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 :الملخص   -

نتشار ت في ا، و التي تسبب ظاهرة اجتماعيةأدى تفاقم األزمات و المشكالت إلى  
، الذي أصبح يشكل خطر على المرأة   الثدي "سرطان  أمراض عديدة ، من بينها مرض "

 منعية الصحية لعدم تفشيه و التقليل في حياتها اليومية ، و لهذا يجب عليها بالتو 
 وسائل مختلفة المتاحة لها .ه من خالل بإلصابة ا

ع التواصل قفي مواأة مر ي و الالوعي الصح  " وفي دراستنا هذه التي تمحورت حول
، و التي تمثلت في دراسة ميدانية لعينة   " نموذجا –لثدي ن ارطامرض س-االجتماعي 
عبه مواقع ذي تلهدف إلى معرفة الدور ال ردة ، بحيث ت( مف60على ) تحتو امن النساء 

     الثدي  التواصل االجتماعي )فيسبوك( في التوعية الصحية للمرأة عن مرض سرطان
، كما اعتمدنا على المنهج   هذه المواقعمصداقية المعلومات التي تنشرها و عن مدى 

    استعملنا تقنيةدية ، و الوصفي باألخص دراسة الحالة ، و ذلك باستخدام العينة القص
التي   و ،ثلة في استمارة استبيان كأداة مناسبة للبحثلبحث العلمي المتم من تقنيات ا

على عدة     محور يحتوى ثة محاور ، و كل سؤال مقسم على ثال ( 20) لىاحتوت ع
 و المتمثلة في :   أسئلة

 .  نة البحث يعبيانات عامة لالمحور األول :  -1
 لتواصل االجتماعي . اقع اتوعية الصحية  و مو المحور الثاني : ال -2
 و سرطان الثدي . المحور الثالث : المرأة  -3

ألول : التوعية تمثل في فصلين : الفصل ا لمفاهيمينب اأما في ما يخص الجا   
       الثاني : المرأة و سرطان الثدي جتماعي ، و الفصل مواقع التواصل االالصحية و 

ع المرأة و مرض سرطان الثدي ق" وا و الذي تمحور في لتطبيقيو في األخير الجانب ا   
 .   تماعي )فيسبوك(عبر موقع التواصل االج 

  –التوعية الصحية  –)فيسبوك(   مواقع التواصل االجتماعي –: الدور  ةالمفتاحيالكلمات 
 .الثدي  سرطان
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 *مقدمة:

 في نقلها في تطور مستمر تنوعت و تعددت وسائل اإلعالم ، والتي أصبحت 
كما أنها ركيزة األساسية  ،ور فعال والمعارف ، حيث أصبحت لها مكانة و د اتللمعلوم

      طالعالافي حياته اليومية ، وذلك من أجل بصفة عامة  التي يعتمد عليها المجتمع
ر أن لها خدمات متنوعة ومختلفة ، وذلك بفضل التطو  وا يوجد في العالم بأسره ، ى معل

و مواقع  أدى إلى ظهور شبكات  خيرة ، مما في اآلونة األ هتشهد الذيالتكنولوجي 
 كلت نطاق واسعيسبوك(، حيث شصل االجتماعي )فع التواها مواقبين   منلكترونية ، التي إ

  الصحية  منها في عدة مجاالت ذلك و ، خاصة لمستخدميها في نقل المعلومات و تبادلها 
 و المجتمع.وغيرها التي تخدم الفرد 

من أهم   يمة للمجتمع ، والذي يعتبروذات ق أهمية  دور ومجال الصحي للا أن مك
و حتى   ، لتوعيةولوجي في اخذ بعد تكنات ئه بشكل جيد، حيث أنه نالب األساسيةالمجاالت 

  رويعتب جتماعي )فيسبوك(بح عبر موقع من مواقع التواصل االالعالج ، الذي أص
شكيل في ت ط ة استخداما في عصرنا الحالي ، وليس فقلكترونيمن األكثر المواقع اإل

 عالقات اجتماعية ، وتبادل المعلومات . 

من اإلصابة باألمراض  التوعية الصحية تتمثل في الحماية و األمن  أن حيث
على المرأة  صة كمرض)سرطان الثدي( ، الذي بات يشكل خطراخ  المزمنةو المعدية 

ر في الجزائ حالة جديدة 800ألف و 12ثر من سجلت حوالي أكاألخيرة، حيث  في اآلونة
حالة للمصابين به في سنة  300حوالي   (، والتي كانت من قبل2018خالل سنة) 

الله البحث عن  التواصل االجتماعي )فيسبوك( من خ  يسعى موقع،  والذي 1(  1995)
 رأة أكثروعية الموكذا  لنشر مواضيع خاصة به ، وذلك من أجل ت، طرق العالج 

 
-األولفيالجزائر-المرأةوالمجتمع:سرطانالثديسية:مجتمع:اني،الصفحةالرئيمجلةالعربيالجديد،عثمانلحي1

 2018ربنوفم1الجزائر
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ية لمرض و من خالل حمالت توعية  الصح  عرفة اإلرشادات وللكشف المبكر عنه ، وم
من خالل هذا مرض ذا المصابات بهمتمثلة في  ا لوجود مجموعات ن الثدي و كذسرطا

 عبره.  الوقاية و العالج التي تنشرالموقع ، لالطالع على طرق 

اقع التواصل و في م المرأة  الصحي وعي لو ا –وعليه من خالل دراستنا هذه حول 
تتمثل  كرة التي قسام المذألى إنتطرق   ،نموذجا   -االجتماعي _ مرض سرطان الثدي 

 :يف

 ة ، التساؤالت ، الفرضياتى إشكالية الدراس: الذي يحتوي عل المنهجي االطار-
تحديد  أسباب اختيار الموضوع ، وأهداف ، وأهمية الدراسة و المنهج المتبع عليه ،

 راسات سابقة. اهيم  ، و دالمف

 

 تتمثل في :  تيالمباحث   أربع  : بدوره انقسم إلى فصلين و مفاهيميالالجانب ا-

 ع التواصل االجتماعي الفصل األول : التوعية الصحية و مواق ➢

 .  او أسبابها و أهدافهعريف التوعية الصحية ت  -المبحث األول :  -

 استخدامها .و شروط  ة و مبادئهاتوعية الصحيالحمالت ال -المبحث الثاني :  -

ونشأة مواقع التواصل  ،الثالث : التوعية الصحية و عالقتها باإلعالم  المبحث -
 اصل االجتماعي . االجتماعي و أهمية شبكة التو 

صل االجتماعي )فيسبوك( ، خصائصه و دوافع استخدامه  التواموقع المبحث الرابع :  -
 و عيوب و محاسنه . 

 ة الفصل الصخ  -

 

 



 

 ت
 

 لثدي . و سرطان ا المرأة    : الثاني الفصل   - ➢

 تمحور في مباحث التي انقسمت إلى :

 ث األول : تعريف المرأة. لمبح ا  -

 ن الثدي و أعراضه .ي : تعريف سرطاالمبحث الثان -

 : العالج و الوقاية من مرض سرطان الثدي .الثالث  المبحث -

 دي .ل سرطان الثع : أنواع و مراح المبحث الراب -

للمرأة المصابة بسرطان الثدي ، و التصور   المبحث الخامس : الصورة الجسدية -
خالل موقع ض سرطان الثدي من توعية المرأة لمر  ، و عي لمرض سرطان الثدي االجتما

 اعي ) فيسبوك ( . التواصل االجتم

واقع بر معواقع المرأة بمرض سرطان الثدي  تمثل في الجانب التطبيقي :   -
 الوصل إلى  تحليل أسئلة االستمارة و، عن طريق ي ) فيسبوك( ماعل االجتالتواص

 نتائج البحث .
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 اإلطار المنهجي :  ➢

 
 :اإلشكالية  -1

في كيفية    أنجح الوسائل و أهمهار االتصال العمومي من بين استراتيجيات و تبيع
و نشرها   االتجاهات  ومات ، و اآلراء وسالة التي تحتوي على األفكار و المعلتلقيه للر 

و وجود  فاعل و ت المن شخص لآلخر ،   أو الى جماعة أفراد ، و ذلك ليكون هناك إقب
نحو األفضل أو لتغييرها  ، اهمنلمعلومات بغية االستفادة نقاش حول قضية ما أو لتلك ا

خاصة الصحية منها التي    حسن لتشمل مصلحة الجميع و في مختلف المجاالت ألاو 
ية ، و تكون  مراض المزمنة و المعدفراد لخطورة األأللوقاية قبل العالج و توعية اتتضمن ا

التوعية و اليقظة من بهدف   عالمية موجهة للجمهور بصفة عامة إ ت حمالضمن 
قاية  منها  و تقديم نصائح و كيفية الو  ،لعدم انتشارها و شيوعهاية سلبخطورة السلوكيات ال 

 1أو معاجلتها . 

اصل االجتماعي نافذة إعالمية واسعة في اكتشاف مواقع التو كما أصبحت   
لفئات  ا للك و ، و بشكل مكثف في شتى المجاالتالتنقلو المعارف و سهلة   علوماتالم

 دالفر  حياةفي  صبح له أهميةللمجال التوعوي الذي أ هو الحال عليه بالنسبة االعمرية كم 
في   مشاركتها و عي حول صحة المرأة و المجتمع ، و المرأة خصوصا حيث أن زيادة الو 

 تحقيق صحة الجميع . اسية من أجل من بين العوامل األس الرعاية الصحية ،

في رعاية   صة كالوالدة و الحمل فقط ، بلا الصحية الخاتواجه مشكالتهال فالمرأة 
           سرةألله المرأة في ميادين مختلفة ، و دورها الفعال في اعمت  عائلتها و أن كل ما

، و الذي لم يلقي اهتمام كبير و مسؤوليتها األسرية ال يؤثر بصحتها ، و إنما يتأثر بها  
 2قبل المجتمع .  من 

 
 10ص ،  2014السنة ،  دار أسامة للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن االتصال االجتماعي العمومي . د. أمال عميرات ، 1
دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، االسكندرية ،  ع المرأة . في علم اجتمادراسة  –و المجتمع   المرأةد. حسين عبد الحميد أحمد رشوان ،   2

 . 92م ، ص2011،  2ط
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التي  و  عالمإلى اقتصر فقط على الطبيب ، بل حتو لهذا  التوعية الصحية لم ت
 من قبل تقدم عبر مواقع التواصل االجتماعي ، و ذلك سواءطور و ت في تأصبح 

ريق  عن طية و أن يقدم معلومات توعيمكن لفرد اتجربة أو عن طريق مختص صحي ، 
بها   و التي يهتم،هي أحدث الوصفات الصحية و أنجحها  الوسيلة ، و كذا حول ما هذه

      ،  اقع التواصل االجتماعيو كثر تصفحا في مأل ا كافة أفراد المجتمع خاصة المرأة كونها
و ذلك  ،و الصحية بشكل خاصالت مختلفة و ما تهتم به في حياتها اليومية من مجا 

باتت تشكل خطر على  يرها ، و التيأو غ اض سواء كانت مزمنةبأنها عرضة لألمر 
لساعة حيث أصبح حديث ا، ر األمراض المتمثل في أخط صحتها كمرض سرطان الثدي

ية  بكثرة في اآلونة األخيرة ، و الذي يحتاج لعناية عن طريق التثقيف و التوع و المنتشر
  ه و العمل على اتخاذ القرارات وعبر وسائل إعالم مختلفة ، و كذا كيفية التعايش مع

، و تناول أدوية   ة مخبريةوصات طبيالتي منها تمارين  للجسم و فح  اءات الوقائية اإلجر 
 . صة معينة خا

  كما خصصت مواقع االلكترونية المتمثلة في مواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك(
المرض "سرطان الثدي " ،   تي تهتم بالتوعية الصحية للمرأة حول هذانتديات الو كذا الم

 لتجنب اإلصابة به . تى و ح أ هتوعية للمرأة و فطنة حول الكشف المبكر عنحيث تعتبر ك 

هور اإلعالم ظتماعي كقوة داعمة لها خاصة في قع التواصل االج وعليه تعتبر موا
 األخيرة .   اآلونة   هذه في   الجديد، و الذي أصبح كثير االستخدام

لى  إ ث السابقة نتطرق على مصادر و مجاالت البح  او اعتماد قا من هنا ،إذا و انطال
 ية :طرح التساؤالت التال

من   ثه مواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك(إلى أي مدى تكمن ثقة المرأة في ما تب -1
 ية ، حول مرض سرطان الثدي ؟و إرشادات توع

 ؟" ، و ما مدى مصداقيتهاع التواصل االجتماعي ماد عليها "مواقو هل يكمن االعت  -2
 
 



 

15 
 

 الفرضيات : -2

لحل مشكلة  لباحثها ايضع المؤقتة التي جاباتو اإل رضية في الحلولتتمثل الف
بها يمكننا  دة في الواقع ، و التي لومات نظرية و تطبيقية الموجو الدراسة ، وكذا مع

 عكسية أم طردية  . انتن كت الدراسة إتغيرامن بي العالقة تجديد

 :   تتمثل في ت بحثنا و من فرضيا

 أة . و المر هناك ثقة متبادلة بين ما تبثه مواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك(  -1
لصحية التي تبث عبر مواقع التواصل  ا يةو مصداقية المعلومات التوععدم  -2

 االجتماعي )فيسبوك( حول مرض سرطان الثدي .

 

 : دراسةأهمية ال -3
  رطان الثدي أصبح في انتشارموضوع دراستنا في كون أن مرض سأهمية تتمثل 

يجب توخي الحذر  و زيادة حسب اإلحصائيات من كل سنة  ، بمعنى ظاهرة اجتماعية
      و الذي يعتبر من أولوياته  يهتم به المجتمع بصفة عامةو أن التوعية مجال    منها ،

   ة بة باألمراض المعديليل من اإلصاالصحي و التقعي الو  و ذلك من أجل رفع مستوى 
     ،  واقع التواصل االجتماعي )فيسبوك( و كذا من أجل معرفة إن كانت م  و المزمنة ،

بة للمرأة توعية الصحية بالنسالة ، و ذات دور للإلعالم الجديد كوسيلة فعف باأو ما تعر 
 حول مرض سرطان الثدي .
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 أسباب اختيار الموضوع : -4

رأة في مواقع و الم الصحي الوعي"  حول وع الذي تمحور ري للموضإن اختيا
لتواصل ع اأخذ نوع من أنواع مواقو " ،  نموذجا  –الثدي سرطان  – اعيتماصل االج و الت

و أخرى   ةيو إنما لوجود أسباب موضوع دفة ،نموذجا لم يكن ص( االجتماعي )فيسبوك
 ذاتية و التي تتمثل في: 

 أسباب موضوعية :  -1
و ذلك   هكثرة انتشار ل، تمس المرأة أصبح ظاهرة اجتماعية رطان الثدي مرض س -

 ( . ، حتى أنه خصص له يوم عالمي )أكتوبر الورديحسب اإلحصائيات
ة مدى تجاوبها معه  رأة لمعرفن قبل المام موقع التواصل االجتماعي ماستخدكثرة  -

 حول مرض سرطان الثدي .
 أسباب ذاتية : -2

 لموضوع تمثلت في : رغبتي في اختياري لهذا ا
التواصل ية و دور التوعية الصحية التي يتناولها موقع همأ   علىالتعرف  -

 ي .رطان الثد)فيسبوك( للمرأة حول مرض ساالجتماعي 
 أة حول المرض  . تماعي على  المر مدى تأثير و مصداقية موقع التواصل االج  -

 الدراسة : هدف -5

واصل االجتماعي حول التوعية  معرفة إن كان هناك دور ، و أهمية لمواقع الت
مدى تطوير للوعي الصحي لدى   ، و كذا لمعرفةية للمرأة عن مرض سرطان الثدي الصح 

 عن و ضر الل هذه المواقع خاصة )فيسبوك( حول هذا الممن خ  المرأة و كيف تتوعى 
وذلك  ساهمة االعالم الجديد " مواقع التواصل االجتماعي " في التوعية الصحيةمدى م

 .  انتشاره   التفليل من من أجل
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 :  الدراسة هجمن -6

ه الباحث يعتبر المنهج من األساسيات  في البحوث العلمية ، و الطريق الذي يسلك
لباحث  واعد و المراحل التي على الك بإتباعه لمجموعة من القللمعلومات ، و ذ ي جمعهف

 1ئج المراد تحقيقها . احترامها و العمل عليها بطرق منتظمة و متسلسلة للوصول إلى النتا

      تمثل يالذي  استنا تطرقنا إلى إتباع المنهج الوصفي لدراسة الحالة ،ل در من خالو 
الوصف بطريقة  من خالل االجتماعية كالت سة الظواهر و المشة لدراأنه الوسيل في 

ة  و من ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دالئل و براهين تمنح الباحث القدر  ،  علمية
 2لك بتحديد نتائج البحث .  ، و يتم استخدام ذطر محددة للمشكلة أعلى وضع 

 أدوات الدراسة : -7

ا هذه ه و التي تناسبه ، و من خالل دراستناصة بلكل موضوع دراسة له أدواته الخ 
أدوات البحث العلمي و المتمثلة في" استمارة االستبيان " ، بحيث لى أداة من طرقنا إت

قة ببحثنا ، و التي يقوم المستجيب ة من األسئلة المكتوبة المتعلاحتوت على مجموع
 اإلجابة عنها . 

 مجتمع البحث و العينة : -8

 شتركة مل فيها خصائص و ميزات مراد عينة البحث تشتفيتمثل في مجموعة أ
   من أهم خطوات المنهجية في البحوث االجتماعية ، و الذي يتميز بالدقة بحيث يعتبر

 ثه .عينة بح  ختيارالساعدة الباحث و الوضوح في م

و عليه ، مجتمع البحث لدراستنا هذه تمثل في المرأة بصفة عامة ، سواء كانت 
أحد عى صحيا من خالل طان الثدي أم ال ، و ذلك لمعرفة إن كانت تو ر مصابة بمرض س

 مواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك ( . 

