


 

 

 شـــــكـــــــــر وتـــــــقـــــديــــــر   

 

  الحمد اهلل   

باختتام هذا العمل المتواضع نتقدم بفائق االحترام والتقدير وبالشكر الجزيل الى كل 

 من أمد لنا يد العون والمساعدة ونخص بالذكر : 

 األستاذ المؤطر "الدكتور العربي بوعمامة "قسم عموم االعالم واالتصال 

 "جامعة مستغانم " 

 األستاذة" رقاد حميمة " قسم عموم االعالم واالتصال "جامعة مستغانم "

 األستاذة "صفاح امال " قسم عموم االعالم واالتصال "جامعة مستغانم " 

 األستاذ مهندس رئيسي في االعالم االلي "عباس كمال " خمية االعالم 

 "مستشفى شي غيفارى"

..الكريمة.العائمة  بالقسم،زمالئنا  الجامعية،كتبات عمال الم األقسام،رؤساء   

 

 شكرا لكم 

 



 
 
 

ءــــــــداااله    
 

أىدي نجاح  ىذا الجيد المتواضع الى من زرعني كالبدرة في تربة العمم رغم    
الى وصول الى ما أنا عميو ،  حنانا وعطفاالظروف والصعاب ، وظال يتعيداني 

مشوار الدراسي، اليكما يا أحمى اسمين  طوالممو اليكما يامن تعممت منيما مالم أتع
نطقت بيما شفتاي بعد اسم اهلل ،الى صديقة الحنونة أمي وأبي الغالي أطال اهلل في 

.عمرىما   
الى كل اخوتي حفظيم اهلل وخاصة أخي صغير عبد القادر واختي صغيرة       

مة أتمنى ليا ، وفاططيمة الزىراء أطال اهلل في عمرىمنصيرة واليام وسعاد فاطمة وفا
وكل أصدقائيا . النجاح في شيادة التعميم المتوسطة   

الى استاذي المؤطر الدكتور العربي بوعمامة    
الى ميندس رئيسي في االعالم االلي السيد عباس كمال خمية االعالم      
  ااب وخاصة جدتي أطال اهلل في عمرىالى أعز األقارب واألحب  

  ذة الروعة رقاد حميمة واستاذة صفاح امال الى جميع أساتذتي وخاصة أستا
 الى كل من أعزىم قمبي صديقاتي سواء في الجامعة أو في االقامة في الحمو والمر .

خميفة ابراىيم كل العمال المكتبة وخاصة الى          
  بي.الى كل من نسييم قممي ولم ينساىم قم

 

الى كل من يحمل عمما وىدفا ساميا ويعمل من أجمو ...الى كل من ينير بفكره وأدبو 
وفنو دياجين الظالم ... الى كل من يعمل حرفا ويرشد الى الفضيمة وييدي الى القيم 

  ... الى الذين يتممسون الغد ويستشعرون المستقبل وينشدون األمل ... 
 

 دنيازاد



 ممخص الدراسة

 

 :الدراسة ملخص

الدراسة المؤطرة بعنوان دور مواقع التواصل اإلجتماعي في التوعية الصحية إن 
فيسبوك نموذجا دراسة ميدانية لعينة من مشتركين في صفحة الفيسبوك لممؤسسة 

فارى وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور موقع الفيسبوك في يقياالستشفائية ش
التوعية الصحية ،وقد تم اإلعتماد عمى المنهج الوصفي وبالضبط المسح بالعينة 

وذلك بإستخدام  العينة القصدية  .تمثمت في المشتركين في الصفحة الرئيسية 
أداة إستمارة االستبيان  لممؤسسة اإلستشفائة شقيفارى بوالية مستغانم وقد إعتمدنا عمى

 كأداة مناسبة ومضبوطة .

إحتوت دراسة البحث عمى محاور حيث خصص محور األول إستخدام موقع 
الفيسبوك ألغراض  معموماتية صحية، أما المحور الثاني كان بعنوان الثقة في 

المعمومات المقدمة من طرف المؤسسة العمومية اإلستشفائية شيقيفارى في صفحة 
ك، أما المحو الثالث كان حول دور صفحة الفيسبوك في نشر التوعية الفيسبو 

 الصحية .

أما فيما يخص الجانب النظري فقد كان في فصمين :الفصل  األول بعنوان مواقع 
 التواصل اإلجتماعي ، والفصل الثاني عنون بالتوعية الصحية .

 عية الصحية .الكممات المفتاحية: مواقع التواصل اإلجتماعي ،الفيسبوك ،التو 











 قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجدول رقم 
 57 جدول تمخيص محاور االستبانة 10
 58 جدول عدد االستبيانات 10
 59 جدول يبين خصائص العينة لمتغير الجنس 10
 59 لمتغير السنجدول يبين خصائص العينة  10
 60 جدول يوضح خصائص العينة لمتغير المهنة 10
 61 النشاطجدول يبين خصائص  10
 62 جدول يبين المدة التي تم امتالك فيها حساب عمى الفايسبوك 10
 63 جدول يبين المدة التي يقضيها المشتركين في استخدام الفايسبوك 10
 64 جدول يوضح الجانب الذي يهم المشترك عمى صفحات الفايسبوك 10
لممؤسسة  جدول يوضح إذا كان المشترك قد وجد صفحة فايسبوك 01

 االستشفائية شيغيفارا
65 

 66 جدول يوضح إذا كان المشترك يطمع عمى صفحة الفايسبوك شيغيفارا 00
جدول يبين المعمومات التي يتحصل عميها المشترك من خالل دخول  00

 صفحة الفايسبوك لممؤسسة االستشفائية شيغيفارا
67 

ت في اإلجابة عن جدول يبين إذا كانت المعمومات المقدمة قد أفاد 00
 األسئمة 

68 

جدول يوضح مدى الثقة في المعمومة عبر صفحة الفايسبوك  00
 الخاصة بالمؤسسة االستشفائية شيغيفارا

69 

جدول يوضح إذا كان المشترك يتبع النصائح المقدمة في صفحة  00
 الفايسبوك لإلهتمام بالصحة

70 



 71 عمى أي أساس يتم اختيار المعمومة في الفايسبوكجدول يوضح  00
جدول يبين إذا كان المشترك يمجأ إلى صفحة المؤسسة عندما يعاني  00

 من مرض 
72 

جدول يبين وجود تفاعالت مهمة في المعمومة المقدمة في صفحة  00
 الفايسبوك لممؤسسة االستشفائية

73 

فحة الفايسبوك جدول يبين كيفية التواصل مع متعاممي ص 00
 المخصصة لمتوعية الصحية في المؤسسة االستشفائية

74 

جدول يوضح ما الذي يهم في التواصل مع متعاممي الصفحة  01
 المخصصة لمتوعية الصحية

75 

 

 



 فهرس األشكال

صفحة  عنوان الشكل رقم الشكل
 الشكل

 58 شكل يبين النسبة وعدد العينة 10
 59 شكل يوضح خصائص العينة لمتغير الجنس 10
 60 شكل يوضح خصائص العينة لمتغير السن 10
 61 شكل يوضح خصائص العينة لمتغير المهنة 10
 62 شكل يوضح خصائص العينة لمتغير النشاط 10
 63 شكل يوضح سنوات استخدام حساب الفايسبوك 10
 64 شكل يوضح المدة التي يقضيها الفرد في استخدام الفايسبوك 10
شكل يوضح الجانب الذي يهم المسشترك عمى صفحة  10

 الفايسبوك
65 

شكل يوضح وجود لممؤسسة العمومية االستشفائية صفحة   10
 الفيس بوك

66 

 66 شكل يوضح اطالع المشترك عمى صفحة الفيسبوك  01
شكل يوضح المعمومات التي تتحصل عميها من خالل دخولك  00

 صفحة الفيسبوك لممؤسسة شي غيفارا 
67 

شكل يوضح المعمومات المقدمة انها افادت المشترك في  00
 االجابة عمى االسئمة 

68 

 69 غيفارا شكل يوضح الثقة في المعمومات عبر صفحة شي 00
شكل يوضح تتبع النصائح المقدمة في صفحة الفيسبوك  00

 الهتمام بصحتك 
70 

 71 شكل يوضح اساس اختيار المعمومة في الفيسبوك  00
شكل يوضح اتجاه مباشرة الى تصفح الفيسبوك لممؤسسة شي  00

 غيفارا
72 



شكل يوضح التفاعالت المهمة في المعمومات المقدمة في  00
 الفيسبوك صفحة 

73 

شكل يوضح كيفية التواصل مع متعاممي الفيسبوك المخصصة  00
 لمتوعية الصحية في المؤسسة االستشفائية 

74 

شكل يوضح المهتمين التواصل مع متعاممي صفحة  00
 المخصصة لمتوعية الصحية 

75 

 



 أ
 

 مقدمة :     

ت األخيرة ، والزلت فتراالتطور الكبير في الان وسائل االتصال الجماىيري ساىمت في   

، تية والفضائية التي نعيشيا حالياثورة االتصالية والمعموماالتشيد ىذا التطور المستمر في ظل 

فقد تطورت ىذه الوسائل من وسائل االتصال التقميدية الى وسائل االتصال الحديثة، واصبحت 

ستغناء عنيا، وال إلتقوم بأدوار ىامة في شتى مناحي الحياة واليمكن اوسائل االتصال الحديثة 

 ،بكات التواصل االجتماعي المختمفةلى ظيور شإوأدى ىذا التطور االلكتروني ، العيش بدونيا

امكانيات واسعة في تبادل  ، ومنحت متصفحييا ومستخدميياسرعة كبيرةوتوسعت خدماتيا ب

 المعمومات في مجاالت الصحة والتنمية وغيرىا . 

من خالل استخداميا لمواقع  الفعال تؤدي دورا ىاما في رفع مستوىا الصحية وبما أن التوعية

أكثر استخداما بين أفراد المجتمع ، التواصل االجتماعي وخاصة موقع الفايسبوك الذي أصبح 

 وبطريقة أسرع في تبادل المعمومات ، 

ومنو سنسعى من خالل دراستنا ىذه تتضمن دور موقع الفايسبوك في التوعية الصحية وعميو 

 فقد قمنا بتقسيم المذكرة الى ثالث جوانب : 

اسة وبعدىا تحديد أوال: الجانب المنيجي الذي يتضمن الدراسات السابقة اختبار أولي لمدر 

االشكالية ثم التساؤالت الفرعية والفرضيات ، اضافة الى تحديد المفاىيم الخاصة بالدراسة ثم 

األىداف الدراسة ، ومنيج الدراسة ، وأدوات جمع المعمومات أداة  " استمارة االستبيان "وكذلك 

اسة ، وأخيرا الخمفية والمعاينة ، باالضافة الى مجال الزمكاني لمدر مجتمع البحث ، العينة 



ب  
 

النظرية وصعوبات البحث ، وىي العناصر المنيجية الرئيسية ، وصوال الى الجانب النظري 

 الذي تناولنا فية فصمين ، 

الفصل األول يتمثل في مواقع التواصل االجتماعي من حيث نشأة مواقع التواصل االجتماعي 

 ومفيوميا ومميزاتيا ، أما الفصل الثاني تمثل في موقع الفايسبوك واىميتو 

  قع الفايسبوك في التوعية الصحية .وكذلك تمثل في مو 

شأتيا، ومياميا، وكذلك التنظيم يقي الذي قمنا فيو تعريف المؤسسة، ون: الجانب التطبثالثا 

ة الفايسبوك لممؤسسة ، وكذلك قمنا بتعريف صفحييكل التنظيمي لممؤسسة، والالداخمي لممؤسسة

، وفي األخير خرجنا بنتائج وصول تحميل الجداول البسيطة وتفسيرىا، وكذلك قمنا باالستشفائية

 الى مناقشة الفرضيات . 

 جع باالضافة الى المالحق والفيرس . وأخير خاتمة وقائمة المصادر والمرا
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 الدراسة االسطالعية :

تعرف الدراسة االستطالعية عمى أنياتمك أبحاث األولية التي لجأنا الييا  من خالل بحثنا والتي 

مايخص موضوع بحثنا والتي كانت من بداية الدراسة قمنا فييا بدراسات األدبية العممية حول 

الى شير أفريل ، و التي تطرقنا فييا الى جمع المعمومات حول الموضوع البحث ، وكذلك 

 تحديد المفاىيم والمصطمحات العممية .

وكذلك قمنا بدراسة الميدانية لممؤسسة العمومية االستشفائية شي غيفارى والتي كانت من بداية 

ل الى يومنا ىذا ، قمنا فييا بالتعريف المؤسسة،  ونشأتيا ،  وكذلك قمنا بتحديد شير أفري

الييكل التنظيمي لممؤسسة االستشفائية ، وكذلك تطرقنا بتحديد صفحة الفايسبوك لممؤسسة 

االستشفائية ، ومنو طرحنا عدة تساؤالت حول عدد المشتركين ليذه الصفحة ، وبتالي قمنا 

ىي كالنحو التالي : بطرح عدة تساؤالت و   

ـ منذ متى لديكم صفحة الفايسبوك لممؤسسة االستشفائية ؟  1     

كم عدد المتابعين ليذه الصفحة ؟  – 2  

 من أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة :

الى يومنا ىذا وكان العدد المشتركين فييا  2116ديسمبر  14ان فتح ىذه الصفحة منذ  -

المعجبون وبكل مصداقية في المعمومة المقدمة من الطرف المؤسسة مشترك تجاوب مع  3101

 . 

بالمئة يستخدمون صفحة الفايسبوك بصفة دائمة ومستمرة . 33ان نسبة االناث  -  
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بالمئة .61ان نسبة الذكور الذين يستخدمون صفحة الفايسبوك  -  

مئة من المشتركين بال 1بالمئة ، وبتالي  33ان المجموع األشخاص االناث والذكور ىما  -

 اليجدون اتتصريح بالجنس الخاص بيم . 

  :بٌبء االشكبلية

 ك٢ اُٞاهغ رؼذ اُؾِٔخ االػال٤ٓخ ٖٓ اُ٘ؾبهبد االرقب٤ُخ أُٜٔخ ، ٓٔب دكغ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُجبؽض٤ٖ 

ٝأُٜز٤ٖٔ ثؾإٕٝ االرقبٍ ، كبُؾِٔخ االػال٤ٓخ ٢ٛ ٗزبط أُض٣ظ اٝ ثشٗبٓظ اػال٢ٓ  ثبػزجبسٛب 

اُٞعبئَ أُغزخذٓخ ُِزأص٤ش ك٢ ٓغزٟٞ ٓؼشكخ ٝ ارغبٛبد عِٞى االكشاد، ًٔب رؼشف  ٖٓ اكنَ

اُؾِٔخ االػال٤ٓخ ٢ٛ رُي اُغٜذ أٌُضق ٝ ٓزؼذد أُغز٣ٞبد ٓز٘ٞع  اُطشائن  ٝاُٞعبئَ ٓزؼذدح 

أُشاؽَ رغزخذّ ك٤ٚ ٓإعغخ اػال٤ٓخ هبهبد اعزض٘بئ٤خ ُزـط٤خ اُؾذس اٝ ُزؼ٤ْٔ ٝػ٢ اُغٜٔٞس 

ك٢ عوق صٖٓ ٓؾذد ،ًٔب إ اُؾٔالد االػال٤ٓخ ر٘ظٜٔب االكشاد ٓضَ اُؾٔالد  ثون٤خ ٜٓٔخ

اُز٢ ٣وّٞ ثٜب ثؼل اُ٘غّٞ ُِؾقٍٞ ػ٠ِ رجشػبد ُٔشك اال٣ذص، كٌبٕ ُِؾٔالد االػال٤ٓخ 

دٝس ك٢ رٞػ٤خ اُغٜٔٞس ثٔؾٌالرْٜ ٝ ٓذٟ خطٞسرٜب كارا ًبٗذ ٝعبئَ االػالّ هبدسح ػ٠ِ 

 ٠ُ ر٤ٔ٘خ أُغزٔغ .اؽذاس رـ٤٤ش ،ًٔب اٜٗب رٜذف ا

ًٔب إ اُؾِٔخ االػال٤ٓخ رٜذف ا٠ُ اُزؼ٤ِْ ٝرٌٕٞ أُؼِٞٓبد ك٤ٜب رؼ٤ٔ٤ِخ اسؽبد٣خ رغزٜذف 

اسؽبد اُغٜٔٞس ا٠ُ ئعشاءاد اُٞاعت ارخبرٛب ٝ ر٣ٌٖٞ االرغبٛبد ، كؼ٠ِ عج٤َ أُضبٍ ٗزًش: 

٠ِ ارجبع عِٞى ؽٔالد ٌٓبكؾخ اُزذخ٤ٖ اُز٢ رغؼ٠ ٗؾٞ رٞػ٤خ اُغٔب٤ٛش ثبُٔذاسح ٝ رؾضْٜ ػ

فؾ٢ االٓضَ ك٢ اعزـ٘بء ػ٘ٚ ٝ ٤ًل٤خ ارجبع ٛزا اُغِٞى ، ٝ ٗشٟ إ اُؾَ ٛٞ االٛزٔبّ ك٢ ر٘ل٤ز 

اُؾٔالد االػال٤ٓخ ٛٞ اُزـ٤٤ش أُغزٔش ك٢ اُج٤ئخ أُؾ٤طخ  ثؼَٔ أُإعغبد ٖٓ االٓٞس اُذاػ٤خ 

رٞػ٤خ أُغزٜذك٤ٖ ُزخط٤و اُؾٔالد االػال٤ٓخ اُشا٤ٓخ ٝ ر٘ل٤زٛب ُزؾو٤ن اٛذاف ٓؾذدح ٓضَ 

 ثبٓٞس فؾ٤خ ًبعزخذاّ اُشػب٣خ اُقؾ٤خ .

