا التشا�ه �ان جزئیًا �سبب أال إالحالیة 

  .بلد عر�يوالدراسة الحالیة في 
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 الفصل الثالث

  منهجیة الدراسة : الطر�قة واإلجراءلت

 

دور شبكة الفیسبوك في  "بــیتضمن هذا الفصل المنهج المتبع في هذه الدراسة والتي تتعلق      

في وزارة  المختصیندراسة مسحیة من وجهة نظر ( تعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور

ختیارها، ا�مجتمع الدراسة ووصفًا لعینتها وطر�قة  ، و�ذلك یتضمن تعر�فاً الصحة األردنیة)

راتها وأداتها وصدقها وثباتها، إضافة إلى عرض اإلجراءات التي قام الباحث �اتباعها لتنفیذ ومتغی

الدراسة، والحصول على البیانات الالزمة، والمعالجة اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل هذه 

 البیانات، وفیما یلي أهم اإلجراءات المتخذة في هذه الدراسة:

 منهج الدراسة

مالئم لهذه الدراسة هو البحث الوصفي والذي �عد من البحوث التي تتضمن دراسة إّن المنهج ال    

الحقائق الراهنة المتعلقة �طبیعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو األحداث وهي ال 

تقتصر على دراسة خصائص الظاهرة، بل تتجاوز ذلك إلى معرفة المتغیرات والعوامل في وجود 

 ).2002،33غرایبة، ( الظاهرة،

)، بهدف قیاس في وزارة الصحة األردنیة المختصین( آلراء اً تضمنت الدراسة استطالع 

 .دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیةمعارفهم وتصوراتهم واشباعاتهم تجاه 
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 مجتمع الدراسة

ع �ه هذا المجتمع للدراسة، لما یتمت مجتمعاً  في وزارة الصحة األردنیة المختصینلقد تم أختیار     

الفیسبوك في تعز�ز  دور شبكةمن مقدرة على تقییم األمور، ومعارف وثقافات تتیح للباحث معرفة 

مجتمع ختیار اوقد تم   .في وزارة الصحة األردنیة المختصینالتوعیة الصحیة من وجهة نظر 

اك الجانب التوعوي أقرب شرائح المجتمع إلدر  انه �مثلبناء على عدة عوامل؛ من أهمها  الدراسة 

الصحي لإلنسان �حكم تخصصاتهم ووظائفهم، إضافة إلى �ونهم من مستخدمي شبكة الفیس بوك، 

و�التالي فهم أكثر الشرائح االجتماعیة تقییما لدور هذه الشبكة في تعز�ز الوعي الصحي لدى 

 الجمهور.

 

 عینة الدراسة

 المختصون ( مالمجتمع وه ا�عكس طبیعة هذ اعتمدت الدراسة العینة العشوائیة البسیطة و�شكل    

فكانت خالصة االستبانات التي تم قبولها استبانة  300وزع الباحث  ) وقدفي وزارة الصحة األردنیة

 ستبانة.ا)  273( هي اً إحصائی

 وأدناه جدول یبین توز�ع العینة ونســـبها وتكراراتها �حســـب ما جاءت في اســــتبانات الدراسة: 
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 )1( الجدول

 توز�ع أفـراد عینــة الدراســة الكلي حسـب الخصـائص الد�موغرافیة

 النسبة المئو�ة التكرار المتغیـر

  جتماعيالنوع اال

 41.4 113 ذ�ر

 58.6 160 أنثى

 100.0 273 المجموع

  العمــر

18-22 5 1.8 

23-27 63 23.1 

28-32 88 32.2 

 42.9 117 أكثر من 33

 100.0 273 المجموع

  الشهادة

 29.7 81 دبلوم

 64.8 177 �كالور�وس

 2.2 6 ماجستیر



58 
 

 3.3 9 د�توراه 

 100.0 273 المجموع

  الوصف الوظیفي

 43.6 119 ممرض

 30.0 82 طبیب

فني طبي معاون   34 12.5 

 9.9 27 صیدلي

 4.0 11 طبیب أسنان

 100.0 273 المجموع

  الخبرة الوظیفیة �السنوات

1-3 66 24.2 

4-6 58 21.2 

7-9 44 16.1 

 38.5 105 أكثر من 10

 100.0 273 المجموع

یات اإلحصائیة التالیة على العینة من فئة مستخدمي الفیس بوك والبالغ ل* مالحظة: تم إجراء العم

 ).273( عددهم
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 )اإلستبانة( الدراسة ةأدا

عن طر�ق استمارة �جري تعبئتها اإلستبانة أداة لجمع البیانات المتعلقة �موضوع �حث محدد،     

الدراسة في  استبانةتم تطو�ر  وفي هذه الدراسة لقد)، 71، ص2002غرابیة، ( من قبل المستجیب

: الجزء األول یتضمن المعلومات العامة التي تصف المبحوثین تبعًا للمتغیرات ثالثة أجزاء

، لوصف الوظیفي والخبرة الوظیفیةوا تحصیل العلميوالوالعمر  جتماعيالنوع االالد�موغرافیة، مثل 

المتعلقة بهدف الدراسة، ثم الجزء الثالث: والذي تستطلع أما الجزء الثاني فیتضمن األسئلة المغلقة 

فیه الدراسة رأي العینة المبحوثة حول دور شبكة التواصل االجتماعي الفیس بوك في تعز�ز الوعي 

 . الصحي لدى الجمهور

، التحصیل العلمي، العمر، جتماعيالنوع االوالمكونة من: لد�موغرافیة، االقسم األول: المعلومات 

 .الوظیفیة ، الخبرةالوصف الوظیفي

شبكة التواصل االجتماعي الفیس بوك في ( والذي �قیس أسئلة الدراسة المتعلقة بـ :القسم الثاني

 والتي تتمثل في المحاور التالیة:  )،تعز�ز الوعي الصحي لدى الجمهور

 ).9-1( الصحیة التوعیة ر األول:المحو  -

 ).17-10( الموضوعات الصحیة المنشورة في الفیسبوك المحور الثاني: -

 ).25-18( أهمیة شبكة الفیسبوك في التوعیة الصحیة المحور الثالث: -

 ).35-26( شباعات المتحققةاإل المحور الرا�ع: -

 صدق األداة 

لى أهل اإلختصاص والخبرة من أساتذة تم اختبار صدق أداة الدراسة عن طر�ق عرضها ع    

الجامعات المتخصصین في الصحافة واإلعالم ومناهج البحث العلمي، و�عض الخبراء في المجال 
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الصحفي، و�عد تلقي المالحظات منهم تم تعدیل صحیفة اإلستقصاء لتصبح صالحة للتطبیق 

 العملي.

 ثبات أداة القیاس 

ولحساب ثبات أداة الدراسة قام الباحث )، Reliability( ةالثبات �أ�سط معانیه هو الموثوقی    

 Cronbach Alphaختبار �رونباخ ألفا استخدام ا�استخدام طر�قة معادلة اإلتساق الداخلي �

Testوهي %80( ، حیث �انت قیم �رونباخ ألفا لجمیع متغیرات الدراسة ولإلستبانة �شكل عام (

- 0.84( وث والدراسات، حیث تراوحت قیم الثبات من) النسبة المقبولة في البح%60( أعلى من

 ) یوضح ذلك.3( والجدول )0.86

 ).9-1( الصحیة التوعیة المحور األول: -

 ).17-10( الموضوعات الصحیة المنشورة في الفیسبوك المحور الثاني: -

 ).25-18( أهمیة شبكة الفیسبوك في التوعیة الصحیة المحور الثالث: -

 ).35-26( ات المتحققةشباعاإل المحور الرا�ع: -
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 )2( الجدول

 قیم معامالت اإلتساق الداخلي �استخدام اختبار �رونباخ ألفا

 الفقرات متغیرات الدراسة
قیمة معامل 

 الثبات

بدور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة رأي العینة 

 .الصحیة
)1-9( 0.86 

كثر الموضوعات الصحیة جذ�ًا في شبكة الفیسبوك في أ

 .عیة الصحیةنشر التو 
)10-17( 0.85 

أهمیة الموضوعات التي تقدمها شبكة الفیسبوك في تعز�ز 

  .التوعیة الصحیة
)18-25( 0.84 

شباعات المتحققة في شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة اإل

 .الصحیة
)26-35( 0.84 

 0.80 )35-1( .األداة �كل

 

 متغیرات الدراسة 

 جتماعیة دور شبكة التواصل االهذه الدراسة یتمثل في ل اً إن المتغیر المستقل تبع    

 .تعز�ز الوعي الصحي لدى الجمهور ، أما المتغیر التا�ع فیتمثل فيبوكالفیس
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 إجراءات الدراسة

 الباحث الخطوات اآلتیة:  اتبعلتقد�م نتائج دقیقة وواضحة في هذه الدراسة     

، سواء أكانت رسائل ماجستیر أم أطروحات اإلطالع على أهم األدبیات المتعلقة �الدراسة -أ

 د�توراه، أو أ�حاث متخصصة.

