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  كلمة شكر

نحمد اهللا رب العالمين الذي رزقنا من العلوم ما لم نعلم و قدرنا على إنجاز هذا  العمل 

التي لم " بن علي مليكة" المتواضع الذي من خالله نتقدم بجزيل الشكر إلى األساتذة المؤطرة 

  .تبخل علينا بنصائحها و توجيهاتها القيمة

إذاعة غليزان الجهوية   الذين قدمو إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل خاصة موظفي 

  .لنا يد العون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

 

  

  اإلهداء

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 "كما ربياني صغيرا و قل ربي ارحمهما" 

التي حملتني وهنا على وهن و إلى أعز ما أملك في هذه الدنيا التي و هبتني من قلبها  إلى

و وقتها جما إلى ريحانة قلبي التي وضعت الجنة تحت أقدامها أمي الحبيبة أطال اهللا في 

الذي لم كتوى بلسعات الدنيا من أجلنا و اإلى الذي منحني من جهده و عنائه إلى من . عمرها

هذه التمرة معه المادي و المعنوي أبي الحبيب أطال اهللا في عمره، إليكما أهدي يبخل عليا بد

  .هذا العمل المتواضعالنبيلة و 

  .قادري  حفضهم اهللا –حسين  –سمير  -إلى أعز ما وهبني اهللا إخوتي كمال

لنجاح و الحياة ا الحياة بفرحها و قرحها أتمنى لهاإلى أختي الحبيبة فاطمة التي تشاركنا 

  .مليئة بالسعادةال

  .بنها صهيب التي أتمنى لها السعادة و دوام األفراحالى أختي سامية و أغلى ما تملك إ

لوجين، إلى كل  -ريتاج –سامية ، و أبنائهم  أنس  - أحالم –إلى زوجات إخوتي  زهرة 

  .عائلتي الكريمة  حفظها اهللا لي ، إلى أختي و صديقتي نورة التي أتمنى لها النجاح

إلى كل أساتذة قسم علوم اإلعالم و اإلتصال و أخص بالذكر األستاذة المحترمة  و المشرفة 

إلى . إلى كل من جمعني بهم القدر في مشواري الدراسي" بن علي مليكة" على هذا العمل 

  .كل من حفزني على النجاح



 أ 
 

  مقدمة

 عتباره أداة تعليمية موجهةاالمتطورة وبو إن اإلعالم بوسائله المتعددة و بتقنياته الحديثة 

 االتصاالتل ثورة ظر و التفاعل معه في صللجمهور،  مكن الفرد من معايشة الع

 .اللتي لن تتوقف عن عملية االبتكار و التغيير والمعلومات 

. صغيرةهذه الثورة التي أحدثت تطور ضخم في المجتمعات ليصبح العالم قرية إلكترونية  

التي  و بفضل ما أصبحت تقدمه من خدمات كانت في الماضي ضربا من ضروب الخيال

  .ساهمت في قيام المجتمعات و إشباع المعرفة لديهم

األفراد، بل تحول إلى  و الواقع أن اإلعالم في العصر الحديث أصبح جزء أساسي من حياة

  .حاجة إجتماعية ال غنى عنها

تعليم له دور بارز تمثل في توعية  ترفيهن الدور الذي يؤديه من أخبار و النظر عو بغض 

و مخاطر مضاعفتها و العمل  المراضاألفراد صحيا و حماية المجتمعات من اإلصابة با

كون . أو المرئية أو المسموعةعلى الوقاية منها عبر وسائل المتعددة سواء المقروءة 

تغيرات و مشاكل صحية كثيرة خاصة في األونة األخيرة من  عايشالمجتمعات أصبحت ت

ما . أمراض سارية أو مزمنة كالسرطان و مرض السكري و الضغط الدموي و غيرها

إستدعت الضرورة إلى نشر ثقافة الوقاية من اإلصابة باألمراض و كيفية التعامل مع 

الصحية و التعرف على أسبابها و أعراضها و سبل الوقاية منها و ذلك  وفق  المشكالت

هيكل برامجي تقوم عليه مجموعة من المختصين في المجال الطبي و مع نخبة من 

  .اإلعالميين المبدعين

اإلعالم خاصة اإلذاعة في  و نظرا ألهمية الموضوع أردنا أن نتعرف عن الدور الذي يلعبه

الصحية و كيف تعمل على رفع المستوى الصحي لمستمعيها  من خالل  نشر هذه الثقافة

المنهجي حيث قمت فيه بتحديد اإلشكالية  هذا البحث العلمي الذي إعتمدنا فيه على الجانب

و ذكر أهداف التي ترمي إليها هذه الدراسة و تحديد العينة المراد دراستها  و كذلك تحديد 

المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بالموضوع و كذلك ذكر بعض الدراسات التي تناولت 

  .مواضيع مشابهة لموضوعنا



 ب 

 

لى فصلين كل فصل يحتوي على مبحثين و أربعة أما الجانب النظري فقد قمت بتقسيمه إ

مطالب مع خالصة لكل فصل باإلضافة إلى الجانب التطبيقي الذي تم فيه وضع بطاقة فنية 

 .يلهااإلذاعة غليزان مع تحليل محاور المقابلة مع عرض النتائج و تحل
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  :إلشكاليةا

 االتصالمن تنوع تقنية  همالمح تكتسباتعاظم دور وسائل اإلعالم في هذا العصر الذي 

مما جعله يشكل حضورا ويحدث تأثيرا في مفردات كل وحدة بدءا بالفرد ومرورا باألسرة سواء 

ولهذا وٕازاء هذا التطور التقني في اإلمكانات، أصبحنا  االستخداممن حيث الفاعلية أو سهولة 

نلتمس في هذه الوسائل دورا حيويا أبدعت فيه هذه األخيرة في مجال الصحة والتوعية 

والمرئية والمسموعة خاصة منها ذلك كون  قروئةوالتثقيف الصحي بمختلف أنواعها الم

رائع المجتمع خاصة ما أصبحت لإلذاعة سهلة وغير مكلفة ولها قدرة الوصول إلى جميع ش

تقدمه من معلومات صحية وٕارشادات طبية مفيدة للصحة ونخص بالذكر إذاعة غليزان 

الجهوية ولما أصبحت تقوم به من مجهودات في هذا المجال فلقد أصبحت تعمل على نشر 

الوعي الصحي لمستمعيها وحمايتهم من اإلصابة باألمراض ضمن برامج صحية مفيدة غنية 

رشادات الطبية قائمة على أسس علمية مقدمة من طرف أصحاب الخبرة والتخصص في باإل

  .وغيرها" طبيب اإلذاعة" وبرنامج " مجلة األسرة" المجال كبرنامج 

هتمام و متابعة واسعة من قبل المستمعين ومن هنا نطرح اإلشكالية االتي أصبحت تحظى ب

  :التالية

   .في سبيل رفع مستوى لصحي لمستمعيهاما طبيعة الدور الذي تلعبه إذاعة غليزان الجهوية 

  :ن هنا تتفرع األسئلة التاليةمو 

  ما هي اإلسهامات التي تقدمها إذاعة غليزان الجهوية في مجال التوعية الصحية؟

  إذاعة غليزان بالنسبة لألفراد؟تبثهاما هي أهمية البرامج الصحية التي 

  هي الصعوبات أو التحديات التي تواجهها البرامج الصحية لإلذاعة؟ما 
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  :عيةالستطالدراسة اال

عية التي قمت بها مع متتبعين برامج إذاعة غليزان الجهوية كانت الستطبعد الدراسة اال

  :النتائج كالتالي

مستمر مقارنة إذاعة غليزان تقوم بواجبها في مجال التوعية الصحية و مازالت في تطور -

التي تهتم  اعلى ما كانت عليه من قبل  من خالل نوعية البرامج التي أصبحت تقدمه

  .بالدرجة األولى بتقديم إرشادات صحية للمرضى و األصحاء

ستقطاب الجماهير كونها قائمة على دكاترة استطاعت اإنها برامج ناجحة بحيث -

  .ومتخصصين

  .أكثر تركيز على المواضيع الصحية التي تهم المجتمع كانت هذه البرامج-

الوعي الصحي و نشر ثقافة الوقاية خاصة بالنسبة للمرأة الماكثة في  قلساهمت في خ-

  .البيت كونها أكثر تتبعا من المرأة العاملة
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  :صياغة الفرضيات

كضرورة حتمية مما إن أي بحث علمي أكاديمي يفرض وجود جملة من التساؤالت 

يستلزم وجوب إجابات مبدئية أولية تصاغ في شكل فرضيات تساعد الباحث على 

  .الوصول إلى نتائج تؤكد صحة تلك التساؤالت

  :عتمدنا على الفرضيات التاليةاوبمأن موضوع بحثنا هو دور اإلعالم في التثقيف الصحي 

تعديلها عن طريق بثها  في تغيير سلوك األفراد و يةساهمت إذاعة غليزان الجهو  -

  .التحسيسلبرامج صحية قائمة على التوعية و 

تصاالت المواطنين و اتكمن  أهمية الرامج الصحية إلذاعة غليزان الجهوية في كثرة  -

  .مدى تفاعلهم بالحصة المبثة

تواجه البرامج الصحية إلذاعة غليزان الجهوية صعوبات راجعة إلى قلة الوسائل و  -

اإلمكانات المتاحة باإلضافة إلى نقص األطباء  المتخصصين في العديد من 

  .اإلختصاصات
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  :أسباب إختيار الموضوع