ؽ٤ش ؽٜذ اُزٞافَ ػجش اُؾجٌبد االعزٔبػ٤خ ٝٓب رضاٍ رطٞساد ٓزغبسػخ ٓ٘ز ٗؾأرٜب ٝ ؽز٠ 

اُٞهذ اُؾب٢ُ ، ٝ ٓب ٣ضاٍ ٛزا اُ٘ٔٞ اخزا ك٢ أُغزوجَ ٝ ٓزبثغ ُِزطٞساد اُز٢ ٓش ثٜب ُِزٞافَ 

ٜب ٓٞهغ اُلب٣غجٞى اُز١ افجؼ اًضش اعزخذآب ث٤ٖ ٓخزِق ػجش اُؾجٌبد ثٔشاؽَ ٓخزِلخ ٖٝٓ ث٤٘
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االكشاد ؽٍٞ اُؼبُْ ٝ افجؼ ػذدا ٛبئال ك٢ اعزخذآٚ ًٔب اٗٚ ٣ٜذف ا٠ُ دٝس كؼبٍ ك٢ رؾو٤ن 

ٓؼِٞٓبد فؾ٤خ اُؼ٤ِٔخ ٝ اُخجشاد أٌُزغجخ ٝ ٗظشا أل٤ٔٛخ كوذ ؽظ٠ ثبٛزٔبّ االهجبء ٝ 

ثبُٔغزٟٞ اُقؾ٢ ألكشاد أُغزٔغ ، ٝهذ رؼضص رُي  أُخزق٤ٖ ثبػزجبسٙ اُٞع٤ِخ اُلؼبُخ ُِٜ٘ٞك

ُزطٞساد اُٜبئِخ ٝ اُغش٣ؼخ  ك٢ ٓغبٍ اُؼِْ ٝ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝاُؾجٌبد االعزٔبػ٤خ ٝ ٓباؽذصٚ ٖٓ  

رـ٤٤ش ٗٞػ٢ ك٢ ٤ًل٤خ ٗوَ أُؼِٞٓبد ثطش٣وخ ٓجبؽشح ٝعش٣ؼخ ٓضَ ٓٞهغ اُلب٣غجٞى ٓٔب ًبٕ ُٚ 

اُقؾ٤خ ٜٓ٘ب ػ٠ِ ٝعٚ اُخقٞؿ ، ًٔب إ ٤خ ثؾٌَ ػبّ ٝذ أُؼِٞٓبد اُضوبكاصش اُجبُؾ ك٢ رؾذ٣

ٛ٘بى عٜبد ٓخزِلخ ًض٤شح روّٞ ثزجق٤ش ر٣ٞ٘ش ر٤ٔ٘خ االدساى ُذ٣ْٜ ثزُي اُؾبٕ ، كٔشاًض اُشػب٣خ 

اُقؾ٤خ ٝ أُغزؾل٤بد اُخبفخ ٝاُؼبٓخ ، ثبإلمبكخ ا٠ُ ؽجٌبد اُزٞافَ االعزٔبػ٢ رإد١ 

بٓخ ،ٝر٤ٔ٘خ ٛزا االدساى ُذٟ االكشاد ثٔب روّٞ ثٚ ٖٓ دٝسا كؼبال ك٢ ٗؾش اُٞػ٢ ٝاُضوبكخ ثقلخ ػ

اٗؾطخ ٓخزِلخ خالٍ ادائٜب ُؼِٜٔب .ؽ٤ش ر٘بٍ اُزٞػ٤خ اُقؾ٤خ ٗق٤جب ٝامؾب مٖٔ ٛزٙ ؽجٌبد 

اُزٞافَ االعزٔبػ٢ .ٝرإد١ ٝعبئَ اُزٞافَ االعزٔبػ٢ خبفخ اُلب٣غجٞى دٝسا ٛبٓب ك٢ ؽز٠ 

جٞى  ك٢ أُإعغبد اُقؾ٤خ ٝاُز٢ ًبٗذ دساعز٘ب ٗٞاؽ٢ اُؾ٤بح ٣ٝضداد دٝس ٛزا أُٞهغ اُلب٣غ

ا٤ُٔذا٤ٗخ ؽٍٞ أُإعغخ اُؼ٤ٓٞٔخ االعزؾلبئ٤خ* ؽ٢ ؿ٤لبسا* ثٞال٣خ ٓغزـبْٗ ٝاُز٢ ٢ٛ ا٣نب ُٜب 

فلؾخ ػ٠ِ اُلب٣غجٞى ٖٓ اعَ رغ٤َٜ ػ٤ِٔخ اُزٞافَ ٓغ عٔب٤ٛشٛب ٝروذ٣ْ أُؼِٞٓبد ٝث٘بءا 

 اُشئ٤غ٢: ػ٠ِ رُي ٣ٌٖٔ ف٤بؿخ اؽٌب٤ُخ ثؾض٘ب ك٢ اُزغبؤٍ

 كيف يتؼبهل الوستخذم  هغ صفحة الفبيسبْك للوؤسسة الؼوْهية االستشفبئية شي غفبرا؟

 :اُلشػ٤خ اُزب٤ُخ االسئلةٝٓ٘ٚ رزلشع

 ـ ٤ًق ٣زْ اعزخذاّ ٓٞهغ  اُلب٣غجٞى ألؿشاك ٓؼِٞٓخ فؾ٤خ؟

االعزؾلبئ٤خ ـ َٛ ٛ٘بى صوخ ك٢ روذ٣ْ أُؼِٞٓبد ػجش فلؾخ اُلب٣غجٞى ػٖ أُإعغخ اُؼ٤ٓٞٔخ  

 ؽ٢ ؿ٤لبسا؟

 ـ ٓبٛٞ دٝس ٓٞهغ اُلب٣غجٞى ك٢ ٗؾش اُزٞػ٤خ اُقؾ٤خ ُِٔإعغخ ؟
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 لفزضيبت:ا

٢ٛ اُؾٍِٞ أُوزشؽخ ٣نؼٜب اُجبؽش ُؾَ ٓؾٌِخ اُجؾش اٝ ُزلغ٤ش اُؾوبئن :" تؼزف الفزضية  

اُغِٞى اُز٢ رغشٟ ٓؾبٛذرٜب ٝ ُْ رزأ٣ذ ثؼذ ػٖ هش٣ن اُؾوبئن اُؼ٤ِٔخ ،  اٝاُظشٝف اٝ اٗٞاع

٢ٛٝ اعبثخ ٓؾزِٔخ ألعئِخ اُجؾش"
1

 

:" ثبٕ اُلشم٤خ ٢ٛ ٓب٣زٞهؼٚ اُجبؽش ٖٓ ٗزبئظ ػ٠ِ  ألحوذ بي هزسليٝسدد ك٢ رؼش٣ق اخش 

٤شاد ٓغزٟٞ ثؾضٚ ك٢ ؽٌَ كٌشح ، رٞهغ ، ؽَ ، اعبثخ ، سأ١ ٣قٞس ػالهبد اُزأص٤ش ث٤ٖ ٓزـ

اُظبٛشح أُِٔٞعخ ."
 2

 

، ٝعٞد ػالهخ ث٤ٖ ٓزـ٤ش٣ٖ اٝ اًضش ًٔب رؼشف ا٣نب ثأٜٗب: "عِٔخ  ػٖ رٞهغ ٓذسٝط الؽزٔبٍ

ٝٛزا اُزٞهغ هذ ٣ضجذ فؾزٚ اٝ خطبٙ "
2

 

:"ثأٜٗب رؼ٤ْٔ ٓجذئ٢ رذٍ فالؽ٤زٚ ٓٞمغ اخزجبس ." تؼزف الفزضية ًظزيبٝث٤٘ٔب 
 3

 

ٓوزشػ اٝ رلغ٤ش ؿ٤ش ٓضجذ ػ٤ِٔب اٝ ؽَ ٓؼ٤ٖ  "ػ٠ِ اٜٗب:Hypothèsesلفزضية ٝرؼشف ا

ُٔؾٌِخ ".
4
  

 

 

                                      

 75- 74، ؿ ؿ  2002،2007، داس اُضوبكخ ،  1عٞدد ؿشد ػط١ٞ، أعب٤ُت اُجؾش اُؼ٢ِٔ ، ه - 1

 

اؽٔذ ػظ٢ٔ٤ ، ٜٓ٘غ٤خ ًزبثخ أُزًشاد ٝاهشٝؽبد اُذًزٞساٙ ك٢ ػِّٞ  االػالّ ٝاالرقبٍ ، د٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ،   - 2

 .53، ؿ  2009اُغبؽخ أُشًض٣خ ، ثٖ ػٌٕ٘ٞ ، اُغضائش ،

 

3
خ ُج٘ب٤ٗخ ، اُوبٛشح ، ، اُذاس أُقش٣ 1ؽ٤ٔبء رٝ اُلوبس صؿ٤ت ، ٓ٘بٛظ ٝ االعزخذآبد اإلؽقبئ٤خ ك٢ اُذساعبد اإلػال٤ٓخ ، ه

  39، ؿ  2009

 77، ؿ  2008ئعٔبػ٤َ ػجذ اُلزبػ ٝاخشٕٝ ، اُجؾش اإلػال٢ٓ ، د،ه، ٓشًض اإلعٌ٘ذس٣خ ٌُِزبة ،  
-4

 

. 91،ؿ 2007،داس اُؾبٓذ ،ػٔبٕ ، 1دالٍ اُوبم٢ ٝاخشٕٝ ، ٜٓ٘غ٤خ أعب٤ُت اُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝرؾ٤َِ اُج٤بٗبد ، ه 
5 
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:"اُلشك : ٛٞ ٗوطخ اُجذء ك٢ ًَ ثشٛ٘خ ، ٝٛٞ أُ٘جغ االٍٝ ٌَُ ثشٛ٘خ  ايضب ارسط٣ْٝؼشف 

ٝ ٛٞ أُ٘جغ االٍٝ ٌَُ ٓؼشكخ ٣ٌزغجٜب االٗغبٕ ، ا١ اٗٚ أُجذأ اُؼبّ اُز١ ٣غزخذّ ًاؽذٟ 

 ٓوذٓبد اُو٤بط "

 اعز٘ب ػ٠ِ اُلشم٤بد اُزب٤ُخ : ٝٓ٘ٚ اػزٔذٗب ك٢ دس

 اُقؾ٤خ  ك٢ أُإعغخ االعزؾلبئ٤خ ؽ٤ـ٤لبسا ـ ًضشح اعزخذاّ ٓٞهغ اُلب٣غجٞى ُِزٞػ٤خ

 .ؽ٤ـ٤لبساـ اُضوخ ك٢ أُؼِٞٓبد أُوذٓخ ك٢ فلؾخ اُلب٣غجٞى ُِٔإعغخ االعزؾلبئ٤خ 

 . بسااالعزؾلبئ٤خ ؽ٤ـ٤ل ـ دٝس فلؾخ اُلب٣غجٞى ك٢ ٗؾش اُزٞػ٤خ اُقؾ٤خ ك٢ أُإعغخ

 : اُوية الوْضْع

ـ رٌٖٔ ا٤ٔٛخ ٛزا اُجؾش ك٢ اٗٚ ٖٓ اُجؾٞس اُز٢ رؼ٢٘ ثٔٞمٞػبد اُؼقش ٝص٣بدح دٝس ٓٞهغ 

 اُزٞافَ االعزٔبػ٢ اُلب٣غجٞى ك٢ اُزٞػ٤خ اُقؾ٤خ .

ـ رؼذ ٓٞهغ اُزٞافَ االعزٔبػ٢ اُلب٣غجٞى ك٢ اُزٞػ٤خ اُقؾ٤خ ٝع٤ِخ ُِزٞافَ ث٤ٖ ٓغزخذ٤ٖٓ 

 ٛزا أُٞهغ .

ـ رغبْٛ ك٢ اصشاء أٌُزجبد اُؼشث٤خ ٝ اُؼب٤ُٔخ ثٔٞمٞػٜب ، ٝ رغزل٤ذ ٜٓ٘ب ثبُزؾذ٣ذ اُغٜبد 

اُجؾض٤خ اُؼ٤ِٔخ ك٢ اُذساعبد االًبد٤ٔ٣خ ، ٝ هِجخ هغْ االػالّ ٝ االرقبٍ ، ٝ أُٜزٕٔٞ ثؾجٌبد 

 اُزٞافَ االعزٔبػ٢ اُلب٣غجٞى ك٢ اُزٞػ٤خ اُقؾ٤خ .

 : اسببة اختيبر الوْضْع

ٌَُ ػَٔ عجت ٣ذكؼ٘ب ُِو٤بّ ثٚ ٝ اروبٗٚ ، ٝهذ ًبٕ االخز٤بس فؼجب ك٢ ثبدب االٓش ٝ ُْ ٗغزط٤غ 

إ ٗشم٠ ػ٠ِ ٓٞمٞع ٣ز٘بعت ٝ ٤ُٓٞ٘ب ئال ثؼذ اُزل٤ٌش اُط٣َٞ ا٣ٖ ٝهغ اخز٤بسٗب ػ٠ِ 

ٓٞمٞع دٝس ٓٞاهغ اُزٞافَ االعزٔبػ٢ ك٢ اُزٞػ٤خ اُقؾ٤خ ٝ ُوذ رؼذدد االعجبة ٖٓ رار٤خ ٝ 

 ٝ هذ رٔضِذ : ٓٞمٞػ٤خ

 : ٌَُ ٓٞمٞع ٤ٍٓٞ خبؿ داخَ رار٤خ االٗغب٤ٗخ ٝ هذ رٔضِذ ك٤ٔب ٢ِ٣ : االسببة الذاتية

ـ ثبػزجبس ٓٞاهغ اُزٞافَ االعزٔبػ٢ ظبٛشح ؽبئؼخ رٌٞٗذ ُ٘ب اُشؿجخ ك٢ سعْ فٞسح ر٤٘ٛخ ُ٘ب 

 ُِز٣ٖ ٣غِٜٜٞٗب ٝ اثشاص ا٤ٔٛزٜب ك٢ رط٣ٞش اُزٞػ٤خ اُقؾ٤خ .
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اُزؼش٣ق ثٔٞاهغ اُزٞافَ االعزٔبػ٢ "ك٤غجٞى" ٝٓب روذٓٚ ٖٓ ٗزبئظ ـ سؿجخ ٗبثؼخ ٖٓ ؽ٤ش 

 اُزٞػ٤خ اُقؾ٤خ.

 :رٔضِذ ك٤ٔب ٢ِ٣ : االسببة الوْضْػية

ـ االسادح ك٢ ٓؾبُٝخ اُٞفٍٞ ا٠ُ ٓذٟ رأص٤ش ٓٞاهغ اُزٞافَ االعزٔبػ٢  ػ٠ِ أُغزٔغ ٝ 

 اُقؾخ

 ُقؾ٢ . ـ اُشؿجخ ك٢ ٓذٟ ا٤ٔٛخ ٓٞاهغ اُزٞافَ االعزٔبػ٢ ك٢ اُغبٗت ا

 اُذاف الذراسة :

 ٝػ٤ِٚ كبٕ دساعز٘ب ٛزٙ رٜذف ا٠ُ ٓب٢ِ٣ :

 ـ رؼزجش ٛزٙ اُذساعخ ًٔطِت ٌَٓٔ ٤َُ٘ ؽٜبدح اُذًزٞساٙ ك٢ ػِّٞ االػالّ ٝ االرقبٍ .