 .عداد االستبانةإ فراد العینة قبل أدراسة استطالعیة على عدد من  -ب

 إعداد صحیفة اإلستبانة. -ت

 تحكیم صحیفة اإلستبانة من قبل خبراء ومختصین. -ث

 استخالص نتائج صحیفة اإلستبانة. -ج

 تها النهائیة.إعداد الرسالة �صور  -ح

 .تقد�م الرسالة للجنة الدراسات العلیا -خ

 المعالجة اإلحصائیة

عتماد برنامج الحزمة اإلحصائیة أ ستمارة اإلستبانة والتأكد من صدقها وثباتها، تم إ�عد بناء     

 )، لتفر�غ البیانات التي تم الحصول علیها من إجا�ات اإلستمارة. SPSS( للعلوم اإلجتماعیة

اإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي الوصفي للبیانات والتي تشمل المتوسطات  وقد تم 

الحسابیة واإلنحرافات المعیار�ة لجمیع محاور الدراسة المستقلة والفقرات المكونة لكل محور، وقد تم 

 مراعاة أن یتدرج مقیاس لیكرت المستخدم في الدراسة �ما یلي: 

 ال أوافق محاید أوافق

1 2 3 
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واعتمادًا على ما تقدم فإن قیم المتوسطات الحسابیة التي توصلت إلیها الدراسة سیتم التعامل     

فما  – 1.66( : متوسط)،2.33-1.67( فما فوق: مرتفع)، – 2.34( معها على النحو اآلتي:

 دون: منخفض). وفقًا للمعادلة التالیة:

  :ة على عدد المستو�ات، أيالقیمة الدنیا لبدائل اإلجا�ة مقسوم –القیمة العلیا 

 وهذه القیمة تساوي طول الفئة. 0.66=  2 = )3-1( 

 3 3 

 1.66=  0.66+  1و�ذلك �كون المستوى المنخفض من 

 2.33=  0.66+  1.67و�كون المستوى المتوسط من 

 3=  0.66+  2.34و�كون المستوى المرتفع من 
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 الفصل الرا�ع

 نتائج الدراسة 

 أداة التي خرجت بها الدراسة من خالل المسحیة لفصل لعرض نتائج الدراسة تم تخصیص هذا ا    

 : اإلستبانة)( الدراسة

استجا�ات أفراد مجتمع  إلىتم استخراج المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیار�ة للتعرف     

دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر الدراسة عن 

 ، وفیما یلي اإلجا�ة عن أسئلة الدراسة التالیة:في وزارة الصحة األردنیة مختصینال

 دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة :المحور األول

 إلىلإلجا�ة عن السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیار�ة للتعرف     

، وفیما یلي " كة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیةدور شب"استجا�ات أفراد عینة الدراسة عن 

 :ادناه  -3-�ما موضح في الجدول رقم  عرض لهذه النتائج
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)3( الجدول  

 المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیار�ة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة عن فقرات محور

 نازلیًا..) مرتبة ترتیبًا تدور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة(

 الفقــــــرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعیاري 
 التقدیر الترتیب

تتسم معلومات الشبكة في الجانب  5

 الصحي �التنوع
 مرتفع 1 0.68 2.48

عن مواضیع  اً وواضح یاً تقدم وصفا واف 3

 التوعیة الصحیة
 متوسط 2 0.74 2.26

خذ أح طر�قة ضیتو  في للشبكة دور 2

 العالج
 متوسط 3 0.80 2.25

 متوسط 4 0.75 2.01 تتسم معلومات الشبكة �الوضوح 7

 تسهم الشبكة في تقلیل مدة العالج 1

 للمر�ض
 متوسط 5 0.77 1.94

 متوسط 6 0.71 1.93 تتسم معلومات الشبكة �العلمیة 9

تتسم معلومات الشبكة في الجانب  6

 الصحي �الشمولیة
 متوسط 7 0.73 1.81

 منخفض 8 0.71 1.60 مات الشبكة �الدقةتتسم معلو  8

 منخفض 9 0.68 1.34 عن الطبیب بدیالً  تشكل الشبكة خیاراً  4

 متوسط  0.45 1.96 المتوسط الحسابي العام 
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دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز ( ) أن المتوسطات الحسابیة لـ3( یتضح من الجدول رقم     

)، حیث حاز المحور على متوسط حسابي 1.34و  2.48( )، تراوحت ما بینالتوعیة الصحیة

 )، وهو من المستوى المتوسط. 1.96( إجمالي

 )، و�إنحراف معیاري 2.48( ) على أعلى متوسط حسابي حث بلغ5( وقد حازت الفقرة رقم    

معلومات الشبكة في الجانب ( على أن)، وهو من المستوى المرتفع، وقد نّصت الفقرة 680.(

) 2.26( ) �متوسط حسابي3( )، وفي المرتبة الثانیة جاءت الفقرة رقمالصحي تتسم �التنوع

ون شبكة �، حیث نّصت الفقرة على المتوسط) وهو من المستوى 740.( و�نحراف معیاري 

  ).عن مواضیع التوعیة الصحیة اً وواضح یاً تقدم وصفا واف( بوكالتواصل االجتماعي الفیس

 ) وانحراف معیاري 1.60( ) �متوسط حسابي8( لفقرة رقمجاءت اما قبل األخیرة وفي المرتبة     

تتسم  معلومات الشبكة( أن، وقد نصت الفقرة على المنخفض) وهو ضمن المستوى 710.(

 ) وانحراف معیاري 1.34( �متوسط حسابي) 4( جاءت الفقرة رقموفي المرتبة األخیرة  ).�الدقة

تشكل ( أن شبكة الفیس بوك لى، وقد نصت الفقرة عالمنخفض) وهو ضمن المستوى 680.(

 ).عن الطبیب بدیالً  الشبكة خیاراً 

في وزارة الصحة األردنیة یرون أن المعلومات الصحیة  المختصین�شیر هذا المحور إلى أن     

عن مختلف مواضیع التوعیة  واضحاً  التي تنشر عن طر�ق الفیس بوك متنوعة وتقدم وصفاً 

 .في �ل حال  ، وال تكون بدیًال عن الطبیب �الدقة�ثیرا  تسم الت �الوقت نفسه  نهاأالصحیة، إال 

 كثر الموضوعات الصحیة جذ�ًا في شبكة الفیسبوك في نشر التوعیة الصحیةأ: المحور الثاني
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إلى لإلجا�ة عن السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیار�ة للتعرف     

اكثر الموضوعات الصحیة جذ�ًا في شبكة الفیسبوك في نشر  " استجا�ات أفراد عینة الدراسة عن

 وفیما یلي عرض لهذه النتائج: " التوعیة الصحیة

 )4( الجدول

 المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیار�ة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة عن فقرات محور

) مرتبة ترتیبًا الصحیةكثر الموضوعات الصحیة جذ�ًا في شبكة الفیسبوك في نشر التوعیة أ(

 تنازلیًا..

 الفقـــــرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعیاري 
 التقدیر الترتیب

 مرتفع 1 510. 2.81 تخفیف الوزن والحمیة الغذائیة 12

 مرتفع 2 540. 2.75 الرشاقة 10

 مرتفع 3 540. 2.71 فوائد الغذاء �أنواعه المختلفة 14

 مرتفع 4 580. 2.71 الطب التجمیلي 11

 مرتفع 5 610. 2.61 ثقافة صحیة عامة 17

 مرتفع 6 710. 2.41 كتشافات الطبیة الحدیثةاآل 13

 مرتفع 7 690. 2.35 الطب العر�ي 15

 متوسط 8 730. 2.23 مراض المعد�ةطرق انتقال األ 16

 مرتفع 0.35 2.57 المتوسط الحسابي العام 
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اكثر الموضوعات الصحیة جذ�ًا في ( لمتوسطات الحسابیة لـ) أن ا4( یتضح من الجدول رقم    

)، حیث حاز 2.23و  2.81( تراوحت ما بین )،شبكة الفیسبوك في نشر التوعیة الصحیة

  المرتفع، وهو من المستوى )2.57( المحور على متوسط حسابي إجمالي

 و�إنحراف معیاري )، 2.81( ) على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ12( وقد حازت الفقرة رقم    

أن أكثر الموضوعات الصحیة )، وهو من المستوى المرتفع، وقد نّصت الفقرة على �ون 0.51(

)، فهي تخفیف الوزن والحمیة الغذائیة( جذ�ا في شبكة الفیسبوك في نشر التوعیة الصحیة هو

 .من قبل الجمهور على شبكة الفیسبوك جذ�اً األكثر  الموضوع

 )0.54( ) و�نحراف معیاري 2.75( ) �متوسط حسابي10( یة جاءت الفقرة رقموفي المرتبة الثان    

الرشاقة) هي من الموضوعات ( ، حیث نّصت الفقرة على �ون المرتفع أ�ضاً وهو من المستوى 

 .في شبكة الفیسبوك في نشر التوعیة الصحیة األكثر جذ�اً 

) و�إنحراف 2.35( متوسط حسابي) �15( رقم ماقبل األخیرة جاءت الفقرةوفي المستوى ذاته     

من  الطب العر�ي)( �ضًا، والتي تنص على �ون أنأ المرتفع) وهي ضمن المستوى 0.69( معیاري 

 .كثر الموضوعات جذ�ا في شبكة الفیسبوك في نشر التوعیة الصحیةأ

)، ضمن 0.73( ) وانحراف معیاري 2.23( ) �متوسط حسابي بلغ16( جاءت الفقرة رقم اً وأخیر     

) مراض المعد�ةألنتقال ااطرق ( لمستوى المتوسط، والتي نصت على أن المنشورات التي تناولتا

 من الموضوعات األكثر جذ�ا في شبكة الفیسبوك في نشر التوعیة الصحیة.