للبحث في هذا  هناك عدة أسباب تدفع الباحث للقيام بهذه الدراسة و لقد وقع إختياري

  :الموضوع نتيجة عدة أسباب منها

كثرة إنتشار األمراض المختلفة من أمراض مزمنة و أمراض سارية في الجزائر عامة  -

مصاب بالسكري على مستوى  لفأ 17و غليزان خاصة بحيث أصبح أكثر من 

  .الوالية 

إذاعة غليزان " اعة خاصة ذالدور الفعال التي أصبحت تقوم به وسائل اإلعالم و اإل -

في تقديم الخدمات الطبية التي أصبحت تسعى جاهدة لمساعدة المريض  و " الجهوية

أسرته  و العمل  على تخفيف و إزالة المرض من ناحية و مساعدة المجتمع في 

  .الوقاية من األمراض من ناحية ثانية

مها إذاعة الخدمات الطبية التي تقد عيةالرغبة و الفضول الزائد في التعرف على نو  -

  .غليزان

  .غليزان الجهوية بحكم القرب الجغرافي لهااداعةتم اختيار  -
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  :أهداف الدراسة

إبراز الدور الذي تلعبه إذاعة غليزان الجهوية في حقل الصحة من إرشاد و توجيه  -

  .السلوك نحو الصحة جيدة و نحو مقاومة األمراض و كيفية التعامل معها

  .لمستمعيها الثقافة الصحية التي تقدمها إذاعة غليزانالتعرف على نوع  -

  .إبراز مدى مساهمة إذاعة غليزان في رفع المستوى الصحي لمتتبعيها -

محاولة إيجاد األساليب الوقائية التي تعتمدها اإلذاعة في سبيل تحقيق الصحة جيدة  -

  .لألفراد

الوسيلة التي يمكن  ScientificReheardيعتبر البحث العلمي : منهج البحث و أدواته

قائق جديدة عن طريق معلومات حكتشاف ابواسطتها الوصول إلى حل المشكلة محددة أو 

دقيقة التي جمعها الباحث بإتباع أساليب علمية محددة و بمأننا بصدد دراسة دور اإلعالم 

 ختيار المنهج الوصفي  و الذي يقصد به أحد أشكال التحليلافي تثقيف الصحي تم 

ر العلمي المنظم بوصف الظاهرة أو المشكلة و تصويرها كميا عن طريق جمع التفسيو 

الدقيقة  للدراسةقتة عن الظاهرة و تصنيفها و تحليلها و إخضاعها ؤ البيانات و المعلومات الم

  .قصد الوصول إلى نتائج حقيقية

عتمادا على اكما يعرف على أنه مجموعة اإلجراءات الدراسية التي تتكامل لوصف الظاهرة 

ستخالص داللتها و الوصول إلى نتائج الحقائق و البيانات و تحليلها  تحليال كافيا و دقيقا ال

  .1ن الظاهرة و الموضوع قيد الدراسةو تعميمات ع
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  :أدوات البحث

الشائع حول أدوات البحث العلمي هي تلك الوسائل المختلفة التي يستخدمها الباحث في  إن

  .ستخدامه المنهج معيناجمع المعلومات والبيانات المستهدفة في البحث ضمن 

والتي تعني أداة بحث مباشر تجري بين  Interviewرتأينا أن نستخدم أداة المقابلةا قدو 

ثر في شكل مناقشة حول موضوع معين قصد الحصول على الباحث و المبحوث واحد أو أك

تتيح المقابلة  فرصا أكبر لطرح األسئلة التي ترتبط بالمشكلة المدروس و  .حقائق معينة

ستفسارات حولها كما تتيح فرصة رائعة  للمستجيب للتحدث بحرية و تكوين صورة اظهور 

  .1ة حولهاستفسارات كثير اواقعية عن المشكلة خصوصا إذا كانت  له 
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  :مجتمع البحث

مجموعة من العناصر لها عدة خصائص " يعرف موريس أنجرس مجتمع البحث على أنه 

تميزها عن غيرها من العناصر األخرى التي يجري عليها البحث غالبا يكون كبيرا . مشتركة

  .و غير متناهي

 10اللدي كان يتكون من غليزان الجهويو يتمثل مجتمع بحثنا في هذه الدراسة عمال إذاعة 

  مبحوتين من مختلف الجنسين دكور واناث 

  :العينة

حتمالية القصدية  و فيها يعتمد الباحث ستخدام العينة غير االاو لدراسة مجتمع بحثنا هذا تم 

  .1ختيار فئة معينة من مجتمع  الدراسة و يضعهم كعينة للدراسةاعلى 
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  :الدراسةمجاالت 

الرابط  " 04"تتمثل في مدينة غليزان والتي تقع على الخط الوطني رقم : جال الجغرافيمال

يحدها من الشرق  والية شلف و من الغرب . بين الجزائر العاصمة و عاصمة الغرب وهران

تبلغ مساحتها  والية معسكر ومن الشمال والية مستغانم و من الجنوب تيارت و تسمسيلت

  .كلم  21،4851

إذاعة غليزان الجهوية من جنسين موظفين مبحوثين  10تتكون العينة من  :المجال البشري

  .جتماعيةختالف أعمارهم و وضعيتهم االاإناث و ذكور على 

  .2016أفريل  21 إلىاكتوبر  20ستغرقت هذه الدراسة من ا:المجال الزمني
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  :السابقة الدراسات 

إن الدراسة السابقة تعد خطوة في البحث العلمي  الذي يعده الباحث حول أي مشكلة و من 

  سبقت هذه الدراسة يأهم  هذه الدراسات الت

  :الدراسة األولى

تصال اال: تحت عنوان) تصالاجتماع و علم اال( طالبي زوبيدة ستر للطالبة يرسالة ماج

جمعيات مرضى السكري نموذج دراسة ميدانية (  رتماعي والتثقيف الصحي  بالجزائجاال

  )لوالية غليزان

  :اإلشكالية

  هل لجمعية مرضى السكري دور في تنمية الوعي الصحي لمرضاها؟

  ختالف الخصائص الفردية؟اقافتهم الصحية بثستجابات مرضى السكري لاهل تختلف 

ختالف الخصائص اب مرضى السكري لثقافتهم الصحيةستجابة اختالف في اهل يوجد 

  الفردية؟

ختالف الخصائص استجابة مرضى السكري للثقافة الصحية باختالف في اهل يوجد 

  قتصادية والبيئية المحيطة بهم؟جتماعية واالاال

  هل اإلتصال الشخصي دور في تثقيف مرضى السكري صحيا؟

" ري ب كانت تهدف الطالبة  من وراء هذه  الدراسة إلى إبراز دور جمعية  مرضى السك

في تثقيف مرضاها و تنمية الوعي الصحي لديهم قصد الوقاية باإلضافة إلى إبراز " غليزان

  .أهم العراقيل  التي تعيق عمل الجمعية في عالقتها مع مرضاها
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الباحثة  على منهج المسحي قصد  معرفة أراء  و أفكار مرضى   إعتمدت:المنهج المستخدم

و إستهدفت  هذه العملية معرفة  أرائهم  و وافقتهم و السكري حول ثقافتهم  الصحية 

  سلوكاتهم و طرق عالجهم و وقايتهم من المضاعفات المزمنة 

  :أدوات البحث

  :إستعانت الباحثة باألدوات التالية: المالحظة

قصد البحث و التقصي عن العمل  الجهوي و دامت المالحظة أكثر  :لمشاركةالمالحظة با

أشهر داخل الجمعية  و خارجها و قد إعتمدت الباحثة على هذه التقنية  قصد بناء   6من 

  الفرضيات و صياغة أسئلة اإلستمارة

هرين و تم إجراء المقابلة بمقر جمعية األمال لمرضى السكري و دامت  بالتقريب ش :ابلةالمق

نصف و أما مدتها أخذت  ساعتين تم فيها إستجواب عينة ألطباء و قد بلغت في المتوسطة 

  .ساعة مع كل طبيب

قامت الباحثة ببناء إستمارة البحث الميداني على الجانب النظري و على نتائج  :اإلستمارة

من بين سؤال  77تضمنت اإلستمارة على . كل مالحظة بالمشاركة و المقابلة نصف موجهة

  .مفتوح 16مغلف و  61مغلق و مفتوح بينها 

  :توصلت الباحثة إلى النتائج التالية: النتائج المتوصل إليها

بالرغم ما تقوم به جمعية  مرضى السكري من نشاطات تحسيسية توعية إال أنها لم تساهم  

  .بقدر كبير من  توفير الوعي الصحي لمرضاها

فة الصحية و ممارستها عمليا بإختالفالمبحوثين و تختلف إستجابة مرضى السكري للثقا

  جنسهم
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للحالة العائلية دور في إستجابة لمرضى السكري لثقافتهم الصحية و زيارتهم للجمعية و 