ـ اُزؾٌْ ك٢ خطٞاد أُٜ٘غ٤خ ُِجؾش اُؼ٢ِٔ ٝ اُزؼٔن اًضش ك٤ٜب ، ٝ اُغٔغ ث٤ٖ اًضش ٖٓ 

 ٜٓ٘غ٤ٖ .

ب٤ُخ ؽجٌخ اُزٞافَ االعزٔبػ٢ الع٤ٔب اُلب٣غجٞى ك٢ اثالؽ سعبُزٜب ـ رو٤٤ْ ٝ رؾ٤َِ دٝس ٝكؼ

ٝ ، اُقؾ٤خ ػ٠ِ اُخقٞؿ ، ٝ ٓذٟ هذسرٜب ػ٠ِ رؼجئخ اُغٔب٤ٛش ٝ رٞػ٤زْٜ ثٔخبهش االٓشاك

 رـ٤٤ش ثؼل ع٤ًِٞبرْٜ اُغِج٤خ.

ـ ٓؼشكخ اُؾغْ اٛزٔبّ ٓٞهغ اُلب٣غجٞى ثبُونب٣ب اُقؾ٤خ ، ٝ رؾذ٣ذ ٗٞع أُؾٌالد ٝ اُونب٣ب 

 اُز٢ رطشؽٜب ٝ رز٘بُٜٝب ث٘وبػ ٖٓ خالٍ ٓٞهغ اُلب٣غجٞى ك٢ ٗؾش اُٞػ٢ اُقؾ٢ .

ـ إ ٣ٌٕٞ ٛزا اُجؾش ُٔغخ ٖٓ ُٔغبد ػِّٞ االػالّ ٝ االرقبٍ ٤ُغبْٛ ُٝٞ ثو٤َِ ك٢ اصشاء ٛزا 

 اُزخقـ .
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 ين الذراسة :هفبُ

دساعخ ، ٝ رؾذ٣ذ أُقطِؼ ٣جذأ اٝال ثزؾذ٣ذ اهبسٙ  رؾذ٣ذ أُلب٤ْٛ خطٞح ٜٓٔخ ك٢ ا٣١ؼزجش 

اُ٘ظش١ ٖٓ خالٍ أُشاعغ ٝ اُوٞا٤ٓظ ٝأُؼبعْ  ٝ أُٞعٞػبد اُؼ٤ِٔخ ؽ٤ش ٣وّٞ اُجبؽش 

ثاػطبئٜب اُزؼش٣ق اُؼ٢ِٔ اُؾبئغ ُذٟ اُجبؽض٤ٖ ُٜزا أُقطِؼ صْ رؾذ٣ذ ٓؼ٘بٙ االعشائ٢ 

 أُغزخذّ ُِجؾش .

 االر٤خ :ك٢ دساعز٘ب ٛزٙ ٗزطشم ُِٔلب٤ْٛ 

 اُذٝس، ٓٞاهغ اُزٞافَ االعزٔبػ٢ ، ك٤غجٞى ، اُزٞػ٤خ ، اُقؾخ .

  ذّر :ــــال

دٝاس : اُؾشًخ : ػٞدح اُؾ٢ء ا٠ُ ؽ٤ش ًبٕ اٝ ا٠ُ ٓب ًبٕ ػ٤ِٚ  .ٓقذس (عٔغ اال)لغة :
1
 

ؽخـ داخَ اُز٘ظ٤ْ ُٚ ٌٓبٗخ  اُغ٤ًِٞبد أُزٞهؼخ ٖٓ هشف ا١ٛٞ ٓغٔٞػخ اصطالحب : 

ٓؼ٤٘خ ك٢ ا٤ٌَُٜ اُز٘ظ٢ٔ٤ ٖٓ خالٍ أُٜبّ اُز١ ٣إد٣ٜب .
2 

 اجزائيب : 

 ٛٞ اُزأص٤ش اال٣غبث٢ ُٔٞهغ اُزٞافَ االعزٔبػ٢ اُلب٣غجٞى ك٢ اُٞػ٢ اُقؾ٢ . الذّر

 :التْاصل االجتوبػيٓٞاهغ 

اخَ االساء ٝاالرغبٛبد ٓلّٜٞ ٓٞاهغ اُزٞافَ االعزٔبػ٢ ٓض٤شا  ُِغذٍ ، ٗظشا ُزذاصطالحب:

ك٢ دساعزٚ . ػٌظ ٛزا ٓلّٜٞ اُزطٞس اُزو٢٘ اُز١ هشا ػ٠ِ اعزخذاّ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب، ٝ اهِن ػ٠ِ 

3 ًَ ٓب٣ٌٖٔ اعزخذآٚ ٖٓ هجَ االكشاد ٝ اُغٔبػبد ػ٠ِ اُؾجٌخ اُؼٌ٘جٞر٤خ اُؼٔالهخ .
 

 

                                      

. 228، ؿ  2003ٝاالػالّ ، ه عذ٣ذح ٓ٘وؾخ ، داس أُؾشم ، ث٤شٝد ، ُج٘بٕ ، أُ٘غذ ، ك٢ اُـخ    
1
 

66، ؿ  2011ٗبفش هبع٢ٔ٤ ، د٤َُ ٓقطِؾبد ػِْ اعزٔبع ، د٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ، اُغضائش ،   2  

 56، ؿ 2015بٛشح ، ، ٌٓزجخ اُٞكبء اُوب٤ٗٞٗخ ، اُو 1ػخ األعظ ٝاُوٞاػذ اُذ٤ُٝخ ، هٞٓبعذ ػجذ اُلزبػ اُِٜجبٟٝ ،ٓٞع 
3  
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ٓغٔٞػخ  Social  Média:" ٣وقذ ثٔٞاهغ اُزٞافَ االعزٔبػ٢ تؼزيف اخزٝسدد ك٢ 

االٗظٔخ اُٞاعؼخ ٖٓ االٗظٔخ اُزو٤٘خ ػجش االٗزش٤ٗذ رغَٜ اُزلبػَ ث٤ٖ االكشاد ، ٝرغٔؼ ُْٜ ثبٕ 

٣ٌٞٗٞا عضءا ٖٓ ٓغزٔغ اكزشام٢ ٓب 
 .1

 

 :Social Media Webسدد ك٢ رؼش٣ق اخش : ٓلّٜٞ ٓٞاهغ اُزٞافَ االعزٔبػ٢ : ّ

أُغبٛٔخ ك٢ اٗؾبء اٝ امبكخ "٢ٛ ٓٞاهغ االٗزش٤ٗذ اُز٢ ٣ٌٖٔ ُِٔغزخذ٤ٖٓ أُؾبسًخ ٝ 

فلؾبرٜب ٝ ثغُٜٞخ ."
2

 

ٗوقذ ثٔٞاهغ  اُزٞافَ االعزٔبػ٢ : ٢ٛ اُؾجٌبد االعزٔبػ٤خ رٞعذ ك٤ٜب ٓغٔٞػخ  اجزائيب :

 ٖٓ ٝاهغ اٌُزش٤ٗٝخ ًَٝ ٖٓ ٛزا أُٞهغ ُذ٣ٚ رطج٤وبد ٝ ٓذٝٗبد .

 الفبيسبْك : 

ِزٞافَ االعزٔبػ٢ ٣ٌٖٔ (:ٓٞهغ ٣ٝت face bookُ: ك٤ظ ثٞى )ثبالٗغ٤ِض٣خ :اصطالحب 

اُذخٍٞ ا٤ُٚ ٓغبٗب ٝ رذ٣شٙ ؽشًخ ك٤ظ ثٞى ٓؾذٝد أُغإ٤ُٝخ ٤ًٌِٔخ خبفخ ُٜب .
3

 

 اُلب٣غجٞى ٛٞ ٝع٤ِخ رٞافَ اعزٔبػ٤خ اٌُزش٤ٗٝخ .اجزائيب :

 :التْػية 

: ٖٓ اُلؼَ ٝػ٠ ، ٣ؼ٢ : ٛٞ اُلْٜ ٝ عالٓخ االدساى. لغة 
4

 

ثٚ االٗغبٕ ٖٓ اعَ اًغبة أُغزٔغ ٝ االكشاد ٗوقذ ثبُزٞػ٤خ اُ٘ؾبه اُز١ ٣طِغ اصطالحب:

كٌشا ٝٝػ٤ب ، اصاء ٓٞمٞع اٝ هن٤خ ٓؼ٤٘خ ٝٓؾبُٝخ رجق٤شٙ ثبُ٘ٞاؽ٢ أُخزِلخ أُؾ٤طخ ثٜزٙ 

 5 اُون٤خ اٝ أُٞمٞع .

:اُٞػ٢ ٣ٞكش أُؼِٞٓخ ٝٝفُٜٞب ثقٞسح كٞس٣خ ٝ ا٤ٗخ ٝ فؾ٤ؾخ ُٔزقلؼ ثٚ ٓٞهغ اجزائيب 

 اُزٞافَ االعزٔبػ٢ ك٤غجٞى . 

                                      

134، ؿ 2016، أٌُزت اُؼشث٢ ُِٔؼبسف ، اُوبٛشح ،  1خبُذ عٔبٍ ػجذٙ ،االػالّ اُجذ٣َ ػ٠ِ األٗزشٗذ ، ه  1  

.  24، ؿ 2013، داس اُ٘لبئظ ،  1خبُذ ؿغبٕ ٣ٞعق أُوذاس١ ، صٞسح اُؾجٌبد االعزٔبػ٤خ ، ه 
2  

. 2696، ؿ 2003اُغبثغ ،داس اُلغش، ٓؾٔذ ٤٘ٓش اُؾغبة ،أُٞعٞػخ اإلػال٤ٓخ ، أُغِذ  
3  

200، ؿ 2004، داس اُضوبكخ ُِ٘ؾش ،  1ئعٔبػ٤َ ػجذ اُلزبػ ػجذ اٌُبك٠ ، ٓؼغْ أُقطِؾبد ، ػقش اُؼُٞٔخ ، ه  4  

124، ؿ2014، داس اُٜ٘نخ اُؼشث٤خ ،  ٢ٓ1 اُؼجذ هللا ، ٝاألخشٕٝ ، أُؼغْ ك٢ أُلب٤ْٛ اُؾذ٣ضخ ُالػالّ ٝاالرقبٍ ، ه 5  
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 : ٛ٘بى ٓغٔٞػخ ٖٓ اُزؼبس٣ق ٝمؾذ ٓلّٜٞ اُقؾخ : اصطالحب  :لصحة ا

ٝ ٓلبدٙ : إ اُقؾخ ػجبسح ػٖ ؽبُخ اُزٞاصٕ اُ٘غج٢ ُٞظبئق اُغغْ ، ٝإ  تؼزيف يٌْهبىـ 

ؽبُخ اُزٞاصٕ ٛزٙ ر٘زظ ػٖ ر٤ٌق اُغغْ ٓغ اُؼٞآَ اُنبسح اُز٢ ٣زؼشك ُٜب اُغغْ ، ًٔب إ 

 ثٜب هٞح اُغغْ ُِٔؾبكظخ ػ٠ِ رٞاصٗٚ .  ر٤ٌق اُغغْ ػ٤ِٔخ ا٣غبث٤خ روّٞ

 ٢ٛ ؽبُخ ٣غزط٤غ ك٤ٜب اُؼنٞ إ ٣إرٟ .الصحة ـ 

٤ُغذ ؽ٤ئب ٣ٔزٌِٚ اُؼنٞ ٝاُز٢ ثوذس ٓب٢ٛ ؽبُخ د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ ، اٝ ٓقذس ٓزٞافَ  الصحةـ 

ٓ٘طِن ٝٓزطٞس ُِطبهخ .
1

 

اُذ٤٘٣خ ٝ اُؼو٤ِخ ٝ ؽبُخ رٔزغ اُلشد ثٌبَٓ اٌُبك٤خ  W.H.Oهٌظوة الصحة الؼبلوية ـ ًٔب ػشكزٜب 

االعزٔبػ٤خ ٓغشد خِٞٙ ٖٓ أُشك ٝاُؼبٛخ.
2

 

نقصد بالصحة ىي : ارتباط كل من الجوانب الدينية والعقمية واالجتماعية، بمعنى أن  : اجرائيا

كل الجوانب يكون مكمل لمجوانب األخرى وأن أي نقص في أي واحد عنيا يعني أن ىناك خمل 

 في صحة االنسان .

 : هٌِج الذراسة

إ أ١ ثؾش ثقلخ ػبٓخ ٣لشك ػ٠ِ اُجبؽش االعزؼبٗٚ ثٜٔ٘ظ ٓؼ٤ٖ خبفخ ثٚ ٖٓ أعَ ٝفٍٞ 

ا٠ُ ٗزبئظ ػ٤ِٔخ ٝٓٞمٞػ٤خ ، ٖٝٓ كبٕ خقٞف٤خ ثؾض٘ب رذكغ ث٘ب ا٠ُ االعزؼبٗخ ثبُٜٔ٘ظ 

 اُٞفل٢ .

 ٝهجَ ٗزطشم ا٠ُ أُٜ٘ظ أُغزخذّ ٣غت أٝال ٗزٞعٚ ا٠ُ ٓلّٜٞ أُٜ٘ظ : 

اُجبؽش ُ٘ؾبهٚ اُجؾض٢ ا٠ُ ر٘ظ٤ْ ده٤ن ك٢ ؽٌَ خطٞاد ٓؼِٞٓخ ٣ؾذد  " ٛٞػجبسح ػٖ اخنبع

 ك٤ٜب ٓغبس اُجؾض٢ ، ٖٓ ؽ٤ش ٗوطخ االٗطالم ٝخو ا٤ُغش ٝٗوطخ اُٞفٍٞ . 

كبُٜٔ٘ظ ٛٞ : "ٓغٔٞػخ ٓ٘ظٔخ ٖٓ اُؼ٤ِٔبد رغؼ٠ ُجِٞؽ ٛذف ".
3

 

                                      

.  62، ؿ 200، داس ا٤ُبصٝس١ اُؼ٤ِٔخ ، ػٔبٕ ،  1أُغ٤ذ اُؾبػش، ٝاالخشٕٝ ، هػجذ  
1  

. 112، ؿ 2013، داس أُ٘بٛظ ، ػٔبٕ ،  1ػجذ اُؼض٣ض ػجذ هللا اُذخ٤َ ، اُخذٓخ االعزٔبػ٤خ ، ه 
2  
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ا٠ُ  ٓؾبُٝخ اُٞفٍٞاهب الوٌِج الْصفي الوؼتوذ في ُذٍ الذراسة فيؼزف ػلى اًَ : 

 أُؼشكخ اُذه٤وخ ٝاُزلق٤ِ٤خ ُؼ٘بفش أُؾٌِخ أٝ ظبٛشح ُِٞفٍٞ ا٠ُ كْٜ أكنَ ٝأدم ، 

 ّيِذف ُذا البحث الى :

 ـ رٞك٤ش اُج٤بٗبد ٝأُؼِٞٓبد ؽٍٞ أُٞمٞع اُجؾش. 

ـ اُزلغ٤ش ٝاُٞهٞف ػ٠ِ دالُزٜب، ٝٛزا ٓبعؼَ اُجبؽش هش٣جب ٖٓ اُٞاهغ ثؾ٤ش ٣قق اُظبٛشح 

 ثؾٌَ أدم .

ٖٓ خالٍ دساعز٘ب ا٤ُٔذا٤ٗخ ُِٔإعغخ االعزؾلبئ٤خ ثٞال٣خ ٓغزـبْٗ  رطشه٘ب : ذراسة ادّات ال 

 ا٠ُ ٓؼشكخ االداح أُغزخذٓخ ك٢ ثؾض٘ب ٢ٛٝ اعزٔبسح االعزج٤بٕ . 

 ٢ٛ ٓغٔٞػخ ٖٓ األعئِخ أٌُزٞثخ ٣وّٞ أُغزغ٤ت ثبإلعبثخ ػٜ٘ب .فبالستببًة : 

 تحذيذ هجتوغ البحث ّالؼيٌة :

ٓغزٔغ اُجؾش ٖٓ اْٛ اُخطٞاد أُٜ٘غ٤خ ك٢ اُجؾٞس االعزٔبػ٤خ ٢ٛٝ  رؼزجش ٓشؽِخ رؾذ٣ذ

 رزطِت ٖٓ اُجبؽش اُذهخ اُجبُـخ ، ؽ٤ش ٣زٞهق ػ٤ِٜب اعشاءاُجؾش ٝرق٤ٔٔٚ ًٝلبءح ٗزبئغٚ .