 
 .    98، ص 2004. دار القصبة للنشر ، الجزائر ،   منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةموريس أنجرس ،    1
تم االطالع   mobt3ath1.com /dets.phhttps://www. الوصفي و خصائصه .  المنهج عث للدراسات و االستشارات األكادمية، مبت 2

   .   2020-7-8عليه 
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     ئية) المرأة (، و التي كانت عشوا في  تمثلأفراد المجتمع األصلي للبحث  أن و     
 مفردة  60، و احتوت على  ثات في البيت ...(ماكو بات و موظفات من بينها ) طال 
  –و ممثلة على والية سبوك ( يف) ي عن في مواقع التواصل االجتما وا مشتركييث يكون ح ب

 .   -مستغانم
 

 : المصطلحاتتحديد - 9

 : ر الدو -أ

أو إلى ما كان   كة , عودة الشيء إلى حيث كان ,يعني بالحر  مصدر لجمع األدوار : لغة
 1عليه . 

من طرف أي شخص داخل التنظيم  متوقعة هو مجموعة السلوكيات ال : اصطالحا
 2ل التنظيمي من خالل المهام الذي يؤديها  . نة في الهيكه مكانة معي, ل

تماعي  لتواصل االج ألهمية التي يلعبها موقع االدور يتمثل في القيمة و ا : إجرائيا
أة حول ما ينشره من معلومات صحية لمرض سرطان فايسبوك في التوعية الصحية للمر 

 . الثدي

 : االجتماعي التواصلقع و م -ب 

     تواصل ، تواصل الصديقان :واصل أحدهما اآلخرل تواصل ، يمأخوذ من فع لغة :
 إلى ب: منسو لم تنقطع ،و كلمة اجتماعي في اتفاق و وئام ، تواصلت األشياء و 

الناس  االجتماع )النشاط االجتماعي ( ، اجتماعي من كان يحب المجتمع بطبعه فيختلط ب
 3الحياة العامة )االنسان اجتماعي بطبعه(.  و ينفتح على 

   تسمى بشبكات التواصل االجتماعي  و التي لها عدة تعاريف مختلفة  : اصطالحا
  مء موقع خاص بهلمشتركين فيه بإنشابكات االلكترونية  تسمح  لتعني بمنظومة الش

 
   228ص  2003. بيروت   غة و االعالملالفي , المنجد 1
 66ص   1120. الجزائر   دليل مصطلحات علم االجتماع, ناصر قاسيمي 2
،  اجتماعي تعريف معنى تواصل . عربي  -قاموس عربي –اللغة العربية المعاصرة  قاموس المعجم الوسيط، 3

ar-ny.com/ar/dict/ara.almahttps://www    22:00، على الساعة  2020-9-3: يوم 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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     يولي  تجمعهم نفس المن من خالل نظام اجتماعي إلكترونمع أعضاء آخرو  موربطه
 1ي ."و االهتمامات حسبما جاء به "فايز الشهر 

كما تعرف على أنها المواقع اإللكترونية التي توفر فيها تطبيقات األنترنت خدمات  
امة مستخدمي ضمن  اء صفحة شخصية معروضة لعيها , مما تسمح لهم بإنشلمشترك

و غيرها   راألخبا و األعمال زحتى إلنجالتوفير وسيلة اتصال , و  موقع , أو نظام معين
 2نت .  من المعلومات ألي مجال كا 

 : اجرائيا

م  االجتماعي  بالشبكات التواصل االجتماعي , و التي تت التواصل  نعني بمواقع 
ى تطبيقات مختلفة من أجل التواصل مع الغير , ونشره عل تروني يحتوي وفق نظام إلك

موقع ضمن مواقع التواصل  ثحي ، و من بينها موقع فيسبوك تللمعلومات في كل مجاال
حيث     ونة األخيرة يلة اتصال وتواصل الذي يستخدم بكثرة في اآلاالجتماعي , و وس

لقضايا لكل مجاالت و ا حداثآخر األة, للتعرف على  أصبح من أساسيات حياتنا اليومي
 المختلفة , خاصة المجال الصحي و التوعوي .

 :   consciaentizationالتوعية  -د

 رشاد و وهي مأخوذةإلضيح و امن )مصدر( وعي , وهي التفهم و التو مأخوذة   : لغة
  عي ضم الشيء رشاد و العمل , و األصل في الو من الوعي و هو الحفظ و الفهم و اإل

ومات إلى معلومات , و هي بمثابة إفهام الغير و تحفيظهم ما  إال ضم معل وما التوعية
 3.رشادهمإعليهم فعله و ينبغي  

الء , و مساعدتهم على إدراك هي عملية تهدف إلى رفع مستوى وعي العم : حااصطال
 4و األهداف  , و القيم و الشعور بأهميتها .  المشكالت ,

 
 .   4120,  1. األردن ط  االعالم الجديدأ. علي خليل شقرة, 1
 60مرجع السابق صال  2
, بدون    متحدة . كلية الشريعة اإلسالمية , جامعة الشارقة , االمارات العربية ال  و أهميتها  وم الوعي و التوعيةمفهد. عمر صالح بن عمر ,  3

   2020 -1- 13مليو  38ص  . سنة 
   575ص ،  2013، التوزيع , عمان , األردن . دار أسامة للنشر و معجم مصطلحات الخدمة االجتماعية د . عبد الناصر سليم حامد , 4
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 : اجرائيا 

بشكل جيد , و التي تتم عن طريق  ، أو األشياء علومة ما لمالشيء , أو تتمثل في فهم 
 اضح و الصحيح لها .لفهم الو دراك و االوعي و اإل

 

 Health: : الصحة  -ه 

، الصحة في البدن : حالة طبيعية تجرى أفعالها   ، تعني العافية: من مصدر صًح لغة 
 1على المجرى الطبيعي  .  

لنسبي لوظائف الجسم تنتج من تكييف  التوازن ا بأنها حالة نيوتنعرفها   :  اصطالحا
ة البيئية   من الصح  لى تحسينإتعرض لها, فهي تهدف الجسم مع العوامل الضارة التي ي

ت الطب و التمريض للعمل على تشخيص المبكر تنظيم خدما مراض , وكذاأل ومكافحة ا
         ضبل المريوعدم تق ، 2ة االجتماعية و العالج الوقائي لألمراض , وتطوير الحيا

تبر كل شخص سليم  هو مصاب به من عاهة  لوجود أسباب متعددة , و لهذا يع  بما 
 مريض و هو يجهل ذلك . 

سيولوجية , وأن كل شخص له  و أن مفهوم الصحة غامض , لوجود متغيرات سو   
ه استدر  جاء به "محمد بتول " في ام ة بجسده , حسب لصحة مرتبطصور و خلفيات  ل

الجزائر ,أن الصحة ليست فقط غياب المرض بل هي الحالة التي تسمح   جراها فيالتي أ
 3.  رد بممارسة النشاطات المنزلية و العمليةللف

قة باإلنسان , والتي تكون مكملة  انب المتعلتعني الصحة بالتكامل  لكل جو :  اجرائيا
و  في صحته ناك خلل ن هيكو بعضها البعض , وال تتعرض ألي نقص في أحدهما , وإال 

 . ذلك بتكامل النفسي و البدني و االجتماعي  

 
 

 a-https://www.almaany.com/ar/dict/arمعجم عربي عربي،   –ع لمعاني الجاممعجم امعنى صحة .    1
ص    6120 ,1ر و التوزيع , ط . دار ومكتبة حامد للنش   لوجية لمرضى السرطاناالسرة و المجتمع دراسة سوسيوأنثربوأ, مشري فريدة , 2

188.   
 .  891المرجع السابق ص  3

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B5%D8%AD%D8%A9/
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 : التوعية الصحية -

من      سية و تربوية بهدف خلق وعي صحيتتمثل في أنشطة إعالمية و تحسي :  اائياجر 
مراض و األوبئة و وغرس قيم صحية للمجتمع التي  ألى خطورة اذير الناس علأجل تح 

منة كمرض سرطان الثدي مراض المز ألا ا بينه تي من, ال افتهمتكون ضمن عقيدتهم و ثق
أو ية طرق عالجه , , و الكشف المبكر و كيف ية المرأة عن مدى خطورتهعو و كيفية ت

لتفادي اإلصابة من   صحية من الطرق المهمةحتى لتجنب اإلصابة به. تعتبر التوعية ال
حمالت و ال ختلفةمية مإعال األمراض ، و كذا التقليل من انتشارها عبر عدة وسائل

 لصحي .التحسيسية   الميدانية و غيرها ، و ذلك من أجل رفع و تطور للوعي ا

 السرطان : –ي 

رجل منه عشرة أ قويين ون : حيوان مائي ذو ملقطين رط ، سرطامن مصدر سلغة : 
 أنواع تؤكل ، سرطان برج من أبراج السماء 

 1. دنر في الب، و ينتشسرطان : ورم خبيث ينشأ في الخاليا 

ي خاليا  ، و التي تتمثل ف يعتبر السرطان على أنه نمو غير طبيعي للخاليا اصطالحا : 
مقارنة  كل في االضطراب الوظيفي و النمو السريع تتش،  ) cancers cellsسرطانية )

يمكنها االنتقال إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مشكلة  بالخاليا الطبيعية في الجسم ، و 
ي هي تجمع غير طبيعي للخاليا و ال يستطيع الجسم التحكم الت ، و « Tumors »رام أو 

 Malignant »أو سرطانية ا و نموها و هي نوعان : أورام خبيثة في معدالت انقسامه
 »tumour حميدة  ، و أورام»   Benign tumor «  .2 

 : السرطان الثدي 

المرأة بشكل  يبو الذي يص مراض المزمنة: يعتبر سرطان الثدي من أحد األاجرائيا 
اض ،إال أن أسباب خاص و بنسبة عالية مقارنة بالرجل ، و له أعراض كغيره من األمر 

 
تعريف و معنى  عاصرة ، الرائد ، لسان العرب ، القاموس المحيط ، قاموس عربي ،عربي م ية القاموس المعجم الوسيط ، اللغة العرب  1

  ar/-w.almaany.com/ar/dict/arhttps://wwسرطانالسرطان .
-5تم االطالع عبيها ب  2020يوليو 7، يوم :  5:07كتابة سناء الدويكات ، على الساعة   ان . طالسر  نظرة عامة عنمحمود أبو ناصر ،    2
 o3.com/https://mawdo 21:00على الساعة  9-2020

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86/
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عدة عوامل مشتركة ولة و غير معروفة ، بينما أنه تم الكشف عن اإلصابة به مجه 
و   تاكف الوراثة و السمنة و التلوث البيئي ،  و هو مرض لإلصابة به ، و التي منها

 نسبة الشفاء منه قليلة مقارنة باألمراض األخرى . ج محدد و أنو ليس له عال ميتم

 

 السابقة :   اساتالدر -10

  –حي للمرأة  عي و اكتساب الوعي الصواقع التواصل االجتماالدراسة األولى : " م ➢
 انية لعينة من النساء المتابعات لموقع اليوتيوب ، لوالية غليزان . دراسة ميد 

اتصال و عالقات عامة بجامعة عبد لحميد  ستر لتخصصهادة المالنيل ش ة مقدمةمذكر 
وقع اليوتيوب و دوره في انم ، حيث اعتمدت هذه الدراسة على مابن باديس لوالية مستغ
كما تهدف إلى  واء للمرأة العاملة و الماكثة بالبيت على حد س اكتساب الوعي الصحي

الصحي ،   ية وعيهنب في تنم اليوتيو  ين مواقعة مضامكيفية مدى مساهمة و مساعد
استمارة االستبيان ، كما أن هذه مستخدمة للمنهج الوصفي التحليلي ، و اعتماد على أداة 

ما دور اليوتيوب في تنمية  -  التالي :حول طرحها للتساؤل  إشكاليتهادراسة تمحورت ال
 ها : رعية من، و التي اندرجت تحتها أسئلة ف الوعي الصحي لدى المرأة ؟

 صدى لدى المرأة ؟ ليوتيوب له هل موقع ا -

 ة الصحية للمرأة هل يساهم موقع اليوتيوب في تحقيق التوعي -

 مرأة ؟ثير في نشر الوعي الصحي للوب أن يكون له تأهل يمكن لليوتي -

معتمدة على عينة قصدية المتمثلة في جميع النساء المتابعات لموقع اليوتيوب القاطنات  
 أة . امر  60ت في و التي تمثل –ان غليز -ية بوال

جد أن النساء األكثر استخداما  و من بين النتائج المتحصل عليها من خالل هذه الدراسة ن
سنة    30لى إ 21تتراوح أعمارهم ما بين تابعة لموقع اليوتيوب هن من فئة الشابات ، و م

% و 35وي بنسبة توى الثان% ، و أن أغلبيتهم من المس42، والتي بلغت نسبتهم حوالي 
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 كثر استخداما فيو أن الوسيلة األ   % مقارنة بالماكثات بالبيت 52نسبة امالت بع
 لت  في الهاتفتصفحهن لموقع اليوتيوب تمث

أة و تتلقاها من اليوتيوب حول  لمواضيع التي تهتم بها المر % ، و أن من بين ا73بنسبة 
 %. 30الصحة هي مواضيع جمالية بنسبة 

ي نشر ثقافة الكشف المبكر  مالت اإلعالمية التوعوية فراسة الثانية :  " دور الحدلا ➢
معة " الدكتور موالي الطاهر"  مذكرة لنيل شهادة الماستر بجاالثدي " ،  عن سرطان

 صحافة المكتوبة .االتصال و ال  بسعيدة ، تخصص

وية في نشر  وعلتما دور الحمالت اإلعالمية ا -انطلقت إشكالية الدراسة تحت سؤال 
 و التي تفرعت إلى أسئلة منها :  لمبكر عن سرطان الثدي ؟ ،ثقافة الكشف ا

وية للكشف المبكر عن سرطان وعتعرض المرأة للحمالت اإلعالمية الت مدىما  -
 ؟ الثدي

 ل أكثر تأثيرا بالنسبة للنساء في العالج ؟ الوسائما هي  -
 ؟يكر عن سرطان الثدلمبف اما تأثير الحمالت التوعوية في دفع النساء للكش -

 منها : رضيات المستخدمة لهذه الدراسة لإلجابة على هذه التساؤالتالف و من

 ية برفع مستوى الوعي الصحي لها . عيؤدي تعرض المرأة للحمالت التو  -
 عالم الثقيلة أكثر تأثيرا على النساء للعالج . إلائل اتعتبر وس -
فن كبير ، مما يجعلهن يكش بشكلساء ية على النتؤدي الحمالت اإلعالمية التوع -

 .  عليه قبل اإلصابة به

ان في  تبيوصفي ، و التي تعتمد على أداة االسكما استخدمت هذه الدراسة المنهج ال
"  حي النصر "عيدة ث المتمثل في النساء بوالية سجمع البيانات ، موزعة على مجتمع البح 

و عامالت ، و ماكثات    طالبات ىإل  عينة قصدية مقسمة 60حيث بلغ عددهم حوالي 
 بيت. بال
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عالم إلوسائل ا ثلة في أن أكثرلى نتائج المتم إو في األخير توصلت هذه الدراسة 
ئل  ب التي تدفع المرأة لوسااالنترنت ، كما أن أسبا بل المرأة تتمثل في استخداما من ق

لهذه م تهتو   ،   عالم تكمن في متابعتها لمواضيع صحية و قضايا اجتماعية إلا
     في الكشف المبكر عن كذا اعتمادها على هذه الوسائل % ، و 86,7الوسائل بنسبة 

             %،66,7بة حوالي طان الثدي ليس بالكثير حيث بلغت درجة متوسطة بنسسر 
ديهم هما  ر تداوال بشكل كبير في تنمية الوعي الصحي لو أن من بين الوسائل األكث

 .. صحيحة و ثابتةالدراسة ظهرت لهذه  التلفزيون و االنترنت ، و أن فرضيات

 الدراسة الثالثة : "تصور المرأة حول سرطان الثدي " ➢

 –لصحة في مجال ا سوسيولوجية كرة لنيل شهادة الماستر في موسوحاتذم
وم االجتماعية لقسم علم  لكلية العل –ديس بوالية مستغانم لجامعة عبد الحميد ابن با

 االجتماع 

 لتي منها : شكل تساؤالت و ا الية المتمثلة فيشكلى إ إتطرقت هذه الدراسة 

 ئرية حول مرض سرطان الثدي ؟ ما نوع المعرفة التي تحملها المرأة الجزا -
 المرأة الجزائرية ؟ أن يحدد نوع المعرفة لدى  للمستوى التعليميإلى أي مدى يمكن  -

 و من الفرضيات التي اعتمدت عليها لإلجابة على هذه التساؤالت هي : 

رية حول تصورها لمرض سرطان زائ حملها المرأة الج ع المعرفة التي تنو تأثير  -
 .الثدي

سرطان  ائرية حول لمرأة الجز معرفة التي تحملها ا مي يحدد نوع الالمستوى التعلي -
 .الثدي

لة كأداة للبحث في جمع  مة تقنية المقاباسة الحالة ، مستخدمعتمدة على منهج در 
كانت في المرأة سواء  الدراسة المتمثل ذهو من بين مجتمع البحث لهالمعلومات 

ستشفائية إللمؤسسة العمومية اجامعية أم ماكثة بالبيت ، و التي تمت بمستشفى ا
 . بوالية مستغانم 
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لت في أن مرض سرطان الثدي يعتبر  تحصلت هذه الدراسة على نتائج و التي تمث
رة النساء حوله ،  و مراض المزمنة و الفتاكة و الخطيرة ، و ذلك من خالل محااألمن 

م أهلها بة به ، أالذي يشبه الموت سواء من قبل الضحية المصاو أنه ورم خبيث و 
نوثتها و جمالها ،  بالخصوص عضو مهم من أو الذي يصيب المرأة  لقريبون منها ا

و التوتر و الخوف  و أنه قاتل و      لى معاناة نفسية و فقدانها لألمل إيؤدي بها  مما
 . ليس له عالج