متابعة نشاطاتهم  بإستمرار حيث وجدت  الباحثة بان مرضى المتزوجون أقل إهتماما من 

  .المرضى العزاب

  .للمستوى التعليمي لمرضى السكري تأثير في عملية اإلستجابة للثقافة الصحية

  .قلة الخدمات الطبية في المراكز

إنحطاط الوعي بأهمية و دور النشاط الجهوي و ذك بإعتباره عمل مجاني حيوي فقط مع 

  .تناسي دور في تحديث التغير اإلجتماعي
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  :الدراسة الثانية

دراسة ميدانية بعنوان اإلتصاالإلجتماعي الصحي في : رسالة الماجستر للطالبة نبيلة بوخبزة

  تحت إشراف الدكتور عزي عبد الرحمان 1995الجزائر سنة 

تتمحور اإلشكالية حول دراسة اإلتصاالإلجتماعي الصحي في الجزائر و هي : اإلشكالية

  تتفرع إلى

  لمتلفزةتحليل وصفي أولى اإلعالنات الصحية ا

  .دراسة جمهور يتعرض إلى محتويات البرنامج الصحي في الجزائر

كانت تهدف الباحثة من وراء هذه الدراسة للتعرف على  مدى مساهمة الحمالت اإلعالمية 

في توعية الجمهور من مخاطر لألمراض و مدى فشل أو نجاح عملية  اإلتصاالإلجتماعي 

  .الصحي في الجزائر

قد إستخدمت الباحثة األسلوب  الصحي التحليلي  و أسلوب المسح أي ل :المنهج المستخدم

وصف الظاهرة المراد دراستها  أال و هي  األمراض المنتشرة و كيفية تفاديها تم تحليلها عن 

  .طريق جمع المعلومات من طرف الجمهور المستهدف

  : أدوات البحث

تبيان بهدف معرفة رأي الجمهور و تم اإلعتماد في هذه الدراسة على تقنية اإلس :اإلستبيان

  .إتجاهاته حول الحصص التوعية و الوصفات اإلعالمية المتلفزة المتعلقة بالصحة

سنة ذوي مستوى التعليمي محدود  45تم إجراء مقابالت مع أفراد تتجاوز أعمارهم   :المقابلة

  .بلكور -حيدرة - القبة: في كل من 
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  :النتائج المتوصل إليها كاألتيكانت : النتائج المتوصل إليها

إن الوصفات اإلعالمية المتلفزة لم تكن  ناجحة إلى حدها بحيث حكم عليها المبحوثين على 

أنها متوسطة  نتيجة النقائص التي كانو حيث كو منها المشاهدين من حيث الشكل  أو 

ي لها المضمون كما أنها كانت تركز على بعض األمراض و أهملت بعض التفاصيل  الت

كما إتضح بأن التلفزيون من بين الوسائل اإلعالمية المفضلة لدى المبحوثين . أهمية كبيرة

لتقديم هذا النوع من البرامج و لهذا يمكن إستغالله جيدا في هذا المجال مستقبال إنطالقا من 

  .المكانة المهمة التي تتحلى بها لدى المواطنين

  :الدراسة الثالثة

المرأة الريفية و عالقتها باإلعالم الصحي دراسة : فوزية تحت عنوان دراسة للباحثة بوشي

  .ميدانية لبلدية النويصي والية مستغانم تحت إشراف الدكتور تيكوك قويدر

  هل المرأة الريفية في تواصل مع اإلعالم الصحي في مجال الصحة اإلنجابية؟: اإلشكالية

على طبيعة المعارف المرأة الريفية في  كانت تهدف الباحثة من وراء هذه الدراسة الوقوف

  مجال الصحة اإلنجابية و درجة إنفتاحها و وعيها الصحي و مدى حاجتها لإلعالم

  تحديد مصادر اإلعالم الصحي لدى المرأة الريفية

  .تحديد أي أساليب لإلتصال أكثر فاعلية في نقل هذه المعارف الصحية

  .دور المجتمع في تفعيل الوعي الصحي 

إستخدمت الباحثة المنهج التجريبي حيث ال يقصد بالتجريب هنا المفهوم :هج المستخدمالمن

الكالسيكي الذي يعتمد الضبط العلمي ، حيث يقوم الباحث بالتغيير عن قصد  على نحو 

  .منظم و هو متغير تجريبي ليرى تأثيره على متغير آخر في الظاهرة المدروسة
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  :أدوات البحث

كتقنية أساسية حيث ساهمت في توفير الكثير من المعطيات الخاصة بعالقة المرأة : المقابلة

أن المقابلة أداة أساسية في البحوث  la ndizرالريفية باإلعالم الصحي حيث يرى العالم الندي

التقنية و اإلجتماعية  و بدونها ال يتمكن الباحث من الوصول إلى بيانات ذات صبغة 

  .دينامية

من استخالص بعض  مكنتو هي تقنية حيث تم إستخدام المالحظة بالمشاركة  :المالحظة

  المعطيات  اللتي يمكن الحصول عليها

  :النتائج المتوصل إليها

ات قد سمعت بموضوع الصحة اإلنجابية  و لكن كلهم لم يقدمن إجابات ثجميع المبحو 

  .نسبيةمقبولة عن الموضوع حيث تميزت معارفهم بالسطحية و الجزئية و ال

معارف أغلبية المبحوثات قد ركزت على عمليات التلقيح و يرجع ذلك إلى إنطباع خدمات 

  .رعاية األمومة و الطفولة لخدمات اإللقاح

إن مفهوم كل المبحوثات لرعاية األمومة يشمل فقط فترة الحمل مع اإلقصاء للمراحل األخرى 

قوم به وحدات األمومة و الذي يقتصر عل الوالدة و ما بعد الوالدة و ذلك راجع للدور الذي ت

  .المتابعة الطبية للنساء الحوامل

  تحديد المصطلحات و المفاهيم

أو  بلغت القوم بالغا" و يقال . هو التبليغ و اإلبالغ أي اإليصال :تعريف االعالم لغة

بلغو عني و لو أية " و البالغ ما بلغك أي وصلك و في الحديث. أوصلتهم الشيء المطلوب

  .األخرين أي أوصلوها لغيركم و أعلمو" 

  

  

  

  

  

  



 ا�ط
ر ا������

 

21 

 

و يتضح في هذه . تعني أساسا اإلخبار و تقديم المعلومات: العالم اصطالحا تعريف  1

ٕان و . من مرسل إلى مستقبل) أراء -ارأفك –معلومات  -أخبار( العملية وجود رسالة إعالمية

كان هذا المصطح يعني نقل المعلومات و األخبار فهو في نفس الوقت يعني أي إشارة أو 

 .أصوات و كل ما يمكن تلقيه من معلومات  تعلم الجماهير كافة لحقائق و من كافة حوافها

المعلومات الصادقة هو عملية تزويد الجماهير باألخبار و الحقائق و  :االعالم اجرائياتعريف

عن طريق وسائل اإلعالم المتعددة سواء المقروءة و المرئية أو المسموعة يسعى إلى إخالع 

الرأي العام في الداخل و الخارج على ما يدور من أحداث و وقائع و عمل على بث الثقافة 

  .و الوعي للمصلحة العامة بكل موضوعية

علم و فن الوقاية من األمراض تقوم على أساس هي : healthاصطالحا  تعريف الصحة

كما قد عرفت منظمت الصحة العالمية . التوازن بين وضائف الجسم بصورة ميكانيكية

 ليستحالة السالم و الكفاية البدنية و العقلية و اإلجتماعية الكاملة و " للصحة على أنها 

ناصر يتيح عنه عدم مجرد خلو من المرض أو العجز و أي إنتقاص  عنصر من هذه الع

  .إكتمال الصحة ، و الصحة  هي مفهوم نسبي ال يمكن تحديدها تحديد مطلق

هو الحالة التي يكون فيها الجسم  يعاني من  قصور أو خلل  في :المرض اصطالحا تعريف

  .عضو أو أكثر من إعطاء الجسم مما يعرقله  عن القيام بوظيفته خير القيام

كما وصفته الموسوعة البريطانية أنه إنحرافا ضارا و مؤديا للحالة الوظيفية  للكائن الحي 

حيث يظهر علية عادة أعراض تدل على أن حالته غير طبيعية قد يكون بنسبة متفاوتة من 

  .1حالة إلى حالة
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هو أداة فعالة في تحسين مستوى صحة المجتمع  ،  ):إصطالحا( التثقيف الصحي تعريف 

يعتمد على أساس عملية و عملية لما لها من دور هام في اإلرتقاء  بالصحة العامة عن 

طريق إكتساب الفرد لمعلومات تتناسب  مع مستوى تفكيره تجعله  أكثر إراد للظروف 

لفرد  و إمداده  بالمعرفة  فهو يدور بشكل أساسي حول تقديم النصح ل. الصحية  المفيدة له 