ويعرف المجتمع البحت عمى أنو : "مجموعة عناصر ليا خاصية أوعدة خصائص مشتركة 

 ي يجرى عمييا البحث أو التقصي ".تميزىا عن غيرىا من العناصر األخرى والت

 ٝٓغزٔغ اُجؾش ك٢ دساعز٘ب ٛزٙ ٛٞ أُإعغخ اُؼ٤ٓٞٔخ االعزؾلبئ٤خ " ؽ٢ ؿ٤لبسا " ثٔٔغزـبْٗ.

 الؼيٌة :

٢ٛ اخز٤بس ٓغٔٞػخ ٖٓ أُلشداد ٖٓ ٓغٔٞع ٓغزٔغ اُجؾش ، ٝٛإالء اُٞؽذاد ٣ٌٕٞٗٞ 

ُٔؼبُغخ ثؾضٚ " . أُغزٔغ األف٢ِ ُِجؾش ٣ؼزٔذٙ اُجبؽش ٤ُزخزٙ ًبدٝاد
1

 

ٝػ٤ِٚ رظٜش ػ٤٘خ اُجؾش اُز٢ ع٘وّٞ ثبرخبرٛب ك٢ ػذد أُؾزش٤ًٖ اُلبػ٤ِٖ ك٢ ٓٞهغ اُزٞافَ 

  االعزٔبػ٢ اُلب٣ظ ثٞى .

                                                                                                                        

. 98، ؿ 2013ٓٞس٣ظ أٗغِظ ، ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ك٢ اُؼِّٞ اإلٗغب٤ٗخ ،داس اُوقجخ ُِ٘ؾش ، اُغضائش ،  
3  

.112،ؿ1982، داس اُط٤ِؼخ ُِطجغ ٝاُ٘ؾش ، ث٤شٝد ، 1ٓؾٔذ ؽغٖ اؽغبٕ ، األعظ اُؼ٤ِٔخ ُٔ٘بٛظ اُجؾش االعزٔبػ٢ ، ه
 

1  
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ٝاُؼ٤٘خ ُٜزٙ اُذساعخ ٖٓ اُ٘ٞع ؿ٤ش االؽزٔب٤ُخ ،ُٝوذ ارجؼ٘ب ثؼل اإلعشاءاد ؽز٠ رٌٕٞ ٓٔضِخ 

 ُٔغزٔغ اُجؾش هذس اإلٌٓبٕ ٝرزٔضَ :

زٟٞ اُزٔض٤َ اُغـشاك٢ ك٢ اػزٔبدٗب ٓ٘طوخ ٝاؽذح ٢ٛٝ ٝال٣خ ٓغزـبْٗ  ُِٔإعغخ ـ ػ٠ِ ٓغ

ٓؾزشى  3080اُؼ٤ٓٞٔخ االعزؾلبئ٤خ " ؽ٢ ؿ٤لبسا " ٝاُز١ ًبٕ ػذد أُؾزش٤ًٖ ُٜزا أُٞهغ 

 ؽخـ .  100ٝأخزٗب 

ٝثبُزب٢ُ هٔ٘ب ثبخز٤بس أُؼب٣٘خ ؿ٤ش اؽزٔب٤ُخ ٗٔط٤خ ٖٓ خالٍ ٓزقلؼ أُٞهغ اُزٞافَ 

 ٔبػ٢  اُل٤ظ ثٞى ُٜزٙ أُإعغخ . االعز

 الذراسبت السببقة :

 الذراسة األّلى :

ـ ٓقؼت ػجذ اُغالّ أُؼب٣طخ ، ثؼ٘ٞإ دٝس اُزِلض٣ٕٞ األسد٢ٗ ك٢ اُزضو٤ق اُقؾ٢ ، دساعخ 

ك٢ ثشٗبٓظ " فؾزي ثبُذ٤ٗب " ، ٢ٛٝ أهشٝؽخ ٌِٓٔخ ٤َُ٘ ؽٜبدح أُبع٤غز٤ش ، ٤ًِخ االداة 

 . 2013/2014ٝاالػالّ ، عبٓؼخ اُجزشا ، ٝاُؼِّٞ . رخقـ اُقؾبكخ 

رٔؾٞسد ئؽٌب٤ُخ اُذساعخ ؽٍٞ ٓبدٝس ثشٗبٓظ )فؾزي ثبُذ٤ٗب ( اُز١ ٣جش ػ٠ِ               

 اُزِلض٣ٕٞ األسد٢ٗ ك٢ اُزضو٤ق اُقؾ٢ ؟                       

 ٝرزلشع ػٖ ٛزا اُغإاٍ األعئِخ اُلشػ٤خ االر٤خ :       

 ٞس األسد٢ٗ ُجشٗبٓظ فؾزي ثبُذ٤ٗب ُـب٣بد اُزضو٤ق اُقؾ٢؟ـ ٓبٓذٟ ٓزبثؼخ اُغٜٔ 1

ـ ٓبدسعخ اُضوخ ٝٓغزٟٞ أُقذاه٤خ ُِٔؼٞٓبد اُقؾ٤خ اُز٢ رطشػ ك٢ اُجشٗبٓظ ؽغت سا١  2

 اُغٜٔٞس ؟

ـ ًٔب رٜذف ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ اُزؼشف ػ٠ِ ٓذٟ ٓزبثؼخ اُغٜٔٞس ُجشٗبٓظ فؾزي ثبُذ٤ٗب ُـب٣بد 

اُضوخ ٝٓغزٟٞ أُقذاه٤خ ُِٔؼِٞٓبد اُقؾ٤خ اُز٢ رطشػ ك٢ اُزضو٤ق اُقؾ٢ ، ٝه٤بط دسعخ 

 اُجشٗبٓظ ثشا١ اُغٜٔٞس .

اعزجبٗخ ػ٠ِ  463ؽ٤ش هبّ اُجبؽش ثبعزخذاّ اُؼ٤٘خ اُؼؾٞائ٤خ الخزجبس اكشاد اُؼ٤٘خ كوذ رْ رٞص٣غ 

ػ٤٘خ اُذساعخ ، ٝهذ اعزؼبٕ اُجبؽش  ػ٠ِ أُٜ٘ظ اُٞفل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ اُز١ ٣ؾبٍٝ ٝفق دٝس 

 ٕ األسد٢ٗ ك٢ اُزضو٤ق اُقؾ٢ ) دساعخ ك٢ ثشٗبٓظ فؾزي ثبُذ٤ٗب ( .اُزِلض٣ٞ
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 ٣ٝغؼ٠ ٖٓ خالُٚ رلغ٤ش ٝ رو٤٤ْ اُ٘زبئظ ٖٝٓ ث٤ٖ اْٛ اُ٘زبئظ اُز٢ رٞفَ ا٤ُٜب اُجبؽش ٢ٛ :

( ٖٓ ػ٤٘خ اُذساعخ ٣زبثغ ثشٗبٓظ فؾزي ثبُذ٤ٗب ُـب٣بد اُزضو٤ق اُقؾ٢ %64.72ـ ارنؼ إ )

اُغٜٔٞس ٣زبثؼٕٞ اُجشٗبٓظ ُـب٣بد اُزضو٤ق اُقؾ٢ ، الٕ  ٣ٝجشس اُجبؽش ٛزٙ اُ٘غجخ الٕ

 اُجشٗبٓظ  ٣٘بهؼ هنب٣ب فؾ٤خ ُذٟ أُغزٔغ األسد٢ٗ .

( ٖٓ ػ٤٘خ اُذساعخ ٣ض٤وٕٞ ٓغزٟٞ ٓقذاه٤خ أُؼِٞٓبد اُقؾ٤خ اُز٢ %73.38ـ ارنؼ إ )

 رطشػ ك٢ ثشٗبٓظ فؾزي ثبُذ٤ٗب ٝٛزا ٣ؼٞد ٖٓ ٝعٜخ ٗظش اُجبؽش ا٠ُ إ اُوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ

 اُجشٗبٓظ ع٤غزن٤لٕٞ خجشاء ػ٠ِ دسعخ ػب٤ُخ ٖٓ اُخجشح ٝاٌُلبءح ا٤ُٜ٘ٔخ . 

 الذراسة الثبًية :

هبُج٢ صٝث٤ذح ، ثؼ٘ٞإ االرقبٍ االعزٔبػ٢ ٝاُزضو٤ق اُقؾ٢ ك٢ اُغضائش ، دساعخ ٤ٓذا٤ٗخ 

ٌِٓٔخ ٤َُ٘ ؽٜبدح ٓبعغز٤ش ك٢ ػِْ االعزٔبع االرقب٢ُ ،  ثٞال٣خ ؿ٤ِضإ ، ٢ٛٝ اهشٝؽخ

2007/2008  

 الصحي ؟سكري دور في تنمية الوعي تمحورت اشكالية الدراسة حول ىل لجمعية مرضى ال

ٓشم٠ ثبُغٌش١ ٓ٘خشهخ  130ؽ٤ش هبٓذ اُجبؽضخ ثبعزخذاّ اُؼ٤٘خ اُوقذ٣خ ٌٓٞٗخ ٖٓ 

٠ ػ٤٘خ اُذساعخ ، ٝهذ اعزؼبٗخ اُجبؽضخ ثبُٜٔ٘ظ ثبُغٔؼ٤خ ، كوذ رْ رٞص٣غ اعزٔبسح اعزج٤بٕ ػِ

اُٞفل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ اُز١ ٣ؾبٍٝ ٝفق االرقبٍ االعزٔبػ٢ ٝاُزضو٤ق اُقؾ٢ ثبُغضائش ،) 

ُذساعخ ٤ٓذا٤ٗخ ثٞال٣خ ؿ٤ِضإ( ، ٣ٝغؼ٠ ٖٓ خالٍ رلغ٤ش ٝ رو٤٤ْ اُ٘زبئظ ٖٝٓ ث٤ٖ اْٛ اُ٘زبئظ 

 اُز٢ رٞفِذ ا٤ُٜب اُجبؽضخ ٢ٛ 

ك٢ رٞك٤ش اُٞػ٢   اُقؾ٢ ُٔشمبٛب ٝرُي ُٞعٞد ػشاه٤َ رؼ٤ن ػِٜٔب ـ رغبْٛ ثوذس ًج٤ش 

 اُٞهبئ٢ ٝٛزا ٓب ٣جشص ع٤ِب ٖٓ خالٍ ػذّ ارجبػْٜ ُِ٘قبئؼ اُٞهبئ٤خ أُوذٓخ .

ٝٛزٙ اُذساعخ عبػذر٘ب ك٢ ٓغبٍ اُزٞػ٤خ اُقؾ٤خ ًٝزُي عبػذر٘ب ك٢ رؾغ٢ ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش ، 

 ُجؾش .ًٝزُي عبػذر٘ب ك٢ رؾذ٣ذ اُؼ٤٘خ ًٝزُي اداح ا

 صعوبات البحث :
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وجدنا عدة صعوبات في بحثنا أثناء انجازنا لعممية البحث وقد تمثمت صعوبات الدراسة في  

 مايمي : 

 قمة المراجع والدراسات التي تدرس دور الفايسبوك في التوعية الصحية .  -

، حيث أن الفترة الدراسية قصيرة لم تسمح بتوسيع المجال بحثنا ووصولنا الى عامل الوقت -

 المزيد التفاصيل . 

 بالنسبة لمجانب الميداني فقد واجينا عدة صعوبات من بينيا : -

من خالل عممية توزيع استمارة االستبيان تطمبت اليا وقت أي وزعت مئة استمارة االسبيان عمى  -

 يوما . 15سبوك لممؤسسة االستشفائية حوالي  المشتركين في صفحة الفاي

 اجابات المبحوثين في االستمارات االستبيان نمتمس فييا التيرب .  -

 عدم جدية بعض المبحوثين واستعراضيم ألىمية الموضوع . -

 تخوف بعض المبحوثين من االدالء بالمعمومة .  -

أوفقرات طويمة ضمن األسئمة صعوبات لدى المبحوثين في التعبير عن المواقف في الجمل  -

 المفتوحة .

المبحوث الى شخص  من عيوب تقنية االستمارة عدم التأاكد من مصداقية المعمومة ، فقد يوكمو -

 اخر لمألىا أو اقتراح أجوبة أخرى .

 الخلفية الٌظزية :

 ًظزية االستخذاهبت ّ االشببػبت



 إلطار المنهجيا 

26 

 

رقبٍ اُؾذ٣ضخ اُز٢ رلغش رؼزجش ٗظش٣خ االعزخذآبد ٝ االؽجبػبد ٖٓ اْٛ ٗظش٣بد اال

اُذٝس اُز١ ٣ِؼجٚ اُغٜٔٞس ك٢ ػِٔخ االرقبٍ ٓغ ٝعبئَ االػالّ ، ؽ٤ش رؼزجش اُؾبعبد ٝاُذٝاكغ 

ٖٓ اُؼٞآَ أُؾشًخ ُالرقبٍ ، ٝثقلخ خبفخ رِي اُؾبعبد ٝاُذٝاكغ اُز٢ ٣زٞهغ اُلشد إ 

بع اُؾبعبد ٝرِج٤خ اُذٝاكغ ٣ؾجؼٜب اٝ ٣ِج٤ٜب ُٚ االخش ٕٝ ُزؾو٤ن اُز٤ٌق ٓغ اُج٤ئخ ، ٣ٝؼزجش اؽج

مشٝسح ُذٟ اُلشد ؽز٠ ٣زؾون ُٚ االرضإ اُ٘لغ٢ اُز١ ٣غبػذ ػ٠ِ اعزٔشاس اُزٞافَ ٓغ اُـ٤ش 

، ٝٗظشا الٛزٔبّ اُؼِٔبء ثذسعخ ربص٤ش اُؾبعخ ٝؽشًخ اُذٝاكغ ٝػالهزٜب ثبُغِٞى االٗغب٢ٗ ، 

زجش اؽٜش أُغبٛٔبد ظٜشد ارغبٛبد ػذ٣ذح ك٢ ػِْ اُ٘لظ ُزق٤٘ق اُؾبعبد ٝاُذٝاكغ ، ٝرؼ

ٓغبٛٔخ أثشاٛبّ ٓبعِٞ ك٢ ٗظش٣زٚ ُِذٝاكغ اُز٢ ف٘ق ثٜب اُؾبعبد ك٢ ٗظب٤ٖٓ اعبع٤٤ٖ ٛٔب 

اُؾبعبد االعبع٤خ ٝٓب ثؼذ االعبع٤خ ، ٖٝٓ صْ رطٞسد اُجؾٞس ا٠ُ اٌُؾق ػٔب روّٞ ثٚ ٝعبئَ 

ؼالهخ االسرجبه٤خ االػالّ ٖٓ ادٝاس اٝ ٝظبئق رِج٢ اُؾبعبد اُلشد٣خ ٝدٝاكؼٜب ، ٝ اٌُؾق ػٖ اُ

ث٤ٖ رِج٤خ ٝعبئَ االػالّ اٛزٙ اُؾبعبد ، ٝاعزخذاّ االكشاد ُٜزٙ اُٞعبئَ ٝ اُزؼشك ُٜب ًٔب 

 ع٘شٟ الؽوب .