في شبكة الفیسبوك في نشر  و�شیر هذا المحور إلى أن من أهم الموضوعات األكثر جذ�اً     

 ل انتباه واهتمام الجمهور هي مواضیع تخفیف الوزن والرشاقة.التوعیة الصحیة، والتي تنا
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 أهمیة الموضوعات التي تقدمها شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة: المحور الثالث

 إلىلإلجا�ة عن السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیار�ة للتعرف     

أهمیة الموضوعات التي تقدمها شبكة الفیسبوك في تعز�ز  استجا�ات أفراد عینة الدراسة عن "

 ، وفیما یلي عرض لهذه النتائج:" التوعیة الصحیة

 )5( الجدول

 المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیار�ة الستجا�ات أفراد عینة الدراســـــة عن فقـــــــرات محور

مرتبة ترتیبًا ) التوعیة الصحیة أهمیة الموضوعات التي تقدمها شبكة الفیسبوك في تعز�ز(

 تنازلیًا..

 الفقـــــــرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري 

 التقدیر المرتبة

 مرتفع 1 560. 2.72 ز�ادة الوعي الصحي 18

 متوسط 2 770. 2.27 في تعمیق درجة التواصل مع الجهات الصحیة 24

 متوسط 3 780. 2.21 في تقلیل نسبة انتقال االمراض 22

 متوسط 4 750. 2.12 ترشید استهالك العالج 19

 متوسط 5 760. 2.00 االستقرار النفسي والعاطفي 20

 متوسط 6 780. 1.97 في سرعة إكتساب الشفاء والعودة للعمل 23

 متوسط 7 780. 1.96 متا�عة الحالة المرضیة أثناء فترة العالج 25

 متوسط 8 810. 1.94 في تسهیل مهام الطبیب المعالج 21

 متوسط 490. 2.15 المتوسط الحسابي العام 
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أهمیة الموضوعات التي تقدمها شبكة ( ) أن المتوسطات الحسابیة لـ5( یتضح من الجدول رقم    

)، حیث حاز المحور 1.94و  2.72( تراوحت ما بین ،)الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة

 من المستوى المتوسط.)، وهو 2.15( على متوسط حسابي إجمالي

 )، و�إنحراف معیاري 2.72( ) على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ18( وقد حازت الفقرة رقم    

�ون أهمیة الموضوعات التي تقدمها  )، وهي ضمن المستوى المرتفع، وقد نّصت الفقرة على560.(

ي األهمیة األكثر فه )،ز�ادة الوعي الصحي( شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة تكمن في

في وزارة  المختصون وضوحا من خالل منشورات التوعیة الصحیة عبر الفیس بوك �حسب مایراه 

  .الصحة األردنیة

)، وهي 0.77( ) وانحراف معیاري 2.27( ) �متوسط حسابي24( تلتها �المرتبة الثانیة الفقرة رقم    

موضوعات التي تقدمها شبكة الفیسبوك من المستوى المتوسط، وقد نصت الفقرة على �ون أهمیة ال

 ).تعمیق درجة التواصل مع الجهات الصحیة( في تعز�ز التوعیة الصحیة تكمن في

 ) و�نحراف معیاري 1.96( ) �متوسط حسابي25( جاءت الفقرة رقم خیرةألالمراتب اوفي     

ة المرضیة متا�عة الحال( أهمیة ، حیث نّصت الفقرة علىالمتوسطمن المستوى  ي)، وه0.78(

 من خالل شبكة الفیس بوك. )أثناء فترة العالج

 )، و�إنحراف معیاري 1.94( ) �متوسط حسابي21( األخیرة جاءت الفقرة رقم المرتبةوفي     

�ون أن أهمیة ما تقدمه  ، حیث نصت الفقرة علىالمنخفض �ذلك)، وهي من المستوى 0.81(

 ).تسهیل مهام الطبیب المعالج( من فيشبكة الفیس بوك في جانب تعز�ز الوعي الصحي تك

شبكة الفیس بوك التر�یز على أولو�ات الجمهور واألهمیة التي یولونها لبعض وهذا �فسر دور     

 المواضیع التي تتعلق �التوعیة الصحیة.
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 شباعات المتحققة في شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیةاإل: المحور الرا�ع

 إلى، تم استخراج المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیار�ة للتعرف لإلجا�ة عن السؤال    

األشباعات المتحققة في شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة  استجا�ات أفراد عینة الدراسة عن "

 :، وفیما یلي عرض لهذه النتائج" الصحیة
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 )6( الجدول

ا�ات أفــــــــراد عینة الدراســــــــــة عن فقـــــــرات المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیار�ة الســـــــــتج

مرتبة ترتیبًا ) شباعات المتحققة في شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیةإلا( محور

 تنازلیًا..

 الفقــــــرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري 

 التقدیر الترتیب

 مرتفع 1 600. 2.64 ز�ادة الثقافة الصحیة 31

 مرتفع 2 660. 2.52 هتمام �النظافة الشخصیةز�ادة اال 27

 مرتفع 3 660. 2.48 إكتساب العادات الصحیة السلیمة 33

34 
مراض في الفحص الدوري المبكر الكتشاف األ

 ولىألمراحلها ا
 مرتفع 4 700. 2.46

 عمرتف 5 690. 2.43 التقو�میة)( التثقیف �مجاالت الجراحات التجمیلیة 35

 مرتفع 6 680. 2.43 تقدم مهارات جیدة في مجال اإلسعافات الطبیة 28

 مرتفع 7 670. 2.42 ترسیخ عادات غذائیة منتظمة 30

 مرتفع 8 710. 2.37 التوقف عن ممارسة العادات الصحیة السیئة 32

 متوسط 9 750. 2.32 إكساب الجمهور رشاقة بدنیة 26

 متوسط 10 810. 2.04 الحد من عادة التدخین 29

 مرتفع 450. 2.41 المتوسط الحسابي العام 
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شباعات المتحققة في شبكة إلا( ) أن المتوسطات الحسابیة لـ6( یتضح من الجدول رقم

)، حیث حاز المحور 2.04 و 2.64( )، تراوحت ما بینالفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة

 . رتفعالم)، وهو من المستوى 2.41( على متوسط حسابي إجمالي

) 2.64( ) المرتبة األولى عن أعلى متوسط حسابي حیث بلغ31( وقد حازت الفقرة رقم    

ز�ادة الثقافة ( أن)، وهو من المستوى المرتفع، وقد نّصت الفقرة على 0.60( و�إنحراف معیاري 

 ) من أهم اإلشباعات المتحققة في شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة. الصحیة

) 0.66( ) و�نحراف معیاري 2.52( ) �متوسط حسابي27( الفقرة رقم جاءت الثانیةالمرتبة  وفي    

ه من اإلشباعات المتحققة في منشورات وهو من المستوى المرتفع أ�ضا، حیث نّصت الفقرة على أن

 ).ز�ادة األهتمام �النظافة الشخصیة( الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة هي

 ) و�انحراف معیاري 2.32( �متوسط حسابي )26( قبل األخیرة جاءت الفقرة رقموفي المرتبة ما     

من  )إكساب الجمهور رشاقة بدنیة( حیث نصت الفقرة على أن)، ضمن المستوى المتوسط، 0.75(

 اإلشباعات المتحققة عن طر�ق منشورات الفیسبوك �خصوص التوعیة الصحیة.

 ) و�انحراف معیاري 2.04( ) �متوسط حسابي29( وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم    

) من اإلشباعات المتحققة عن الحد من عادة التدخین( ) حیث نصت الفقرة على أن0.81(

 منشورات تعز�ز التوعیة الصحیة من خالل شبكة الفیسبوك، وهي ضمن المستوى المتوسط.

عات المتحققة من منشورات أن أهم اإلشبالیشیر إلى  هذا المحور �شكل جاء ضمن المستوى و     

تعز�ز التوعیة الصحیة عبر شبكة الفیس بوك، تر�زت حول ز�ادة الثقافة الصحیة وز�ادة االهتمام 
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شباعات إل�النظافة الشخصیة، والمحور �كل فقراته جاء ضمن المستوى المرتفع إشارة إلى عدید ا

 .حیةالمتحققة لدى الجمهور من شبكة الفیس بوك في جانب التوعیة الص

دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة : هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة الدراسة سؤال

تعزى للعوامل  في وزارة الصحة األردنیة المختصینالصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

 ).الوظیفة، الخبرة ،المستوى الدراسيالعمر،  ،جتماعينوع االال( الد�موغرافیة

 جتماعيالنوع اال -1

الفروق  إلىللتعرف  Independent Sample T-testم استخدام اختبار العینة المستقلة ت 

اإلحصائیة لدور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

 ) یوضح ذلك.7( والجدول تعزى للنوع اإلجتماعي،في وزارة الصحة األردنیة  المختصین
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 )7( جدول

الفروق في دور شبكة  إلىف للتعرّ  Independent Sample T-testلمستقلة ا اختبار العینة

في وزارة الصحة  المختصینالفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

 .للجنساألردنیة تعزى 

 المصـــدر
النوع 

 اإلجتماعي

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعیاري
 العینة

درجات 

 الحریة

 قیمة

T)( 

الداللة 

 االحصائیة

دور شبكة 
الفیسبوك في 
تعز�ز التوعیة 
الصحیة لدى 
الجمهور من 
وجهة نظر 

في  المختصین
وزارة الصحة 

 األردنیة

 113 0.25 1.79 ذ�ر

271 1.14
3 0.25 

 160 0.29 1.83 أنثى

 
 273 المجموع

 