  .و المهارات الالزمة تتبنى السلوكات الصحية السليمة

يقصد به إلمام الفرد بالمعلومات و الحقائق  الصحية و  ):إصطالحا(الوعي الصحيتعريف 

إحساسهم  بالمسؤولية  نحو صحتهم  و صحة غيرهم من خالل الممارسة الصحية  عن 

لتحويل تلك الممارسات إلى عادات تمارس  بال شعور أو قصد نتيجة  الفهم و اإلقتناع  

  .تفكير

هي عملية تعليم  األفراد السلوكات  الصحية السوية   ):إصطالحا( التربية الصحيةتعريف 

و هي . من أجل حمايتهم  من الوقوع  في المشاكل  الصحية  تزود  من طرف جهات معينة

  .1الصحةعملية تغيير األفكار و السلوكيات  الخاصة ب
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  :تعريف إذاعة غليزان الجهوية

إذاعة الجزائر من غليزان أهم جهاز إعالمي تابعة لمؤسسة لإلذاعة الوطنية ، و هي 

تتطلع  بمهام رئيسية  يحددها  دفتر الشروط  مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة اإلتصال

بموجبة تتابع بوسائطها  النشاطات  الرسمية لمؤسسات  الدولة بالتبليغ و البحث وفق ما 

يقتضيه الصالح العام للبالد كما تضطلع بمهمة  التوجيه و اإلعالم الجواري باإلضافة إلى 

ن، إداريين ، سائقين و أعوان أمن التثقيف و الترفيه إنضم فريق متكامل من صحفيين منشطي

، تغطي إذاعة  الجزائر من غليزان كامل تراب الوالية باإلضافة إلى معظم الواليات المجاورة 

  .و عبر الشبكة العنكبوتية في أنحاء العالم و كذلك عبر الساتل نايل سات 
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  :صعوبات البحث

لمجموعة من الصعوبات ومن الصعوبات التي مما ال شك فيه أن أي بحث ميداني يتعرض 

  .صادفناها

  .نشغال الصحفيين أدى إلى خلق صعوبات  في إجراء مقابلة معهماضيق الوقت وكثرة -

الصحي ليس من  المقابلة وذلك أن موضوع التثقيفرفض بعض الصحفيين إجراء -

  .ينيختصاص جميع الصحفا



  الصفحة  فهرست المحتويات

    كلمة شكر

    اإلهداء

  أ  المقدمة

    طار المنهجياإل

 07  اإلشكاليةتحديد  -

  07  التساؤالت -

  08  دراسة االستطالعية -

  09  صياغة الفرضيات -

  10  اختيار الموضوع أسباب -

  11  منهج البحث -

  13  مجتمع الدراسة -

 14  مجاالت الدراسة -

  15  الدراسات السابقة -

  21  والمصطلحات المفاهيم -

  24  صعوبة البحث -

   

   

   



    النظري اإلطار

    اإلعالم وسائل أنواع: األولالفصل 

    تمهيد -

    وسائل اإلعالم وخصائصه: المبحث األول

  27  المطبوعة اإلعالموسائل : األولالمطلب  -

  31  وسائل االعالم السمعية: المطلب الثاني - 

  34  البصرية وسائل االعالم السمعية: المطلب الثالث - 

  40  .االلكتروني اإلعالم: المطلب الرابع - 

    اإلعالم والمجتمع: المبحث الثاني

  44  اإلعالم أهداف: األولالمطلب  - 

  45  اإلعالم أهمية: المطلب الثاني - 

  46  نحو المجتمع اإلعالممسؤولية : المطلب الثالث - 

  47  .اإلعالميةالرسالة : المطلب الرابع - 

    .الصحي التثقيفدور االعالم في : الفصل الثاني

    : تمهيد -

    .مفهوم التثقيف الصحي: المبحث األول

  53  .اسباب النهوض بالتثقيف الصحي: المطلب األول - 

  54  .اهداف التثقيف الصحي: المطلب الثاني - 



  55  .مجاالت وميادين التثقيف الصحي: المطلب الثالث - 

  58  .خصائص الرسالة التثقيفية: الرابع المطلب - 

    .دور االعالم في التثقيف الصحي: المبحث الثاني

  60  .وسائل تحقيق التثقيف الصحي: المطلب األول - 

  62  .دور الخدمة االجتماعية في التثقيف الصحي: المطلب الثاني - 

  63  دور االعالم في التثقيف الصحي: المطلب الثالث - 

  69  .دور المنظمات في التثقيف الصحي: الرابع المطلب - 

  71  .خالصة الفصل

    الجانب التطبيقي

  74  بطاقة فنية حول إذاعة غليزان الجهوية

  77  تحليل المحور األول - 

  79  تحليل المحور الثاني - 

  82  تحليل المحور الثالث - 

  86  عرض نتائج الدراسة - 

  87  تحليل نتائج الدراسة - 

    الخاتمة

    المراجعو  المصادر قائمة

    المالحق
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  :المحلية ذاعةمفهوم اإل

على انها جهاز إعالمي يقدم مجتمعنا محليا، " عبد المجيد سكري"يعرفها الدكتور 

تبث برامجها لمخاطبة مجتمعنا خاصة محدود العدد، يعيش فوق  المحليةذاعةبمعنى أن اإل

أرض محدودة المساحة، تخاطب مجتمعا متناسقا من الناحية االقتصادية والناحية الثقافية 

وناحية االجتماعية بحيث يشكل هذا المجتمع الواحد فهي تتفاعل مع هذا المجتمع، تأخذ منه 

محلية هم أفاد هذا  ذاعةلإلمهور المستهدف لكل وتعطه وتقدم له الخدمات المختلفة فالج

  .)1(يكونوا سكان قرية واحدة أو مجموعة قرى متقاربة ومتجانسة كبرى نالمجتمع المحلي، كأ

  :المحلية عل خصائص التالية ذاعةاإلتشمل  :المحلية ذاعةخصائص اإل

  ).وسيلة اتصال جماهيرية(المحلية جهاز إعالمي  ذاعةاإل -

  .محدودة داخل دولة جغرافيةالمحلية رقعة  ذاعةتعطي اإل  -

  .المجتمع الذي تغطيه متناسق من الناحية االقتصادية والثقافية واالجتماعية -

ذي تغطيه فهي تبث له رامج تقصد بها خلق تأثير في مجاالت المجتمع ال ذاعةاإلتتفاعل  -

  .كة في بعض البرامجأنتفتح لجمهورها داخل هذا المجتمع فرصة المشار عدة كما يمكن 

المحلية بساطة االسلوب واللغة واستعمال الجمعات المحلية كعامل  ذاعةمن خصائص اإل -

  .مهم في نشر الثقافة بين االوساط الشهبية، وٕاحياء التراث المحلي

وتشغل بالهم، من أجل معالجتها  المواطنيننتناول القضايا والمسائل التي يعاني منها  -

  .حلول مناسبة وايجاد

  .المحلية هي االسبق في بث وتنقل االنباء المتعلقة بالمجتمع المحلي ذاعةاإل -

                                                           

  .13، ص 1987عبد المجيد شكري، االذاعات المحلية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  1
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تخدمه من خالل البرامج التثقيفية  الذيالتركيز بدرجة كبيرة على ثقافة المجتمع المحلي  -

  .1والترفيهية والتربوية وكذا االجتماعية واالقتصادية

  :المحلية ذاعةوضائف اإل

  :المحلية كالتاليذاعةالوظائفلإلد يمكن تحدي-

المحلية ال يقصد بها مجرد االخبار  ذاعةاالخبار في اإل: االخبارية الوظائف -

المحلية بل االخبار التي تهم أفراد المجتمع المحلي سواء كانت محلية، قومية او عالمية، 

العالم، بل ان هناك من  المحلية يريد معرفة أخبار الوطن وايضا اخبار ذاعةفجمهور اإل

  .اخبار قومية وعالمية ماله ارتباط ووثيق ومباشر بالمجتمع المحلي

في تقديم الخدمة التعليمية المحلية تلعب دوراساسيا  ذاعةإن اإل :الوظيفة التعليمية والتثقيفية

تي المحلية والطالبات في المدارس والمعاهد وفي الجامعات دون أن ننسى البرامج الدينية ال

المحلية القائمة على نصح واالرشاد وابعاد الناس عن انحرافات والبدع  ذاعةتقدمها اإل

  .داخليةالمستخدمة التي تحاول تضليل االفراد بأفكار 

المحلية هنا في المجال االقتصادي خاصة، وذلك  ذاعةتتمثل دور اإل: الوظيفة التنموية -

لقائمة وبالحاجة الى االرشادية والتوعية بالمشكالت امن خالل االعالنات التجارية والبرامج 

براز االسباب وتقديم الحلول مع التنمية المهارات بتقديم المعلومات واإلرشادات التنمية مع إ

  .)2(التعاونية والنضجالمتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة وتربية الحيوانات 

  :غليزان الجهوية إذاعةبطاقة فنية حول 

الوطنية، بدأ أول بث لها يوم  ذاعةمحلية جهوية تابعة للمؤسسة اإل إذاعةغليزان إذاعة

ومنشطين وٕاداريين وأعوان أمن،  الصحفي، تضع فريق متكامل من 05/07/2006االربعاء 

                                                           

  77عبد المجيد شكري، مرجع سابق، ص  1
  100ص مرجع نفسه، 2
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 لمؤسسةات طابع صناعي وتجاري، تملك الشخصية المعنوية، تأخذ االدارة العام ذ

تسييرها على البرامج المتنوعة اجتماعية واقتصادية،  مسؤولية عاتقهاعلى  الوطنيةذاعةاإل

مقر تواجدها بحي اسماعيل / ثقافية، ترفيهية تقدم وفق شبكة برامج مدروسة وثرية لمستمعيها

نوعية في  قفزةغليزان الجهوية  إذاعةمصطفى دار الثقافة لوالية غليزان، ولقد شهدت 

الذاعي بشكل أكثر اصبحت تالمس هموم عالقتها بمستمعيها مدشنة بذلك انطالقة العمل ا

  .وانشغاالت الراي العام المحلي المواطنين

غليزان إلى عموم المستمعين أكثر وضوحا من خالل اعتمادها على  إذاعةيصل صوت  -

تقنيات النظام النصف الرقمي والبث من خالل اعتمادها على تقنيات النظام النصف الرقمي 

البث على شبكة االنترنت  إلىباإلضافة) 90.8.م.ف(والبث على موجهة التردد 

RadioRelizane.net)1(.  