 

 دراسات : التعقيب على ال ➢
تيوب و كيفية  تشابهت دراستنا مع الدراسة األولى من حيث تناولها لموقع اليو 

في   راستنا في ما يخص الدراسة الثانية فهي مشتركة مع داستخدامه و مدى أهميته ، أما 
ي تقط  ساعدتنا في اختيار األداة الت لجمع البيانات فنشر الوعي الصحي ، بينما في أدوا

حثنا ، و الدراسة الثالثة فهي أيضا تتشارك معنا في  ومات حول موضوع ب نجمع بها المعل
 العينة. ر الوعي الصحي و قد ساعدتنا في كيفية اختيارنش

و كيف  (، يسبوكل دور موقع التواصل االجتماعي )فبينما في دراستنا هذه تمحورت حو 
عة المرأة  وجود سبب حول متاب، أي ل توعى المرأة من خالله عن مرض سرطان الثدي

و ذلك  كانت حاملة للمرض لتواصل االجتماعي ، و المتمثل في المرض سواء لموقع ا
 كيفية توعيتها صحيا لتجنب اإلصابة منه .  للبحث عن طرق العالج ، و
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 صعوبات البحث : -9
من   لكل بحث علمي  صعوبات و عراقيل يواجهها الباحث في دراسته ، و التي

 نها : بي
 دة في البحث ) الكتب و غيرها ( . ئل المساعنقص الوسا -
 يا .لبحث ، و تحديدها جغرافصعوبة في اختيار عينة ا -
ة المستجوبات  رغم سهولتها ، و عدم جديعلى استمارة البحث وجود قلة اإلجابات  -

 وضوع ، لتخوفهم من اإلدالء بالمعلومات .ألهمية الم
هم عن أسئلة استمارة  بتجاإالمبحوثين عند   قيةعدم التأكد من صحة و مصدا  -

 البحث .
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 : تمهيد

أو حتى    ،  نةالمزممراض الخاطئة وغير المنتظمة في معالجة األ سلوكياتتؤدي ال
أو تقليل    ،  ، مما يصعب أحيانا الحد منها  بين جميع الناس كافةالبسيطة إلى تفشيها 

تي تكمن في أن يكون  ية صحية و الريق وجود توعم هذا إال عن طمن مضاعفتها ، وال يت
   ل الوقاية من هذه األمراض ، والحفاظ على الصحة ،هناك وعي و ثقافة صحية من أج 

العقلي  و النفسي و  يننسان منها البداإلمل في كل الجوانب  التي يتميز بها التكا و تعني ب 
ذا د لتحقيق هسبيل الوحيالتوعية الصحية الو الروحي و حتى االجتماعي ، ولهذا تعتبر 

إذا  "به )ميكا فيلي نيكوال( في مقولته التكامل المترابط بشكل جيد ، وهذا حسب ما جاء 
ما إذا تركناها  رعة ’ أجها بسوهي في طور تكوينها أمكننا عال مراضاكتشفنا مبكرا عن األ 

 . 1"مستعصيا  تنمو إلى أن تصبح معروفة لدى الجميع , فإن عالجها يصبح

     علي تعريف التوعية الصحية وعالقتها باإلعالم  هذا الفصل اعتمدنا فيكما 
و  تتم من خاللها  التي مشيرين إلى أسباب التي أدت إلى العمل بها ، وطرق و أساليبها 

 أهدافها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 26ص  ، زائر ( ،  دار براتيكوم ، الجطبيعة , فالحة , صحة: سلسلة)  –ن التدخين اإلقالع ع ي ,جودي طون1



   ل االجتماعيحية و مواقع للتواص التوعية الص                                األول                                    الفــصل

29 
 

 المبحث األول : التوعية الصحية و مواقع التواصل االجتماعي 

 ة الصحية: تعريف التوعي 1-1

ن هناك تثقيف صحي ، الذي يعتبر الوسيلة حية ، في أن يكو مثل التوعية الصتت
أنه يعتمد على  بحيث   و األداة الرئيسية في تحسين مستوى صحة المجتمع ، الة الفع

 اكتساب لمعلومات تتناسب مع مستوى تفكيره  دور هام للفرد في    أسس علمية ، لما له من
على أساس   حية المفيدة لهإدراك الظروف الصى تفهم ، و كما أنه يصبح قادرا عل 

و     تمع ، التي بدورها تهدف الى تغيير االتجاهاتسلوكيات صحية سليمة ، للفرد و المج 
 1ية الصحيحة. ت الصح العادا

، من العوامل الرئيسية للتوعية الصحية فة أو التثقيف الصحي وعليه ، فمفهوم الثقا
 ة الدوافع لديهم  ع ، بهدف استشار مع أفراد المجتمتواصل الصحي  حول تقديم النصائح و ال

 . تبني السلوكيات الصحية السويةفة و المهارات الالزمة لمدادهم و تزويدهم بالمعر إو 

من   ة من األمراض ، أو التقليل ما أمكنتالي لرفع مستوى الصحة ، أو الوقايالوب
داته  اإلنسان يكتسب عا ليم ، و أنمضاعفته  و كما أن العادة هي سلوك مكتسب بالتع

الصحية إضافة إلى العوامل  ، و الصحة هي محصلة لعوامل أهمها العادات و ال يرثها 
جتمع  ه الم، لذلك فالتثقيف الصحي هو عملية توجينسان الوراثية التي يعيش بها اإل

 2  به.المحيطة  دية و المشاكل البيئية مراض المعلحماية نفسه من األوبئة و األ

وذلك  اصة في المجال الصحي ت لالتصال العمومي خ نها تعتبر من أولوياأكما 
عاية الصحية  في الر مستوى أرقى وأعلى ل  هول ، و بلوغبمسؤوليته في الوص بإحساس الفرد
،   صحيةين و تعديل بما يقّدم له من معلومات لفرد على تحسإلى تحفيز ا ، بحيث تهدف

حسب ب تتناسو  ،   لهة ومعطيات ذاتية و بيئي نيات ،والتي تنجح عن طريق وجود إمكا 
بعيدة  كما يجب أن تكون    ، وحتى ظروفه االجتماعية  يمي تعلعمره و مستواه الثقافي ، وال

      وكذا للحد  تقاء بصحة اإلنسان يته ، وذلك بهدف االر عو التخويف في ت رعب أوعن ال

 
 .  51-41، ص 2009، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة  , عمان ، سنة  الثقافة الصحيةد ,احمد محمد بدح , و أخرون ،  1
 .  21، ص 2012، سنة عمان األردن مطبعة السفير ، ،  الثقافة الصحيةبشير شريم .  د. محمد 2
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القرارات الصحية ، في اتخاذ من المشاكل الصحية التي تستهدف الجمهور بشكل عام 
 1السليمة . 

 
 : لتوعية الصحيةأسباب ا-2-1

     لى ظهورها والعمل من أجلها ، التي تمس الفردإ أدت ب باأسللتوعية الصحية 
 : تتمثل فيع بصفة عامة و لها أثر بالغ األهمية المجتمو 

     تزايدتها في بسن، التي أصبحت مراض ألالتقليل من ارتفاع نسبة الوفيات ، ومكافحة ا •
 .تقليل من مضاعفتها ووضع حد لها عليه طها ، و إلى عدم ضبمما يؤدي 

سلوكيات دام ال سوء استخ  والوعي و الثقافة الصحية ، وعدم االهتمام بها  دامانع •
مما    ،   تحسين السلوكيات الخاطئة و تعديلها لألحسني  تها فمساهم ، و نتظمة غير الم

 . تاحة لهماسبهم و الميات التي تنحية عن طريق إمكانتساعدهم في حل مشكالت ص
 مع ما يجري في الواقع . حية  ية صعو حمالت  تو  برامج   تنسيق و ربط •
انهم ،وذلك من أجل رفع مستوى في أذهنشر قيم صحية وجعلها عادة مرسخة  •

 2نميته ، وتطوير الحياة االجتماعية .  ت الصحي و

من أجل  لتوعية الصحيةفية العمل على او لهذا يجب أحذ بعين االعتبار عن كي
 لمستوى الوعي الصحي في المجتمع و تنميته .رفع ا

 

 

 

 

 

 
 . 01، ص4120أسامة للنشر و التوزيع ، األردن ، سنة   ، دار .   ماعي العمومياالتصال االجتأمال عميرات ، 1
 17المرجع السابق ص    2
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 : أهداف التوعية الصحية  -3-1

 :  التي تتجلى في و تحقيقها ول إليها ،اد الوصللتوعية الصحية أهداف المر 

   المحافظة على الصحة و التمتع بها ، وجعلها غاية يسعى الجميع الوصول اليها -1
في   ،  فادة من الخبرات و تجارب المثقفينيره ، وكذا االستستوى الصحي و تطو للرقي بالم

 .الصحي  لمجالا

ية ، وتنميتها بالمساهمة  ات الصح ـاشتراك جميع أفراد المجتمع في تطوير الخدم-2
 .المؤسسات الصحية ، وتحسين أدائها التي تقوم بها اإليجابية 

 . صحيحة سلوكيات صحية تغييرها إلى  ية ، والعمل علىتنظيم السلوكيات غير السو -3

ل تمتعهم  ي بالمستوى الصحي لألفراد  ، من أج استمرارية المحافظة على تنمية و رق-4
 1.  لتنمية المجتمعالتثقيف الصحي من أولويات األساسية عملية  بصحة جيدة، وجعل

نتظم ين السلوك غير م حيث أن للتوعية الصحية  لها هدف البد من تحقيقه من أجل تحس
 ي بالمجال الصحي . مكننا من الرقو التي ت

 لتوعية الصحية المبحث الثاني : الحمالت ا 

 : الحمالت  التوعية الصحية   -2-1
    فعال لمهمة ، والتي لها دور صحية من بين النشاطات ات التوعية الالالحم تعتبر

       ت مختلفةتقوم على حمالو قيمة من أجل نشر الوعي ، و الثقافة الصحية و التي 
الت  ة  من بينها حمهم أهداف مشتركط تعددة بحيث أن تتكون من مجموعة أفراد تربم و

طريق   عنوالتي تكون  ية الصحية ع التوعلجمعيات خيرية ، أو غيرها التي تساهم في رف
غير   و الندوات الصور و الملصقات المتمثلة  فيئل إعالمية مختلفة بنوعيها المباشر وسا

ونية ، و اإلشهار  التي منها البرامج التلفزي إعالمية مختلفةعن طريق وسائل المباشرة 
من بينها شبكات   د يل اإلعالم الجدوحتى وسائ  التلفزيوني  التي تهتم بالتوعية الصحية

قع  و صفحات موا  أنواعها كالمنتديات الصحيةتواصل االجتماعي بمختلف مواقع ال
 

 19:00ة على الساع 2020-3-21، يوم :  https://sotor.com-. همية التثقيف الصحي  أ 1

https://sotor.com-/
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أن   ومن خالله ،  عات المتكونةالصحي و مجمو الجتماعي المختصة بالمجال التواصل ا
تحتوي على موضوع معين لتوعية المجتمع أو   حيثة زمنية  معينة  يمتد لفتر  نشاطها

  و منظم له سواء كان معها أمبطريقة مقصودة و يكون مخطط هورها المستهدف لجم
 ضدها مستعملة أساليب مؤثرة .

  بينها الحملة ع صحية عدة منمالت التوعية الصحية تتضمن مواضي ن للح كما أ
 وغيره من األمراض المزمنة . ،ثدي التوعية لمرض سرطان ال
  يريةادة وسائل اإلعالم الجماهبها عمنظمة تقوم  عملية إقناع "وعليه تعرف على أنها 

          كما يمكن  موجهة للرأي العام و السلوك في محاولة تحقيق مجموعة من األهداف،
لتحقيق  لمجموعات و األشخاص في سعيهمسسات و امن المؤ  أن تقوم بها طائفة واسعة

 1مصالحهم الخاصة ".

الوصل إليها  ية لهل أهداف تسعىو بالتالي أن للحمالت التوعية  الصحية و التحسيس
 ، مراض تقليل من مضاعفة األمجتمع ، وكذا الفي رفع مستوى الصحة في الالتي تتمثل 

 و نشر ثقافة التوعية . 

ت حاال سجلت حيث تحسيسية لمرض سرطان الثدي يةو مالت توعح  كما توجد
حسب  2018ألف إصابة بالجزائر و ذلك في سنة  12800اإلصابة به حوالي ما يقارب 

و التقليل   حة هذا المرضو الذين يعملون على مكاف إليه العديد من المختصين،ما أشار 
ض و التي لهذا المر لتحسيسية هناك العديد من الحمالت التوعية ا، كما أن  من مضاعفته

من كل سنة  لغاية   ركتوبر الوردي" التي تصادف فاتح من شهر أكتوبتسمى بحملة  " أ
ى الكشف المبكر  عل  لتعم وية صحية عالمية التيعتبر حملة  توعي ت الت انتهائه ،

أن هذه  و روريات و الحل األمثل للعالج ،لسرطان الثدي ، و الذي يعتبر من ض
أو قلة الشفاء منه و التي  ذا لتجنبهصول على الدواء و ككيفية الح   ت تعمل علىالجمعيا

 
دراسة حالة )حملة وطنية لمكافحة التخابر ( , مذكرة  ،العام  في توجيه الرأي إدارة الحمالت اإلعالمية و دورها  د محمود حسين  ،محم1

 على   23/3/2020الطالع عليها بتاريخ ا25;ص  غزة,2016/10/19الماجيستر , تخصص إدارة الدولة و الحكم الرشيد 

 مبتعثللدراساتواالستشاراتاالكاديمية.موقع:كترونيتحتموقعاالل4291.الساعة
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  اء أكثر و ان يستفيدوا، و ذلك لتوعية النس تنتقل خاصة في المناطق النائية و المعزولة
 دات إنسانية .منها و تقديمهم لمساع

أهمية   لوطنية بوالية مستغانم بالتحديد علىيه جمعية األمل او هذا ما عملت عل
      قبل تفاقمه لذي  يمثل سالح فتاك لمحاربة المرض يص المبكر، ال على التشخ العم

ا و كذ، و مديرية الصحة ات المؤسسات المختصة و يتم ذلك بمشاركة األطباء و إطار 
 و يتم المتطوعين ي المجتمع المدني أو اعي و نشطاء فاعلين فوكالت الضمان االجتم

طريق نشرهم للنصائح و  اطق عنن من المنر عدد ممكذلك من أجل تغطيتهم ألكب
ي بإمكان هذه رشادات التوعية و التحسيسية و كذا الخضوع للفحوصات الدورية ، و التإلا

" حميدة  هذه الحملة من قبل رئيسة الجمعيةتمت ، و  ارضر ألتجنب الكثير من ا األخيرة
وية ر النسات األعمايضم كل فئأكتوبر ، و الذي  19وطني ليوم كتاب " بإجراء ماراتون  
و كذا من أجل   ،تقليص و تخفيف من أعراض سرطان الثدي و بدوره يساعدهن على 

 . بوع على األكثرتكون يوم من كل أسلتي ممارسة  الرياضة و ا معرفة حول أهمية

ادم الخيرية برئاسة " القومي عبد الرحمن " إلى عية الغيث القتوجهت أيضا جمكما 
ية" أدرار " ، وذلك من أجل ضرورة مراعاة  م السرطانية بوالاألوراة لمصلحة دورة تكويني

من قبل األطباء   و كذا كيفية اهتمامهم جميع مراحل العالج المختلفة لمرضى السرطان ،
لعالج و كذا مراعاتهم ، وصوال إلى ا لتشخيص و الفحصه األطباء بداية من او شب

 .همقريب المريض إلينهم بتعالقة بي خاصة من جانب النفسي الذي يمكن بعمل

تبين حول هذا اللقاء كيفية التعامل مع األمراض السرطانية من خالل الحاالت و 
للمرض   الشاملوط المتعلقة بالتكفل و كذا تمحور حول شر  ،دمة و المتطورة للمرضالمتق

 الكاملشعاعي ، و كل ما يتعلق بطرق العالج اإلائية و كذا العالج معالجة الكيمي و

   ا هدف هذا اللقاء  جهد العمال و األطباء ، و ارتقائهم بمستوى الصحي كم و       
 1و خدماته المقدمة للمرضى . 

 
 

على   6.4.20201ا يوم االطالع عليهتم  .910.2017يوم  تزامنا و انطالق حملة شهر أكتوبر الوردي ،، جريدة المشوار السياسي 1
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 : حيةحمالت التوعية الصدئ المبا   - 2-2

  يو الت و متابعتها و العمل بها ،  اااللتزام به ية مبادئ يجبو وعللحمالت الت
   تضليلها للرأي العام ال يتم ة وضح واتتمثل في صحة المعلومات و دقتها ، وأن تكون 

ودة تكون أنية ، وحديثة و موج  ، وأن مراض و الحاالت الصحية األالتعامل مع ية وكيف
و   مية معتبرةر علمصادب هالمعلوماتا توثيق كذ ، وا عرفة تاريخ نشرهالواقع ، وكذا مفي 

تمييزه عن  س و باقتاالمن خالل ،  و تحديدها بوضوح ،مراجع طبية يمكن الرجوع إليها 
 النص و محتواه العام ، و اإلشارة إلى مصدره .