 .احصائیةفروق ذات داللة  التوجد يأ) 0.05( حصائیةمن مستوى الداللة اإل أكثر*

دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز فروق دالة إحصائیًا في أنه التوجد ) 7( یتضح من الجدول    

عزى إلى تفي وزارة الصحة األردنیة  المختصینالتوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

 في وزارة الصحة األردنیة المختصینلدى  )T( حیث بلغت قیمة اإلحصائي، الجنسمتغیر 

 ).0.05( من مستوى الداللة أعلى)، وهي 0.25( ) و�داللة إحصائیة1.143(

دور شبكة  تجاه متفار�ةلدیهم مستو�ات  في وزارة الصحة األردنیة المختصینوهذا یدل على أن     

في وزارة الصحة  المختصینالفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 



76 
 

جتماعي، حیث بلغ المتوسط الحسابي لدور شبكة الفیسبوك في تعز�ز األردنیة �اختالف نوعهم اإل

في وزارة الصحة األردنیة من منظـور  المختصینالتوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

فروقات لصالح  ، و�التالي لم یالحظ وجود)1.83( لإلناث) و�لغ المتوسط الحسابي 1.79( الذ�ور

 .ول أعالهفئة على فئة، �حسب نتائج الجد

 العمر -2

تم استخراج المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیار�ة واستخدام اختبار التباین األحادي     

One Way ANOVA  ّدور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة الفروق في  إلىف للتعر

 ، والجدولعمرلمتغیر اتعزى لفي وزارة الصحة األردنیة  المختصینلدى الجمهور من وجهة نظر 

 ) یوضح ذلك.8(

 )8( جــدول

المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیار�ة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة عن "دور شبكة 

في وزارة الصحة  المختصینالفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

 األردنیة والتي تعزى للعمر"

 اإلنحراف المعیاري  الحسابيالمتوسط  العدد العمر المصدر

دور شبكة الفیسبوك في 
تعز�ز التوعیة الصحیة 
لدى الجمهور من وجهة 

في  المختصیننظر 
وزارة الصحة األردنیة 

 والتي تعزى للعمر

18-22 5 1.6109 .277320 

23-27 63 1.8044 .272940 

28-32 88 1.8115 .282340 

 283370. 1.8460 117 فاكثر 33

 281110. 1.8209 272 عالمجمو 
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) أن المتوسطات الحسابیة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة عن دور شبكة 8( یتضح من الجدول    

في وزارة الصحة  المختصینالفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

ك فروقات ظاهرة بین هنا ه لیس، األمر الذي �فسر �أنمتقار�ة جدااألردنیة تعزى للعمر، �انت 

 ).9( یثبت ذلك �ما هو مبین في الجدول Scheffe، واختبار اإلستجا�ات

 )9( جدول

اختالف دور للمقارنات البعد�ة للكشف عن مصدر الفروق في  Scheffe Testاختبار 

في وزارة  المختصینشبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

 .العمر�اختالف  نیةالصحة األرد

 العمرمصدر 
)I( 

 العمرمصدر 
)J( 

 الفرق 
-I) بین المتوسطات

J) 
 الداللة االحصائیة

18-22 

23-27 -.19350- .5320 

28-32 -.20064- .4910 

 3410. -23511.- فاكثر 33

23-27 

18-22 .19350 .5320 

28-32 -.00714- .9990 

 8260. -04161.- كثرفأ 33

28-32 

18-22 .20064 .4910 

23-27 .00714 .9990 

 8600. -03447.- كثرأف 33

 فاكثر 33

18-22 .23511 .3410 

23-27 .04161 .8260 

28-32 .03447 .8600 
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اإلحصائیة للفئات العمر�ة لم تبلغ مستوى الداللة ) أن الفروق 9( یتضح من الجدول    

عز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر دور شبكة الفیسبوك في تتجاه  اإلحصائیة

 ، وذلك ألنه قیمها اإلحصائیة جمیعا �انت أعلى منفي وزارة الصحة األردنیة المختصین

 ) فال فرق إحصائي لصالح فئة على أخرى.0.05(

 المستوى الدراسي. 3

ر التباین األحادي استخدام اختباثم تم استخراج المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیار�ة     

One Way ANOVA  ّالفروق في دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة  إلىف للتعر

، المستوى الدراسيعزى إلى تُ في وزارة الصحة األردنیة  المختصینلدى الجمهور من وجهة نظر 

 ) یوضح ذلك.10( والجدول

 )10( جدول

ستجا�ات أفراد عینة الدراسة عن "دور شبكة المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیار�ة ال

في وزارة الصحة  المختصینالفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

 " المستوى الدراسيعزى إلى تُ األردنیة 

 العدد المستوى الدراسي المصدر
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري 

دور شبكة الفیسبوك في 
الصحیة لدى  تعز�ز التوعیة

الجمهور من وجهة نظر 
في وزارة الصحة  المختصین
المستوى  تعزى إلىاألردنیة 
 الدراسي

 0.27631 1.8709 81 دبلوم

 0.28693 1.7960 177 �كالور�وس

 0.24852 1.7915 6 ماجستیر

 0.17495 1.8776 9 د�توراه 

 0.28111 1.8209 273 المجموع
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دور المتوسطات الحسابیة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة عن ) أن 10( یتضح من الجدول    

في وزارة  المختصینشبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

، األمر الذي �فسر �أن ماإلى حد  متقار�ة، �انت المستوى الدراسيعزى إلى تُ الصحة األردنیة 

الداللة اإلحصائیة لهذه الفروقات تم استخدام  إلىف للتعرّ هناك فروقات ظاهرة بین اإلستجا�ات، و 

 ) یوضح ذلك.11( ، والجدولOne Way ANOVAاختبار التباین األحادي 

 )11( جدول

  One Way ANOVAتحلیل التباین األحادي 

دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور  للكشف عن داللة للفروق في "

 " المستوى الدراسيتعزى إلى في وزارة الصحة األردنیة  المختصینمن وجهة نظر 

 التباین المصدر
مجموع 

 المر�عات

درجات 

 الحر�ة

متوسط 

 المر�عات
 قیمة "ف"

مستوى 

 الداللة

دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز 

التوعیة الصحیة لدى الجمهور 

في  المختصینمن وجهة نظر 

عزى تُ  وزارة الصحة األردنیة

 وى الدراسيالمستإلى 

 بین

 المجموعات
.3460 3 .1150 

1.468 

 

.2240* 

 

 داخل

 المجموعات
21.068 270 .0790 

  273 21.415 المجموع
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وجود فروق دالة إحصائیًا في دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز عدم ) إلى 11( �شیر الجدول    

لصحة األردنیة تعزى إلى في وزارة ا المختصینالتوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

)، وهي 0.224( ) و�داللة إحصائیة1.468( ف)( ، حیث بلغت قیمة اإلحصائيالمستوى الدراسي

 ).0.05( من مستوى الداللة أعلى

من دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز  متقار�ةوهذا یدل على أن أفراد عینة الدراسة لدیهم مستو�ات     

عزى إلى في وزارة الصحة األردنیة تُ  المختصینجهة نظر التوعیة الصحیة لدى الجمهور من و 

 مستوى الداللة اإلحصائیة. لم تبلغ إن وجدت ، والفروق المرحلة الدراسیة

 . الوصف الوظیفي4

استخدام اختبار التباین األحادي ثم تم استخراج المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیار�ة     

One Way ANOVA  دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة في  الفروق  إلىللتعرف

، للوصف الوظیفيتعزى في وزارة الصحة األردنیة  المختصینلدى الجمهور من وجهة نظر 

 ) یوضح ذلك.12( والجدول
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 )12( جــدول

المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیار�ة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة عن "دور شبكة 

في وزارة الصحة  المختصینز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر الفیسبوك في تع

 "للوصف الوظیفياألردنیة والتي تعزى 

 اإلنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي العدد الوصف الوظیفي المصدر

دور شبكة الفیسبوك في 

تعز�ز التوعیة الصحیة 

لدى الجمهور من وجهة 

في  المختصیننظر 

ردنیة وزارة الصحة األ

للوصف عزى والتي تُ 

 الوظیفي

 0.27169 1.8730 119 ممرض

 0.27498 1.7617 82 طبیب

طبي فني معاون   34 1.8782 0.25248 

 0.33168 1.7135 27 صیدلي

 0.25327 1.7794 11 طبیب أسنان

 0.28111 1.8209 273 المجموع 

ات أفراد عینة الدراسة عن دور ) أن المتوسطات الحسابیة الستجا�12( یتضح من الجدول    

في وزارة  المختصینشبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

هناك  ، األمر الذي �فسر �أنمتقار�ة إلى حد ما، �انت للوصف الوظیفيالصحة األردنیة تعزى 

صائیة ام ال نستخدم اختبار ، ولمعرفة هل تلك الفروق ذات داللة احفروقات ظاهرة بین اإلستجا�ات

Anova 13( �ما في الجدول( 
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 )13( جدول

اختالف دور في م ال أذا �انت الفروق تشكل داللة إحصائیة إلمعرفة فیما  Anova اختبار 

في وزارة  المختصینشبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

 .یفيالوصف الوظ�اختالف  الصحة األردنیة

 التباین المصدر
مجموع 

 المر�عات

درجات 

 الحر�ة

متوسط 

 المر�عات
 قیمة "ف"