  :على شبكة االنترنت ذاعةموقع اإل -

ان موقعها االلكتروني على الشبكة العالمية االنترنت إلى ز الجزائر من غلي إذاعةأطلقت 

وطريقة سيرها وعملها  جميع أنحاء العالم عبر الموقع الذي يوقع معلومات مهمة في االدارة

  .االعالمي

  :ذاعةلإلالهيكل التنظيمي  -

بطاقة شاب  2006محلية فتحت أبوابها في جوان  إذاعةالجزائر من غليزان هي  إذاعة

  :تصنع عدة اقسام 

، )5(، المنشطين)6(مخرجين  نتاجواللذي يتكون من قسم البرمجة واإل:جقسم االنت -1

  ).1(االرشيف

  .صحفيين 8يتكون من : قسم االخبار/ 3
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  ).5(يتكون من تقني الصوت :مصلحة التقنية/ 4

  :االذاعي اإلرسالتطورات ساعات 

  ).16:00-8:00(ساعات  08االذاعي ب  اإلرسالبدا  2006لية يجو  5في  -

  ).18:00 إلى 06:00(ساعة 12 لىزادت ساعات البث إل 2007في نوفمبر  -

  ).22:00إلى  6:00(ساعة  16وصل الحجم الساعي إلى  2008في سبتمبر  -

  )00:00إلى  07:00(من )1(ساعة 17األلى تطور حجم البث  2008في أكتوبر -

المحلية  لإلذاعاتشرعت في البث وفق برنامج محدد  2011بتداءا من شهر سبتمبر وإ  -

القناة  إذاعةمساءا ليتواصل بعدها متابعة  20:00 غايةىإلfصباحا  6:55من الساعة 

  .االولى وقناة القران الكريم خارج ساعات بث المحطة

  :تطور العتاد واالجهزة -

استوديو للبث المباشر وأخر  ذاعةباإلمن أجل السير الحسن للعمل االذاعي يتوفر  -

يتم باستعمال  وصحفيينإزالعدي الحصص ويشرف على التركيب الطاقم التقني وم نتاجاإل

تربط بين  داخليةعلى شبكة  ذاعةاالعالم االلي والبرمجيات، كما تتوفر اإل التقيتاحدث 

) االنترنت(، هذه الشبكة موصولة بالشبكة العالمية ذاعةمختلف االقسام واستدوياهات اإل

لتكون بذلك  الصحفيينعلى سيارتين لنقل  ذاعةكما تتوفر اإل ADSLبنظام التدقيق السريع 

  .في يعين الحدث والجاهزية لمواكبة أهم االخبار والفعاليات

  :المهرجانات والجوائز

الميكرفون "االذاعي  نتاجلإلالجائزة االولى في مهرجان الوطني : جائزة أحسن منشط -

  ".للمنشطة مليكة بالحاج جلو 2007الطبعة االولى، أحسن منشط جانفي " الذهبي

                                                           

  .14:30على الساعة  2016أفريل 20دارة، يسوم بلة مع كسكاس محمد، رئيس مصلحة إمقا1
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رفون كالم"االذاعي  نتاجالوطنيلإلالجائزة األولى في المهرجان  جائزة أحسن مخرج، -

  .للسيد لوناكل داودي 20087أحسن مخرج جانفي " الذهبي

الطبعة "رفون الذهبي كاالذاعي الم نتاجلإلالمهرجان الوطني  :ترشيح احسن صحفي -

  .إخباري إنتاج، ترشيح الصحفية سميرة عبد الرزاق لجائزة أحسن 2009الثالثة جانفي 

للطبعة " الذهبي المكرفون" نتاج اإلذاعيالمهرجان الوطني لإل :جائزة أحسن برنامج -

  ".محمد األديم"برنامج تفاعلي المنتج الدكتور  ألحسنالجائزة االولى  2010الرابعة فيفري 

  :تحليل المحور االول -

  صحية؟ال بالبرامجللقيام  ذاعةاإلما هي االسباب التي أدت  :السؤال األول

يبين لنا من خالل إجابة المبحوثين على السؤال األول من المحور كانت معظمها  -

بكثرة في المجتمع الغليزاني حسبالتقارير وتدهور الصحة لدى  األمراضراجعة إلى انتشار 

حيث أن هناك فئات تعاني من أمراض مزمنة وسارية كان البد من توجيه إليها هذه  االفراد

أن الهدف من إنشاء برامج صحية هو التوعية ) أ(الخدمة إذ تبين من خالل إجابة المبحوث 

أن من اسباب ) ك(والتحسيس وخلق ثقافة صحية لدى االفراد في كانت االجابة المبحوث 

المزمة منها فلقد بينت األمراضخاصة  األمراضة كثرة للبرامج الصحي ذاعةاإلبث 

الغليزاني مصاب بالداء السكري الف شخص من المجتمع  17أن أكثر من  اإلحصائيات

أن بث البرامج الصحية ) ك(كما قد أجاب المبحوث  المجتمعان البد من توعية هذا فك

  .لكافية حول صحتهمراجعة إلى قلة وعي الجماهير أو عدم تشبعهم بالثقافة الصحية ا

للبرامج الصحية وذلك من أجل أن  ذاعةفي حين كان هناك رأي اخر حول أسباب بث اإل -

) الخ...رياضية-صحية-اقتصادية-سياسية(تكون برامجها متنوعة وشاملة لجميع المجاالت 

على ان تكون برامجها  اإلذاعةقد حرصت ) ر(وهذا ما تبين من خالل إجابة المبحوث 

  .ن اجل أن تكون ناجحة فلقد اعطت لكل مجال حقهمتنوعة م
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  .تغيير سلوك االفراد لإلذاعةكيف يمكن لمحتوي الحصة الصحية  :سؤال الثاني

سلوك االفراد حسب المبحوثين من تغيير  لإلذاعةيمكن لمحتوى الحصة الصحية  -1ج

من اجل  واالرشادات التي تلقيها هذه البرامج على المستمعين النصائحالل جملة من خ

) ا(حيث يجيب المبحوث  مخارطهاووقايتهم من  باألمراضحماية المجتمع من االصابة 

يتغير سلوك االفراد عندما يكتسب الفرد معلومات صحية جديدة واساليب وطرق تمكنه من 

في حين يجيب  لألمراضالحفاظ على صحته واالبتعاد عن السلوكيات السلبية الجالبة 

تغيير سلوك االفراد عن طريق  لإلذاعةمكن لمحتوي الحصة الصحية بالفعل ي) ر(المبحوث 

المقدمة من طرف جل هذه البرامج أما عن إجابة المبحوث  واإلرشاداتاتباع الفرد للنصائح 

سليم صحي وسليم من خالل التقيد  إلىأنه يمكن أن تغير الحصة من سلوك الفرد ) ج(

  .في الحصة والتطبيق لتوجيهات الصحية المبثة

أنم الحصة ال تغير سلبوك الفرد إال إدا كان الصحفي يتمتع  المبحثينفي حين يرى بعض  -

االقناعمن أجل اقناع المستمع بهذه المعلومات الصحية على انها صحية مع  بأسلوب

أن تغيير سلوك األفراد ) ك(إحضار حاالت مينة تدل بذلك، وهذا ما أجاب عنه المبحوث 

  .النصائح باتباعالمستمع  وتحبيبيقة االقناع مقدم الحصة قائمة على طر 

  ؟للمواضيع الصحية ذاعةكيف كانت تغطية اإل: السؤال الثالث

 إذاعةتبين لنا من خالل اجابة المبحوثين على سؤال الثالث من المحور األول أن : 3ج

من توعية مستمرة  شاملة للمواضيع الصحية من خالل ما تقوم به تغطيةغليزان كانت ذات 

  .تحسيسية مرافقة بأطباء في الميدان بأياموقيام 

غليزان الجهوية  إذاعةمن مجموع من اعمال  %06.12أن ) ج(حيث أجاب مبحوث  -

  .مخصصة للجانب الصحي
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أن التغطية شملت قيام بورتاجات وتحقيقات عن مخاطر ) ب(كما قد أجاب مبحوث  -