ع مستوى  ية من أجل رفو حملة التوعتتم فيها معرفة الخصائص الرئيسية لموضوع ما لل كما
نتشار المرض و نقله الالناجمة   آلثارا عنله ح ضيتو ، و الدى الجمهور صحية لافة الالثق

و سهلة  بسيطةلغة ببحيث أن تكون ،   هج ، دون تخويف و تضخيم فيه و كيفية عال 
ترويج  عمل دعاية أو . و ذلك بعدمعية لتكون مفهومة لدى عامة الناسلتو في ام استخداال

 1األدوية .  ألسماء  ج صحي أوانتإألي 

 :الصحية  توعيةشروط الحمالت ال   - 3-2

      طقان التي تتمثل في شروط التي يجب العمل بها و علىية و كل حملة توع تحتوي  
 : هي و

 أن ال تكون معارضة مع تعاليم الشريعة اإلسالمية  -
 أن ال تخرج عن عادات و تقاليد المجتمع -
 حملةو المستهدف في ال رها الخاص لتوعيتهها جمهو يكون ل أن -
من   تتضمن وصحية و هادفة أن تكون حاملة لرسالة   يجب على الحملة التوعية -

 2اع العالج الذي يتم إتباعه .   نو أ وخاللها كيفية الوقاية و التشخيص ,

 

 
 .   1120 5ص   2واء , نسخة دليل ضوابط حمالت التوعية باألمراض و التوثيق الصحي قطاع الدواء الهيئة العامة للغذاء و الد 1

2020/03/27  ove.sawww.sfda.g 00:71  على الساعة 
 6السابق صالمرجع   2
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 المبحث الثالث: التوعية الصحية و عالقتها باإلعالم

 : باإلعالم عالقتهالتوعية الصحية و ا  -3-1

و تغيير  حيح و توجيه الص طريق اإلرشادصفة عامة عن عية الصحية بالتو  تتمثل
جل التقليل من أذلك و  ،سن السلوكيات غير المنتظمة و الخاطئة أو بتعديلها لألح  سير

من األمراض التي أصبحت منتشرة بسبب سوء استخدام ،أو إتباع السلوك غير السوي ،  
  راض مما يجعله عرضة لألصحية للفرد ، وهذا لوعي الصحي و الثقافة ال وكذا النعدام ا
 و خطورتها . 

عامة كما أن لإلعالم دور و عالقة وطيدة بالتوعية ، و التي بفضله أصبحت عند 
ي تكون  الت  و ، و الذي بدوره التعاوني  يقوم على تنمية الثقافة الصحية و تطويرهااس الن

عرفة المعلومة  الوظيفية  وذلك بمووقائية ، وكذا من جهته  ضمن برامج إعالمية صحية
ونشر القيم الصحة بين  حيحة ، وأخذ بعين االعتبار و وبجدية القضايا الصحية لصا

 اد المجتمع . أفر 

ذلك اإلعالم الذي و يعتبر ، بما يسمى باإلعالم الصحي للتوعية  ظهرا  هذول
ل  من خاليتم  ، ويق التثقيف الصحييتناول قضايا صحية و طبية و عالجية عن طر 

الذي يكون موجه للرأي العام من أجل  ، و  1ألخبار و المعلوماتم اكذا تقدي  اإلرشاد و
مع  رشادهم حول كيفية التعامل إ راض و، ولمقاومة األمتوجيه سلوكهم لصحة جيدة 

 الحالة المرضية ، أو لمواجهة مرض معد أو مزمن .

  ل عدةن خال، و التي ظهرت مالصحية ذو أهمية  ت التوعيةعالم أصبح إلابفضل  و
مية و بأساليب  مختلفة و بشتى أنواعها ، بهدف توصيل الرسالة الصحية ل إعالوسائ
تكون  وصولها للناس كافة والتي  سبة ، وول مناوضع حلجل  فة أفراد المجتمع من ألكا

مثقف الصحي  عن طريق وذلك باالعتماد على شخصية ال ،االتصال المباشرمن خالل 
انت تلك المواجهة فردية ،  م لهم بالتوعية ، سواء كن يقو بين م نه و لة وجها لوجه بيالمقاب

بينهم حول المعلومات    ام في لداتبطريق الحوار أو نقاش مأم جماعية ، و التي تتم عن 
 

 41، ص  2120،  1األردن ، ط –عمان .    ياالعالم الصح، الرحمن المشاقبة م عبد بسا 1
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و  يةو عتو أو محاضرات صحية  ،الصحية ، بينما في الجماعات تكون عن طريق ندوات 
المتمثل في و  االتصال غير المباشرعن طريق  اضأي تتمما ، ك  برامج تحسيسية ميدانية  

ات  ، والملصق اإلذاعةو  قنوات الفضائيةمنها ال والتي  عالم المختلفة ،إلاستخدامه لوسائل ا
ارض ، والصور ، التي يكون لها دور و أهمية بالغة في نشر التوعية الصحية و  و المع
د على أهمية الرسالة الصحية  ،  التأكيوكذا  ن حاملة للرسالة التثقيفية للمجتمعأن تكو 

تكون سهلة و يستوعبها  ي لكذلك  يجب أن تعتمد على معلومات طبية و فقط ،  والتي ال
 1.  العاموحتى الرأي  ا المستهدف ،جمهوره

وعة و أن لكل  عالمية تكون عبر وسائل متعددة ، و متنإلوعليه فالرسالة الصحية ا
عالم  اإلوسائل  التي منها ،د توصيلها للجمهورلمرا لة الرساية اعحسب وسيلة التي تناسب نو 

و  , تنا اليومية بشكل كبير في حياة تماعي مسيطر الجديد المتمثلة في شبكات التواصل االج 
ت  المعلوما نقل كيفية    في   والتغّير الذي طرأبظهور التكنولوجيا   تهالتطوير الذي شهد

 من أكثر المواقع الذي يعد وكسبفيي تماعاالج شبكة  التواصل  بينها   من   ،  األحداث و 
بحيث تكون عبارة   مختلف المجاالتاستخداما , وذلك بفضل ميزته في نشر المعلومات في 

صور , و التي من بينها معلومات خاصة بالمجال الصحي و نشر ثقافة هات أو ن فيديو ع
 صحية صحيحة. 

  ،كيفية بثها  للمعلومات يصة فة خاسائل اإلعالم بكل أنواعها نقلة نوعيت و عرفكما 
و التي    تى مجاالت، و القضايا التي تتناولها في ش عبر العالمى واألحداث التي تجر 
أو مسموع فقط   لى وسائل حديثة ، ما بين ما هو مرئي أو مقروء إ تقليديةكانت من وسائل 

 .رنت النت اكة ما إلى أن أصبحت تنتقل عبر ما يعرف بشب، وصوال إلى الجمع في ما بينه
ئلة ، و التي  اتية هاو معلوم التي مكنت المجتمع و العالم بصفة عامة يعيش ثورة إلكترونية

، مما أخذت انتشار كبير و شعبية عالية ،  تماعي ل االج من خاللها ظهرت برامج التواص
،   فيسبوكها المختلفة ومن أشهرها  )و أصبحت من أكثر البرامج استخداما  بكل أنواع 

حيث أنها    .حداث بكل سهولة األلى المعلومة و معرفة إيوتيوب...( للوصول التر، توي
ستخدامها بجميع  ولة  ام  لسهمن أوقاته اهتمامهم ومساحة ال تقاس ت جزء كبير منأخذ

 
 51ص ( )الثقافة الصحية  السابق ، محمد أحمد بدح المرجع   1



   ل االجتماعيحية و مواقع للتواص التوعية الص                                األول                                    الفــصل

37 
 

 ، 1لكبير و الصغير األجهزة الذكية و االلكترونية، حتى أنها يتناولها جميع فئات األعمار ا
ا تتناول قضايا تخص الفرد و المجتمع من بينها  كما أنه عصر ة للمواكب أصبحتالتي و 

 اضمر األ و كل ما يتعلق بالصحة ، وكذا التوعية و سبل الوقاية منالمجال الصحي 
 المزمنة كمرض سرطان الثدي و كيفية توعية المرأة منه . 

 :عينشأة مواقع التواصل االجتما  -2  -3

، بحيث ظهرت أول شبكة  1995 سنة ماعيتواصل االجتنشأت ما يعرف بشبكات ال
، وبلغ عدد مستخدميها   "رانويكونرادز "علي يد  class mates.comتواصل  تسمى ب 
ألف مؤسسة تعليمية تمثل   200تحدة و كندا ينتمون إلى ات المالواليخمسون مليونا في 

 2005م ت عاتطور ، حيث وال إلى الجامعة جميع مراحل التعليم من الحضانة وص
موقع  )ماي سبايس األمريكي( ، و تم أيضا اكتشاف   موقع الفضاء األمريكير بظهو 

على يد  العالمصا في مليون شخ  400و الذي بلغ عدد مستخدميه حوالي  بوك الفيس
الذي كان يهدف من خالله أن يعمل ملتقى  ،  Mark Zukerbergمارك زوكربرغ( )

و األفكار و ية من أجل تبادل اآلراء مريكاأل هارفاردفيه زمالئه جميعا من جامعة  يجمع 
وتخطى الحدود   خداماته و أصبح متاحا لجميع البشر الصور ، حيث تم تطويره في است

مجتمع افتراضي بفض النظر عن اختالفاتهم الجنسية و دياناتهم ين به ، مشكلالجغرافية 
بينهم ، بين  يما اء فتماعية بين األصدقها سهلت الحياة االج نأ ، و 2و لغاتهم وثقافاتهم 

بعد سنوات طويلة االتصال   ، حيث مكنت األصدقاء القدامى ومجموعة من المعارف 
مرئي و الصوتي و تبادلهم للصور  اصل الن التو م البعض ، و التي مكنتهم حتى مبعضه

 3.    " , وغيرها التي توطد العالقة االجتماعية بينهم 

 تتيح للمتعلم بمشاركة األنشطة املةمة شل االجتماعي هي خدو عليه فشبكات التواص
لدى المتعلمين   كذا البحث عن اهتمامات و أنشطة و االهتمامات و تكوين صداقات و

كما أنها تقدم   د العالقة بين الفرد و المجتمع و التكنولوجيا  ها تجسي بدور خرين ، التاآل

 
-3-29يوم :.ook.comnoor=bwww حت موقع االلكتروني كتبة النور تواصل االجتماعي . م بن سليمان الفيفي , برامج التأ عيسى  1

 1 7:30على الساعة 2020
 85، ص 4120عمان ، األردن ،  1ر و التوزيع ، ط، دار أسامة للنش ( شبكات التواصل االجتماعي) –االعالم الجديد علي خليل شقرة ، أ  2
 101، ص  2016ائر ،  سنة _ الجز  3امعة الجزائر . ج جتماعية على االنترنت ) رؤية ابستمولوجية (  الشبكات اال، د . صونية عيش  3
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لبريد االلكتروني  و اصة ية و الرسائل الخامنها المحادثة الفور  مجموعة من الخدمات التي
مواقع  رومن بين أشهمات التي تتوفر عليها  و الفيديو و المدونات ، و غيرها من الخد

 1اليوتيوب و غيرها .   ،و التويتر فيسبوكة في اليا متمثلالموجودة ح التواصل االجتماعية 

 : الجتماعيةأهمية شبكات التواصل ا  - 3-3
       واقع التواصل االجتماعي من قبل شبكات و م تمامو اهاب ألهمية ، دة أسبهناك ع

 : في و التي تتمثل
 تعد من بين شبكات التواصل االجتماعية العالمية . ▪
 العربية في اآلونة األخيرة .  المجتمعات مكانة داخلأصبحت ذو  ▪
 .  للجميع و بالمجان أنها سهلة االستخدام و بدون تعقيدات ، و متاحة ▪
 يسمى بالمجتمع االفتراضي  . مع جديد مجت ظهورأدت بدورها إلى  ▪
أجل  ع المرئي ، من ة كالنص المكتوب و المقطجمعت ما بين وسائل متعدد ▪

ء بحرية  حة لمستخدميها نشر األخبار و اآلرااتجديدة و كذا إحصول على معلومات 
 التعبير عن وجهات النظر . و 
عالم التقليدية اإلائل ي وسعليه فات كما هي  يه للمعلومميها في تلقسمحت لمستخد ▪

 2و المشاركة فيها .    ، و كذا جعله منتج و مساهم في تلك المعلومات

 

 اعي ) فيسبوك (. المبحث الرابع : موقع التواصل االجتم

 : فيسبوكتعريف   - 4-1

مارك على يد )يعتبر من أهم و أشهر مواقع التواصل االجتماعي و الذي ظهر 
    ( ، و الذي يعني " بكتب الوجوه " التي كانت تطبع د هارفار ) طالب لجامعةزوكربرغ( 

تهائهم  أجل التعارف و التواصل فيما بينهم و ذلك بعد ان ب الجامعة منو توزع على طال
منها لكي يبقوا على اتصال دائم  حيث أن فكرته كانت تضمن في   راسة و التخرجمن الد

 
 النشر المكتب العربي للمعارف ،. دار شبكات التواصل و االنترنت و التأثير على االمن القومي ،د  إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي 1

 21 ص  2016،  1ط 
 83ص ق المرجع الساب 2
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في ذلك   حهناك نجاإن كان  ، واعتبرطالب الجامعة   ل عملية التواصل بينكيفية تسهي
ل فعال هذا الرواج في الوسط الجامعي أدى به فسيكون لهذا الموقع شعبية،, و ما ان حص

ها بعدو  ، 1رس األخرى جامعات و المداه على باقي الكيفية العمل بلى توسيعه   ، و إ
، تخدامهفي كيفية اس  وط على عدة شر  دنه يعتم، كما أانتقل في الشركات و المؤسسات

امعته أو مدرسته، لك أن مستعمليه يجب أن يكون له حساب لبريد إلكتروني من قبل جوذ
ظهر تطور فيها و ذه الشروط و ه  لغيتأو غيرها من المؤسسات التي يعمل بها و أ

يمكنه أن  و له بريد   أصبحت متاحة للجميع و ذلك عند تجاوز الفرد سن الثالثة عشر
و أن يستخدمه باسمه الحقيقي و تعريف نفسه  ( ،بوك)فيس ك في هذا الموقعر تيكون مش

 ف و التواصل مع غيره من األشخاصوية ، التي تمكنه من التعار و حياته كبطاقة ه
حداث التي تنشر عبره مشكلين به مجتمع  خبار أو غيرها من األ ر األطالع على أخ االو 

ر لسنة ديسمبشهر  في ذلك ليون مشترك وم12يه حوالي ستخدمعدد م، و بلغ  2ضيافترا
ن مشترك فيه ، و بعدها أصبح  مليو  40ارتفع إلى أكثر من   2007بداية عام ، و  2006

ام به بكثرة في جميع بقاع  إلى االهتم هور مما أدىتمام كبير من قبل الجمله شعبية و اه
يون  مل 800حوالي 2010 العالم ، حيث وصل في اآلونة األخيرة خصوصا في سنة

 3غة مستخدمة من خالل استخدامه . ل 75يقارب  عالم ممالغات ال و بكلمستخدم 

اعية  ا الموقع )مارك زوكربيرج ( بأنه عبارة عن حركة اجتممؤسس لهذ كما يعتبر
Mouvement social    خاصة ته ي، وليس مجرد وسيلة كما كان عليه من قبل في بدا

حتى بمشاركة  بح يسمح بحيث أص م ألخر ،من عا أساسياته التي تتغيربتطور خدماته و 
كذا عدد مشاهدة لهذا البث  المباشر ، و   هم بطريقة بثمستخدميه نشر كل ما يتعلق بحيات

 ما ينشره  و ذلك من أجل تتبع كل،   subscribeسمى ب التي تو االشتراك فيه 
التي أصبحت تمثل  بصورة مباشرة  المشترك في هذا الموقع و نقل األخبار و األحداث

 .4أعمالهم الفنية  ة عند المشاهير و التطلع على أخر مستجداتهم ومية خاصخدمة إعالك

 
  Library.com.-books .www /:/ pshtt 8صل الشبكات االجتماعية دلي1
 20:00على الساعة  0202-3-29، يوم : www.alarabimag.com   8. ص  الشبكات االجتماعيةيحيى الغويقي ، محمد  2
  دولة– الكتاب الجامعي  ، دار  العالم الجديد تحوالت اتصالية و رؤى معاصرةاد التميمي ،ي و م. م. مهند حميأ . د. وسام فاضل راض 3

 18و ص  2017، سنة  1الجمهورية اللبنانية ، ط  –االمارات العربية المتحدة 
 991المرجع السابق ص  4
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 : بوكفيسخصائص  - 2-4

  موقع  سماته التي تميزه عن اصل االجتماعي له خصائصه ولكل موقع من مواقع التو 
 :ثلة في خر، و التي تعتبر من أساسيات الموقع و المتمآ

يمثل في احتوائه عل كل ما يتعلق   ( profile ):ب: أو ما يسمى  صيالشخ  الملف •
صور و   تهم الخاصة بهم التي تسهل عليهم االتصال مع الغير منبالمشتركين بمعلوما

لصفحة معينة لما   اركتهم بإعجاب إلى رابط أوونه من موضوعات  ،و كذا مشما يضل
 تنشره من معلومات . 

خدم بإضافة المست من طرفن ، و التي تكو ( Add friend)  : دقاءإضافة أص  •
راء و آا نصائح أو معلومات أو أفكار و أصدقائه فيما بينهم بفتح مجموعة يقدمون فيه

الكتروني ، و إثراء مشكلين بذلك مجتمع افتراضي حداث التي تخص المجتمع األ
        هية تصادية و الترفيفي عدة مجاالت كالسياسية و االجتماعية و االقمواضيع 

 لدين .و الرياضية و ا
   أعمال  من  ما يقوممكانه و   بمعرفة لألصدقاء المستخدم   تسمح :لوحة الحائط  •

  في رهات التي يريد نشفي الوقت الحالي , وكذا كتابة بعض األفكار و المعلوما
 .عالموق

ع اإلعالن  وقالمشتركين بالمتمكن المستخدمين و   (Event): حداث و المناسباتألا •
ولها  ها للتفاعل معها و تبادل اآلراء ح نصدقاء عإخبار األحداث التي تجري و عن األ

. 
المشتركين بإنشاء صفحة  التي تمكن   بوكإنشاء صفحة خاصة على موقع فيس •

دل األفكار حوله و اإلعالن عن  عين و تفاعل و تباتحتوي على موضوع مخاصة 
      اعيةما يقوم به من نشاطات مختلفة اجتم ومنتجات أو التعرف على األحزاب , 

الموقع بتصميم هذه الصفحات عن اقتصادية ... , مما يمكنها هذا ياسية و و س
أجل  صفحات أخرى منريق إدارة هذا الموقع بالترويج لها و اإلعالن عنها في ط

ي و ما تنشره من معلومات , و كذا معرفة أخر التحديثات لموضوع ما الذ متابعتها
 ى به إعجابه  . أبد
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بعضهم   تتمثل في تواصل بين األصدقاء  "Messages: "رسائلالدردشة و إرسال ال •
 1البعض لمستعملي هذا الموقع , و كذا معرفة الرسائل الجديدة التي تصله. 