ٝرؼذ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ ثٔضبثخ ٗوِخ كٌش٣خ ك٢ ٓغبٍ دساعبد ربص٤ش ٝعبئَ االرقبٍ ، ؽ٤ش 

ٞعبئَ ٝأُنب٤ٖٓ ٣خزبس ٣ضػْ أُ٘ظشٕٝ ُٜزٙ اُ٘ظش٣خ إ ُِغٜٔٞس اسادح ٖٓ خالُٜب ٣ؾذد ا١ اُ

. ٝهذ سًضد ٛزٙ اُ٘ظش٣خ ػ٠ِ االعجبة اُخبفخ ثبعزخذاّ ٝعبئَ االػالّ ، ٝاُزؼشك ا٤ُٜب ٖٓ 

ٓخزِق اُلئبد ،ك٢ ٓؾبُٝخ ُِشثو ث٤ٖ االعجبة ٝاالعزخذاّ ، ٓغ رق٤٘ق االعزخذاّ ك٢ كئبد 

ًبٕ اٜٛٔب اهبس رؾ٤ش ا٠ُ ؽذرٚ أٝ ًضبئزٚ ، ؽ٤ش رٔذ ف٤بؿخ ٛزٙ االعجبة ك٢ ػذح اهبساد ، 

اُذٝاكغ اُ٘لغ٤خ اُز٢ رؾشى اُلشد ُزِج٤خ ؽبعبد ٓؼ٤٘خ ك٢ ٝهذ ٓؼ٤ٖ ، ٝافجؾذ سؿجخ اُلشد ك٢ 

اؽجبع ؽبعبد ٓؼ٤٘خ ٖٓ اُزؼشك ُٞعبئَ ُالػالّ ٢ٛ االهبس اُؼبّ ُِؼالهخ ث٤ٖ رؼشك اُلشد 

دح ٝرِج٤زٜب ٝعبئَ االػالّ ٝٓؾزٞاٛب ، ٝٓذٟ ٓب ٣ؾووٚ ٛزا اُزؼشك ٖٓ اؽجبع ُِؾبعبد أُزؼذ

ٝاهِن ػ٤ِٚ االعزخذآبد ٝاالؽجبػبد .
1

   

 " كبٕ ٓذخَ االعزخذاّ ٝاالؽجبػبد ٣ؼ٢٘ ثٔٔب٢ِ٣ : ًظز كبتزّبلْهلزٖٝٓ عٜخ 

 ـ االفٍٞ االعزٔبػ٤خ ٝاُغٌُٞٞع٤خ .

                                      

. 203، ؿ  2012ٓ٘بٍ أُضاٛشح ، ٗظش٣بد االرقبٍ ، داس أُغ٤شح ،  
1  
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 ـ االؽز٤بعبد اُز٢ ٣زُٞذ ػٜ٘ب .

 ـ رٞهؼبد 

 ٝػ٠ِ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ رغز٘ذ ػ٠ِ االكزشامبد اُزب٤ُخ :

اُغٜٔٞس كبػِٕٞ ك٢ ػ٤ِٔخ االرقبٍ ، ٝاعزخذآْٜ ُٞعبئَ االػالّ ٣ؾون ُْٜ  ـ إ اػنبء

 اٛذاف ٓوقٞدح رِج٢ رٞهؼبرْٜ .

ـ اُشثو ث٤ٖ اُشؿجخ ك٢ اؽجبع ؽبعبد ٓؼ٤٘خ ، ٝاخز٤بس ٝع٤ِخ اػالّ ٓؾذدح ٣شعغ ا٠ُ اُغٜٔٞس 

 ٗلغٚ ٝرؾذدٙ اُلشٝم اُلشد٣خ .ـ

ئَ ٝأُنٕٔٞ ٝعبئَ االرقبٍ ٤ُٝغذ ٝعبئَ ـ اُزأًذ ٖٓ إ اُغٜٔٞس ٛٞ اُز١ ٣خزبس اُٞعب

 االرقبٍ ٢ٛ اُز٢ رغزخذّ االكشاد .

ـ ٣ٌٖ اُغٜٔٞس ػ٠ِ ػِْ ثبُلبئذح اُز٢ رؼٞد ػ٤ِٚ ، ٝثذٝاكؼٚ ٝاٛزٔبٓبرٚ كٜٞ ٣غزط٤غ إ ٣ٔذ 

 اُجبؽض٤ٖ ثقٞسح كؼ٤ِخ العزخذآٚ ُٞعبئَ االػالّ 

زخذآبد اُغٜٔٞس ُٞعبئَ االرقبٍ ٤ُٝظ ـ االعزذالٍ ػ٠ِ أُؼب٤٣ش اُضوبك٤خ اُغبئذح ٖٓ خالٍ اع

ٖٓ خالٍ ٓؾزٟٞ اُشعبئَ اُز٢ روذٜٓب ٝعبئَ االرقبٍ.
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 215، ؿ 2015داس اُؾبٓذ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ ، ػٔبٕ ،  ، 1ٓقطل٠ ٣ٞعق ًبك٢ ، اُشا١ اُؼبّ ٝٗظش٣بد االرقبٍ . ه 
1  
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 :تمهيد 
 عمى انيا مجموعة من المواقع عمى شبكة االنترنيت تعرف مواقع التواصل االجتماعي   

عمى نظم الجيل الثاني لمويب لتحقيق  قائمةوىي عبارة عن تطبيقات تكنولوجية الكترونية 

التواصل والتفاعل بين مختمف االفراد حول العالم وىي مواقع تشكل مجتمعات الكترونية ضخمة 

وتقدم مجموعة من الخدمات والرسائل المقدمة والتي تجمع بين العديد من ادوات االنترنت 

 المختمفة .
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 :مواقع التواصل االجتماعي المبحث األول:

 االجتماعي:مفهوم مواقع التواصل -1

الشبكات االجتماعية ىي مصطمح الى تمك المواقع عمى شبكة االنترنت والتي ظيرت  

بين مستخدمييا في بيئة حيث تتيح التواصل  (web2)مع ما يعرف بالجيل الثاني لمويب 

)جامعة، بمد، صحافة ، شركة .....(  انتماءاتيممجتمع افتراضي يجمعيم وفقا الىتماماتيم أو 

الرسائل او المشاركة في الممفات  كإرسالبحيث يتم ذلك عن طريق خدمات التواصل المباشر 

 عمى أخبارىم و معموماتيم التي يتيحونيا لمعرض .والتعرف  لألخرينالشخصية 

العام وتكوين أىداف تمك الشبكات االجتماعية فبعضيا عام ييدف الى التواصل وتتنوع أشكال و 

يتمحور حول تكوين شبكات اجتماعية في نطاق محدود الصدقات حول العالم وبعضيا االخر 

ومنحصر في مجال معين مثل : شبكات المحترفين وشبكات المصورين و شبكات 

 1اإلعالميين.

في قاموس  social networking serviceوردت في تعريف اخر : "الشبكات االجتماعية 

ODLIS : كما وتنظيم ممفات شخصية ليم بإنشاءىي خدمة الكترونية تسمح لمستخدمين ،

 تسمح ليم بالتواصل مع االخرين .

والتشبيك  ولشبكات االجتماعية بشكل ميسر ىي مجموعة من المواقع يتم من خالليا التشارك

من ، يكون  كل فرد منيم مجتمع االفتراضي الخاص بو الذي يقوم بين عدد من المستخدمين

                                                           

. 071،  061، ص 3102عالم والمجتمع ،ط ع ، دار اليازوري لمنشر والتوزيع ، عمان، عمي عبد الفتاح كنعان ، اال 1  
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خاللو بمشاركة اىتماماتو و االنشطة ، وكذلك تبادل األخبار و المعمومات والممفات النصية او 

غالبا ما تكون وليست  االستخداماتالمصورة ، وكذلك الوسائط )مسموعة او مرئية ( ، وىذه 

 1.تخصصية في كثير من االحيان 

اجتماعية كما في الحياة  وردت في تعريف اخر : مواقع التواصل االجتماعي :" ىي حمقات

قع خاصة و عامة من كتابات وصور اليومية ، انما الفرق أنيا عبر االنترنت وىي تضم موا

 2.افالم ودردشات وتعارف"و 

وردت في تعريف اخر المواقع التواصل االجتماعي بانيا : مواقع الكترونية تقدم خدمات 

ع و االجتماعي تؤسسيا شركات كبرى لجم اجتماعية لمشتركييا ألغراض التواصل االنساني

المستخدمين و األصدقاء وتبرمجيا لخدمة تكوين الصدقات ، أو البحث عن اليويات 

 3. خاص االخرين يتبادلون فيما بينيمواىتمامات الشركة ، وصور وأفالم و أنشطة لدى االش

مك تنيا أشارة الى باال" كما  يعرفيا أيضا بعض األكاديميين "مواقع الشبكات االجتماعية 

المواقع الموجودة عمى شبكة األنترنت مع تقديميا لمجموعة من الخدمات االفتراضية 

رف البعض بأنيا عممية بناء شخصية المستخدم عمى الموقع وفق لنظام لممستخدمين ، كما يع

الموقع ، ويشترط بعض األكاديميين وجود الئحة من المستخدمين الذين يعممون  تحدده ادارة

 عمى االتصال فيما بينيم .
                                                           

. 026، ص 3102، عمان ،، دار أسامة لمنشر والتوزيع 0طبشرى حسين الحمداني ، القرصنة االلكترونية ،  1  
. 3111،ص 3102،دار االعصام العممي ، األردن ، 0، االعالم الرقمي الجديد ، طماىر العودة الشمالية ، واآلخرون   2 

. 012،ص 3102،دار الكنوز المعرفة ،األردن ، 0خضر ساري ،التواصل االجتماعي والمبادئ والميارات ، ط حممى  3
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في حين نستخدم مصطمح الشبكة االجتماعية لوصف ىذه الظاىرة ، وغالبا ما يستخدم 

الميتمين المصطمح " الشبكات " ألن المصطمح لو دالالت واضحة فيو يدل عمى بدئ العالقة 

لمستخدمين غير المنسجمين ثقافيا و سياسيا و دينيا ، أما عممية التواصل فانيا ممكنة بين ا

من حيث الممارسة ال تنطبق عمى الجميع خاصة اذا عممنا أن الكثير من المنتمين الى لكنيا 

 1. شبكات التواصل االجتماعي ال يستخدمونيا في غالب األحيان

 نشأة مواقع التواصل االجتماعي :ػ  2

 classدأت مجموعة من الشبكات االجتماعية في الظيور في أواخر التسعينيات مثلب

mates.com  والموقع لمربط بين زمالء الدراسة  0112عامsix degrees.com  عام

و ظير في تمك المواقع  .األشخاصوركز ذلك الموقع عمى الروابط المباشرة بين  0117

ارسال الرسائل الخاصة لمجموعة من األصدقاء . و الممفات الشخصية لممستخدمين وخدمة 

بالرغم من توفير تمك المواقع لخدمات مشابية لما توجد في الشبكات االجتماعية الحالية اال أن 

لكييا وتم اعالقيا . بعد ذلك ظيرت مجموعة من تمك المواقع لم تستطع ان تدر ربحا لما

. مع 3110و 0111جاح الكبير بين األعوام الشبكات االجتماعية التي لم تستطع ان تحقق الن

وىو موقع  Googleظير موقع يبمغ عدد مشاىدات صفحاتو أكثر من   3112بداية العام 

my space  األمريكي الشيير ويعتبر من أوائل و أكبر الشبكات االجتماعية عمى مسوى

 1العالم.

                                                           

  223 ، ص3102، الجزائر، 2و2مية واالتصالية ،الصورة واالتصال،العددين مجمة عممية محكمة تفسر بالدراسات اإلعال. 0
542،542،ص ص5112،دار االعصار،عمان،1المستقبل،ط مروى عصام صالح،االعالم االلكترونً،األسس و افاق

1
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وازي مع ماي سبيس حتى قام ومعو منافسو الشيير فيس بوك والذي بدأ أيضا في االنتشار المت

تكوين التطبيقات لممطورين وىذا ما أدى الى زيادة أعداد  بإتاحة 3117فيس بوك في عام 

 مستخدمي فيس بوك بشكل كبير .

تمك الشبكات االجتماعية أصبحت محل الدراسة لمكثير من الدارسين في مجال المجتمعات و 

المراىقين  واستخداماتاليوية ورأس المال الباحثين في عدد من المواضيع مثل الخصوصية و 

في مجال معين مثل شبكات المحترفين ، وشبكات المصورين ومصممي الجرافكس ، وتقوم 

بيانات األعضاء المشتركين في شبكة ويتم نشر الفكرة الرئيسية لشبكات االجتماعية عمى جميع 

عمى الشبكة حتى يتجمع األعضاء ذو المصالح المشتركة و الذين يبحثون عمى  البياناتىذه 

 الممفات أو الصور ....الخ .

ىي شبكة موقع فعالة تعمل عمى تسييل الحياة االجتماعية بين مجموعة من المعارف و  اذن

األصدقاء، كما تمكن األصدقاء القدامى من االتصال  بعضيم البعض  وبعد طول السنوات 

التي توطد ات يمكانمن اإل والصوتي وتبادل الصور وغيرىاوتمكنيم أيضا من التواصل المرئي 

 ة بينيم .العالقات االجتماعي
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 المبحث الثاني: مميزات مواقع التواصل االجتماعي

 :تتميز الشبكات االجتماعية عن غيرىا بعدة مميزات 

حيث تمغي الحواجز الجغرافية والمكانية ، وتتحطم فييا الحدود الدولية ، حيث  ػ العالمية :1

 يستطيع الفرد في الشرق التواصل مع الفرد في الغرب ، في بساطة وسيولة ،

فيي تمغي فالفرد فييا كما انو مستقبل والقارئ ، فيو مرسل وكاتب ومشارك ،  لتفاعمية :ا ػ 2

التمفاز والصحف الورقية وتعي حيزا لممشاركة الفاعمة من  سمبية مقيتو في االعالم القديم

 المشاىد والقارئ ،

والعالم لبث عممو وتعميم الناس ،  لمتعمم،فيستخدميا الطالب  االستعماالت:ػ التنوع وتعدد 2

 .وىكذاوالكاتب لمتواصل مع القراء ... 

لمحروف وبساطة المغة ،  فالشبكات االجتماعية تستخدم باالضافة سهولة االستخدام : ػ 4

 .ور التي تسيل لممستخدم التفاعلتستخدم الرموز والص

دية في الجيد والوقت والمال ، في ظل مجانية االشتراك اقتصا التوفير واالقتصادية : ػ 5

والتسجيل ، فالفرد البسيط يستطيع امتالك حيز عمى شبكة لمتواصل االجتماعي ، وليست ذلك 

 1ل ، أو حكرا عمى جماعة دون أخرى .االمواحكرا عمى أصحاب 

 
 
 

  
                                                           

. 142، ص 5112للنشر والتوزٌع ، عمان ،  الحامد صالح العلً ، مهارات التواصل االجتماعً ، دار 
1
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 موقع الفيس بوك وأهميته: المبحث الثالث

 ػ مفهوم موقع الفيس بوك: 1

،وىو  3112ي شير شباط فبراير من عام ىو عبارة عن موقع اجتماعي تم اطالقو ف

لمستخدميو بتكوين عدة شبكات تحتل نفس يتبع شركة تحتل نفس االسم ، و يسمح ىذا الموقع 

 1االسم الييما من نفس الموقع .

 : FACEBOOKفيس بوك  ػ 

الذي كان طالبا MARK ZUCTERBERYمارك زوكربرغعمى يد  3112أنشئ ىذا الموقع 

 في جامعة ىادر فارد في جس . 

كانت التي       "غرار ما كان يسمى ب " كتب الوجوه ويسمى الفيس بوك بيذا االسم عمى

تطبع وتوزع عمى الطالب بيدف اتاحة الفرصة ليم لمتعارف والتواصل مع بعضيم البعض 

 خاصة في االنتياء من الدراسة والتخرج حيث يتفرق الطالب في شتى األنحاء .

بطريقة أسيل و أوسع انتشارا تأسيس موقع الكتروني ليقوم بعمل " كتب الوجوه " فكان اليدف 

 2لية .كثر فعاأو 

 ":أخروورد أيضا في تعريف 

ىو موقع لمتواصل االجتماعي يمكن الدخول اليو مجانا وتديره شركة فيس بوك ، المستخدمين  

يمكنيم االنضمام الى الشبكات التي تنظميا الجية التي تشترك فييا مثل جية العمل ـ الدراسة ـ 

                                                           
221،ص5112عامر إبراهٌم القندلجً،االعالم و المعلوماتو االنترنٌت،

1
 

  24 ،ص5114،دار أسامة،األردن،1،طعلً خلٌل شقرة،االعالم الجدٌد)شبكات التةاصل االجتماعً(
2
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التواصل معيم واالتصال بيم والتفاعل الجامعة ـ المدرسة ـ الجمعية ، األصدقاء وذلك من أجل 

وكذلك يمكن لممشتركين اضافة أصدقاء جدد وارسال الرسائل ليم و تحديث ممفاتيم وتعريف 

 \ئئئ\حأصدقائيم بيم .