  .منها وكيفية الحماية األمراضومضاعفات 

أن التغطية تكون احيانا عامة متمثلة في حصص ) ك(في حين أجاب مبحوث  -

يوم عالمي "في المناسبات  ذاعةالمختصين وأطباء وكذا اركان واحيانا اخرى تواجد اإل

إلى المراكز الدعاية واالمومة ومراكز داء السكري وامراض  ذاعةفقد تتوجه اإل" للسكر

  .السرطان من أجل تغطية الحدث

في سبيل رفع المستوى  اإلذاعةما هي الوسائل واالساليب التي تعتمدها  :السؤال الرابع

  .الصحي

شملت إجابة المبحوثين على السؤال الرابع من المحور األول أن الوسائل واالساليب  -4ج

تاجات ر و بفي سبيل رفع مستوى الصحة كانت على شكل اعالنات ور  اإلذاعةالتي اعتمدتها 

يرة تعرف بالمرض مع ذكر االسباب وطرق الوقاية  إن أمكن، حيث أجاب وافالم قص

كما  األمراضأن الوسائل شملت ومضات واعالنات عن مخاطر ومضاعفات ) ب(مبحوث 

لقد تمثلت الوسائل في جلب االطباء ومختصين وبث حصص ) ر(كانت اجابة مبحوث 

م الصحة وقيمها، كما كانت صحية واعالنات مختلفة لتعرف على كيفية التعامل مع مفهو 

تشمل على ثقافة  كاألفالمتعتمد على وسائل واساليب مختلفة  اإلذاعةأن ) س(إجابة 

  .الصحية وومضات إذاعية وحصص خاصة بالموضوع الصحي

 إلىغليزان الجهوية ساهمت بشكل كبير في تغيير سلوك االفراد  إذاعةمن هنا نستنتج أن  -

ما تبثه من برامج صحية عبر وسائل واساليب مختلفة  سلوكات صحية وسليمة من خالل

  .خلقت لدى الفرد ثقافة صحية كان يجهلها عن جسمه

  :تحليل المحور الثاني -

  ما هي أكثر المواضيع الصحية التي أخذت حصتها من هذه البرامج؟: السؤال االول
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امج حسب إجابة المبحوثين إن اكثر المواضيع الصحية التي أخذت حصتها من هذه البر  -

المزمنة خاصة مرض السكري ومرض ارتفاع الضغط الدموي وكذلك  األمراضرها كان اكث

إن اكثر المواضيع الصحية تلك المتعلقة ) "ا(سرطان الثدي، حيث صرح المبحوث 

أن ) "د'(مرض القلب وغيرها، في حين اجاب المبحوث األمراض المزمنة خاصة السكري و ب

كانت أكثر تركيزا على مرض السكري وسرطان  ان الجهوية وعبر برامجها التوعيةغليز  إذاعة

الثدي والضغط الدموي والتغذية عن االطفال وغيرها فلقد قامت هذه البرامج الصحية 

إن "فلقد أجابك ) ه(، اما المبحوث امكنبالمرض وذكر االسباب سبل الوقاية إن  بالتعريف

المزمنة وسرطان  األمراضرقت إليها هذه البرامج كانت أكثر المواضيع الصحية التي تط

  .وفقر الدم وأمراض القلب باستضافة أطباء يشرحون الحالة

كانت شاملة  ذاعةان اإل) "ر(في حين كانت هناك اراء اخرى حيث اجاب المبحوث 

قد تطرقت  ذاعةأن اإل) "ه(كما قد اجاب المبحوث " للمواضيع فلقد اعطت لكل موضوع حقه

عسر الهضم الرضاعة  الربوامراض العيون  أكثرهامعظم المشاكل الصحية كانت  إلى

  .المعدية وغيرها األمراضالطبيعية و 

تتعامل هذه البرامج مع اليوم العالمي للسكر، وما هي اهم النصائح  فكي :السؤال الثاني

  .المقدمة للمرضى واالصحاء على سواء

ص برامجها الصحية فقط للتحدث عن هذا تخص ذاعةكانت اجابة المبحوثين ان اإل -

ين مع استضافة به والتذكير بالطرق الوقاية منه طرف مختص التعريفالمرض من خالل 

بالنسبة لليوم العالمي للسكر ) " ك(ة للمرض حيث صرح المبحوث حاالت مرضية معايش

تضمانا مع مرضى السكري وتكون حصصها كلها تتحدث  تحسيسايوما  ذاعةتخصص اإل

كون من قبل الطبيب الديب يقدم توجيهات واإلرشادات تن الداء السكري أما عن النصائح ع

) م(كما قد صرح مبحوث  السكرياتلتخفيف من االصابة كالحمية وعدم االفراط في تناول 

مفتوحة واجراء  باستضافة دكاترة وقيام بأيام مع اليوم العالمي للسكر اإلذاعةتتعامل 
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دار (داء السكري مثل  لمراكزحول هذا المرض مع قيام بزيارات ربورتاجات وتحقيقات 

تخصص موائد مستديرة ونقاشات  اإلذاعةإن ) ب(في حين أجاب المبحوث ) مرضى السكر

للحماية من  الدكاترةمع االطباء حول هذا المرض مع تقديم التوجيهات والنصائح من طرف 

 الذياالمين العام للداء السكري  نوردينبوستةاالصابة بهذا المرض باستضافة كذلك السيد 

  .يقدم النصائح واالرشادات للمرضى

  على من يعتمد الجمهور في الحصول على المعلومات الصحية؟:السؤال الثالث

يعتمد الجمهور في الحصول على المعلومات الصحية على اطباء متخصصين 

في الحصول على المعلومات يعتمد الجمهور ) ج(وهذا ما صرح به المبحوث  وٕاعالميين

الصحية على متخصصين في المجال الصحي من أطباء متخصصين في امراض العيون 

يعتمد ) "ع(المزمنة وغيرها كما اجاب المبحوث  األمراضومتخصصون في التغذية و 

 البرنامجاكثرالجمهور كل صحفيين مبدعين على اطالع ودراسة للموضوع من اجل جعل 

  .تفاعلية

أن الجمهور يعتمد في حصوله على المعلومات الصحية على ) ع(مبحوث كما أجاب 

مثل االمين الوطني للداء  ذاعةاالطباء وعلى مدراء المركز الصحية التي تستضيفهم اإل

  ".السكري السيد بوستةنوردين

الصحية  البرامجغن المرضى  يعتمد على ) "ا(في حين كان راي مخالف من مبحوث  -

في حصول المعلومات الصحية إال انه على المرضى عدم التقيد بما  اعةذالتي تقدمها اإل

بل البد من التقرب من المراكز الصحية التي تتوفر على الخدمة االجتماعية  ذاعةتقدمه اإل

  ".والبلدية التي اصبحت ملمة للمواضيع الصحية الوالئيةوكذلك الجمعيات 

  ومتخصصين في مثل هذه البرامج؟ للدكاترةهل كان هناك حضور  :سؤال الرابع
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سؤال على انه بالفعل قد هناك حضور للدكاترة اللقد كانت إجابة المبحوثين على  

" يب اإلذاعةطب"والمتخصصين في مثل هذه البرامج الصحية امثال دكتورخديم مقدم برنامج 

صباح "في برنامج " ركن صحتي"يومي في  بشكلذي كان حضوره طيب محمد ال"ودكتور 

نستنتج من إجابة المبحوثين على " مجلة االسرة"مقدم برنامج " حطاب محمد"والدكتور " الخير

وأطباء عاميين  صحفييناسئلة المحور الثاني أن البرامج الصحية منها المزمنة من طرف 

  .ألفرادومتخصصون عملت على رفع المستوى الصحي 

  :تحليل المحور الثالث

  صياغة البرامج الصحية؟على اي اساس يتم : سؤال االول

ثها إذاعة من خالل اجابة المبحوثين قد تبين لنا أن صياغة البرامج الصحية التي تب -

لى اسس علمية كون الطب اصبح من العلوم الدقيقة كما انها غليزان الجهوية تصاغ ع

تصاغ على اسس تتماشي مع اللغة واالسلوب وكذلك على اساس متطلبات الجمهور فلقد 

على اساس اقتراحات الجماهير من طرف ما تقوم  البرامجتصاغ هذه ) "سي(مبحوث صرح ال

يتم صياغة ) ا'من طرف المجتمع الغليزاني، في حين أجاب  لآلراءمن صبر  ذاعةبه اإل

يساهم بشكل كبير في ترقية  الذيالبرامج الصحية على اساس حاجات الجمهور المستهدف 

  .المشهد الصحي بالوالية

ييتم صياغة البرامج الصحية على اساس طلبات المستمع أو ) "ع(مبحوث  كما أجاب

  .الموجودة قصد الوقاية واحيانا من اقتراحات الصحفيين األمراضانشغاالت االطباء حول 

أنه يتم صياغة البرامج الصحية على ) م(مبحوث يجيب في حين ظهر راي أخر حيث 

المقدمة من المراكز كمركز سرطان الثدي  اساس أجندة مديرية الصحة وبعض االحصائيات

في حين يجيب المبحوث  األمراضأو مركز السكري وذلك من اجل نقل سبل الوقاية من هذه 
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إن البرامج الصحية تحتاج إلى البناء ابتداءا بالفكرة ثم المحاور فرسم الخطوط العريضة ) "ر(