مستوى 

 الداللة

دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز 

التوعیة الصحیة لدى الجمهور 

في  المختصینمن وجهة نظر 

عزى إلى تُ  وزارة الصحة األردنیة

 الوصف الوظیفي

 بین

 المجموعات
1.050 4 0.262 

3.441 

 

*0.009 

 

 اخلد

 المجموعات
20.365 269 .0760 

  273 21.415 المجموع

) إلى وجود فروق دالة إحصائیًا في دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة 13( �شیر الجدول    

في وزارة الصحة األردنیة تعزى إلى الوصف  المختصینالصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

)، وهي أقل من 0.009( ) و�داللة إحصائیة3.441( ف)( الوظیفي، حیث بلغت قیمة اإلحصائي

 )، �معنى أن الفروق دالة إحصائیا.0.05( مستوى الداللة
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 Scheffe Testاختبارولمعرفة لصالح من من الفئات الوظیفیة �انت تلك الفروق، استخدمنا     

 )14( ، �ما في الجدولللمقارنات البعد�ة للكشف عن مصدر الفروق 

 )14( جدول

اختالف دور للمقارنات البعد�ة للكشف عن مصدر الفروق في  Scheffe Testختبارا 

في وزارة  المختصینشبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

 .الوصف الوظیفي�اختالف  الصحة األردنیة

 الوصف الوظیفيمصدر 
)I( 

 الوصف الوظیفيمصدر 
)J( 

 بین الفرق 
 )(I-J المتوسطات 

 الداللة
 االحصائیة

 ممرض

 0.00 *0.11136 طبیب

 920. -0.00517 فنيطبي  معاون 

 000. 0*15955. صیدلي

 280. 093640. طبیب أسنان

 طبیب

 0.00 *-0.11136 ممرض

 040. *-0.11654 فني طبي معاون 

 430. 048190. صیدلي

 840. -0.01773 طبیب أسنان

فني طبي معاون   

 0.92 0.00517 ممرض

 040. 0*11654. طبیب

 020. 0*16473. صیدلي

 300. 098810. طبیب أسنان

 صیدلي

 0.00 *-0.15955 ممرض

 430. 0.04819 طبیب

 020. *-0.16473 فني طبي معاون 

 500. 0-06592. طبیب أسنان

 طبیب أسنان

 0.28 -0.09364 ممرض

 0.84 0.01773 طبیب

 0.30 -0.09881 معاون طبي فني

 0.50 0.06592 صیدلي
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الصیدلي)، و�التالي ( اإلحصائیة �انت لصالح فئة) أن الفروق 14( یتضح من الجدول    

دور شبكة الفیسبوك في فإن الفروق ذات الداللة االحصائیة �انت واضحة عند هذه الفئة تجاه 

، وذلك وزارة الصحة األردنیةفي  المختصینتعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

 ).0.05( ألنه قیمها اإلحصائیة جمیعا �انت األدنى تجاه مستوى الداللة

 . سنوات الخبرة 5

 )15( جــدول

المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیار�ة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة عن "دور شبكة 

في وزارة الصحة  المختصینة نظر الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجه

 "لسنوات الخبرةعزى األردنیة والتي تُ 

 اإلنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المصدر

دور شبكة الفیسبوك في 
تعز�ز التوعیة الصحیة لدى 
الجمهور من وجهة نظر 

في وزارة الصحة  المختصین
لسنوات األردنیة والتي تعزى 

 الخبرة

1-3 66 1.7747 0.30152 

4-6 58 1.7807 0.25357 

7-9 44 1.8106 0.26115 

 0.28457 1.8770 105 فاكثر 10

 0.28111 1.8209 273 المجموع

) أن المتوسطات الحسابیة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة عن دور 15( یتضح من الجدول    

في وزارة  المختصینمن وجهة نظر  شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور

هناك  ، األمر الذي �فسر �أنمتقار�ة إلى حد ما، �انت لسنوات الخبرةعزى الصحة األردنیة تُ 
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م ال نستخدم اختبار أحصائیة إ، ولمعرفة هل تلك الفروق ذات داللة فروقات ظاهرة بین اإلستجا�ات

Anova 16( �ما في الجدول( 

 )16( جدول

اختالف دور في عرفة فیما اذا �انت الفروق تشكل داللة إحصائیة ام ال لم Anova اختبار 

في وزارة  المختصینشبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

 .سنوات الخبرة�اختالف  الصحة األردنیة

 التباین المصدر
مجموع 

 المر�عات

درجات 

 الحر�ة

متوسط 

 المر�عات
 قیمة "ف"

مستوى 

 لداللةا

دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز 

التوعیة الصحیة لدى الجمهور 

في المختصین من وجهة نظر 

عزى إلى تُ  وزارة الصحة األردنیة

 سنوات الخبرة

 بین

 المجموعات
0.566 3 0.189 

2.427 

 

0.066 

 
 داخل

 المجموعات
20.848 268 0.078 

  271 21.415 المجموع

وجود فروق دالة إحصائیًا في دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز عدم ى ) إل16( �شیر الجدول    

في وزارة الصحة األردنیة تعزى إلى  المختصینالتوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

)، وهي 0.055( ) و�داللة إحصائیة2.427( ف)( حیث بلغت قیمة اإلحصائي ،سنوات الخبرة

 .دالة إحصائیا غیر ن الفروق )، �معنى أ0.05( من مستوى الداللة أعلى
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصیات

یتم في هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة اإلحصائیة والتي �ان هدفها معرفة دور الفیسبوك في     

سئلة ألفي وزارة الصحة �موجب ا المختصینتعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور من وجهة نظر 

 لك.التي وضعت من أجل ذ

 .مناقشة نتائج أسئلة المحور األول : دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة

) �أن المتوسط الحسابي العام ألستجا�ات افراد عینة 3بینت هذه الدراسة وحسب الجدول رقم (    

و�مستوى متوسط حیث  0.45وأنحراف معیاري  1.96الدراسة عن فقرات المحور األول هو 

 . 1.34 -2.45وسطات الحسابیة بین تراوحت المت

) (تتسم معلومات الشبكة في الجانب الصحي �التنوع) �المرتبة األولى 5حیث حازت الفقرة رقم (    

) التي تنص على (تقدم الشبكة وصفًا وافیًا وواضحًا عن مواضیع 3بتقدیر مرتفع، بینما الفقرة (

ة دور في توضیح طر�قة أخذ العالج)على ) التي تنص(للشبك2التوعیة الصحیة) والفقرة رقم (

 المرتبتین الثانیة والثالثة على التوالي و�تقدیر متوسط .

) والتي تنص على (تتسم معلومات الشبكة �الدقة) على المرتبة ما قبل 8فیما حصلت الفقرة (

 عن ) والتي تنص على (تشكل الشبكة خیارًا بدیالً 4األخیرة و�تقدیر منخفض ، وحازت الفقرة رقم(

 الطبیب) على الترتیب األخیر و�تقدیر منخفض .

حدى میزات هذه الشبكة إیتبین مما سبق �أن تنوع المواضیع المنشورة على الفیسبوك وهي     

) على 5حازت الفقرة رقم (حیث �ان له أثر على تنوع المعلومات الصحیة في الفیسبوك لذا 
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�الشرح والتفصیل للمواضیع التي تطرحها وهذا  المستوى مرتفع . و�ذلك امتازت شبكة الفیسبوك

) في وضوح المواضیع الصحیة �صورة عامة أو في توضیح 2،3یتوافق مع ما جاء في الفقرتین(

ستخدام شبكة الفیسبوك ومن جهات �ثیرة ومن مختلف المستو�ات اطرق أخذ العالج , ولسهولة 

ا انعكست هذه الحقیقة على نتائج األستجا�ة لى قلة دقة المعلومات المطروحة فیهإالعلمیة أدى هذا 

) �عدم دقة المعلومات في الشبكة و�مستوى منخفض,كذلك لم تكن شبكة الفیسبوك هي 8للفقرة (

الخیار البدیل عن الطبیب حیث حصلت على تقدیر منخفض وذلك �سبب أن أهتمامات أغلب 

تها التحتاج إلى مراجعة الطبیب األفراد �ان ینصب على مواضیع التغذ�ة والرشاقة والتي �طبیع

 ن هذه المواضیع لیس فیها خطورة على الحیاة .  ألى ذلك إضافة �اإل

ن تنوع المعلومات في شبكة الفیسبوك والتي جاءت بتقدیر مرتفع في هذه الدراسة هو متوافق إ    

تها ولسهولة كد على تنوع مواضیعها و�ثر أ) الذي 2015مع نتائج الدراسة التي قام بها عنانبه (

ثر على دقة المعلومات فیها. ألى �ثرة الناشر�ن فیها و�مستو�ات مختلفة مما إدى ألیها إالوصول 

ن الشبكة لم تكن بدیل عن الطبیب فجاءت متوافقة مع نتائج ألى إو�ذلك خلصت هذه الدراسة 

تفضل فراد ن معظم األإ) والتي تقول 1987( Regan & Collins) ودراسة 2015الروابدة (

 االتصال الشخصي المباشر مع المصدر الطبي .