 
 : بوكفيس دوافع استخدام  3-4 -

بوك استخدامات متعددة , و مختلفة عن بعضها البعض , و كذا أن لموقع فيس
و التي   كثر المواقع استخدامته من أمما جعلدوافع التي أدت إلى انتشاره بكثرة  هناك
 : في تتمثل

خرين و تبادلهم للمعلومات و  آلالة اتصال اجتماعي و التواصل مع اكتساب وسي .1
 ريع . خبار بشكل سهل وساأل

 خرين و اكتشاف المواهب الشخصية .يمكن األشخاص التعرف على اآل .2
 ل و تبادل الرسائل.التواص هاتف فياللكتروني , أو حتى الديلة للبريد ابوسيلة اتصال  .3
و المنظمات , وحتى الشركات التي تسمح ديد من المؤسسات أدى إلى ظهور الع .4

 تجداتها . التعرف على أخر مسللمستخدمين التفاعل معها و 
, مما يمكن   وسيلة لالنفتاح عبر العالم بالتعرف على الثقافات و التقاليد المختلفة .5

           لمنطقته , مما يشجع بذلك ه كزائرما يجعلموقع معين شخص   نلمعجبي
 ياحة بأنواعها . الس على

ألعياد  االهتمام باألحداث ذات تفاعل و ترويج كبير لمناسبات مهمة و مؤثرة كا .6
 . 2رها  من  مناسبات  واعها و غيبأن
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 : بوكفيسمحاسن و عيوب  استخدام   - 4-4
 : محاسنه ▪

      بوك  على مدى و عي مستخدميهاعي فيستمج صل االالتوايعتمد استعمال لموقع 
و كيفية العمل به , و الذي يعتبر سالح ذو حدين بحيث يكون حامال للخير و فائدة التي  

ن جالبا للشر , و من محاسن و عيوب هذا الموقع تمع , كما يكو الفرد و المج  ينتفع بها
 : تتجلى في

 ز التواصل بين الناس ة لتعزياجتماعينفتاحا , حيث يعتبر كأداة لم أكثر اجعل العا •
 المسافات بأن يمكن للمستخدم التواصل مع من يشاء و بشكل مباشر . نه قربكما أ

و كذا  التعليميةفيد منه المؤسسات لدراسة , بحيث يستأصبح موقع للتدريس و ا •
 راسي .التهم للعام الدالجامعات كالطلبة و حفظ سج 

ضايا ستشارات في مواقف و قاالاءات و لالستفتبوك في أنه موقع يتمثل فيس •
 مختلفة

سمحت  كما التي منها الطبية و العلمية و االجتماعية و غيرها  و فيشتى مجاالت البحث 
شاء صفحات خاصة بهم من أجل لموقع كاألطباء مثال بإنللعديد من مستخدمي هذا ا

 .  و كذا اإلجابة عن أسئلتهم بشكل سهل التواصل مع الناس ,

 و  تهم و أفكارهمناس و معرفة ميلهم و ثقافالموقع في فهم سلوكيات الاح أت •
 خرين . االستفادة من بعضهم البعض في التعرف على اآل
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 : وبهعي ▪

          المستخدم   و سلبيتاها التي ال بد من تماعية لها عيوبها لكل وسيلة اتصال اج 
لتي تتمثل  ت ابيايوب و سلبوك له عسيفلهذا فموقع التواصل االجتماعي  أن يتجنبها ,

 : في

اإلفراط في استخدامه مما يؤدي إلى اإلدمان عليه بشكل غير منظم , و استعماله  •
 ت  في النوم .ل القلق و اضطرابافي كل األوقات الذي يشك

رات فيما  ء في مشاركتهم للمنشو عند النسا كتاب  خاصةيعرض مستخدميه  لإل •
الجتماعي و االقتصادي الذي ى استو سن  أو المنب فارق البينهم و مقارنتها من جا 
 نفسية .يجعلها عرضة لمشاكل 

  وقع يكون هذا الم  الكذب و االحتيال , بحيث  أن ليس كل من ينشر عبر •
        عجاب المشتركينكبيرة  و واقعي  , بل من أجل جذب أ حيح بنسبة بالضرورة ص

 هذا الموقع .أو أصدقائهم ل
و لكن يحس ، طين به  يمح الو  اقعيينخرين و ن اآلى العزلة عيعرض لمستخدميه إل •

    من خالل هذه الوسيلة ,    شكلهالذي نفسه في جماعة من خالل مجتمعه االفتراضي 
لموقع التواصل   ند مقارنة األشخاص األكثر استخداماك " عبريما"  لو لهذا يقو 

لها خطر ولى يزداد ستخداما  لها , نجد أن الفئة األاالجتماعي مع األشخاص األقل ا
 1عزلة االجتماعية بمعدل ثالث أضعاف ما هو عليه لدى الفئة الثانية ". ال
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 : الخالصة -

من   و ث تعتبر من أولوياته تعتبر الصحة من أهم المجاالت في المجتمع , حي 
أو حتى   يعاني منها معظم دول العالم من ضعف للوعي الصحي يالت تمشكال

للتوعية الصحية بشكل جيد , ما يؤدي باالهتمام وهذا م انعدامه في بعض الحاالت, 
     بشتى الطرق كالحمالت اإلعالمية بأنواعها  وسائلها المختلفة والمتنوعة , و و بكل

تواصل االجتماعي من بينها  لعالم الجديد و ما تسمى بمواقع اإلريق او حتى عن ط
بحيث تكون عن طريق   يستخدم بكثرة في اآلونة األخيرة  الذي أصبح  فيسبوكموقع 

      ، تنشر معلومات صحية من خالل أعضائها و المنخرطين فيها  التي   المجموعات
  رفع مستوى و ذلك من أجل التفطن لخطورة األمراض و الحد من مضاعفتها , ول

 الصحي و تنميته . 
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 تمهيد :  -

الرئيسي و األساسي في تأسيس و تكوين المجتمع ، و التي   تعتبر المرأة الكيان        
حت صلح  بدورها يكون ما يسمى بالجيل القادم أو جيل المستقبل ، و، عليه إذا صل

 سد المجتمع ككل . ف و إذا فسدت     المجتمع

       ض المزمنةمرأة ذات بنية جسدية ضعيفة ، تكون بذلك عرضة لألمراو كما أن ال
،       سرطان الثدي خاصة ، و الذي أصبح يصيبها دون سابق إنذارو غيرها ، كمرض 

كذا النفسية   باب عديدة و مختلفة  بحيث يشكل خطر على صحتها الجسدية ، وو ألس
 خاصة .

منه  من ضروريات و الحلول    عنه أو تجنبه و الوقاية كشفو عليه أصبح ال
ور التكنولوجيا و وسائل إعالم  التفطن من أجله ، و مع ظه األولية لعدم اإلصابة به، أو

االنترنت و كذا تنوع في  مواقع التواصل   جديدة و مختلفة خاصة مع ظهور شبكة
التي  و  حياتنا اليومية ياتبحت تواكب عصرنا الحالي ، و من ضرور االجتماعي التي أص

  و كيف و تستفيد منها لذاتها خيرة كوسيلة بديلةاأل ونة آلخاصة في ا  تستعملها المرأة 
 من خاللها صحيا   توعى

تعرف على ماهية المرأة و كذا عن مرض  من خالل فصلنا للبحث سنتطرق إلىو 
بل المجتمع و حتى  ق عن حالتها و صورتها  الجسدية منسرطان الثدي ،و التعرف أيضا 

حد مواقع التواصل أنفسية و معرفة أعراضه و عن كيفية العالج و الوقاية منه من خالل ال
 بوك( . االجتماعي )فيس
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 تعريف المرأة المبحث األول : 

 المرأة :  -1-1

،  كما أنها   تعتبر المرأة من الكيان الكلي للمجتمع و جزءا ال يتجزأ  منه  : لغة
و نهضتها على األرض ، و أن لها دور   علها غاية إلنماء الحياةج مكملة للرجل و 

ها بشكل جّيد الذي يعود بالمنفعة  ك لبذل و استغالل قدراتحساس في المجتمع ، و ذل
فيؤدي إلى ضياعه  و تشتته ، و كذا إلى هدم األسر و  للمجتمع ، و إذا كان عكس ذلك 

لمجتمع كله  كله ، و إذا فسدت فسد ا عة مدرسة إذا صلحت صلح المجتمعليه يقال " المرأ 
من أهم األدوار كاألمومة ، و التي تعد " ، كما أن المرأة تكون حسب مكانتها في المجتمع 
ومنحهم   اماتها بأفراد العائلة و مشاكلها في حياتها فيها يبنى المجتمع ، وتكون أغلب اهتم 

تنشئتهم و تربيتهم على ا ة في أوقاتهم الصعبة ، و كذالدعم العاطفي و النفسي خاص
  كما جاء يهتم بالعطاء  لمبادئ و القيم الصحيحة الحقة ، و الذي يمثل جيل المستقبل وا

دت شعبا طيب األعراق " ، أعد –في قول الشاعر حافظ إبراهيم " األم مدرسة إذا أعددتها 
العمل  و ر اقتحمتها في عدة مجاالت كما أصبحت لها مكانة مرموقة في المجتمع و أدوا

 1اة ن كما أنها مساندة للرجل فيه . في جميع مناحي الحي

و من معجم  الوجيز هي مؤنث الرجل المرأة تعني في المعجم أصل كلمة    : اصطالحا 
هو ذكر اإلنسان  ي أنثى اإلنسان البالغة ،  كما الرجله –معاني العربي جمع نساء 

أو  ين الجنسين الرجل و المرأة لوجي بيو ه الكلمة لتمييز الفرق البالبالغ و تستخدم هذ
كما يستخدم مصطلح   بشرية المتنوعة ات الالتمييز بين الدور االجتماعي بينهما في الثقاف

 2  الفتاة للداللة على امرأة شابة ، عازبة .  

 

 
 

 
 على   2020-4_8يوم  wwww.mawdoo3.com / ، موضوع  قال عن دور المرأة في المجتمعموان ،محمد مر 1

 20: 30 الساعة  
 wiki .wikipedia.orgare<امرأة ، موقع ويكي بيديا2
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 المبحث الثاني : سرطان الثدي وأعراضه 
 : سرطان الثدي - 2-1

و التكاثر دون نظام أو قيد و من  نقسام باال سرطان بكتلة خلوية أخذتيقصد بال
 . 1ة تؤديها العضوية التي نشأ منها و وظيفغير أن يكون للخاليا ورمية المتكاثرة عمال أ

التي  ي و لجسم أكثر من حجمها الطبيع كما سرطان الثدي يتمثل في خلل نمو لخاليا ا
م بشكل وجود ور أي لة بذلك كتلة سرطانية ، تتكاثر بسرعة دون السيطرة عليها ، مشك

  ،  تي تموتبين الأساسي كون أن الخاليا الطبيعية تكون موازية ما بين التي تتكاثر و ما 
 كاثر . و في حال عدم الكشف عنها مبكرا تستمر تلك الخاليا في االنتشار و الت

غير  ى حميدة و ثدي منها الخبيثة و أخر و أن هناك نوعان من الكتل السرطانية في ال
ما تعالج عن طريق االستئصال الثدي الذي يعتبر عالج األكثر  التي غالبا ، ومميتة 

في باقي أعضاء الجسم و التي تعرف باسم  "النقيلة " ، و إذا انتشارها  شيوعا ، لعدم
شعة ألاللمفاوية يؤدي استئصال العقد المتضررة ، أو عن طريق ا لى العقدإوصلت 

وعية الدموية تكّون خاليا  ألإلى االة وصولها ي ح اليا السرطانية  و فللقضاء على الخ 
أهم األعضاء كالرئتين أو الكبد أو  تعتبر من  جديدة عبر مناطق معينة في الجسم و التي

رة ، حيث أنها تعيق الوظيفة الطبيعية الدماغ أو حتى العظام , مشكلة أعراض خطي
 2للجسم .  

 : أعراض سرطان الثدي  -2-2

رضهن لمرض سرطان الثدي من بين  و احتمال تع باتمن بين نساء المصا إن
  5%، و اللواتي يمثلن حوالي  اءهنأبهاتهن أو اللواتي ورثن جينا شاذا ، سواء من قبل أم

اللواتي يرثن جينات الشاذة وتكون لهن اإلصابات لهذا المرض ، و كذا  إجمالي من
بتهن  صاإا احتمال أيض، و في عمر مبكر و خطورة متزايدة في اإلصابة بسرطان الثدي 

 قلون و المبيض. بسرطان 

 
   26ص  سنة..د  ،  حة ,  صحة . دار براتيكوم , الجزائر طبيعة ,فال : , سلسلة   عن التدخيناإلقالع  جودي طوني , 1
   3120هنادي مزبودي  , سنة  : , تر   1. الرياض , ط  سرطان الثديديكسون ,  ر مايكالبروفيسو2
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  أكبر ؤدي بهم بخطرلونه ، مما يعند الرجال الذين يحم أما بالنسبة لجينات
 قد في عائالتهم أو أقاربهم  لإلصابة بسرطان الثدي ، و كذا الذين تكون لهم إصابات

الفحص  علىيمكنهم من العمل  أصيبوا بهذا المرض أي وراثيا نتيجة لجين شاذ ، مما
ن و معرفتهن إذ يحملن لجين شاذ ام ال، و الذي يؤدي بسببه لإلصابة بسرطا المبكر
 1% . 85و  60اذ تتراوح ما بين نسبتين  الثدي

          اض المزمنة التي تؤدي إلى اكتشافه لسرطان الثدي أعراض كغيره من األمر    -
 : عراضه تتمثل فيأ و من بين 

 توى الثدي .ى مسلة علوجود كت .1
 ير في شكل الثدي بظهور غّمازات أو تعرجات في الجلد .تغي .2
 التي تغطي الثدي و تغيرات أخرى .ت و إفرازات في البشرة ظهور تقرحا .3
ا ، مما يؤدي إلى ظهور انقالب الحلمة ،و دخولها إلى الثدي و تغير في سطحهم .4

 و حرشفتها .  كزيمااأل
 .2بط و تكتالت ثدية  تّورم تحت اإل  و كذاه ، وجود ألم في الثدي و تّورم .5
 

ليسوا بالضرورة منها  يعانون النساء التي لكن رغم وجود لهذه األعراض إال أن اغلب 
 مصابات بسرطان الثدي .

 

 

 

 

 

 
،   2016 –لنشر ل-الثقافة المشهرة مؤسسة هنداوي للتعليم و    –مقدمة صغيرة جدا  –السرطان نيكوالس جيمس ، تر: أسامة فاروق حسن ،  1

 .   21ص
 .  28، ص 2013، سنة  1لخيرية  للنشر و التوزيع  ، طودية االجمعية السع،  السرطان مد بن عبد الرجمان العقيل ، ح م 2
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 .  مرض سرطان الثدي العالج والوقاية من  3-1 المبحث الثالث :

األمور ذلك من ير الوقاية و العالج من مرض معين ، سواء كان مزمنا أم غ
ة العامة التي  ة و التي البد العمل عليها من أجل تحقيق الصحة الفردية على الصح المهم

مع ككل ، و من بين اإلجراءات الوقائية الالزمة خاصة بمرض سرطان  تحص بالمجت
 ي : الثدي و المتمثلة ف

           ة ، من الفاكهةتباع نظام غذائي صحي  يشمل حصص منتظمإوجوب  •
من السكريات و الدهنيات ، و االقتصاد في تناول   ، و كذا التقليلازجةطالخضار ال و

 . ية كالفيتامينات المكمالت الغذائ
دقيقة يوميا  30ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، عن طريق المشي لمدة  •

        10كل أسبوع ، مما يقلل من اإلصابة بسرطان الثدي ما بين  أيام من 5حوالي 
 % . 30ى ال

يق عمل تمارين تخص اليدين و الذراعين ، وتبليغ  الثدي بانتظام عن طر راقبة م •
في مستوى الثدي ، وكذا الفحص الدوري للثدي مما يؤدي عور بتغيير الطبيب في حالة ش

بر العوامل المساعدة في التقليل و  باالكتشاف المبكر للمرض ، و الذي يمثل من اك 
 الماموغرام . أو ما يعرف ب األشعةالصور ذا العمل بالتخفيف من اإلصابة ، و ك

  ل                 سح الثدي كسنة لم  69 -50العرض على النساء اللواتي يبلغن سن  •
 1.سنوات 3

 

 

 

 

 

 
    2-9-2020م : يو  an.aewww.albay  ،  2018-10-7ي دب كيفية الوقاية و الحد من اإلصابة .  –سرطان الثدي  البيان الصحي ،   1

http://www.albayan.ae/
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 : و مراحله  أنواع مرض سرطان الثدي  المبحث الرابع : 
 ي :أنواع مرض سرطان الثد 1-4

تة  و ثابو ال يعالج بطريقة وحيدة مرض  سرطان الثدي ،   من   هناك عدة أنواع
ب تساعده في تحديد العالج الخاص بكل نوع ، و معرفة مدى خطورة جوان كما أن هناك

     عوامل التي تثبت نوعيته و العمل عليها ، المتمثلة في حجم الورم مرض ، و كذا ال
 اره في العقد الليمفاوية  . و شكله تحت المجهر و مدى انتش

 نوعين أو فئتين هما :  و لسرطان الثدي

 ر الغازي: سرطان غيال •

    النوع من سرطان الثدي في خاليا التي تشكل بطانة فصوص الثدي  ينمو هذا
غصان ، و تعرف هذه ف بأوراق شجرة الثدي ، و القنوات المتمثلة في األو ما تعر أ

عوبة ، وتسمى أيضا بالخاليا السابقة للسرطان لصالخاليا بالالبدة أو غير غازية 
 . طان البد في القنواتسر  -و هو نوعان :   المجهر ن معرفتها إال عن طريق

 .ورم الفصيصي سرطان البد في الفصيصية ، و تعرف بال -

 السرطان الغازي :  •
   يكون هذا النوع من سرطان الثدي ، عند تجاوزه لخاليا القنوات و الفصيصات

وات  القني محلي في الثدي وصوال الى لى النسيج المحيط بها و يتميز باالنتشار داخلإ
الدم   لى مجرى إبط ن و أحيانا تمتد الى الغدد الليمفاوية  عادة تحت اإلالليمفاوية ، و 

 يمثل من األماكن األكثر شيوعا في انتشار المرض .، الذي 
و   الة عدم معالجته و يصبح غازي ن هذا النوع غير الغازي قد يتطور في ح أكما 

 لى فئات المتمثلة في :إسم الذي بدوره ينق 
 لى أصناف منها : إينقسم بدوره   المميز :األورام من النوع  /أ •
% 3لى إ 2تحت المجهر و يشكل نسبة أنابيب من الخاليايظهر على شكل أنبوبي : -

 من احتمال اإلصابة بسرطان الثدي و هو غير شائع . 
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ر ، و يمكن الشفاء  يشبه لسرطان األنبوبي و هو نوع نادر جدا و غير ضا: مصوفي -
 منه. 