وىم أصدقاء داستين ، وسكوفيتز ، وكيرس هيوز  ،مارك زوكربيرغمؤسس ىذا الموقع ىو 

 كانوا يدرسون الحاسوب في جامعة ىارفارد

الفراد في المجموعات التي سم الفيس بوك يشير الى دفتر ورقي يحمل صورا و معمومات ـ  اال

تشكل الموقع وتتعتبر ىذه الطريقة شائعة أكثرمن طمبة المدارس و الجامعات لتعريف بعضيم 

بكل المعمومات الالزمة ليم بحيث يتصفح الطمبة أو المشتركين دفتر بعضيم البعض بحيث ال 

 عاما  02رك يتعدى عمر المشت

مميون مشترك و يستطيع المشترك تحميل الصور بشكل كبير بحيث  221ـ يحتوي الموقع عمى 

 مميون صورة شخصية وغير شخصية يوميا . 20يتم تحميل 

عانى الموقع من مشكمة اعادة ترتيب االعدادات الشخصية لممشتركي حيث في األونة األخيرة 

خانة الجنس و العمر و معمومات أخرى حول نوايا القائمين عمى الموقع واستغل  اعتبر ادراج

 1"ت الشخصية لكم كبير من المشتركينموقع جوجل خذا االمر و استحوذ عمى الممفا

 

 

                                                           

222،224،ص ص 5114القانونٌة،القاهرة،،مكتبة الوفاء 1ماجدة عبد الفتاح الهلباوي،االعالم االلكترونً و دوره فً االعالم الدولً،ط
1 
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 ػ أهمية الفيس بوك : 2

 تكمن أىمية موقع الفايسبوك ب:

التواصل بين مستخدمين التطبيق أيا كانت أماكنيم حريتيم من خالل البرنامج تبادل  يفتح-0

الرسائل المجانية والصور ومقاطع الفيديو حيث تستطيع إرسال الرسائل واستقباليا وكذلك إرسال 

 واستقبال الوسائط المتعددة.

كأصدقاء لك عمي ىذا معرفة أخر األخبار المتعمقة بأعضاء الفايسبوك والذين تم اختيارىم -3

 1التطبيق حيث أن حدوث الصداقة وقبول الطمب من قبل الطرف اآلخر.

وضع الحاالت الخاصة بك عمى الحائط أو الصفحة الشخصية بك بحيث يتسنى لك إتاحة -2

عمى الحالة  المجال األصدقاء أو العامة من مستخدمي التطبيق بنشر التعميقات و اإلعجابات

الخاصة بك ويكون ىذا األمر من خالل إعدادات الخصوصية المتعمقة بصفحتك الشخصية 

 وتحديد من لو الصالحيات بالتعميق أو رؤية المنشورات.

إنشاء صفحة خاصة بك أو بمجموعة معينة بشكل دائم بحيث تكون أنت المدير ليذه -2

تنشر مناسباتك أو أية نشاطات عمى الصفحة أو بتخصيص مجموعة معينة كما تستطيع أن 

 2الصفحة بيذا الخصوص.

كبير منا   أن الفيس بوك قد اقتحم حياتنا فجأة بدون أي مقدمات و أصبح شيئا أساسيا لعدد  ػ

 صداقات القديمة وزمالء الدراسة .، حيث أعاد ال

                                                           

  1    .23،ص5115،دار الفالح،الكوٌت،  1احمد جرار،الفٌسبوك و الشباب العربً،ط
22،ص5112مال سند،من القبٌلة الى الفٌسبوك،وسائل التواصل االجتماعً و دورها فً التحوالت المستقبلٌة، السوٌدي ج

 2
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عدم االزعاج بوك ىو اول من اخمف بنود تمك االتفاقية ، فمن الشروط  وجود أن موقع الفيس ػ

 أي شخص بإرسال لرسائل ألشخاص ال تعرفيم وعدم جرح مشاعره أي شخص 

يتيح التواصل بين مستخدمي التطبيق أيا كانت أماكنيم ، ويتم من خالل البرنامج تبادل  ػ

الرسائل المجانية ، والصور ومقاطع الفيديو ، حيث تستطيع ارسال الرسائل و استقباليا ، 

 واستقبال الوسائط المتعددة .  وكذلك ارسال

ـ معرفة أخر االخبار المتعمقة بأعضاء الفيس بوك والذين تم اختيارىم كأصدقاء لك عمى ىذا 

التطبيق ، حيث أن حدوث الصداقة بينك وبين عضو أخر يتم عن طريق ارسال أحد الطرفين 

 طمب الصداقة وقبول الطمب من قبل الطرف األخر .

عمى الحائط أو الصفحة الشخصية بك حيث يتسنى لك اتاحة  المجال وضع حاالت الخاصة ػ 

عمى الحالة الخاصة لالصدقاء أو العامة من مستخدمي التطبيق بنشر التعميقات و االعجابات 

بك ويكون ىذا االمر من خالل اعدادات الخصوصية المتعمقة بصفحتك الشخصية وتحديد من 

 رات .لو الصالحيات بالتعميق أو رؤية المنشو 

 امكانية مشاركة الحاالت التي تعجبك واعادة نشرىا عمى صفحتك الشخصية .ػ 

انشاء صفحة خاصة بك أو بمجموعة معينة بشكل دائم بحيث تكون أنت المدير ليذه الصفحة ػ 

أو بتخصيص مجموعة معينة ، كما تستطيع أن تنشر مناسباتك أو أية نشاطات  عمى صفحة 

 1بيذا الخصوص .

 
                                                           

.24، المرجع السابق، صاحمد جرار،الفٌسبوك و الشباب العربً  1
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 خالصة الفصل: 
وعميو نستخمص أن مواقع التواصل االجتماعي تميزت بالشمولية والعاليمة في التواصل مع    

االخرين وخاصة موقع الفايسبوك كان أكثر استخداما بين أفراد المجتمع بصفة دائمة ومستمرة 
 من خالل تطبيقاتو .
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    تمهيد : 

تعرف التوعية الصحية بأنيا مجموعة األنشطة واإلجراءات التعميمية واإلعالمية التي     

 المعمومات الصحية لغرض حمايتيم من األمراض وتحذيرىم من المخاطر .  تقدم لالفراد
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 مفهوم التوعية الصحية  :المبحث األول

 ىي التفييم والتوضيح :لغة

استعمال وسائل تعميمية محددة لتوعية المواطنين عمى تعديل سموكيم وتحذيرىم :اصطالحا

من المخاطر المحيطة بيم من أجل تربية الجميع عمى قيم الصحية و الوقائية ، انطالقا من 

 ثقافة المجتمع و عقيدتو .

دفة لخمق ـ تعرف التوعية الصحية بأنيا مجموعة األنشطة التواصمية واالعالمية والتربوية اليا

وعي صحي ، باطالع الناس عمى واقع الصحة ، و تحذيرىم من مخاطر األوبئة و 

األمراض المحدقة باالنسان من أجل تربية فئات المجتمع عمى القيم الصحية ، و الوقائية 

 المنبثقة من عقيدة المجتمع وثقافتو .

مة ، وسموك صحي ـ وتعرف بأنيا العممية التي تستيدف تعميم الناس عادات صحية وسمي

جديد ، ومساعدتيم عمى نبذ األفكار واالتجاىات الصحية الخاطئة و استبداليا بسموك 

 1صحي سميم باتخاذ وسائل االتصال الجماىيرية .

ـ وردت في تعريف أخر : " التوعية الصحية :ىي مجموعة األنشطة التواصمية واالعالمية 

الناس عمى واقع الصحة و تحذيرىم من والتربوية اليادفة الى خمق وعي صحي باطالع 

                                      

225،  224، ص ص  2005عبذ الرزاق الذليمي ، االعالم المتخصص ، ط ع، اليازوري ، عمان ـ األردن ،   1
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مظاىر األوبئة واألمراض المحدقة باالنسان من أجل تربية فئات المجتمع من القيم الصحية 

 2و الوقاية من المنبثقة من عقيدة المجتمع ومن ثقافتو .

 الوعي الصحي : ـ 

ؤولية نحو يقصد بو المام أفراد المجتمع بالمعمومات والحقائق الصحية و احساسيم بالمس

المجتمع و صحة غيرىم من خالل الممارسات الصحية عن قصد نتيجة فيم االقناع لتحويل 

 1.تمك الممارسات الى عادات تمارس ال شعوريا أو بال تفكيرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

203،ص2010،مؤسست طبيت،القاهرة،1احمذ شاهيه و االخرون،االعالم و التنميت،ط
1
 

15،16،ص ص2012،دار المسيرة،عمان،4احمذ محمذ بذح و اخرون،الثقافت الصحيت،ط
2
 



 التوعية الصحية  الثانيالفصل  

45 

 

 المبحث الثاني : أهداف التوعية الصحية وأهميتها 

 ـ أهداف التوعية الصحية : 1

 توجد مجموعة من العناصر تبين لنا أىداف التوعية الصحية وىي كالتالي :

فيم و استيعاب أفراد المجتمع أن حل مشكالتيم الصحية و الحفاظ عمى صحتيم وصحة ـ 

مجتمعيم ىي مسؤولياتيم قبل أن تكون مسؤولية الجيات الرسمية .عن طريق اتباعيم 

 االرشادات الصحية و رغبتيم بيا .

يم بالمعمومات المتصمة بالمستوى الصحي في مجتمعيم لممشكالت الصحية المامـ 

واألمراض المعدية التي تتنتشر في مجتمعيم ومعدل االصابة بيا و أسبابيا و طرق انتقاليا 

 وأعراضيا و طرق الوقاية منيا .

تعرف أفراد المجتمع عمى الخدمات الصحية األساسية والمساندة في مجتمعيم و كيفية ـ

 1نتفاع بيا .اال

 أهمية التوعية الصحية:ـ  2

ان التوعية الصحية تمكن االفراد من التمتع بنظرة صحية تساعدىم في تفسير الظواىر ـ 

الصحية و تجعميم قادرين عمى البحث عن أسباب األمراض و عمميا بما يمكنيم من تجنبيا 

 و الوقاية منيا .

                                      

. 51، 51بدح ، واآلخرون ، المرجع السابق ، ص صأحمد محمد   1
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كما أن التوعية الصحية بمثابة رصيد معرفي يستفيد منو أفراد المجتمع من خالل توظيفيم  ـ

 ليا في وقت الحاجة في اتخاذ قرارات صحيحة صائبة ازاء ما يعترضيم من مشكالت صحية 

كما تخمق التوعية الصحية روح االعتزاز و التقدير و الثقة بالعمم كوسيمة من وسائل الخير  ـ

 متخصصين في الصحة.وبعمماء ال

اضافة الى ذلك تولد التوعية الصحية لدى أفراد المجتمع الرغبة في االستطالع وتغرس ـ 

 1.المتسارع  ر غير جامد يتسم بالتطو فييم حب اكتشاف المزيد منيا كونيا نشاط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

225عبذ الرزاق الذليمي ،المرجع السابق ، ص   1
  



 التوعية الصحية  الثانيالفصل  

47 

 

 المبحث الثالث : دور موقع الفيس بوك في التوعية الصحية 

التوعية الصحية تمعب دورا ىاما في رفع مستورى الصحة العامة لدى أفراد المجتمع نظرا  ان

ألىميتو ، فقد اعتبره العمماء واألطباء بأنو الوسيمة الفعالة و الرئيسية التي تساىم في توعية 

المجتمع من جية و تحسين مستوى صحة المجتمع من جية أخرى ، ويمكن أن نالحظ أ ن 

حية تعتمد عمى وسائل االتصال بشكل مباشر من أجل التأثير عمى المجتمع التوعية الص

وتخميص الناس من العادات والتقاليد القديمة غير السميمة و تحريرىم من الجيل والتخمف 

العممي واالجتماعي ، وخمق أفراد ذوي المستوى العالي من الوعي والمعرفة بالحقائق الخاصة 

في المشاكل الصحية واألمراض ، وقد شيدت التوعية الصحية بالصحة من أجل عدم الوقوع 

تطورا مستمرا من حيث الوسائل و األشكال فتتغير بتغيير وسائل االتصال و النظم 

االجتماعية ، فأصبحت التوعية الصحية  تستخدم وسائل االعالم االلكتروني والتي تمثل 

 مواقعالتواصل االجتماعي وخاصة موقع الفيس بوك .

دم الفيس بوك خدمات عديدة لمتصفحيو ، فيو يتيح ليم حرية االختيار لمن يريدون و يق

المشاركة معيم في اىتماماتيم ، وبظيوره توسعت الخدمات المرجوة من ىذا الموقع ومنحتيم 

امكانات واسعة في تبادل المعمومات في مجاالت التعميم ، الثقافة ، الصحة ، الرياضة 

 1وغيرىا .

                                      

22،23،ص ص2014،دار أسامت،عمان،1امال عميراث،االتصال االجتماعي،ط
1
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ىو عبارة عن موقع الكتروني اجتماعي ، وىو موقع انتشر في السنوات االخيرة والفيس بوك 

بشكل كبير وال يزال مستمر في االنتشار االعمى المتسارع ، وىواكثر استخداما في المجال 

 الصحي .

فالتوعية الصحية ىي اليدف االساسي لممتصفح الفيس بوك الذي يعتبر محوره االنسان الذي 

احساسو بالمسؤولية الوصول الى اعمى مستوى من التوعية الصحية ، يستطيع عن طريق 

ومن مقومات نجاح التوعية الصحية استخدام موقع الفيس بوك وذلك من خالل ربط 

المعمومات بمصالح وحاجات الفرد وان يكون تطبيق ىذه المعمومات سيال . وبالتالي فموقع 

صحية من خالل المنشورات المقدمة  الفيس بوك  ىو المفتاح االول لنجاح التوعية ال

 1والمعمومات الصحية .

 

 

 

 

 

 

 
                                      

. 49آمال عميرات ، المرجع السابق ، ص  1
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 خالصة الفصل : 

وعمية نستخمص أن موقع الفايسبوك أصبح جد أىمية من خالل المجال الصحي ، 

 حيث يقدم المعمومات توعوية وصحية بالنسبة لممجتمع .
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 تمهيد : 

يقوم الجانب التطبيقي عمى التأكد ميدانيا من صحة الفرضيات من خالل المنهج           

 .المتبع وحتى األداة الدراسة المتبعة
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 نشأةالمؤسسة،تعريفها،ومهامها:ـ 1

من باب تاريخي ، المؤسسة االستشفائية بمستغانم شيدت في العهد االستعماري وبالتحديد في 

تحت الجنرال بيجار ،  4376كمستشفى عسكري تطور من مستشفى عسكري  4367سنة 

 في عهد نابميون الثالث . 

ٔفٙ  6491يغرشفٗ يخرهظ )عغكش٘ ٔيذَٙ ( فٙ عُح  ٔفٙ يشحهح انصاَٛح ذطٕس انٗ 

 ذحٕند انًؤعغح انٗ يغرشفٗ ظٕٓ٘ تًغرغاَى . 6494يا٘ 69
فٙ عُح ٔتمشاس يٍ انٕانٙ ، عًٙ انًغرشفٗ تًغرشفٗ شٛغٛفاسا ، يغاحح انًؤعغح    

و639111ذمذس
2

انًرعهك  2112يا٘  64انًؤسخ فٙ  12ٔفما نهًشعٕو انرُفٛز٘ سلى  

 تإَشاء،

  12،  19، 19، 10ش ، ٔذُظٛى انًؤعغاخ انعًٕيٛح االعرشفائٛح ٔعهٗ ضٕء انًٕاد ذغٛٛ

 ًٚكٍ نُا اٌ َعشف انًؤعغح ٔيٓايٓا انشئٛغٛح انرٙ ًٚكٍ ذهخٛظٓا فٙ انعُاطش انرانٛح : 

ـ انًؤعغح انعًٕيٛح االعرشفائٛح يؤعغح راخ طاتع اداس٘ نذٚٓا انشخظٛح انًعُٕٚح 

 ٔاالعرمالنٛح انًانٛح . 

 رٕضع ذحد ٔطاٚح انغٛذ انٕانٙ تًعهظ االداسج .ـ

ـ ذركٌٕ انًؤعغح انعًٕيٛح االعرشفائٛح يٍ ْٛاكم نهرشخٛض ٔانعالض ٔاالعرشفاء ٔاعادج 

 انرأْٛم انطثٙ ٔنٓا انًًٓح انظحٛح أٌ ذغطٙ عكاٌ تهذٚح ٔاحذج أ يعًٕعح يٍ انثهذٚاخ . 