مناقشة نتائج أسئلة المحور الثاني: الموضوعات الصحیة األكثر جذ�ًا في شبكة الفیسبوك في 

   .تعز�ز التوعیة الصحیة

 2.57) أن المتوسط الحسابي العام ألستجا�ات أفراد عینة الدراسة �ان 4یوضح الجدول رقم (    

 )2.23 -2.81و�تقدیر مرتفع حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة بین ( 0.35وأنحراف معیاري 
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) والتي تنص (تخفیف الوزن والحمیة الغذائیة) في الترتیب األول و�تقدیر 12جاءت الفقرة رقم(

) والتي تنص 14) والتي تنص على (الرشاقة) والفقرة (10مرتفع  , و�ذلك حصلت الفقرة رقم (

المختلفة) على المرتبتین الثانیة والثالثة على التوالي و�تقدیر مرتفع ولكن  (فوائد الغذاء �أنواعه

 بدرجة أقل مما حصلت علیه المرتبة األولى .

) وهي (الطب العر�ي) على الترتیب ما قبل األخیر ولكن أ�ضًا بتقدیر 15حصلت الفقرة رقم (    

توسط والتي تنص (طرق أنتقال ) �الترتیب األخیر و�تقدیر م16مرتفع ثم جاءت الفقرة رقم (

 . األمراض المعد�ة)

)  على المراتب األولى والثانیة والثالثة على التوالي , ومن 14، 10، 12ن حصول الفقرات (إ    

ن جمیعها لها عالقة �الوزن والرشاقة والغذاء  و�عود ذلك ألى نصوص هذه الفقرات یتبین إالعودة 

اضح بهذه المواضیع وتضعها في أشكال وصیغ تجذب ن شبكة الفیسبوك تهتم �شكل و ألى إ

ما الفقرة ما قبل أ. في ذلك اً مهم اً مكمالت الغذائیة دور المتصفح حیث تلعب شر�ات الغذاء وال

نها بدرجة أقل من الفقرات أال إاألخیرة والتي تنص على (الطب العر�ي) �الرغم من تقدیرها المرتفع 

حتمالیة ان مواضیع الطب العر�ي في شبكة الفیسبوك فیها ألى إد األولى والثانیة والثالثة وهذا �عو 

كبیرة أن یتداخل معها الكثیر من المبالغات والمعلومات الالعلمیة وهذه الناحیة أثرت على ثقة 

 الجمهور �الطب العر�ي أو ما �سمى �الطب البدیل من خالل الفیسبوك .

نتقال األمراض المعد�ة) االتي نصت على (طرق ) و 16ما المرتبة األخیرة وهي الفقرة رقم (أ    

فراد المجتمع لیس لها ثقة تامة أغلب أ ن أوالتي حصلت على تقدیر متوسط فذلك قد �عود إلى 

نتشار األمراض المعد�ة وتفضل الحصول على هذه ا�مواضیع الفیسبوك التي تبحث عن طرق 

 خرى مثل المصدر الطبي مباشرة .أالمعلومات من مصادر 
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) من حیث اتباع العادات الغذائیة 2013جاءت هذه الدراسة متوافقة مع دراسة الباحث علي (    

كثر جذ�ًا و�تقدیر مرتفع . و�ذلك جاءت هذه الدراسة متوافقة من االصحیحة حیث �انت هذه الفقرة 

 نها �مستوى متوسط .أال إ) 2016ناحیة (طرق أنتقال االمراض) مع دراسة الباحث العفیف (

لى ذلك جاءت فقرة(الطب التجمیلي) بتقدیر مرتفع وهي متوافقة مع نتیجة دراسة الباحث إضافة �اإل

ن فقرة (االكتشافات الطبیة الحدیثة) والتي هي بتقدیر مرتفع و�انت متوافقة إ) , ثم  2013علي (

 )2016والباحث العفیف (Melissa   (2015)مع نتائج دراسة الباحث 

محور الثالث : أهمیة الموضوعات التي تقدمها شبكة الفیسبوك في تعز�ز مناقشة نتائج أسئلة ال

 .التوعیة الصحیة

فراد عینة أ) أن المتوسط الحسابي العام الستجا�ات 5تشیر نتائج الدراسة �حسب الجدول رقم (    

الدراسة عن فقرات محور (أهمیة الموضوعات التي تقدمها شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة 

و�تقدیر متوسط , وتراوحت المتوسطات الحسابیة بین  0.49وانحراف معیاري  2.15یة) هوالصح

)2.72-1.94. ( 

) والتي تنص (ز�ادة الوعي الصحي) في المرتبة األولى و�تقدیر مرتفع ، 18جاءت الفقرة رقم(    

) 22رقم( والفقرة ) والتي تنص (تعمیق درجة التواصل مع الجهات الصحیة)24تلتها الفقرة رقم(

مراض) على المرتبتین الثانیة والثالثة على التوالي و�تقدیر والتي تنص (تقلیل نسبة انتقال األ

 متوسط .



90 
 

) والتي تنص (متا�عة الحالة المرضیة أثناء فترة العالج) على 25بینما حصلت الفقرة رقم (    

المرتبة األخیرة و�تقدیر متوسط ) في 21المرتبة ما قبل األخیرة و�تقدیر متوسط ، وجاءت الفقرة رقم(

 والتي تنص تسهیل مهام الطبیب المعالج. 

) وهي (ز�ادة الوعي الصحي)  على المرتبة األولى و�تقدیر مرتفع 18ن حصول الفقرة رقم (إ    

م  مع طبیعة المواضیع في  شبكة الفیسبوك التي تتسم �الكثیر من المعلومات ءو یتالأینسجم  

 لى ز�ادة الوعي الصحي لدى األفراد.إي تؤدي الة و�التالصحیة ذات األهمی

) وهي (تقلیل 22) وهي (تعمیق درجة التواصل مع الجهات الصحیة) ,والفقرة (24ثم جاءت الفقرة (

نسبة انتقال األمراض) �الترتیب الثاني والثالث على التوالي و�مستوى متوسط وذلك قد �عود إلى إن 

در الطبي عن طر�ق الفیسبوك ولكن لیس �المستوى المطلوب مقارنة فراد قد یتواصلوا مع المصاأل

مراض ولكن لى ذلك أن الفیسبوك �ساهم في تقلیل نسبة انتقال األإ�اللقاء المباشر �ه ، �اإلضافة 

 مع مصدر المعلومه الطبیة . اً مباشر  ا�ضًا �مستوى أقل مما قد �حصل علیه لو �ان اللقاءُ 

التي تنص (متا�عة الحالة المرضیة أثناء فترة العالج) فقد جاءت في ) و 25ما الفقرة رقم(أ    

لى انشغال المصدر الطبي �أعماله إالمرتبة ما قبل األخیرة و�تقدیر متوسط وهذا سببه قد یرجع 

و قد �كون لعدم استطاعة المر�ض أالطبیة الیومیة وعدم استخدامه لشبكة الفیسبوك �شكل منتظم 

لى المصدر الطبي مما یؤثر على متا�عة الحالة المرضیة �شكل إوصف حالته �شكل دقیق 

  .صحیح

) وهي(تسهیل مهام الطبیب المعالج) فقد جاءت في المرتبة األخیرة و�تقدیر 21ما الفقرة رقم (أ    

ن الشبكة لها دور في تسهیل مهام الطبیب ولكن لیس �المستوى المطلوب، أمتوسط وهذا �عني 
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لمتا�عة �صورة منتظمة من الطرفین (الطبیب و المر�ض) �ما ورد ذ�ره في و�عزى هذا الى عدم ا

 الفقرة السا�قة .

ن حصول فقرة (ز�ادة الوعي الصحي) على تقدیر مرتفع في هذه الدراسة جاءت متوافقة مع إ    

) 2015) والفیاض(2014)، والمعا�طة (2009) ودراسة العوام (2004دراسات �ل من �ار�ان (

شكاله ومن ضمنه شبكات التواصل أ) والتي تؤ�د على أهمیة �كل 2016لعفیف (،ودراسة ا

مراض) على شبكة الفیسبوك جاءت بتقدیر ألهمیة الفقرة (تقلیل نسبة انتقال اأ ن أجتماعي، اال

) 2015) ودراسة الفیاض (Melissa & verhaage )2014متوافقة مع دراسة  هانأال إمتوسط 

 ).2016ودراسة العفیف (

خیرة وهي متا�عة حالة المر�ض وتسهل مهام الطبیب والتي خیرة واألما الفقرتین ما قبل األأ    

والروابدة  Herreودراسة  Regan &Collinsجاءت �مستوى متوسط هي تتوافق مع الدراسات 

والتي تؤ�د على ضرورة المتا�عة المباشرة (اللقاء الشخصي) ولیس عن طر�ق الفیسبوك وهذا ما 

 ول هذه الفقرة على المراتب األخیرة .�فسر حص

االشباعات المتحققة في شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة  الرا�عمناقشة نتائج أسئلة المحور 

 الصحیة 

فراد عینة أ) إن المتوسط الحسابي العام الستجا�ات 6أثبتت نتائج الدراسة و�حسب الجدول رقم (    

تحققة في شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة الدراسة عن فقرات محور(االشباعات الم

-2.64تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (و و�تقدیر مرتفع ,  0.45و�انحراف معیاري  2.41هو

2.04. ( 
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) وهي (ز�ادة الثقافة الصحیة في المرتبة األولى و�تقدیر مرتفع ، ثم 31جاءت الفقرة رقم (    

) وهي (اكتساب 33ة االهتمام �النظافة الشخصیة ) ثم الفقرة رقم () وهي (ز�اد27تبعتها الفقرة رقم (

العادات الصحیة السلیمة) حیث حصلت على المرتبتین الثانیة والثالثة على التوالي و�تقدیر مرتفع 

) وهي (إكساب الجمهور رشاقة بدنیة) فقد حازت على المرتبة ما قبل األخیرة 26ما الفقرة رقم (أ.