ن( على شكل دوائر تظهر في سرطانية لمادة تسمى ) بالموسييفرز خاليا  يني :وسم -
 لنساء األكثر تقدما في السن .عة السينية و يصيب اشصور األ 

  نيف نوعه يظهر على شكل كتل محددة كأطراف سلسلة ، و يصعب تصحليمي : -
 إن كان غازي أم ال . 

لذين يحملون  دي ، و يكون عند الثكتل لينة و مستديرة في ا يظهر على شكل لّبي : -
 1ضل . ، و عادة ما تكون نسبة النجاة منه بشكل أفمعين جين 
 
 

 مرض سرطان الثدي :مراحل   -2-4 -

 مراحل و المتمثلة في :  5لى إتنقسم مراحل سرطان الثدي 

يكون ذات نوع   : يتميز فيها المرض في مراحله األولى المبكرة جدا ، ومرحلة الصفر  -
 في سرطان الالبد فقط .الثدي و يتمركز في  غير غازي 

في هذه رة ، حيث يكون السرطان مرحلة األولى : يكون المرض في مرحلة مبك  -
 نش . إرباع أالمرحلة ذات قياس صغير أقل من سنتمترين  في العرض حوالي ثالثة 

التي  يزال في بدايته ، و  لمرحلة الثانية : يصبح المرض في حالة مبكرة ، أي أنه الا -
   ة لى الغدد الليمفاويإيها ال يتجاوز السنتمترين بالعرض و انتشاره كون السرطان في

سنتمترات ، سواء  مع انتشاره الى   5لى إيها ما بين السنتمترين و يكون حجم الورم ف
  . الغدد الليمفاوية أو ال

   موضعه عيا النتشاره في خارجالمرحلة الثالثة : هنا يكون سرطان الثدي متقدم موض -
 .  ة البشرة المحيطة بالثدي و منطقة العقد الليمفاوية و جدار الصدرخاصة بمنطق

 ثل من بين المراحل األخيرة للمرض و الذي يكون ذات نوع نقلي المرحلة الرابعة : تتم  -
خارج منطقة الثدي و العقد الليمفاوية ّإلى مناطق أخرى  أي متنقل و منتشر في

 
     2016يناير لخدمات الرعاية الصحية ، قسم الكشف عن سرطان الثدي  و عالجه ورنيا ، إدارة كاليف يعالج سرطان الثددليل المرأة نحو  1

 .   7، ص 
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ل المرض في هذه المرحلة يكون احتمال كما ان لوصالدماغ ، عظام و الرئتين و كال
 1معالجته ممكنا .  

       أة المصابة بمرض سرطان الثديالصورة الجسدية للمر لخامس :المبحث ا 
 ،و التصور االجتماعي للمرض

 : ة للمرأة المصابة بمرض سرطان الثديالصورة الجسدي   - 1-5 -

لتي تشكل عنها  ساسية  ، و اأكثر ح  بة بمرض سرطان الثديتعتبر المرأة المصا
 خبيثا باإلصابة لهذا المرض الحاالت نفسية مرضية مستعصية  نوعا ما في عدم تقبله

س ن يمو أ وعدم الرضا بالجسد خاصة لتلك التي تعمل على استئصال الثدي كعالج لها
سية مشكال فر على حالتها الن، و الذي يؤثر و بشكل كبيمن أهم أجزائها و رمز ألنوثتها 

بأنها   حيث ترى   ات من القلق و الضعف و كذا حالة من العدوانية تجاه نفسها اضطراب
أخذ الدواء باستمرار و أنها خاضعة ألوامر الطبيب و تقبل نصائح و  مجبرة على

  بحيث يكون تفكيرها  تقبل نفسها خاصة بعد عملية البترال تستطيع إرشادات ، و كما أنها 
و التي تؤدي بها العالج ،  2في النوم و الشهية  ، و وجود اضطراب الموتالوحيد في 

إلعطائها أمل في الحياة من جديد ، و إن كان ذلك غير  لجسدي من طرفين النفسي و ا
و عدم اكتشافه المبكر من قبل ،  مرضممكن خاصة حينما تكون في أيامها األخيرة من ال

 ذا المرض  .ه  لمفيدة لتصديت ابحيث يعتبر من أهم العالجا

ضة  و عر  ا أن المرأة المصابة بمرض سرطان الثدي تكون أكثر ضعفا و تضرراكم
لألمراض األخرى لنقصها للمناعة ، و التي يمسها نوع من التهميش خاصة من قبل  

رغم   و ود أفعال مختلفة تجاهها ، و نظرة مألوفة عنهاأطفالها ، حيث تكون لهم رد
هور شيئا فشيئا ، و كذا في قيمتها الجمالية و  تمع و األسرة تتديمتها في المجمكانتها و ق

نجاب من جديد ، و ذلك لكي ال تكون معرضة للخطر اإلتستطيع  ومة كونها ال حتى األم
 أكثر من قبل سواء من الطفل أو حتى األم .

 
 12المرجع السابق ص  1
س العيادي و الصحة العقلية ، جامعة عبد  في علم النف شهادة لنيل الماسترالصورة الجسمية عند المريضة بسرطان الثدي ، فؤاد معمري .  2

على الساعة   13/4/2020تم االطالع عليه يوم   2014/2015العلوم االجتماعية قسم علم النفس بتاريخ   ، كليةن باديس مستغنم الحميد اب

20 :00  
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 : لمرض سرطان الثدي  التصور االجتماعي  - 2-5
التي يأخذها المجتمع  لثدي بتلك النظرة مرض سرطان اتصور االجتماعي ليتمثل ال

بر كعائق لهم في حياتهم اليومية ، كما  و التي تعتو حتى األسرة لمرضى سرطان الثدي ، 
يد المسار  يعتبر التصور االجتماعي لهذا المرض من بين اإلجراءات التي تفسر تحد

الت من قبل  الذي له دالللمصابين به ، و "   trajectoire " de la maladie المرضي 
ءت به حسب ما جا المجتمع و كل حسب نظرتهم له ، وكيفية عالقتهم بهم و هذاأفراد 

في دراستها حول مواقف و سلوكيات    « A .KAUFMAN»الباحثة " كوفمان " 
بأن المصابين بهذا المرض تكون لهم مواقف داخل ت توصلالمرضى بالسرطان ، و التي 

و يصبح يشكل كأثر لجرح   رة تصديهألطباء و كذا األس رها تساعد امجتمع ، التي بدو ال
 يحمله المريض . 

االجتماعية  و تغيراتها    لصورة و النظرة االجتماعية بتحديد العالقة ا تتمثل اكم
و تى مع المجتمع و كذا معرفة سلوكياتهم لمرضى سرطان الثدي ، سواء مع األسرة أو ح 

فراد  بطة به ، و التي يستخدمها أالمرت ارات و الكلماتة العبو كذا معرففي الحياة  أدوارهم
وكذا   .لخبيث و عقاب لصاحبه أو لتخفيف لذنوبه ، كالمرض االمجتمع لهذا المرض 

في  اجودهو  من فرضوجود صعوبة تكيفهم مع الحياة اليومية بشكل معقد ، و لهذا البد 
و   ابوجوده ا ة و تحسيسهلعائلتم عن طريق مساعدة األطباء و أفراد اجماعة و التي ت

 .1  معتادةال ابحياته  اكن الرتباطهض لس بشخص مرييقيمته االجتماعية و ل
هناك عدة تصورات و نظرات مختلفة و متغيرة  من شخص ألخر ، كونها ليست ثابتة بل  

ما هو الحال بالنسبة لمرضى  رؤى متنوعة ، كفي كهم ر و ذلك لتشاتتغير حسب اآلراء ، 
مراض أل من انظرون على أنه مرض مميت كغيره ن أغلبية الناس يأو  ، دي الث سرطان

، مما يسبب في الطالق   كما أنه يؤدي إلى خلل في العالقة الزوجيةو الخطيرة الخبيثة ، 
تبرونه داخل خانة  ما يع  المرأة ب به اصت و أن في حين  كونه يمثل عاقة جسدية فيها ، 

كونه ال يوجد له عالج  ي قادر على الموت طب قو  الموتى ، و الذي يعتبر رمز لفشل
من األخرى كسرطان   أشد خطورة و يتمثل مرض سرطان بدرجات مختلفة و  محدد

 
،   للنشر و التوزيع ، عمان ، ط مكتبة حامد   ، دار رضى السرطان( االسرة والصحة )دراسة سوسيوأنثروبولوجيو لم،ا. مشري فريدة  1

 200ص  2016سنة 
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اصة في أيامه  خ الثدي الذي تكون أعراضه شبه غامضة و غير معروفة بشكل جيد 
اء  ة به في عدم الكشف عنه مبكرا مما يساعدها في الشفما يشكل عرضة للمصاباألولى م

 1ولو بقليل .  منه
 

ي الثدي من خالل موقع التواصل االجتماع  توعية المرأة لمرض سرطان - 3-5 -
 : فيسبوك

  في ظل وجود األمراض المزمنة و انتشارها بشكل كبير ، خاصة في لدول العربية 
     منها ، و كذا بلوغها لنسب متفاوتة  كيفية التوعية الصحيةلعدم نقص في معرفة و 

عالم دور  سائل اإلسرطان الثدي ، أصبح لو ما هو عليه بالنسبة لمرض خرى كمن سنة أل
رها للثقافة الصحية و تحقيق التوعية ، لهذا تعد مواقع التواصل  وظيفي و فعال في نش

في مجال التوعوي   خداما و اهتماماعالم الجديد األكثر استاالجتماعي من بين وسائل اإل
الحكومية التي و المؤسسات  قبل الهيئات ات منبقضايا الصحة ، و من بين استخدام

حجم المرض و الذي أصبح يشكل ظاهرة   تسعى جاهدة للتقليل و إيجاد حلول لعدم تفاقم
 .  في وقتنا الحالي 

لحمالت التوعية من قلت اعالم و االتصال انتومع التطورات التي يشهدها قطاع اإل
إلى وال و ص المجالت و الملصقات حف ، عالم التقليدي كالتلفزيون ، و اإلذاعة ، الصإلا
و االنتشار  ن ميزاتها السرعة الفائقة عالم الجديد و ما توفره من وسائط مختلفة ومن بيإلا

التقليدية التي   في عمليتها الواسع و التفاعلية ، لم تعد تقتصر المواقع التواصل االجتماعي 
أصبحت تتخطى ذلك  ، بلتدامستج  أخر عرفةم و العالمر عب نشأت من خاللها للتواصل

 2اختراقها لجميع مجاالت الحياة ، من بينها المجال الصحي .و 

خاصة  ”بوكفيس“وعليه تتضمن التوعية الصحية عبر مواقع التواصل االجتماعي 
ية ، و التي تكون من خالل  اإلرشادات التوع لفة في تقديمها للنصائح ومخت لعدة أساليب

 
مجال الصحة ،  موسوحات سوسيولوحية  في . رسالة لنيل شهادة الماستر في تصور المرأة حول سرطان الثدي  سيبة ،  مودي حمح   1

 .   48،    ص  2015-2014مستغانم ، سنة 

 
حمالت   ،"  1.018.120أكتوبر : زائرية لألبحاث العلمية و الدراسات العدد الرابعالمجلة الج   ، أ .سلمى مساعدي  د. نفيسة  نايلي   2

، جامعة العربي  "  -نموذجا –التوعية المرورية عبر الفيس بوك  –التوعوية االلكترونية من خالل شبكات التواصل االجتماعي في الجزائر 

 20 00:-، على الساعة  2020-05-29 –يوم ، االطالع عليها  186بن مهيدي أم البواقي ،  ص 
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ون من عدة أشخاص سواء  ا الموقع ، بحيث تتكمي هذخدإنشاء لمجموعات من طرف مست
ثدي مثال و أطباء و حتى أصحاب التجربة  أخصائيين ألمراض معينة كمرض سرطان ال

رض ،   ليمة أو حتى المصابة بالمالذين مروا بهذا المرض ،  و التي تكون للمرأة الس 
كر لعدم  المب يصوذلك من أجل تقديمهم لنصائح و كيفية التغلب عليه ، و كذا التشخ 

تكون عن  و القضاء عليه قبل فوات األوان ، و معرفة أعراضه  ، بحيث  تفاقم المرض
التي تبث من    طريق  دمجها لوسائل متنوعة من فيديوهات أو صور و حتى منشورات 

،    ر على صحة و سالمة المعلومات  التي يقدمونهال هذه المجموعات ، بغض النظخال
و االعتماد عليها بشكل كبير و ملحوظ  لى كثرة استعمالها دى إأ ، مماو كذا قلة التكلفة 

بحيث بالتواصل نحمي أحبتنا من سرطان الثدي " موعة " هي متعددة من بينها مج 
التي تتكون  ان "" تجربتي مع السرطذا مجموعة مشتركة  ، و ك   1763تتضمن حوالي 

من بينها  لثدي " ا  سرطان" نساء التحدي ضد مشتركة فيها ، و مجموعة  5549من 
ركة ، و  مشت  2915تحتوي على " سرطان الثدي يجمعنا " تركة  و مجموعة مش1917

الحتوائها على  " رحلة المليون حملة التوعية ضد سرطان الثدي "  كذا مجموعة 
 مشتركة .  30153

            نشورات التي تخص المصابات بمرض سرطان الثدي  و من بين  الم
        مجتمع خاصة  ، و المتمثلةو االعتناء بهم من قبل المايهم ف الى ح و التي تهد

 .    تكون مكتوبة في أساور توضع في األيديي و الت " ال تلمس ذراعي " رفي شعا
و    بط في اإلاستئصال الغدة الليمفاوية  اعها بالخطأ قد يتمذا تم خدش أو لمس ذر حيث إ

 إذا حدث أي خدش بذراعها ال يشفى . 

ار أيضا صنع لمساعدة المريضة  و يقاس ضغطها ، فهذا السو منوع أن تحقن أو كذا م
 الى المستشفى . باء بوضعها الصحي في حال إذا نقلتو كذا لمعرفة الممرضين و األط

     ل أغراضالمساعدة ، و إعطائهم يد العون  خاصة إذا كانت تحمو لهذا يجب ا
           العيادات الطبية أو البلدية أو حتى  يدو اسمحوا لهم الدور سواء في مركز البر 

كي ال يتم   ا للجلوسسائل النقل خاصة أذا كانت تعج بالمسافرين ، وفروا لها مكانو في و 
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غماء . "  حتى اإل ا تصاب باإلعياء و الدوار ، فكثيرا م عطبها و هي واقفة في وسطهم 
 ". األرض يرحمكم من في السماء  ارحموا من في
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 :ل خالصة الفص -
   ة بنسبة عالية مقارنة بالرجل صيب المرأ سرطان الثدي مرض مزمن و فتاك ي

و  أو لتوقفها الرضاعة تعرض به ألسباب مختلفة خاصة عند بلوغها لسن األربعين التي تو 
مما   محددة و أخرى غير واضحة  ، و له أعراض ليهذا وجود أساب أخرى قد تؤدي إك

ض ليست  شف عليه مبكرا ، حيث أن هناك أعرامرأة إلى العمل على الكمح باليس
      دورها تكشفها المرأة عند الفحص بالضرورة تكون لمرض سرطان الثدي ، و التي ب

لي ، و أن له عدة وسائل متنوعة تستطيع المرأة من خاللها قبل تفاقم أو التشخيص األو 
بوك (  )فيس أو مواقع التواصل االجتماعي، لجديد و التي تكون عبر اإلعالم ا الوضع ،

 مثال . 
جه إلى الطبيب يل عملية الكشف و كذا لتجنب اإلصابة منه دون التو من أجل تسه       

حساسها بأعراض يا من قبل المرأة ، و ذلك عند إبمعنى تشخيصه يكون ذات المختص 
سها تجاه هذا المرض عية نفها  الحرص و الوقاية و تو و لهذا يجب عليمماثلة للمرض ، 

الذي   لتقليل من تفاقم هذا المرضأجل عدم تعرضها لإلصابة منه و كذا الخبيث من 
 . اعية صحية تصيب المرأة ظاهرة اجتمأصبح ك

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 الثالث  الفصل  
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 تمهيد : -

ول  و أن لكل  صمثلة في الفلمي خصائصه التي يتميز بها   ، و المتلكل بحث ع
النسبة لبحثنا الخاص بالفصل التطبيقي ، يحتوي بدوره  ، أما ب    لى مباحثفصل يتجزأ إ

و المتمثلة في الدراسة أدوات البحث العلمي  المعتمدة   إلى  مباحث باستعمالنا  ألداة من
 : من بينها حث ثالثة مبا( مفردة مقسمة إلى 60ت على )، التي احتو في استمارة  استبيان