 ههام الوؤسسة االستشفائية شيغفارا هستغانن : ـ 2

نهًؤعغح انعًٕيٛح االعرشفائٛح يٓاو يحذد ، يُذيعح ٔيرذسظح ٔفما نالحرٛاظاخ انظحٛح ـ 

 نهًٕاطٍُٛ ، ٔفٙ ْزا انغٛاق ذحذد نٓا انًٓاو انشعًٛح انرانٛح : 

 ـ ذطثٛك انثشايط انٕطُٛح انظحٛح 

 ـ ضًاٌ انُظافح ٔاظشاءاخ ضذ األضشاس ٔاالَحشافاخ االظرًاعٛح 

 كهح أفشاد انًظانح انظحٛح  ـ ضًاٌ ذحغٍٛ انركٍٕٚ ٔسع
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ـ انًؤعغح انعًٕيٛح االعرشفائٛح ذعًم عهٗ اذاحح كم انفشص نهركٍٕٚ انشثّ انطثٙ ٔانرغٛٛش 

 االعرشفائٙ عهٗ أعاط ذعالذ يع انًؤعغاخ انركٍٕٚ .

( يظهحح طثٛح ، ذحرٕ٘ عهٗ  61حانٛا ذحرٕ٘ انًؤعغح انعًٕيٛح تًغرغاَى عهٗ عرح عششج )

 ٛعاب يحذد يٍ طشف ٔصاسج انظحح ٔانغكاٌ ، حٛس ٚمذس انفُذلٛح تمٕج اعر

 ـ التنظين الداخلي للوؤسسة .2 

ذغٛش انًؤعغح انعًٕيٛح االعرشفائٛح تًعهظ اداسج ٚشأعّ ٔانٙ ٔالٚح يغرغاَى ٔٚغٛشِ      

 يذٚش انًؤعغح انعًٕيٛح االعرشفائٛح . ْزِ انًؤعغح ذغرعٍٛ تٓٛكم اعرشاس٘ انز٘ ٚرشخض

 فٙ انًعهظ انطثٙ .

 ـ الوديزية العاهة:1

ٚرٕنٗ ذغٛٛش انًذٚشٚح انعايح انًذٚش انز٘ ْٕ انًًصم انمإََٙ ٔال سعًٙ نهًؤعغح،    

 ٔٚغاعذِ يكرثاٌ: 

 ـ يكرة انرُظٛى انعاو. 

 يكرة االذظال. 

فٙ أشغانّ انٕٛيٛح ٔيراتعح ذُفٛز انثشايط انظحٛح ٔذعهًٛاخ انٕطاٚح، ٚشذكض انًذٚش عهٗ 

 شالز يذٚشٚاخ فشعٛح ْٔٙ كانرانٙ: 

 ـ الوديزية الفزعية للوالية والىسائل:2

 ٔذُمغى انٗ أستعح يكاذة : 

 ـًكرة انًذٚش انفشعٙ نهًانٛح ٔانٕعائم 

 ـ يكرة انًحاعثح انًادٚح

 ـ يكرة انًٛضاَٛح ٔانًحاعثح 

 ـ يكرة انظفماخ انعًٕيٛح 

 ـ الوديزية الفزعية للوىارد البشزية :3

 ٔانرٙ تذٔسْا ذركٌٕ يٍ انًكاذة انرانٛح : 

 ـ يكرة انًذٚش انفشعٙ نهًٕاسد انثششٚح 
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 ـ يكرة يكرة انًُاصعاخ 

 ـ يكرة األظٕس 

 ـ يكرة انركٍٕٚ 

 ـ الوديزية الفزعية للوصالح الصحية : 4

 ٔذُمغى تذٔسْا انٗ يكاذة ْٔٙ :

 ـ يكرة انًذٚش انفشعٙ نهًظانح انظحٛح 

 ـ يكرة انذخٕل 

 يكرة ذُظٛى ٔذمٛٛى انُشاطاخ انظحٛحـ 

 ـ يكرة حغاب انركانٛف 

 الهيكل التنظيوي للوؤسسة 

اٌ انٓٛكم انرُظًٛٙ نًغرشفٗ شٛغٛفاسا ْٕ عثاسج عٍ تُاء أ اطاس ٚحذد يغرٕٚاخ االداسج   

ٔاألظضاء انذاخهٛح فٛٓا كًا ٚحذد خطٕط انغهطح ٔانًغؤٔنٛاخ ٔيٕالع اذخاد انمشاس ، ْٕٔ 

ضح ٔٚحذد كٛفٛح ذٕصٚع انًٓاو ٔانٕظثاخ ٔأدٔاخ انرُغٛك ٔانرفاعم انٕاظة انٓٛكم ٕٚ

اذثاعٓا ، كًا ٚثٍٛ دسظح انشعًٛح انرٙ ذعكظ يذٖ اعرًادِ ْزِ انًؤعغح عهٗ انمٕاٍَٛ 

ٔاألَظًح ٔانمٕاعذ ٔانرعهًٛاخ ٔاالظشاءاخ فٙ ذٕظّٛ ٔذحذٚذ عهٕن األفشاد داخم انًؤعغح، 

ح فٛشٛش انٗ يكاٌ ٔيٕلع اذخار انمشاس أٔ يشاكض انمٕج فٙ ْزِ كًا ٚثٍٛ أٚضا دسظح انًشكضٚ

 انًؤعغح فًٛكٍ االعرًاد عهّٛ فٙ ذحذٚذ دسظح انحكٕيح انًرثعح .

 

 

 

 

 

 

 



 دراسة ميدانية للمؤسسة االستشف ائية شيغيف ارا مستغانماإلطار التطبيقي                       

55 

 

   : صفحة الفايسبوك للمؤسسة – 3 

"   www. Facebook. com/ hopital- Mastaranem" 

 تعريفها : 4–5

 6303االستشفائية ، حيث تبمغ عدد مشتركيها تعرف عمى أنها صفحة رئيسية لممؤسسة 

 مشترك ، هدفها حصول المجتمع عمى المعمومة المقدمة من طرف المؤسسة االستشفائية .

 نشأتها : – 2 -2

انٗ ٕٚيُا ْزا ، ٔتعذ فرح ْزِ انظفحح نهًؤعغح  2161دٚغًثش  69َشأخ ْزِ انظفحح يُز 

 211الشح أشٓش حٛس كاٌ عذدْا يشرشن ، ٔتعذْا تص 611ٕٚيا كاٌ عذدْا  60ب : 

 يشرشن . 9131يشرشن  ٔيٍ شٓش ياسط انٗ ٕٚيُا ْزا حٛس لذس عذدْا 
 اهن الوىاد التي تنشزها هذه الصفحة :  -3 – 2

 جميع النشاطات ) انتاج مصمحة ، زيارة رسمية ( .

عن خدمات المقدمة )حسب المصالح الطبية ، أو الجراحية ، أشعة ، تحاليل  احصائيات

 الطبية ( .

جدول الخاص بالفحوصات الطبية المتخصصة من طرف األطباء المؤسسة في المراكز 

 الصحة.

 صور، فيديو، مقاالت ، تصريحات ، أحداث نصائح العامة .

 نصائح طبية .  

 خاطئة )مكتوبة (تكذيبات وتوضيحات حول المعمومة ال
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 معمومات متفرقة تهم المواطن )صحي( مثل : الهاتف ، الفاكس ، 
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:عرض وتحميل اإلستبيان -3  

عرض الجداول و تحميمها :-1  

(:01الجدول رقم )  

االسئمة   اجزاء االستبيان  شرح االىداف  
صائص العينةخمعرفة    الجزء االول يتضمن 

السمات العامة لمعينة مثل 
، المينةالجنس، السن  

07الى  01من  تسييل عممية التواصل  
بين المرضى و المؤسسة 

 االستشفائية

الجزء الثاني يتضمن 
استخدام موقع الفايسبوك 

 الغراض معموماتية صحية 
05الى  01من  لفت انتباه الجميور  

الخارجي لممؤسسة ة 
 التاثير عميو

الجزء الثالث يتضمن الثقة 
في المعمومات المقدمة من 
طرف المؤسسة العمومية 

االستشفائية " شي غيفارى" 
 في صفحة الفايسبوك 

03الى  01من  من بين المواقع  
االجتماعية االكثر 

استخداما من طرف 
 الجميور

الجزء الرابع يتضمن دور 
صفحة الفايسبوك في نشر 

 التوعية الصحية 
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(: 02الجدول رقم )  

 

 
  (11الشكل رقم )

المبين من الجدول ان ىناك استجابة من المبحوثين في االجابة عمى االستبيان و ىذا ما 
مبحوث اي  100عبرت عميو نسبة االستمارات التي تم استرجاعيا و تحميميا تمثمت في 

 من مجموع االستمارات التي تم توزيعيا و استردادىا .  %100نسبة 

 

 

100% 

100% 

100% 

 شكل ٌبٌن النسبة وعدد العٌنة

 عدد االستبٌانات الموزعة

 عدد االستبٌانات المستردة

 عدد االستبٌانات القابلة للتحلٌل

 البيان  عدد العينة النسبة المئوية
 عدد االستبيانات الموزعة  100 %100
 عدد االستبيانات المستردة 100 %100
عدد االستبيانات القابمة  100 %100

 لمتحميل



 اإلطار التطبيقي
 

59 
 

 وصف خصائص العينة لمتغير "الجنس "(: 13الجدول رقم )

 

 
 (10)الشكل رقم                                     

  %45ذكور و  %55توزيع العينة حسب النوع يتكون من  من خالل الجدول ان يتضح
اناث ، حيث تبين ان نسبة الذكور اكبر من نسبة االناث اي معرفة دور الفايسبوك في 

 التوعية الصحية من خالل الجنس .

 وصف خصائص العينة لمتغير "السن " (:10الجدول رقم )

 النسبة التكرارات   السن
 %18 18 19/25من 
 %26 26 26/33من
 %28 28 34/41من 

 %28 28 فما فوق 42من

55% 

45% 

 ٌوضح خصائص العٌنة لمتغٌر الجنس

 ذكر

 انثى

 النسبة التكرارات الفئات المتغير

 الجنس
 %55 55 ذكر
 %45 45 انثى
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 (13الشكل رقم )

استحوذت عمى الحصة الكبرى  26/33نالحظ من خالل الجدول ان الفئة العمرية من 
، %28فما فوق بنسبة  42، ومن  34/41، لتمييا كل من الفئة العمرة من  %26بنسبة 

 . %18بنسبة  19/25الفئة العمرية من  وفي االخير  تاتي

 وصف خصائص العينة لمتغير "المينة"(:10الجدول رقم )

 المئوية النسبة التكرار المهنة
 78% 87 موظف

 10% 11 عاطل عن العمل
 12% 10 عمل اخر

 

18% 

26% 

28% 

28% 

 ٌوضح خصائص العٌنة لمتغٌر السن

 19/25من 

 26/33من

 34/41من

 فما فوق 42من 



 اإلطار التطبيقي
 

61 
 

 

 

 
 (10الشكل رقم )

نسبة الموظفين استحوذت عمى الحصة الكبرى  نالحظ من خالل الجدول المبين اعاله ان
 ، و في االخير عاطل %12، وتمييا مينة عمل اخر بنسبة  %78قدرت ب 

 .%10عن العمل بنسبة

 :وصف خصائص العينة لمتغير " النشاط "(10الجدول رقم )

 النسبة التكرارات الفئات المتغير
 %41 41 صحي النشاط

 %43 43 اداري  
 %20 20 نشاط اخر 
 

78% 

10% 

12% 

 ٌوضح خصائص العٌنة لمتغٌر المهنة

 موظف

 عاطل عن العمل

 عمل اخر
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 (05الشكل رقم )

نالحظ من خالل الجدول المبين ان نسبة النشاط لفئة " اداري " استحوذت عمى الحصة 
، وفي االخير " نشاط اخر %41، تمييا فئة " صحي " بنسبة  %43الكبرى قدرت ب 
 .%20"بنسبة قدرت ب 

 غراض معموماتية صحية أل الفيسبوكموقع  استخدامالمحور االول : 

 منذ متى تممك حسابا عمى الفايسبوك ؟(:18م)رق الجدول

 النسبة  التكرارات  السنوات
 %22 22 اقل من سنة الى سنتين

 %20 20 سنوات 4من سنتين ال 
 %58 58 سنوات 4اكثر من 

 

 

41 

43 

20 

 ٌوضح خصائص العٌنة لمتغٌر النشاط

 صحً

 اداري 

 نشاط اخر
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 (06الشكل رقم )  

تمييا  58%سنوات بنسبة 4يسبوك اكثر من من خالل الجدول ان سنوات حسب الفنالحظ 
سنوات " بنسبة  4و في االخير " من سنتين الى  22%الى سنتين" بنسبة اقل من سنة 

%20. 

 يسبوك يوميا ؟المدة التي تقضييا في استخدام ف ماىي (:17الجدول رقم )

 المئوية النسبة التكرار المدة
 %29 29 اقل من ساعة

 40% 40 ساعة 2من ساعة الى
 4ساعات الى  3من 

 ساعات
16 %16 

 15% 15 فوق ساعات فما 4من 
 

22% 

20% 
58% 

 ٌوضح سنوات استخدام حساب الفٌسبوك

 اقل من سنة الى سنتٌن

 سنوات 04من سنتٌن الى 

 سنوات 4اكثر من 
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 (18الشكل رقم )

يسبوك كانت تي يقتضييا الفرد في استخدام الفنالحظ من خالل الجدول المبين ان المدة ال
لتمييا مدة  ،مبحوث  40اي من طرف  %40بنسبة اكبر قدرت ب ساعة  2من ساعة الى 

،  16%ساعات " بنسبة  4ساعات الى  3من "  تأتيثم   %29" اقل من ساعة " بنسبة 
 .   %15ساعات فما فوق " بنسبة  4وفي االخير مدة " من 

 ماىو الجانب الذي ييمك عمى صفحات الفايسبوك ؟ ( :  10الجدول رقم )

 المئوية النسبة رالتكرا الجانب
 %28 28 سياسي
 %69 69 ثقافي
 %45 45 ديني
 %59 59 صحي
 %32 32 رياضي

 

29% 

40% 

16% 

15% 

 ٌوضح المدة التً ٌقتضٌها الفرد فً استخدام الفاٌسبوك

 اقل من ساعة 

 ساعة 2من ساعة الى 

 ساعات  4ساعات الى  3من 

 ساعات فما فوق 4من 
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 (17الشكل رقم )

يسبوك "الجانب لجانب االكثر نشاطا عمى صفحة الفنالحظ من خالل الجدول ان ا
تي الجانب الديني أ، ثم ي %59صحي " بنسبة الجانب ال" مييا ،وت 69%الثقافي " بنسبة 

تي في المرتبة االخرى " الجانب الرياضي بنسبة ي المرتبة االخرى " الجانب ألي  %45
 .   %28" الجانب السياسي " بنسبة وفي االخير  32%الرياضي بنسبة 

ية االستشفائية شي غيفارا صفحة ىل يوجد لممؤسسة العموم( : 11الجدول رقم )
 يسبوك ؟ ف

 النسبة التكرارات االجابة
 %65 65 نعم
 %35 35 ال

 

 

28% 

69% 

45% 

59% 

32% 

 ٌوضح الجانب الذي ٌهم المشترك على صفحة الفاٌسبوك 

 سٌاسً

 ثقافً

 دٌنً

 صحً

 رٌاضً
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 (10الشكل رقم )

تحتوي عمى صفحة  ائية شي غيفارانالحظ من خالل الجدول المبين ان المؤسسة االستشف
 .  35%ثم تمييا فئة " ال " بنسبة   %65" نعم " وذلك بنسبة يسبوك الف

بالمؤسسة االستشفائية شي يسبوك الخاصة ىل تطمع عمى صفحة الف( :  11الجدول رقم )
 ؟غيفارا

 بة المئويةالنس التكرارات العبارات
 53% 53 احيانا
 30% 30 نادرا
 17% 17 غالبا

 

 

65% 

35% 

ٌوضح وجود للمؤسسة العمومٌة االستشفائٌة 
 صفحة فاٌسبوك 

 نعم

 ال

53% 
30% 

17% 

 ٌوضح اطالع المشترك على صفحة الفاٌسبوك 

 احٌانا

 نادرا

 غالبا
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 (10) الشكل رقم

نالحظ من خالل الجدول المبين اعاله ان نسبة المشتركين الذين اجابوا ب " احيانا " 
قدرت ، لتمييا نسبة المشتركين الذين اجابوا ب " نادرا "  53%كانت بنسبة اكبر قدرت ب 

 .17%وفي االخير االجابة ب " غالبا " بنسبة  30%ب 

مييا من خالل دخولك الى المعمومات التي تتحصل ع : ماىي(10الجدول ر قم )
 يسبوك لممؤسسة العمومية االستشفائية شي غيفارى؟صفحة الف

 المئوية النسبة رالتكرا العبارات
 35% 35 معمومات توعية
 61% 61 معمومات صحية

 21% 21 ال توجد معمومات توعوية
 

 