) وهي(الحد من عادة 29ما المرتبة األخیرة فقد حازت علیها الفقرة رقم (أو�تقدیر متوسط . 

 التدخین) و�تقدیر متوسط أ�ضًا.

) وهي ز�ادة الثقافة الصحیة والتي حازت على المرتبة األولى و�تقدیر مرتفع , 31إن الفقرة رقم(    

منها الثقافة الصحیة ن شبكة الفیسبوك تهتم بنشر الثقافة �صورة عامة ومن ضأیدل على وهذا  

) وهي(ز�ادة 27ما الفقرة رقم (أشباعات المطلو�ة و�درجة مرتفعة. أن تحقق اإللذلك استطاعت 

وهي اكتساب العادات الصحیة السلیمة فقد حازت على  )33االهتمام �النظافة الشخصیة ) والفقرة (

حاصل لما تنشره شبكة الفیسبوك المرتبتین الثانیة والثالثة على التوالي و�تقدیر مرتفع وهي تحصیل 

 .اً من معلومات وفیرة متعلقة �الثقافة الصحیة و�ما ورد ذ�ره سا�ق

اقة بدنیة) و�تقدیر ) وهي(إكساب الجمهور رش26وفي المرتبة ما قبل األخیرة جاءت الفقرة رقم (    

ة البدنیة وغالبًا ن الجمهور  قد ال �عتمد على الفیسبوك بدرجة عالیة لتحقیق الرشاقمتوسط وذلك أل

)  29ما �حصل علیها من مصادر أخرى �موقع الیوتیوب أو قاعات الر�اضة مثال .أما الفقرة   رقم(

ذ لم �كن للفیسبوك دور فعال للحد من عادة إفقد جاءت في المرتبة األخیرة و�تقدیر متوسط ، 

تدخین ومضاره المنشورة على التدخین ، وهذا قد �كون لسببین إما لقلة المواضیع المتعلقة �عادة ال

الفیسبوك أو لوجود مواقع أخرى على الشبكة العنكبوتیة تتناوله �شكل أوسع وأكثر تأثیرًا أو لوجود 

 واإلذاعیة .   الصحیة أو اإلعالنات التلفاز�ة مصادر أخرى تعالج هذه الظاهرة �النشرات
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تقدیر مرتفع جاءت متوافقة مع دراسة حصلت الفقرة (ز�ادة الثقافة الصحیة) على المرتبة االولى و�

 .)2016ة العفیف () ودراس2015الفیاض (

خیرة وهي (الحد من عادة التدخین) والتي حصلت على التقدیر المتوسط فقد درسها ما الفقرة األأ    

ن انخفاض معدالت التدخین مرتبط �حمالت التوعیة ألى إ) Alfred mcalister )2004الباحث 

 وسائل االعالم . الصحیة عن طر�ق

 مناقشة سؤال الدراسة 

حصائیة لدور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة لدى إهل توجد فروق ذات دالة     

عزى للعوامل الد�موغرافیة (الجنس، في وزارة الصحة األردنیة تُ  المختصینالجمهور من وجهة نظر 

 ظیفیة)العمر، التحصیل العلمي ، الوصف الوظیفي، الخبرة الو 

 جتماعيالنوع اال 1-

حصائیة إ) �عدم وجود فروق ذات دالة 7أظهرت نتائج الدراسة �ماهو مبین في الجدول رقم (    

 لدور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة .

في وزارة الصحة األردنیة لدیهم مستو�ات متقار�ة تجاه دور  المختصینونستنتج من هذا على أن 

جتماعي ، �حیث لم الختالف نوعهم اافي تعز�ز التوعیة الصحیة �الرغم من شبكة الفیسبوك 

 .یالحظ وجود فروقات لصالح فئة على فئة أخرى و�حسب الجدول المذ�ور
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 العمر 2- 

) �عدم وجود فروقات ظاهرة بین 8،9یتبین من نتائج الدراسة �ما واضح في الجدولین رقم (    

حصائیة تجاه إلحصائیة للفئات العمر�ة لم تبلغ مستوى الداللة ااالستجا�ات ، حیث أن الفروق اإل

حصائي لصالح فئة على أخرى . إدور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة ، فال یوجد فرق 

نتشاره �شكل واسع منذ فترة زمنیة قصیرة �حیث أن جمیع ان ظهور الفیسبوك و أوهذا قد �عود إلى 

ستخدامه في فترات متقار�ة لذا لم �كن للعمر فروق افي الدراسة بدأت �الفئات العمر�ة المذ�ورة 

 واضحة .

    التحصیل العلمي 3-

فراد عینة الدراسة عن أ) أن هنالك فروقات ظاهرة بین استجا�ات 10یتضح من جدول رقم (    

حصائیة ن هذه الفروقات لم تكن ذات دالة إأال إبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة سدور شبكة الفی

 ).11(كما هو مبین في الجدول 

هذه النتائج تؤ�د على أن أفراد عینة الدراسة لدیهم مستو�ات متقار�ة من دور شبكة الفیسبوك     

في تعز�ز التوعیة الصحیة لدى الجمهور �الرغم من مستو�اتهم التعلیمیة المختلفة,وهذا قد �عود إلى 

 فیسبوك متقارب لذا جاءت النتیجة �عدم وجود فروق.فراد العینة استخدامهم لشبكة الأن اغلب أ

  الوصف الوظیفي4- 

إلى حد ما في استجا�ات  اً إلى أن هناك تقار� 12)تشیر نتائج الدراسة �ما في الجدول رقم (    

فراد عینة الدراسة عن دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة ، وهذا �عني �أن هنالك أ

حصائیة تبین أن هذه الفروقات �انت ذات إلالستجا�ات . وعند تطبیق القوانین افروقات ظاهرة في ا
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الفئات الوظیفیة �انت تلك الفروق، وعند تطبیق القوانین  نَ مِ  نْ مَ  حصائیة . ولمعرفة لصالحإدالة 

اإلحصائیة تبین أن الفروق اإلحصائیة �انت لصالح فئة الصیدلي وأن هذه الفروق �انت ذات 

ئیة واضحة عند هذه الفئة تجاه دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة, و�ما حصاإداللة 

 ).14-13لیه في الجدولین (إهو مشار 

) وهو تأثیر الوظیفة (الصیدلي) Herre )2012وهذه النتیجة تتوافق مع نتیجة دراسة الباحث     

توعیة الصحیة مقارنة مع فراد العینة عن دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز الأعلى استجا�ات 

كثر عنصر طبي یتواصل مع المر�ض أن الصیدلي هو ألى إالوظائف االخرى، وذلك قد �عود 

 خذ العالج لذا �انت استجابته متمیزة عن �اقي المهن الطبیة .أوخاصة في طر�قة 

  الوظیفیة الخبرة5- 

سة عن دور شبكة الفیسبوك ) إلى أن اإلستجا�ات أفراد عینة الدرا15یتضح من الجدول رقم(    

عزى للخبرة الوظیفیة �انت متقار�ة إلى حد ما وهذا �عني أن هنالك في تعز�ز التوعیة الصحیة تُ 

فروقات ظاهرة بین اإلستجا�ات وعند تطبیق القوانین اإلحصائیة تبین أن هذه الفروقات لم تكن ذات 

 )  .16حصائیة (كما هو واضح في الجدول إدالة 

 ج الدراسة مع أهداف نظر�ة االعتماد على وسائل اإلعالم :مقارنة نتائ

هذین الهدفین  أنعالم هي الفهم والتوجیه ، إلإن اهم اهداف نظر�ة االعتماد على وسائل ا      

فهم األفراد للمواضیع  تحققا من خالل شبكة الفیسبوك ان إنتشار المعلومات الصحیة أدى الى ز�ادة

الحظنا من . لصحیح التباع الطرق الصحیة السلیمة وتجنب االمراضالصحیة و�التالي التوجه ا

ان ز�ادة الوعي الصحي و�مستوى مرتفع هو �نتیجة للفهم الحاصل من خالل نتائج هذه الدراسة 
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و�ذلك لوحظ ان اكتساب العادات الصحیة السلیمة وز�ادة االهتمام �النظافة  تصفح شبكة الفیسبوك

 مرتفع هي �نتیجة للتوجه الصحیح . الشخصیة والتي جاءت �مستوى 

 خالصة االستنتاجات :

إن أكثر ما تتسم  �ه موضوعات اإلعالم الصحي في شبكة الفیسبوك هي میزة " التنوع " التي   -1

 تصدرت النتائج . 

ظهر أن مسألة تخفیف الوزن والبحث عن الرشاقة وطرق الحمیة الغذائیة من أكثر   -2

 البحث . الموضوعات التي خرج بها 

هناك اهتمام من قبل منشورات الشبكة �موضوعات تتصل  �فوائد الغذاء , والطب التجمیلي,  -3

 والثقافة الصحیة العامة , واالكتشافات الطبیة الحدیثة ,فضال عن  الطب العر�ي.