  .وتقرير الضيوف وطابع البرنامج

  .ذاعةالصحية لإل البرامجصعوبات او التحديات التي تواجهها ما هي ال :السؤال الثاني

إلى نقص  معظمهاكانت راجعة  ذاعةالصعوبات التي تواجهها البرامج الصحية لإل إن

تكمن الصعوبات في عدم ) "ج( المبحوثاالطباء المتخصصين في الوالية فلقد صرح 

صة بالكامل ووضع محلها حضور المختصين او غيابهم عن الحصة ما ينتج عنه الغاء الح

ع من العجز في إن غياب الدكتور قد يخلق نو ) د( غنائية في حين أجاب المبحوث فواصل

  .بث الحصة حيث ال يمكن االتصال بالدكتور البديل أنذاك

 يإن عدم توفر االطباء في جميع التخصصات مثل أخصائ) "س( المبحوثكما اجاب  -

  .حاجزا نسائي أو طبيب العيون يمكن ان يكون

غن التحدي يكمن في ايصال ) "ب(في حين كان للبعض اراء مختلفة حسب المبحوث  -

المعلومة واالقناع بها وفي صعوبة شرح المفاهيم العلمية من طرف الطبيب وذلك بحكم أن 

الطبيب يفحص ويعالج غال انه ربما يكون فاشال في توصيل المعلومة للمستمع كما يجب 

عدم تطلع الصحفي للموضوع قد يخلف عجزا لديه في االلقاء كما ) "م(كما اجاب المبحوث 

  ".عدم اعطاء لكل موضوع ما يستحق إلىقد يؤدي 

  ؟ذاعةكيف يمكن معرفة مدى نجاه البرامج الصحية لإل: سؤال الثالث

يمكن معرفة مدى نجاح هذه البرامج الصحية حسب إجابة المبحوثين من خالل كثرة  -

يمكن معرفة نجاح ) "ج(دى تفاعلهم مع الحصة،حيث صرح مبحوث اتصال المواطنين وم

يتم معرفة ) "د(أجاب مبحوث في حين ) FEEDBEK(هذه البرامج من خالل رجع الصدي 

نجاح هذه البرامج من خالل تفاعل المواطنين مع الحصص عن طريق كل قنواة التواصل 
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إن نجاح البرامج الصحية ) "ر(كما أجاب مبحوث " ذاعةالمتاحة وبعض االصداء الواردة لإل

  ".البرنامجوباقي البرامج يظهر صداه من خالل تفاعل المستمع مع 

الصحي  الوعيغليزان في خلق  ذاعةاي مدى ساهمت البرامج الصحية إل إلى:السؤال الرابع

  الماكثة في البيت؟ للمرأة

 المرأةهمت في نشر الوعي لدى سا ذاعةحسب اجابة المبحوثين أن برامج الصحية لإل-

تعتبر المكراة الماكثة في البيت من اهم ) "ا(الماكثة في البيت حيث صرح المبحوث 

ونالحظ ذلك  ذاعةأكثر استماعا لبرامج اإل ألنهاالعناصر التي تركز عليها البرامج االذاعية 

ساؤالت من خالل كثرة عدد المتصالت بالبرامج الصحية التي تبحث عن اجابات عن ت

 المرأةأن ارتفاع الوعي لدى ) ر(متعددة بصحتها وصحة اسرتاه، في حين أجاب مبحوث 

مبكر لسرطان الثدي الماكثة في البيت يظهر جليا في زيادة نسبة الكشف التطوعي ال

  .نيةالغليزاللمرأة

غليزان بشكل فعال في تحسين  إذاعةلقد ساهمت ) س(كما قد اجاب المبحوث  -

محمد "الوعي لديها ، بتوفير بشكل يومي اطباء ضمن ركن صباحي مع طبيب المرأة وخلق 

مواضيع صحية التي تهم المرأة مثل سرطان الثدي، السمنة المفرطة،  إلىالذي يتطرق " طيب

وصفات التنظيف وعناية بالبشرة، ممارسة الرياضة، التغذية مما يشجع المستمعات إلى تغيير 

  .سلوكات صحيةإلfتهسلوكا

غليزان الجهوية تكرس كل جهودها عبر  إذاعةنستنتج من خالل اجابة المبحوثين أن 

، فبرغم كل الصعوبات المرأةبرامجها الصحية في سبيل توعية الفرد وتثقيفه صحيا خاصة 

  .إلى أنها كانت تقوم بالدور على اكمل وجه من أجل جماهيرها وأوفيائها
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  :سمات المبحوثين-

  الخبرة  المهنة  صالتخص  السن  الجنس  /

  سنوات 10  رئيس مصلحة  اعالم واتصال  36  ذكر  أ

  سنوات 8  صحفية  علوم االعالم واالتصال  32  أنثى  ب

  سنوات 10  موثثق مسموعات  ارشيف  37  كرذ  ج

  سنوات 5  منشطة  سمعى بصري  32  أنثى  د

  سنوات  8  مقدم برامج  علم االجتماع  35  كرذ  ه

  سنة11  رئيس مصلحة  ادارة ومالية  33  كرذ  س

  سنوات 8  ذاعةتقني في اإل  تقني إعالم الي  34  كرذ  ع

  سنوات  10  منشطة رئيسية  علم االجتماع  37  أنثى  ر

  سنوات 8  صحفي  اعالم واتصال  32  ذكر  ك

  سنوات 8  منشطة  سمعي بصري  35  ـنثىأ  م
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  :نتائج الدراسة الميدانية

  :إلىت من خالل الدراسة الميدانية التي قمت بها توصل -

  .لدى المواطنينالصحي هم بشكل كبير في تنمية الوعي اغليزان الجهوية تس إذاعة -

سلوكات صحية وسليمة باعتمادها على  إلىفي تغيير سلوك االفراد  ذاعةساهمت اإل -

  .متخصصين في المجال وعلى اعالميين ذو خبرة وكفاءة دكاترة

حية ذات تغطية جيدة من خالل قيامها غليزان الجهوية للمواضيع الص إذاعةكانت تغطية  -

  .مفتوحة خاصة، بالمواضيع الصحية المختلفة كسرطان الثدي والمرض السكري بأيام

ببث ربوتاجات  السكرييوم العالمي للسكر تضامنا مع مرضى في ال ذاعةتقف اإل -

وبعض الحاالت  دكاترةوتحقيقات تحث عن مخاطر ومضاعفات هذا المرض باستضافة 

  .مع تقديم النصح واالرشاد للمرضى واالصحاء المرضية

  .صعوبات ينتج عنها الغاء الحصة ذاعةتواجه البرامج الصحية التي تبثها اإل -

للمرأة بصفة عامة والمرأة  في رفع درجة الوعيذاعةساهمت البرامج الصحية التي تبثها اإل -

بشكل يومي من نصائح صحية ضمن ركن  استفادتهاالماكثة بالبيت بصفة خاصة من خالل 

زيادة الكشف  إلىباإلضافةصباحي ويظهر من خالل كثرة االتصاالت من طرف النسوة 

  .ر لسرطان الثديكالمبالتطوعي 
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  :تحليل النتائج الدراسة -

ذي توصلنا إليه من نتائج يبدو مطابقا لتوقعاتنا والفرضيات المطروحة في بداية إن ال -

  .يث كونه مؤكدا لتساؤالت البحثعملنا من ح

بشكل كبير في تثقيف االفراد صحيا من خالل بثها  ساهمتغليزان الجهوية  ذاعةإل -

بالصحة  االهتماملحصص توعوية صحية قائمة على النصح واالرشاد تعمل على تشجيع 

منهجية  قامة ومضات وحمالت وقائية منظمة على اسسإ إلىباإلضافةوتعديل السلوك 

ذو خبرة وكفاءة، فلقد  صحفيينوعلمية باالعتماد على اطباء متخصصين في المجال وعلى 

في  المخصصةذاعةمن مجموع االعمال التي تقوم بها اإل 06.12حوالي  ذاعةخصت اإل

 ربورتاجاتقيام  إلىباإلضافةصحفيين و ونقاشات االطباء  مستديرةجانب الصحي من موائد 

  .يع الصحية تثير االهتمام بالصحةوتحقيقات عن المواض

حظيت بأهمية كبيرة وهذا ما كان متوافق  ذاعةكما قد اثبتت الدراسة ان البرامج التوعية لإل -

تعتمد على نصائح المستمعين من فوائد الوقاية  المبلغةمع الفرضية ذلك كون هذه البرامج 

االهمية هذه البرامج بالنسبة المزمنة منها وأمراض القلب والسرطان وقد تظهر  األمراضمن 

زيادة  إلىكذلك  باإلضافةمن خالل كثرة اتصاالت المواطنين ومدى تفاعلهم بالحصة  لألفراد