 (11الشكل رقم )

35% 

61% 

21% 

ٌوضع المعلومات التً تتحصل علٌها من خالل 
 دخولك صفحة فاٌسبوك لمؤسسة شً غٌفارى

 معلومات توعوٌة

 معلومات صحٌة

 ال توجد معلومات توعوٌة 
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ة شي يسبوك لمؤسسمومات التي تتحصل عمييا صفحة الفنالحظ من خالل الجدول ان المع
ير ال وفي االخ% 35لتمييا معمومات توعوية بنسبة 61%غيفارى  معمومات صحية بنسبة

 .21%توجد معمومات توعوية بنسبة

 ؟نيا افادتك في االجابة عن اسئمتكىل ترى المعمومات المقدمة ا : (13الجدول رقم )

 النسبة التكرارات االجابة
 45% 45 نعم
 55% 55 ال
 

 
 (10الشكل رقم )

ترك في االجابة نالحظ من خالل الجدول المبين اعاله ان المعمومات المقدمة ال تفيد المش
 .%45، ثم تمييا نسبة االجابة بنعم "قدرت ب   55%عمى سؤالو و ذلك بنسبة 

 

45% 

55% 

ٌوضح المعلومات المقدمة انها افادت  المشترك فً 
 االجابة على االسئلة

 نعم

 ال
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االستشفائية  العموميةالمحور الثاني :الثقة في المعمومات المقدمة من طرف المؤسسة 
 سبوكفي صفحة الفيشي غيفارى 

يسبوك الخاصة بالمؤسسة ل تثق في المعمومات عبر صفحة الفى(:10الجدول رقم )
 العمومية االستشفائية شي غيفارى

 المئوية النسبة تالتكرارا االجابات
 48% 48 احيانا 

 32% 32 نادرا
 21% 21 غالبا

 

 
 )13)الشكل رقم 

48% 

32% 

21% 

 توضٌح الثقة فً المعلومات عبر صفحة شً غٌفارى

 احٌانا

 نادرا

 غالبا
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صفحة شي غيفارى حيث  نالحظ من خالل الجدول المبين ان الثقة في المعمومات عبر
و في  %32ثم تمييا "نادرا" بنسبة  % 48احتمت " احيانا " الحصة الكبرى وذلك بنسبة

 .21%االخير و بنسبة ضعيفة ب 

 يسبوك لالىتمام بصحتك؟تبع النصائح المقدمة في صفحة الفىل ت (:10لجدول رقم)ا

 المئوية النسبة التكرارات االجابة
 53% 53 نعم
 47% 47 ال
 

 
 )10الشكل رقم )  

يسبوك تبع النصائح المقدمة في صفحة الفنالحظ من خالل الجدول ان معظم المشتركين يت
يتتبعون النصائح بنسبة  مبحوث ال  47ثم تمييا  53%لالىتمام بصحتك وذلك بنسبة 

47% . 

 

53% 

47% 

ٌوضح تتبع النصائح المقدمة فً صفحة الفاٌسبوك 
 الهتمام بصحتك

 نعم

 ال
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 ؟ى اي اساس نختار المعمومة في الفيسبوكعم( : 10الجدول رقم )

 النسبة التكرارات 
 %41 41           صحة المعمومة

 16%  16          الشك في صحة المعمومة
 45% 45          مجرد االطالع فقط

 

 
 ) 10الشكل رقم ) 

تختار كمجرد اطالع فقط  يسبوكالمبين ان اساس المعمومة في الف نالحظ من خالل الجدول
وفي االخير الشك في صحة % 41ثم تمييا صحة المعمومة بنسبة  % 45بنسبة قدرت ب
 .% 16المعمومة بنسبة 

41% 

16% 

45% 

 ٌوضح اساس اختٌار المعلومة فً الفاٌسبوك 

 صحة المعلومة  

 الشك فً صحة المعلومة

 مجرد االطالع فقط



 اإلطار التطبيقي
 

72 
 

 

 

من مرض ىل تتجو مباشرة لتصفح الفيسبوك الخاص ان كنت تعاني : (18الجدول رقم )
 ؟بمؤسسة شي غيفارى

 النسبة التكرارات االجابة
 20%     20           غالبا
 19%    19           احيانا
 61% 61           نادرا

 

 

 

 
 (10الشكل رقم )                           

20% 

19% 
61% 

ٌوضح اتجاه مباشرة الى تصفح الفاٌسبوك لمؤسسة شً 
 غٌفارا

 غالبا

 احٌانا

 نادرا
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الى صفحة وذلك بعبارة " نادرا  يمجئونمن خالل الجدول المبين تبين ام المرضى ال 
 . % 19احيانا " بنسبة في االخير "  وتأتي% 20ثم تمييا غالبا بنسبة % 61" بنسبة 

ي المعمومات المقدمة في ىل توجد فعال تفاعالت ميمة ف( :  17الجدول رقم )
 يسبوك لممؤسسة العمومية االستشفائية شي غيفارى ؟صفحة الف

 النسبة التكرارات االجابة
 42% 42             نعم
 58% 58            ال

 

  

 

 
  (18الشكل رقم )           

42% 

58% 

ٌوضح التفاعالت المهمة فً المعلومات المقدمة فً 
 صفحة الفاٌسبوك للمؤسسة 

 نعم

 ال
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نالحظ من خالل المبين ان نسبة التفاعل في المعمومات المقدمة  معظم االجابات " ال " 
 من العدد االجمالي .  %42تمييا االجابة ب "نعم " بنسبة اقل ب  %58بنسبة 

 

  يسبوك في نشر التوعية الصحية: دور صفحة الف المحور الثالث

الفيسبوك المخصصة لمتوعية الصحية كيف تتواصل مع متعاممي صفحة :(10الجدول رقم )
 ؟العمومية االستشفائية شي غيفارى في المؤسسة

 النسبة  التكرارات العبارات 
 26%        26         عبر الخاص 

 52%    52          عبر التعميقات 
 46%    46          عبر االعجاب
 21%  21           عبر المشاركة

 

 
 ( 17الشكل رقم )                              

52% 

46% 

26% 

21% 

ٌوضح كٌفٌة التواصل مع متعاملً الفاٌسبوك المخصصة 
 للتوعٌة الصحٌة فً المؤسسة االستشفائٌة

 عبر التعلٌقات 

 عبر االعجاب 

 عبر الخاص 

 عبر المشاركة
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نالحظ من خالل الجدول المبين ان نسبة التعامل والتواصل "عبر التعميقات " بنسبة اكبر 
، ثم " عبر الخاص "   46%لتمييا  نسبة " عبر االعجاب "  قدرت ب    52%وذلك  
 . %  21وفي االخير " عبر المشاركة بنسبة 26%بنسبة 

الذي ييمك في التواصل مع متعاممي الصفحة المخصصة لمتوعية  ما( :  01الجدول رقم )
 الصحية ؟ 

 النسبة التكرارات  العبارات
 30%      30                    جودة المعمومات 

 41%    41        طرح االسئمة 
 49%     49        الحصول عمى النصائح

 

 
              (10الشكل رقم )                    

30% 

41% 

49% 

ٌوضح المهتمٌن بالتواصل مع متعاملً الصفحة 
 المخصصة للتوعٌة الصحٌة 

 جودة المعلومات 

 طرح االسئلة 

 الحصول على النصائح
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نالحظ من خالل الجدول المبين ان الميتمين بالتواصل مع متعاممي الصفحة المخصصة 
 41%لتمييا طرح االسئمة بنسبة  % 49لمتوعية الصحية " الحصول عمى النصائح " بنسبة

 . % 30وفي االخير " جودة المعمومات " بنسبة
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 النتائج العامة لمدراسة:

مف خالؿ تحميؿ وتفسير المعطيات الواردة في استمارة االستبياف الموزعة عمى األشخاص 
 والخاصة بيذه الدراسة يمكننا أف نستخمص النتائج التالية:

خاصة كاف ليا دور فعاؿ في التوعية  ػ إف شبكات التواصؿ االجتماعي عامة والفايسبوؾ
الصحية لممواطف بحيث استطاعت الصفحات الخاصة بالمؤسسات العمومية االستشفائية 

الرسمية كانت أو حتى مجموعات المنظوية تحت ىذه األخيرة في إيصاؿ المعمومة وكذا نشر 
أف نسبة الذكور ثقافة التوعية الصحية لدى متصفحي ىذه الصفحات ومف خالؿ النتائج توصمنا 

أكثر مطالعة أو متصفحيف عمى اإلناث وىذا لعدة أسباب منيا عدـ الدراية بوجود ىذه 
الصفحات وكذا ميؿ األنثوي إلى بعض الصفحات الخاصة بالموضا أو الطبخ ...الخ بالنسبة 

 لتي سنة فما فوؽ ا 43لإلناث. ومف بيف النتائج توصمنا أف الفئة العمرية الشبانية أي أكثر مف 
%مف ىذه الفئة وجدناىا تتصفح    87الصفحة، والموظفيف فييـ خاصة ألف  تتصفح ىذه

الفايسبوؾ وىذا لضعؼ القدرة الشرائية العامة الناس وكذا االنترنت أصبح مف الضروري لبعض 
 الناس.

ػ كما الحظنا أف الموظفيف المنتموف إلى قطاع اإلدارة العامة ىـ مف يطالعوف ىذه الصفحات 
ذا ربما لوجود االنترنت في اإلدارات العامة وكذلؾ استغالؿ وقت الفراغ في تصفح ىذه وى

 الصفحات يمييا مف ينتموف إلى إدرات أو القطاع الصحي.

ػ كما استخمصنا أف مف يممكوف حساب قديـ في فايسبوؾ ىـ مف يتصفحوف ىذه الصفحات 
يقضوف الوقت ما بيف ساعة  وحسب النتائج األولى الحظنا أف معظـ متصفحي الفايسبوؾ

 وساعتيف وىذا عند أوقات الفراغ ليذه الفئة .
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ػ أما عند سؤالناا عمى ما نوعية اإلنتماء إلى متصفحي فايسبوؾ فكانت ردود الفعؿ حوؿ الجانب 
الثقافي أكثر مف الصحي ألو الديني وىذا أمر طبيعي راجع إلى المواضيع المنشورة والمتداولة 

منتمي فايسبوؾ.بكثرة لدى عامة   

ػ الحظنا أف معظـ الفئة المستيدفة في االستبياف كاف ردىا بنعـ حوؿ اشتراكيا في مثؿ ىذه 
الصفحات أي الصفحات الصحية أما البقية مف زوار الموقع فقط وىذا يعبر عمى مدى الثقافة 

اصة مستعممي فايسبوؾ وميوالتيـ وىذا مايؤكد عمى االطالع عمى ما ينشر في الصفحة الخ
 بالمؤسسة المستيدفة في الدراسة.

والغرض منو : الحصو عمى المعمومات الصحية بما أف المؤسسة ىي ذات طابع خدماتي 
 صحي وكؿ ىذا لالستفادة مف ىذه المعمومات والتقيد بيا.

ػ كما الحظنا أف معظـ متصفحي الصفحة الرسمية كاف لدييـ عدـ الثقة في المعمومات المقدمة 
بما إلى عدـ صحة المعمومة.وىذا راجع ر   

ػ استخصنا أف رواد الفايسبوؾ ومتصفحي الصفحة الرسمية لمتوعية الصحية كاف ليـ رد إيجابي 
 حوؿ التعامؿ لمنصائح واالرشادات المقدمة في مثؿ ىذه الصفحات.

ػ كما أف لنا استنتاج بأف لدى عامة مستخدمي فايسبوؾ لـ تكف ليـ الرغبة في تصفح مثؿ ىذه 
فحات وىذا ربما لعدـ سرد بعض العالجات أو عدـ االنتفاع بيا. وكذا عدـ ثقتيـ في الص

النصائح واالرشادات المقدمة وىذا مايفسر بعدـ التفاعؿ في ىذه الصفحة، واالطالع فقط أي 
 يقـو معظـ متصفحي الصفح بوضع اإلعجاب بالصفحة وعدـ التعميؽ.

ػ استخمصنا بأف األشخاص المتصفحيف ليذه الصفحة اليدؼ منو ىو الحصوؿ عمى النصائح 
ومعرفة الرعاية الصحية، وكذا جودة المعمومة المقدمة مف طرؼ أبحاث الصفحة ، نالحظ منو 
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أف ىناؾ رد فعؿ مف عند القائميف عمى ىذه الصفحة  بالرد عمى انشغاالت المشتركيف إما 
قت أو سرد مواضيع تيـ المشتركيف وتكوف في مستوى تطمعاتيـ.كتابيا عمى التعمي  

 مناقشة الفرضيات:

فايسبوؾ لمتوعية الصحية في والمتمثمة في " كثرة استخداـ موقع  الفرضية األولى
"شيغيفارا المؤسسة االستشفائية  

مف خالؿ تحميمنا لالستبياف وجدنا أف ىناؾ كثرة في استخداـ موقع فايسبوؾ لمتوعية 
مف  40صحية في المؤسسة االستشفائية شيغيفارا ويتضح ىذا في السؤاؿ رقـ ال

 المحور األوؿ وعميو الفرضية محققة.

الفرضية الثانية: " الثقة في المعمومات المقدمة مف طرؼ المؤسسة العمومية 
 االستشفائية شيغيفارا"

أف الفرضية مف المحور الثاني وتحميمنا لو وجدنا  40مف خالؿ أجوبة السؤاؿ رقـ 
 محققة نسبيا.

الفرضية الثاثة والمتمثمة في " دور صفحة الفايسبوؾ لممؤسسة االستشفائية شيغيفارا 
 في نشر التوعية الصحية" 

ور الثاني والذي يوضح مدى تتبع مف المح 42مف خالؿ تحميؿ أجوبة السؤاؿ رقـ 
لمقدمة مف طرؼ النصائح المقدمة لالىتماـ بالصحة والتي تبيف التوعية الصحية ا
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المؤسسة االستشفائية شيغيفارا وجدنا أف غالبية المشتركيف يتبعوف النصائح وبالتالي 
 فإف المؤسسة تقدـ التوعية الصحية لمجميور وعميو الفرضية محققة.



ةــــــــــاتمــــــــــــــــالخ  
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 مة:الخات

في ختام بحثنا هذا توصلنا إلى أن مواقع التواصل االجتماعي ساهمت في خلق الوع         

جتمع بالوقاية مختلف شرائح الم األوبئة واألمراض وتحسيسالصحي والتقليل من مخاطر 

 واإلطالع على أهم النصائح من أجل تفاديها.

وبهذا وجدنا أن الفيسبوك الخاص بأي إدارة أو المؤسسة اإلستشفائية، أضفى ميزة جيدة على 

 مفهوم الصحة وأدخل ثقافة جديدة على المواطن من ناحية اإلهتمام بصحته .

ونرى جليا أن استخدام الفيسبوك في التوعية الصحية أصبح لها تأثير ودورا مهما على الفرد 

للمؤسسة والمجتمع من خالل الصفحات والمنشورات التي تنشر على الصفحات التابعة 

 االستشفائية. 

ويعتبر إستخدام موقع صفحة الفيسبوك ضرورة مهتمة من أجل إضفاء النصائح والتحذير من 

   ر صحي.أي خط
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 ـ مستغانم ـ جامعة عبد الحميد بن باديس

 كلية العلوم االجتماعية
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 و االتصال اإلعالمعلوم شعبة 

               

 استمارة استبيان
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بصنننننناا منكننننننل  هننننننستر  ين نننننن  لننننننحلا  هل نننننن ر ح نننننن   هحنننننن ر  ميارم نننننن  حنننننن     

 مواق  التواصل االجتماعي في التوعية الصحية "فايسبوك " دور

ن هنننننننت م   نننننن ا هننننننك ميهل  هننننننل  هنننننن   ننننننر تا بتنننننن  صننننننا    ه  نننننن      سينننننن  

مهنننننلا م كلبننننن  مي نننننب  رمبنننننل هنل نننننب  بلين نننننب  يننننن     ي ل نننننا  نننننل  )×( ب  نننننة   هننننن  

 ننننن  ا م ننننن اامهحل  نننننب ميبحننننن  ميل هنننننب   ننننن   يننننن   ننننن ا ميهل  هنننننل  مي نننننب  ننننن  اه نحل 

 نننننر   ب  ح   حنننننل م  م ننننن ي يحل  نننننب تت هكنننننل  مانننننر    ننننن  ا بنننننس  ميهل  هنننننل  
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 العموميةالمحور الثاني : الثقة في المعلومات المقدمة من طرف المؤسسة 
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