أهم المواضیع التي تقدمها شبكة الفیسبوك  من وجهة نظر الفئة المبحوثة في سبیل تعز�ز  -3

 عیة الصحیة هي ز�ادة الوعي الصحي. التو 

االشباعات المتحققة من شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة الصحیة �انت حسب الترتیب :     -4

ز�ادة الثقافة الصحة , ز�ادة االهتمام �النظافة الشخصیة , اكتساب العادات الصحیة السلیمة , 

, المهارات في االسعافات األولیة , ترسیخ الفحص الدوري المبكر, التثقیف �الجراحات التجمیلیة 

 .العادات الغذائیة المنتظمة , التوقف عن ممارسة العادات الصحیة السیئة
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 التوصیات

 خرجت الدراسة �العدید من االتوصیات والمقترحات التي تغني او تساهم في تعز�ز التوعیة الصحیة

 ي :من خالل تطو�ر العمل �شبكة الفیسبوك وهذه التوصیات ه

ضرورة التأكید على جعل المواضیع الصحیة المنشورة على شبكة الفیسبوك أكثر جاذبیة  -1

 لضمان المتا�عة المستمرة من قبل الجمهور.

 التر�یز على عرض المشكالت الصحیة األكثر شیوعًا في المجتمع. -2

 التأكد من دقة ومصداقیة المعلومات الصحیة التي تنشر على شبكة الفیسبوك. -3

ث المعلومات الصحیة على شبكة الفیسبوك  مما یؤدي إلى ز�ادة ثقة الجمهور �جب تحدی -4

 �الشبكة.

یالء موضوع التوعیة الصحیة المز�د من االهتمام ووضعها �أولو�ة في شبكة التواصل إ -5

 االجتماعي (الفیسبوك).

ابتكار أسالیب جدیدة في طرح المواضیع الصحیة وتنو�ع مضامینها وعدم االقتصار على  -6

مراض �حیث توفر تغطیة صحیة شاملة ألبع الحمالت الحكومیة والعالمیة في مجاالت اتت

 ومتكاملة ومتوازنة لمختلف القضا�ا الصحیة.

فراد المجتمع على ضرورة المتا�عة المستمرة للمواقع الصحیة على شبكة أ�جب تشجیع  -7

 الفیسبوك التي تساعد في تعز�ز التوعیة الصحیة. 

على شبكات التواصل االجتماعي من ضمنها الفیسبوك للحصول على  نشر ثقافة االعتماد -8

 المعلومة الصحیة لغرض ز�ادة الوعي الصحي والتواصل مع الجهات الطبیة.

 خصات األ�حاث والدراسات العلمیة و�شكل مبسط و�لغة مفهومة للقارئ.لضرورة نشر م -9
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تفادة من الكوادر الطبیة في القطاع الصحي �ضرورة االس المختصینضرورة التأكید على -10

 المتخصصة عند نشر أي معلومة صحیة على شبكة الفیسبوك لضمان دقتها وعلمیتها.

من قبل المختصین  لمواضیع الصحیة المنشورة على شبكة الفیسبوك ل فرزضرورة عمل -11

  .,ولضمان دقة المعلوماتنسبة الدجل والمبالغةلتقلیل 
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 مالحق الدراسة

 )1ملحق رقم (

 أداة الدراسة ( اإلستبانة �عد التحكیم ) 

 ن الرحیم�سم هللا الرحم

 جامعة الشرق األوسط

 عالماإل�لیة     

 م/أستمارة أستبیان

 أخي العز�ز/أختي العز�زة .. تحیة طیبة

 بین إید�كم أستمارة األستبیان الخاصة برسالتي الموسومة (دور شبكة الفیسبوك في تعز�ز التوعیة

 األردنیة) . في وزارة الصحة المختصیندراسة مسحیة من وجهة نظر  -الصحیة لدى الجمهور

أرجو التكرم �اإلجا�ة �أقتطاع جزء �سیط من وقتكم الثمین لإلجا�ة على أسئلة اإلستبانة ، وسوف 

تكون إجا�اتكم محل تقدیرنا ، ولن تستخدم البیانات األ لألغراض العلمیة ،،، شاكرًا حسن تعاونكم 

 الكر�م ،،، مع فائق التقدیر ،،، 

   شاكر�ن لكم تعاونكم معنا.....                                    

 المشرف                                                                     الباحث   

 د.كامل خورشید                                                            محمد فاضل علي
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 أستبانة علمیة

  المعلومات الشخصیة

 ىذ�ر                أنث :          جتماعيالالنوع ا                        العمر :      

 سنة 22 -سنة  18        

 سنة 27 -سنة  23        

 سنة 32 -سنة  28        

 سنة فأكثر 33        

 -------------------------التحصیل العلمي : (یذ�ر لطفًا)  

 --------------------------) الوصف الوظیفي : (یذ�ر لطفاً 

 الخبرة الوظیفیة �السنوات : 

 سنة 3 -سنة  1        

 سنة 6 -سنة  4        

 سنة 9 -سنة  7        

 فأكثر 10        

 هل أنت من مستخدمي شبكة الفیسبوك ؟                 نعم               ال   

 ستبانة إلى الباحث دون تكملة �قیة الفقراتاذا �انت األجا�ة ال  فیرجى إعادة األ
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 محاور االستبانة

 الصحیة : محور التوعیة أوالً 

 

 ت

أرى ان شبكة الفیسبوك لها دور في تعز�ز التوعیة 

 : في النواحي التالیةالصحیة لدى الجمهور 

 

 موافق

 

 محاید

 

 غیر موافق

    للمر�ض تسهم الشبكة في تقلیل مدة العالج 1

    خذ العالجأح طر�قة ضیتو  في  رللشبكة دو  2

عن مواضیع التوعیة  اً وواضح یاً تقدم وصفا واف 3

 الصحیة

   

    عن الطبیب بدیالً  تشكل الشبكة خیاراً  4

    تتسم معلومات الشبكة في الجانب الصحي �التنوع 5

تتسم معلومات الشبكة في الجانب الصحي  6

 �الشمولیة 

   

    �الوضوح تتسم معلومات الشبكة  7

    تتسم معلومات الشبكة �الدقة  8

    تتسم معلومات الشبكة �العلمیة 9
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 ثانیًا :محور الموضوعات الصحیة المنشورة في الفیسبوك

 

 ت

أن الموضوعات المتعلقة �الجانب الصحي 

والتي تكون اكثر جاذبیة للمستخدمین هي ما 

 یلي :

 

 موافق

 

 محاید

 

 غیر موافق

    شاقة الر   10

    الطب التجمیلي  11

    تخفیف الوزن والحمیة الغذائیة 12

    األكتشافات الطبیة الحدیثة 13

    فوائد الغذاء �أنواعه المختلفة  14

    الطب العر�ي  15

    طرق أنتقال االمراض المعد�ة 16

    ثقافة صحیة عامة  17
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 لتوعیة الصحیة ثالثًا : أهمیة شبكة الفیسبوك في ا

 ت
�مكن تحدید اهمیة شبكة الفیسبوك في توعیة 

 المستخدمین وفقا لمایلي:
 غیر موافق محاید موافق

    ز�ادة الوعي الصحي  18

    ترشید استهالك العالج 19

    االستقرار النفسي والعاطفي  20

    في تسهیل مهام الطبیب المعالج 21

    راضفي تقلیل نسبة انتقال االم 22

    في سرعة إكتساب الشفاء والعودة للعمل 23

    في تعمیق درجة التواصل مع الجهات الصحیة 24

    متا�عة الحالة المرضیة أثناء فترة العالج 25
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 شباعات المتحققةإالرا�عًا : محور 

 ت
شباعات الصحیة  إالتحقق شبكة الفیسبوك 

 التالیة للجمهور:
 افقغیر مو  محاید موافق

    إكساب الجمهور رشاقة بدنیة  26

    ز�ادة األهتمام �النظافة الشخصیة  27

    تقدم مهارات جیدة في مجال األسعافات الطبیة  28

    الحد من عادة التدخین 29

    ترسیخ عادات غذائیة منتظمة 30

    ز�ادة الثقافة الصحیة 31

    یئةالتوقف عن ممارسة العادات الصحیة الس 32

    إكتساب العادات الصحیة السلیمة 33

34 
مراض في ألكتشاف األالفحص الدوري المبكر 

 مراحلها االولى

   

    التثقیف �مجاالت الجراحات التجمیلیة(التقو�میة) 35
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 )2ملحق رقم (

 داة الدراسة إل أسماء المحكمین

 ت
 أسم المحكم

الرتبة 
 االكادیمیة

 ملمكان الع التخصص الدقیق

1 
 ورأي عام دعایة أستاذ أ.د. حمیدة ال سمیسم

جامعة الشرق 

 االوسط

2 
 سیاسات اعالمیة أستاذ أ.د. عزت حجاب

جامعة الشرق 

 االوسط

 جامعة البترا صحافة أستاذ أ.د. تیسیر ابو عرجة 3

 جامعة البترا واعالم  دعایة  أستاذ أ.د. عبد الرزاق الدلیمي 4

 جامعة الیرموك صحافة أستاذ أ.د. علي نجادات 5

6 
 أذاعة وتلفزیون أستاذ مشارك د. رائد البیاتي

جامعة الشرق 

 االوسط

 جامعة البترا صحافة أستاذ مشارك د. عبد الكریم الدبیسي 7

8 
 ونشر صحافة أستاذ مساعد د. صباح یاسین

جامعة الشرق 

 االوسط

 بتراجامعة ال عالقات عامة  أستاذ مساعد د. محمد صاحب سلطان 9

10 
 أستاذ مساعد د. ناھدة مخادمة

الصحافة 

االلكترونیة 

 والمدونات

 جامعة الیرموك

 جامعة الیرموك صحافة أستاذ مساعد د. خلف الطاھات 11
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 )3ملحق رقم (
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 )4ملحق رقم (
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 )5ملحق رقم(
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 )6ملحق رقم ( 
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 )7ملحق رقم(

 