 لعينة البحث .  مة اعالالبيانات المبحث األول :   -

لتوعية  المبحث الثاني : تمثل في تعريف لموضوع البحث و المتمثل في معنى ا -
 . الصحية و مواقع التواصل االجتماعي 

 المبحث الثالث: المرأة و سرطان الثدي . -
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 الدراسة االستطالعية :  -

تلك  أنها  على  االستطالعية  الدراسة  األولي  تعرف  إليها األبحاث  يلجأ  التي    ة 
دراست خالل  و من  األدالطالب،   الدراسات  في  تمثلت  التي  هذه   حول نا  العلمية  و  بية 

م كانت  التي  و   ، بحثنا  تطرق موضوع  بحيث   ، ماي  شهر  إلى  الدراسة  بداية  فيها ن      نا 
 . إلى جمع المعلومات حول موضوع البحث ، و تحديد المصطلحات و المفاهيم العلمية

قم الميدو كذلك  بالدراسة  الموضوع  نا  حول  تمث،  انية  دراستنا  التي  في معرفة  لت 
معرفتهم حول دور   استجوابنا لعدد معين من أفراد عينة البحث و عن  ميدانيا من خالل 

 اعي في التوعية الصحية للمرأة عن مرض سرطان الثدي.مواقع التواصل االجتم
 ن بينها : لية ، و التي مومنه تطرقنا إلى طرح األسئلة التا

 رفين عن مرض سرطان الثدي؟ماذا تع -
 كيف توعين صحيا من هذا المرض ؟ -
 موقع التواصل االجتماعي كافي للتوعية منه ؟و هل  -

إذ  حي  ، بينها  فيما  متباينة  اإلجابات  كانت  سرطان ث  مرض  يرون  أغلبيتهن  أن 
التي أعراض  له  و   ، المرأة  يصيب  خبيث  و  مميت  كمرض  عليه   الثدي                تدل 

أصبح   أن  التو  مواقع  في  المتمثل  الجديد  نموذجا اإلعالم  االجتماعي)فيسبوك(      واصل 
االكو  يمكن  ال  و  خاللها  من  للتوعية  فقط  بديلة  المبكرسيلة  بالكشف  إال  عليها         عتماد 

 و الفحوصات . 
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         المنهجية المتبعة : -

منهج الوصفي في المثل اعتمدنا في دراسة بحثنا على المنهج العلمي المتبع ، و المت      
  على المجتمع ككل ،   د و تعميم نتائجها لدراسة الحالة ، و ذلك لمعرفة الظاهرة بشكل جيً 

رب و األنجح في  ي تعتبر الوسيلة األقتقنية من تقنيات البحث و التمستخدمين في ذلك  
دراستنا   حول موضوع  المعارف  و  للمعلومات  تتمثل جمعنا  التي  استبيان    و  استمارة  في 

توي على ( سؤال مقسم إلى ثالثة مباحث ، و أن لكل مبحث يح 20وت على )حيث احت
 من عينة البحث ، و التي تتمثل في :   ( مفردة60أسئلة فرعية  ، موزعة على )

به  األ  حورالم -1 نعني   : العامة  ول  لمعرفة    البيانات  أجل   من   ، للمستجوبات 
 ة . اعية ، و المدنية و الصحيالسن ، و حالتهن االجتم

التواصل    حورالم -2 التوعية الصحية ، و مواقع  االجتماعي  الثاني : تمحور في 
 بالنسبة للمرأة . 

إلى  ما    ل الوصول، من أج   لثالث : تمثل في المرأة و سرطان الثديا  لمحورا -3
 عند المرأة ، و ماذا تعرف عنه من أعراض و أـسباب المؤدية  هو سرطان الثدي  

   اقع التواصل االجتماعي)فيسبوك(.  الل مو إليه ، و كيف تتوعى منه من خ
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 :  عامة البيانات الألول :  ا بحث الم -

 لعينة البحث   الفئة العمرية ( :1) جدول رقم

 النسبة %  تكرار ال العمرية  الفئة

18  -25 17 28.3 

26- 35 31 51.7 

36-45 11 18.3 

46  -  55 1 1,7 

56- 60 0 0 

 0 0 65أكثر من 

 100 60 المجموع 

 

            كثر نسبة مقدرة( ، نالحظ أن الفئة العمرية األ1رقم )من خالل جدول 
مرية الثانية بنسبة  ( ، لتليها  الفئة الع35-26ن )  تتمثل في السن ما بي % 51,7ب 

في  % 18,3بنسبة ( و بعدها الفئة العمرية الثالثة 25-18التي ما بين السن)  % 28,3
    التي ما بين السن %1,7بنسبة ي األخير الفئة العمرية ( ، و ف  45-36السن ما بين) 

و لم   تسجل أي نسبةسنة لم  65( و أكثر من 60-56، بينما الفئتين) ( 46-55) 
 ى أي تكرار ، و عليه الفئة العمرية األكثر نسبة هي الفئة الشبابية . تحتوي عل
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 ( 1شكل رقم )                               

 

 لعينة البحث  لمستوى التعليمي(: ا2ل رقم )جدو

 النسبة %  التكرار  التعليمي المستوى 

 0 0 ابتدائي 

 1,7 1 توسطم

 8,3 5 الثانوي 

 90 54 جامعي 

 100 60 جموع الم
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  ى ( نالحظ من خالله أن المستوى األكثر نسبة تتمثل في المستو 2جدول رقم )
ر و تحسن مستوى التعليمي على تطو % ، حيث يدل هذا 90و الذي قدر ب  ،  الجامعي

ستوى المتوسط الذي قدر ب  % ، و بعدها الم8,3ليه المستوى الثانوي بنسبة للمرأة ، و ي
 على أي فئة .         ير تمثل في االبتدائي الذي لم يحتوى % ، و المستوى األخ 7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2الشكل رقم )                                    
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 لعينة البحث الجتماعية  (:  الحالة ا3رقم ) جدول

 النسبة %  التكرار  عية الحالة االجتما

 61،7 37 عزباء

 30 18 متزوجة 

 6,7 4 مطلقة 

 1,7 1 أرملة 

 100 60 المجموع 

الحالة  ( يمثل لنا الحالة االجتماعية ألفراد عينة البحث ، و أن 3جدول رقم )
، لتليها فئة   %61،7درت بنسبة التي قالعازبات جتماعية األكثر نسبة تمثلت في فئة اال

% ، و في األخير فئة  6،7%، و بعدها فئة المطلقات بنسبة 30بنسبة ات المتزوج 
 . أقل نسبة% ك1,7األرامل  ب 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3الشكل رقم )



 ير موقع التواصل االجتماعي )فيسبوك( رطان الثدي عواقع المرأة بمرض س            ـــطبيــقي      الجــانب الت

 

67 
 

 لعينة البحث لمهنية ا( : الحالة  4جدول رقم )

 ة % النسب  التكرار  المدنية   الحالة

 43,3 26 متمدرسة 

 41،7 25 موظفة 

 15 9 ماكثة في البيت 

 0 0 متقاعدة 

 100 60 المجموع 

كأعلى نسبة و  متمدرسةالتبين أن حالة   وللمرأة   ة مهني( يمثل الحالة ال4جدول رقم )
لت في % ، و كأخر حالة تمث41.7سبة % ، و تليها حالة موظفة بن43,3التي قدرت ب

  ة للمرأة جيدة ، بينما في حالةالحالة المدني % ، و عليه فإن15بنسبة ماكثة في البيت 
 . وي على أية مبحوثمتقاعدة لم تحت

 
 ( 4الشكل رقم )                                
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 لعينة البحث ( : الحالة الصحية 5) جدول رقم

 النسبة %  ر التكرا الحالة الصحية 

 مزمن ال تعاني من مرض 

 ( ) سرطان الثدي

56 93 .3 

مزمن    تعاني من مرض
 ن الثدي ()سرطا

4 6 .7 

 100 60 المجموع 

( يمثل لنا الحالة الصحية للمرأة لمعرفة إن كانت تعاني من مرض  5 جدول رقم)
المرض و ال  ي أم ال ، حيث ظهر بأن أفراد عينة البحث لم يصيبوا بمزمن كسرطان الثد

اللواتي % 6.7ا المصابات به نسبتهم % ، أم93.3بتهم ب يعانون منه و قدرت نس
 أفراد من العينة .  4 نثليم

 

 

 

 

 

 

 

 (5الشكل رقم )                                 
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 اصل االجتماعي )فيس بوك(الثاني : التوعية الصحية و مواقع التو المبحث  •

 عند المبحوثات للتوعية الصحية   مفهوم( : معرفة 6جدول رقم )

 النسبة %  التكرار  ى التوعية الصحية عنم

 55 33 التوجيه ف و التثقي

 26,7 16 النصح و اإلرشاد 

جمع معلومات صحية و 
 مفيدة 

11 18,3 

 100 60 ع المجمو 

صحية عند المرأة ، من خالل ثالث  للتوعية ال هومف( يوضح لنا م6جدول رقم )
ثقيف و التوجيه كأقرب مفهوم  اقتراحات لتحديد مفهومها ، و التي من بينها معنى الت

             %26.7ب  رشاد% ، ثم يليها معنى النصح و اإل55ة نسبللتوعية الصحية ب
دل % ، و عليه المعاني المقترحة ت18.3بنسبة و بعدها جمع معلومات صحية و مفيدة 

 على مفهوم للتوعية الصحية عند المرأة و كل حسب مفهومها الخاص  بها . 

 
 ( 6)الشكل رقم                            



 ير موقع التواصل االجتماعي )فيسبوك( رطان الثدي عواقع المرأة بمرض س            ـــطبيــقي      الجــانب الت

 

70 
 

ادي االمراض  التوعية الصحية إن كانت عامل أساسي لتفمعرفة : (7جدول رقم )
 ند المستجيباتعالمزمنة كمرض سرطان الثدي مثال 

 

التوعية الصحية عامل أساسي  لتفادي  
 رطان الثدي مثال األمراض المزمنة كمرض س 

 

 التكرار 

 

 النسبة % 

 78 47 نعم

 20 12 ال

 1,7 1 حيانا أ

 100 60 المجموع 

مراض  سي لتفادي األاين لنا معرفة التوعية الصحية كعامل أس: يب ( 7جدول رقم )
ث تبين أن هناك من تراها كذلك من أجل تفادي انتشاره و المزمنة كسرطان الثدي ، حي

% كأعلى نسبة و هناك من يرون  العكس من ذلك 78ت نسبتهم بلغالكشف المبكر عنه 
كوسيلة لتفادي المرض ا تكون خر يرجح بأحيانآلا%و البعض 20رت نسبتهن ب و قد

% . 1.7ا قدرت بونسبتهن قليلة جد

 
 (7الشكل رقم )                          
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عند   :يمثل الوسائل األكثر مصداقية في التوعية الصحية( 8جدول رقم )
 المبحوثات 

 النسبة %  التكرار  الصحية الوسائل األكثر مصداقية في التوعية 

 45 27 ل االجتماعي (نت )مواقع التواصاالنتر 

 31,7 19 الكتب 

 21,7 13 لتلفزيون اإلذاعة و ا

 1,7 1 الصحف و المجالت 

 100 60 المجموع 

ة الصحية بالنسبة يبين لنا الوسائل األكثر مصداقية في التوعي(: 8جدول رقم )
بلغت أعلى نسبة   ل االجتماعي ( حيث)مواقع التواص للمرأة ، و التي من بينها االنترنت

ها الكتب كثاني وسيلة معتمدة بنسبة  % ، و تلي45 من قبل افراد العينة ، و التي قدرت ب
% ، بينما الصحف و المجالت كأخر  21.7%، و بعدها اإلذاعة و التلفزيون ب 31.7
 % .1.7بنسبة وسيلة 

قبل   التوعية الصحية من كثر مصداقية فيو عليه تعتبر االنترنت من الوسائل األ
 ومية . ي حياتها اليرة اعتمادها عليها كونها المسيطرة فلكث المرأة 

 
 (8الشكل رقم )                                
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بالنسبة  للتوعية الصحية : يمثل الموقع الذي تفضل المرأة استخدامه بكثرة  (9جدول رقم )
 للمبحوثات . 

بكثرة   ع الذي تفضل المرأة استخدامهالموق
 ة الصحية للتوعي

 النسبة %  التكرار 

 70 42 فيسبوك

 21,7 13 اليوتيوب 

 8,3 5 غرام تاالنس

 100 60 المجموع 

  يوضح من خالله الموقع الذي تفضل المرأة استخدامه بكثرة ( :9جدول رقم )
      % 70بوك " بنسبة فيس"ة و المتمثل في موقع التواصل االجتماعي  للتوعية الصحي

      %، و في األخير موقع االنستغرام21.7ي ب ثاني موقع اجتماعليه اليوتيوب كو ي
كثرهم استعماال على غرار المواقع فيسبوك سهل االستخدام و أ أن  كون  .%8.3ب 

 التواصل االجتماعي األخرى . 

 

 

 

 

 

 ( 9الشكل رقم )                            
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توعية  بوك(  في ال) فيس االجتماعي  اصلثير شبكة التو يمثل مدى تأ( 10جدول رقم )
 ثات . و عند المبح الصحية للمرأة 

 

ة الصحية  تأثير شبكة التواصل االجتماعي في التوعييبين لنا مدى (: 10دول رقم )ج
% ، كماّ أنا لم تؤثر في الوعي  73.3رأة ، حيث أنها زادت في الوعي الصحي بنسبة للم

                     %  11.7الخاطئة بنسبة  %، و نشرها للمعلومات15الصحي بنسبة 
أثر في رفع المستوى   جتماعي لهااالصل و عليه المعلومات المتوفرة في مواقع التوا

 الصحي للمرأة .

 

 

 

 

 

 ( 10الشكل رقم )

التواصل االجتماعي   ثير شبكةى تأمد
 بوك( في التوعية الصحية للمرأة)فيس

 النسبة %  التكرار 

 73,3 44 زادت في الوعي الصحي

 ي الوعي الصحيلم تؤثر ف

 

9 15 

 11,7 7 نشر المعلومات الخاطئة 

 100 60 المجموع 
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بالنسبة  ية الصحية  ة المعلومات التوعيمثل مدى  ثقة المرأة في صح : 11جدول رقم 
 للمبحوثات 

 النسبة %  التكرار  ية الصحيةلمعلومات التوعة المرأة في صحة اثق

 58 35 قليال

 38,3 23 نعم

 3,3 2 ال

 100 60 جموع مال

علومات  يلة  في صحة المقلالمرأة  ثقةأن    ( 11خالل مالحظتنا للجدول رقم )من 
%  ، و  58بوك ( بنسبة لتواصل االجتماعي ) فيسية الصحية المتواجدة عبر موقع االتوع

% ، بينما اللواتي ال يثقن فيها أبدا قدرت نسبتهم 38.3يثقن ثقة تامة بنسبة  أن من بينهن
مات  ك أهمية في نشره للمعلو بو قع التواصل االجتماعي فيسن للمواقط ، أي أف% 3.3ب 

 حية .ية الصالتوع

 
 ( 11الشكل رقم )                           
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 الثالث : المرأة و سرطان الثدي  المبحث  •

:  يمثل معرفة سرطان الثدي عند المرأة ، حيث كانت أغلبية  12رقم ؤالتحليل س
حث ، بأنه مرض خبيث يصيب المرأة  عينة البقبل المستجوبات لاإلجابات عليه من 

      ين ،   و بالخصوص المتزوجات  ،  الذي يتشكل لوغها سن األربعخاصة عند ب
 . في خاليا الثدي بسبب الكتمان و الصدمات النفسية  

        يمثل معرفة سن مناسب تصاب به المرأة بسرطان الثدي (: 12م )جدول رق
 .  ات بجيلدى المست

 النسبة %  التكرار  طان الثدي ب تصاب به المرأة بسر مناسسن 

 50 30 ال

 28,3 17 منع

 21,7 13 نا أحيا

 100 60 المجموع 

 

به المرأة  ( يوضح لنا معرفة إن كان هناك  سن مناسب تصاب12جدول رقم) 
المرض  بسرطان الثدي ، حيث أن هناك من ترى ال يوجد سن محدد تصاب به المرأة بهذا 

% ، و البعض 28.3من ترى ذلك ممكن بنسبة  % بينما هناك50تهم بت نسبو قدر 
ب  من أحيانا المرض يصيب المرأة في سن معين و قدرت نسبتهخر يرون أن ممكاآل

ي يحدد إن كانت المرأة مصابة بالمرض أم ال و % ، و عليه ليس السن هو الذ21.7
 . لذلك ال بد من الكشف المبكر و الفحوصات 

 

 



 ير موقع التواصل االجتماعي )فيسبوك( رطان الثدي عواقع المرأة بمرض س            ـــطبيــقي      الجــانب الت

 

76 
 

 

 
 ( 12الشكل رقم )                               

 

 

نا معرفة األعراض التي تذل على اإلصابة بمرض يبين ل( :   13يل سؤال  رقم)تحل
 سرطان الثدي 

أن أعراضه تتمثل في تغير في  بحث  بال ينة  فأغلبية اإلجابات عليه من طرف أفراد ع
 و احمراره و ، ض و دميازات لسائل أبإفر حجم الثدي ،  و ألم في الصدر ، و كذا وجود 

 رجة حرارته. انتفاخه و ارتفاع د
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يمثل معرفة  إن كانت هناك أعراض مماثلة بالضرورة تكون المرأة : (13)م جدول رق
 .  ثاتعند المبحو مصابة بسرطان الثدي 

وجود أعراض مماثلة بالضرورة تكون المرأة  
 مصابة بسرطان الثدي 

 النسبة %  التكرار 

 48,3 29 ال 

 40 24 ا ربم

 11,7 7 نعم

 100 60 المجموع 

ان هناك أعراض مماثلة لمرض سرطان الثدي ( إن ك13يوضح لنا جدول رقم)
فض ذلك و ان ليس ، وعيه هناك من ير  للمبحوثات  بالضرورة تكون المرأة مصابة به

ن الثدي و ابالضرورة تكون نفس أعراض المرض في المرأة يمكن قول أنها مصابة بسرط
نسبة أن ربما تكون كذلك و ذلك ب % ، بينما هناك من تشكك في ذلك  و48.3 نسبتهم

أما اللواتي يرون بما أن هناك أعراض مماثلة للمرض بالضرورة تكون المرأة  ،40%
%  ، و عليه ال يمن إثبات هذا إال عن طريق  11.7سبتهم بمصابة به و قدرت ن

أم ال .  لمرضإن كانت حاملة ل دللمرأة و التأكي الفحص الذاتي

 
 (13الشكل رقم )                               
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( : يمثل معرفة عن كان مرض سرطان الثدي يصيب النساء أم 14جدول رقم )
 عند المبحوثات  حتى الرجال ام ال 

ض سرطان الثدي يصيب مر 
 النساء أم حتى الرجال 

 النسبة %  التكرار 

 50 30 نعم

 30 18 ال 

 20 12 يانا أح

 100 60 موع المج 

كان مرض سرطان الثدي   ( يبين لنا مدى معرفة إن14 رقم)ن خالل جدول م
، بينما   %50يصيب النساء أم حتى الرجال ، حيث هناك من ترى ذلك بنعم بنسبة 

% ، و هناك من يرجح بأحيانا يصاب الرجال 30بال و نسبتهم قدرت بخر ألاالبعض 
 لمرأة . ة بات شاذة ال يؤخذ بها مقارنو يكو ذلك في حاال% 20نسبة بهذا المرض ب

 

 

 

 

 

 

 

 ( 14)الشكل رقم                                      
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  المبحوثات   عند ية الصحية حول مرض سرطان الثدياإلرشادات التوع:  15جدول رقم 
. 

ية الصحية حول مرض  اإلرشادات التوع
 سرطان الثدي 

 النسبة %  التكرار 

 60 36 به ب اإلصابة جل الوقاية و تجن من أ

 35 21 من أجل الكشف المبكر 

 5 3 الج الع البحث عن طرق 

 100 60 المجموع 

ية الصحية  التي  إلرشادات التوعيتضح لنا من خالل الجدول المبين أعاله ا
خذها المرأة حول مرض سرطان الثدي ، و التي من بينها من  أجل الوقاية و التجنب  تأ

نسبتهم  الكشف المبكر نما هناك من تأخذها من أجل %، بي60 ة به  قدرت بنسبةاإلصاب
، و لهذا   % 5نسبتهم و لمرضلق العالج طر عن  البحث خريات من أجلاألو ، 35%

 خذ بها . ب األفاإلرشادات التوعية الصحية مهمة و يج 

 

 

 

 

 

 

 (15الشكل رقم )                                  
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المرأة من صحة المعلومات المتوفرة على   تتحقق  : يوضح لنا كيف (16جدول رقم )
 .  لنسبة لعينة البحث ، با جتماعي حول هذا المرضاالمواقع التواصل 

تحقيق المرأة من صحة المعلومات المتوفرة على مواقع  
 واصل االجتماعي حول هذا المرضالت

 النسبة %  التكرار 

 66,7 40 ي موثوق الدخول إلى مواقع تكون ذات اتجاه طب

 26,7 16 جه إلى الخبراء كاألطباء مثال التو 

 6,7 4 األصدقاء و األقاربب المقارنة بتجار 

 100 60 المجموع 

على موقع  متوفرة ( عن كيفية تحقيق من صحة المعلومات ال16يبين لنا جدول رقم )
ت راابوك( عن مرض سرطان الثدي ، و الذي تضمن خيالتواصل االجتماعي )فيس

بلغت  ذيو ال ،بينها الدخول إلى مواقع تكون ذات اتجاه طبي موثوق من متعددة و التي 
الخبراء كاألطباء مثال ، و قدرت نسبتهم   يهناك من تتوجه إلى إل% ، و 66.7نسبته ب 

% ، 6.7اك من يأخذ بمقارنة تجارب األصدقاء و األقارب بنسبة % ، بينما هن26.7ب
 . يحات بشكل جدي و صح و ذلك من أجل أخذ المعلوم

 

 

 

 

 

 ( 16الشكل رقم )                               
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ا مدى تطور لمحتوى التوعية الصحية عبر الفيس بوك  عن يوضح لن(:  17جدول رقم )
حيث أن هناك من يرى أنها     ،عند المبحوثات  ة مرض سرطان الثدي ،أم بقيت محدود 

يرى بأنها تطورت   خر% و البعض األ48.3تطورت و زادت في الوعي الصحي بنسبة 
حدودة بنسبة ى أنها لم تتطور و بقيت مبر % ، بينما في األخير 41.7بشكل قليل ب

10. % 

فيسبوك طور لمحتوى التوعية الصحية عبر ت
 قيت محدودةعن مرض سرطان الثدي ، أم ب

 النسبة %  التكرار 

 48,3 29 نعم

 41,7 25 قليال

 10 6 ال 

 100 60 المجموع 

 

 
 ( 17قم )الشكل ر 
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تماعي  رأة عن مواقع التواصل االج لمالذي يبين معرفة رأي ا ( : 18تحليل لسؤال رقم )
عند )فيسبوك( إن كانت وسيلة كافية بالتوعية الصحية عن مرض سرطان الثدي  

 .  المبحوثات

حيث اتضح من خالل اإلجابات ال يمن االعتماد عليها كوسيلة و ليست كافية 
ي ك من يؤيد هذا ، و ذلك لنقص المعلومات المتوفرة فأن هنابالرغم من بشكل كبير 

و في بعض األحيان تكون غير صحيحة و ذات يسبوك( قع التواصل االجتماعي )فمو 
تعماله لكبر سنهم و يلجأن إلى الحمالت مصداقية  و كذا ليسوا كل النساء يستطعن اس
ية للمرأة خاصة غير  ثقاف  جود لطبقاتالتوعية الصحية الميدانية المباشرة ، و أيضا و 

 المتعلمة . 

ال تبالي بالتوعية   تقدمها المرأة التي :  تمثل في النصائح التي ( 19تحليل سؤال رقم )
 .  لمبحوثات بالنسبة ل و عن مرض سرطان الثدي خاصة الصحية عامة 

 تبين من خالله بعض النصائح للمستجوبات في أن أغلبيتها تمثلت بوجود األخذ
الكشف المبكر و بجدية و عدم االستهزاء و اإلهمال خاصة بالمرض  ة الصحيةبالتوعي

 على الفحوصات الطبية حتى و إن كانت ذاتية . عنه و العمل 
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 النتائج العامة  : -
حليلنا لنتائج البحث و المعطيات التي تم جمعها من خالل  من خالل تفسيرنا و ت 

 ، نستنتج من خاللها :  نة البحثأفراد عياستمارة استبيان الموزعة على 
أة  ي و المر وعي الصح المتمثل في " جاوبا حول موضوع بحثنا الت أن الفئة العمرية األكثر

                    "  نموذجا  -ان الثديسرطمرض  –ي قع التواصل االجتماعفي موا
لعينة تمثل في  ( سنة ، و أن غالبية المستوى التعليمي ألفراد ا35-26بين )  كانت ما

 . %61,7ب % ، و كذا فئة العازبات من بين الحاالت االجتماعية 90نسبة جامعي ب ال
هم ال يعانون من مرض مزمن كمرض سرطان الثدي و قدرت  كما الحظنا أن

 % . 93,3نسبتهم ب 
      سؤالنا عن معنى التوعية الصحية بالنسبة للمرأة ن تمثل في  التثقيف أما عند

أنها العامل األساسي لألمراض المزمنة  معتبرين ب  % ،55ذلك بنسبة  و و التوجيه 
 . كمرض"  سرطان الثدي "

        وسائل األكثر مصداقية في التوعية الصحية تمثلتاستنتجنا أن الو عليه 
        "فيسبوك  "ع التواصل االجتماعي( ، و التي من بينها موقعمواق)  في األنترنت 

 .% 73,3ي بنسبة نها زادت في الوعي الصح دامه بكثرة ، و أالذي تفضل المرأة استخ 
ين  % ،    وكذا من ب58ب  كما أن ثقة في صحة معلوماتها قليلة التي قدرت 

ن الثدي ، و ليس هناك  استنتاجاتنا أن ليس هناك سن مناسب تصاب به المرأة بسرطا
 بالضرورة أعراض مماثلة لسرطان الثدي ، و قد يصيب حتى الرجال .

الثدي من أجل الوقاية و تجنب إرشادات  حول مرض سرطان كما تأخذ المرأة 
على مواقع التواصل   لمعلومات المتوفرةحة او أنها تتحقق من ص  اإلصابة منه،

      واقع التي تكون ذات اتجاه طبي موثوق االجتماعي عن هذا المرض  بالدخول إلى م
 سرطان الثدي .  و ذلك لتطور محتواها عن التوعية الصحية لمرض

النصائح للمرأة عن مرض سرطان الثدي و كيف  في األخير توجهنا إلى بعض و
 ى كحل لعدم انتشاره و التقليل منه .كر عنه ، التي تبقالمبتوعى منه  و الكشف 
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 مناقشة الفرضيات :  -
 من خالل مناقشتنا لفرضيات البحث المتمثلة في : 

 ) فيسبوك( و المرأة ,  لتواصل االجتماعيهناك ثقة متبادلة بين ما تبثه مواقع ا -1
  واصلم مصداقية المعلومات التوعية الصحية  التي تبث عبر مواقع التعد -2

 ك( حول مرض سرطان الثدي .االجتماعي ) فيسبو 

ستبيان ،أن بتحقيق الفرضية األولى و ذلك من نستنتج من خالل تحليل أسئلة اال
وعية الصحية عبر تالي صحة المعلومات من المحور الثالث حول الثقة ف (11سخالل )

 التواصل االجتماعي )فيسبوك( .  مواقع

معلومات التوعية الصحية ة حول عدم مصداقية ثانيكما لم تتحقق لنا الفرضية ال
اعي ) فيسبوك( ، و ذلك أنها زادت في الوعي  التي تبث عبر مواقع التواصل االجتم

اه طبي موثوق بالرغم  اقع تكون ذات اتج الصحي و يمكن التحقيق منها بالدخول إلى مو 
 ليس لها جهة رسمية . أن 
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 خالصة الفصل :

واقع التواصل الوعي الصحي و المرأة في ملنتائج البحث حول  يلنامن خالل تحل
، اتضح لنا أن هناك تجاوب و إقبال من   نموذجا  –الثدي ن سرطامرض  –االجتماعي 

و أنهم   ستجوبة( م60و متمثلين في )هم في الدراسة ، طرف المبحوثات ، و المعتمد علي
 .نقصان بدون ستمارة البحث أجابوا على كل ما يتعلق بأسئلة ا

و ذلك ، فسير و تحليل النتائج باستخدام جداول تحليلية و أشكال بيانية  كما تم ت
على   في المجتمع و لتأكيد من صحة و مصداقية المعلومات ، و كيفية جمعها و تعميمها

 . أرض الواقع 

 

 

 



 

 

 

 مة :ــــ اتـــــ خ

دراستنا   ختام  التوا  تبين  في  مواقع  أن  االجتماعي  لنا  دورصل  زيادة   لها          في 
في توعية المرأة حول مرض سرطان    الصحي ، كما أنها ساهمت  الوعي  المستوى   و رفع

ل معرفة  الكشف عنه من خال  الثدي و اكتسابها لمعلومات عن معرفتها للمرض و كيفية
 األعراض و األسباب المؤدية إليه . 

ومات الخاصة  بالمعل  توصلنا إلى أن فيسبوك و باألحرى الصفحات المعنية  حيث
المرض   مبهذا  للمرأة  صحية  ثقافة  أدخلت  و  قيمة  بصحتها أضفت  االهتمام  أجل         ن 

 و االعتناء بنفسها . 

سيلة ضرورية للتوعية من  ماعي )فيسبوك( كو تعتبر مواقع التواصل االجت  و عليه  
صحة لك من أجل اكتسابها لمعلومات صحية تفيدها في اكتساب  خالله بالنسبة للمرأة و ذ

 ة .جيد

الد أهمية  تظهر  المزمنةكما  لألمراض  السوسيولوجية  انتشارها راسة  و   ،           
الثدي ..( ،   في مجتمعنا   السكري ، و سرطان  التغيرات    )كمرض    المتباينة في نمط و 

ل مؤشرات الخطورة و  العيش ، و بهذا يعتبر  مرض سرطان في المراتب األولى من خال
 .لمرأة من خاللهو كذا الصورة الجسدية ل للمرض  ما يعكس أهمية الصور االجتماعية

فإن مرض السرطان و خاصة سرطان الثدي ، الذي  يتمثل في صراع دائم و لهذا  
و المريض  بين  و  خاص  بينه  بصفة  به المرأة  لإلصابة  عرضة  األكثر  لكونها                 ة 

و الكشف المبكر  ائية  مكانية مواجهته و السيطرة عليه في حالة االلتزام بتدابير وقو لكن بإ
 ه  . علي
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 -مستغانم  –جامعة عبد الحميد ابن باديس 

 ماعية كلية العلوم االجت                        
               جتماعقسم علم اال                          

                       
 علم اجتماع االتصال تخصص                        

 

 استمارة استبيان                                 
 

, تخصص علم اجتماع االتصال , نحن بصدد  انجاز   -حل خيرة بلك-طالبة  
حي و المرأة في مواقع  لصالوعي ا تر , تحت عنوان  " مذكرة تخرج لنيل شهادة الماس

 ." موذجا ن –الثدي  ن  سرطا  –ي جتماع التواصل اال
يتم مأل المعلومات من طرفكم بكل صدق و موضوعية , وذلك  كم أنو مننرج

   , و للعلم فإن المعلومات يمام اإلجابة التي تراها مناسبة لكأ( Xبوضع عالمة ) 
             ط , و لن يتم تحويلهاستخدامها في البحث العلمي فقالتي ستقدمونها سيتم ا

    ولن يطلع عليها تامة المعلومات بسرية  و استغاللها في أي مجال أخر و ستتم هذه
 إال الباحث فقط . 

 
 التقدير على تعاونكم و شكرا ....  وفي األخير تقبلوا منا فائق االحترام و

  
 : من اعداد الطالبة

 ةخير  بلكحل
 

 

                                                       

 2020-2019الجامعية    السنة



 

 

في مواقع المرأة حي و لصوعي ا الضوع حول " و ة لمأسئلة استمار    -
 .  موذجا ن –الثدي  سرطان    –االجتماعي التواصل 

 
 البيانات العامة لعينة البحث  ا: المحور األول -

 
 :السن  •

 
 الجامعي  • الثانوي  • المتوسط  • ائياالبتد•: المستوى التعليمي •
 أرملة -مطلقة   • تزوجة م  -عزباء    •:          الحالة االجتماعية •
 : مهنيةلحالة الا •

 بدون عمل  •  متمدرسة   •     لة  عام    - ماكثة في البيت  •

 : عالمالتوعية  الصحية و وسائل اإل: المحور الثاني -

 التوعية الصحية ؟ ماذا تعني لكي : 1س 

 رشاد إلالنصح و ا .1
 التثقيف و التوجيه .2
 لصحة .مفيدة حول ا جمع معلومات .3

عامل أساسي لتفادي األمراض ) مرض سرطان  هل تعتبرين التوعية الصحية: 2س
 ثال (؟م ثديال

 .................................................................................... 

 

 

 



 

 

 ن أين تفضلين أخذها ؟م: 3س 

 الكتب .1
 الصحف و المجالت  .2
 ن اإلذاعة و التلفزيو  .3
 وك (.نترنت ) موقع التواصل االجتماعي فيسبعن طريق اال .4

 : التواصل االجتماعي عمواق التوعية الصحية و: المحور الثالث•

 ما هو موقع االجتماعي الذي تفضلين استخدامه بكثرة ؟  : 1س

 الفايسبوك  .1
 اليوتيوب .2
 ام .اإلنستغر  .3

 ة ؟ توعية الصحيما مدى تأثير شبكة التواصل االجتماعي )فيسبوك( , في ال: 2س

 زادت الوعي الصحي .1
 خاطئةنشر المعلومات ال .2
 لم تؤثر في الوعي الصحي . .3

 ية الصحية ؟قين في صحة المعلومات التوعثهل ت : 3س

 نعم .1
 ال .2
 قليال .3

 

موقع التواصل   التوعية الصحية حول مرض سرطان الثدي عبر :المحور الرابع•
 : االجتماعي فيسبوك

 ؟  الثدي ماذا تعرفين عن مرض سرطان: 1س



 

 

 ؟ هي نظرتك و تصورك لهذا المرض  ما: 2س

 

 

 ية الصحية حول مرض سرطان الثدي ؟ عو ت الترشاداأساس تأخذين اإلأي  على: 3س

 من أجل الكشف البكر عنه .1
 من أجل الوقاية و تجنب اإلصابة به  .2
 .البحث عن طرق العالج  .3

 

جتماعي  اال كيف تتحققين من صحة المعلومات المتوفرة على مواقع التواصل : 4س
 فيسبوك ؟ 

 ءالتوجه إلى الخبراء و األطبا .1
 ثوق و طبي مالدخول إلى مواقع ذات اتجاه  .2
 المقارنة بتجارب األصدقاء و األقارب . .3

 

 

فيسبوك عن مرض طوير لمحتوى التوعية الصحية عبر هل ترين أن هناك ت: 5س 
 ن الثدي , أم أنها بقيت محدودة ؟ سرطا

 نعم .1
 ال .2
 قليال . .3

 



 

 

 

كافية بالتوعية   في رأيك أن مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة  نهل تعتبري : 6س
 الثدي ؟  نسرطا الصحية حول مرض

 

 

هي النصائح التي تقدميها للمرأة التي ال تبالي بالتوعية الصحية حول مرض   ما: 7س
 ؟  سرطان الثدي

....................... ................................................... ............ 