  .للمرأةي المبكر لسرطان الثدي بالنسبة عنسبة كشف التطو 

تثبيت االفكار االيجابية  إلىتسعى  ذاعةلإل التوعيةكما قد بينت لنا الدراسة ان البرامج  -

صحة والتوعية بفوائد العمل بالوقاية وأخطار التهوان الق تشجيع الحفاظ على عن طري

انها كانت تواجه بعض التحديات تمكنا من الكشف عنها من خالل هذه كماوالالمباالة 

الدراسة تمثلت في الكثير من االحيان في غياب الطبيب عن الحصة مما يؤدي إلى الغاء 

كذلك إلى نقص االطباء المتخصصين خاصة أخصائيين امراض  باإلضافةالحصة بالكامل 
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مق وأوسع عالنساء، وفي االخير يرجي ان يكون عمل الباحثة هذا بداية لدراسات اخرى أ

  .الراي العام سبيلالحقة تسمح في تسيير سياسة النصح واالرشاد في 

  

  

  



 

 

 أنواع وسائل اإلعالم: الفصل األول

  :تمهيد

  وسائل اإلعالم و خصائصه: المبحث األول

  " لصحافةا" الوسائل المطبوعة : المطلب األول

  "اإلذاعة"  الوسائل السمعية: المطلب الثاني

  "التلفزيون"  الوسائل السمعية البصرية: المطلب الثالث

  .اإلعالم اإللكتروني: المطلب الرابع

  

  اإلعالم و المجتمع: المبحث الثاني

  الرسالة اإلعالمية و عوامل نجاحها: المطلب األول

  أهمية اإلعالم: المطلب الثاني

  أهدااف اإلعالم: المطلب الثالث

  مسؤولية اإلعالم إتجاه المجتمع: المطلب الرابع

  

  خالصة الفصل
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  :تمهيد

نى عنها ، مكن الفرد من كسر لقد أضحى اإلعالم في عالمنا اليوم حاجة ضرورية  ال غ

الحواجز التقليدية بين الشعوب عبر وسائله المتعددة المرئية و المسموعة و المقروءة و إعالم 

إلكتروني لما تتميز به من سمات عديدة  قاربت بين الثقافات و سهلت  تداول األخبار و 

معرفة  لديهم ضمن تبادل  وجهات النظر كما ساهمت  في توسيع أفاق الجماهير  و فتح ال

  .رسالة إعالمية جعلت من اإلعالم جزء من نسيج المجتمع لما له من  أهمية بين األفراد
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  وسائل اإلعالم و خصائصه :المبحث األول

من أصل  ''Journalisme''تسمى الصحافة  باإلنجليزية" : الصحافة" الوسائل المطبوعة

''Journal'' أحد  مشتقات كلمة''Jour'' الفرنسية أي يوم  و كلمة''Journal''  في الفرنسية

أي يومية و  ''Journal''أما الجريدة فتسمى بالفرنسية". يومي" تعني  في األساس 

أي  ''News''و هي كلمة من الكلمات اإلنجليزية المركبة من  ''Newspaper''باإلنجليزية

  .1"األخبارورق " أي ورق و معناه  ''paper''األخبار و 

تعرف الصحافة بأنها مهنة جمع األخبار و نشرها و نشر المواد المتصلة بها في المطبوعات  

  .مثل الجرائد و المجالت و الرسائل اإلخبارية و المطويات و الكتب

تتضمن أخبار سياسية و إقتصادية و إجتماعية و ثقافية و ما يتصل بها من أراء و مواد 

صدر عن المؤسسات اإلعالمية المرخصة يتم صدورها بمواعيد ت. تسلية على شكل ورقي

  .محددة بعد تدقيقها و مراقبتها

. و األن الكلمة  المطبوعة) قاعة التحرير( بحيث يعتبر الجهاز العصبي في جسم الصحافة 

للمطبوعات مزايا عدة جعلتها البحث و ان إمتازت بالعمق و التفكير و التأني و الصبر في 

  :بمكانتها و صمودها  أمام وسائل اإلعالم األخرى و هيتحتفظ 

  القدرة على اإلحتفاظ بالمعلومات  أكثر من مرة -

تتيح  فرصة للمستقبل  الرسالة اإلعالمية أن يشادها و يقرأها و يركز على ما يهمه  -

  .من أخبار و معلومات أكثر من مرة

ها في الوقت الذي يشاء و هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن للقارئ أن يعرض نفسه علي -

المكان الذي يشاء  دون التقيد باألجهزة أو بوصالت كهربائية كالصحف 

  .2اإللكترونية
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أفضل وسيلة لتقديم الموضوعات المطولة والمعقدة تمتلك جماهير متخصصة  و هي 

  .كالموضوعات  اإلقتصادية  أو السياسية أو زوايا معينة

ما لها القدرة على تقديم العنصر اإلعالمي من خالل عدم  ا مغرية  كظتملك المطبوعات ألفا

إثارة التشكيل في المعلومات و ال شك أن نجاح الصحافة  عموما  يرتكز بتوفير ثالث  

  :عناصر و هي

و هو أشبه بالحجز الذي نلقي به في  البحيرة المائية فكلما  كان هذا الحجز  :المضمون1

الموجات المائية، و المقصود بالحجز  هو المضمون  أي كلما كان  كبيرا  كلما إزدادإتساع

دقيقا  و واضحا  و قويا و صادقا كلما  إزدادت  الجماهير إعدادا من حيث  اإلقبال  على 

  .الموسيقة اإلعالمية

يلعب شكل الصحيفة دورا  هاما  في نفسية المتلقي من حيث  الشكل و : شكل الصحيفة2

  .و الجمل  و الزوايا  و األلوان  و نوعية  الحبر  و الورق أيضا   الحروف  و العبارات

من الضروري  عند القيام  بعملية التوزيع  يجب وضع  ثالث إعتبارات  متمثلة  : التوزيع3

في كيفية  التوزيع و وقت  التوزيع و لمن سيوجه  هذا التوزيع، حيث أن اإللتزام  بعملية 

  .1حيفة في  التعامل  و مدى  إحترامها للقارئالتوزيع  يعكس  مصداقية  الص

تمتاز الصحافة عموما بخصائص عدة تميزها عن غيرها من وسائل  :خصائص الصحافة

  :على النحو األتي

تعتبر الصحافة من أقدم الوسائل اإلعالمية حيث تعتبر السلطة  :الصحافة أم اإلعالم4

الرابعة  لذا تعد أم الوسائل اإلعالمية  من خالل ما تقوم به  من تزويد  الجماهير  من 

نوعا من التفاعل  بين الجمهور  معلومات  و أخبار و أنهار  و سيلة ساخنة فهي تثير 

أترت  على  تغيير السياسات  و األنظمة  الحاكمة  فالكلمة المطبوعة كثيرا ما. المسؤولين و 

التي أدت باإلحاطة بالرئيس األمريكي ريتشاد نيكسون ) و وترغيت( وربما  إزالتها  كفضيحة 
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إضافة إلى ذلك إستطاعت الصحافة أن تفرض قوتها في تسويق المترشحين لإلنتخاب و 

  .البرلمان كما حصل في أوروبا و أمريكا

فالكلمات . عتبر الكلمة المكتوبة أكثر قوة من الكلمة المقروءة أو المسموعة ت: قوة الكلمة5

ال تكتب التاريخ و إنما تصفه، إذا فالكلمة المكتوبة تخاطب فئة معينة من الناس و شريحة 

معينة من المجتمع كالمثقفين بينما الوسائل األخرى عموما فهي تخاطب شرائع المجتمع كافة 

  .ر المتعلمسواء المتعلم أو غي

ال شك أنه كلما  قل مستوى الفرد ثقافيا كلما إزدادت   :تفرض مستوى ثقافيا معينا 6

مشاهدته للتلفاز أو إستماعه للراديو  أكثر من قرائته للصحف و على سبيل المثال  فن 

  .المقاالت ال يستطيع إدراكها و فهمها إال الفرد المثقف

لوسائل التقليدية األخرى  كالراديو و التلفزيون تمتاز الصحافة عن ا: إنخفاظ التكلفة7

برخص تكلفتها إقتصاديا حيث أن تكفة  الورق  و الحبر ال يوازي تكلفة اإلرسال و اإلستقبال 

باإلضافة إلى ذلك فإن تكلفتها على المستهلك . الموجات لإلذاعة و الصور التلفزيونية

  .أرخص بكثير مقارنة بالوسائل األخرى

يستطيع  مستخدم الصحيفة سواء كان  فردا أو مؤسسة  من : توتيقها و إسترجاعهاسهولة 

تخزين  المعلومات  الموجودة  في الصحف  عن طريق  التخزين و لفترة طويلة ثم 

  .إسترجاعها

وال شك أن الصحافة الورقية تمتاز بخاصية توثيق األحداث و هذه  الخاصية ال تمتلكها  

اعة و التلفزيون بصورة ضئيلة جدا تمكن في المناسبات  المفرحة و الوسائل  األخرى كاإلذ

  . 1الحزينة خاصة بما يتعلق  بالوطن و الصورة  التاريخية
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تمتاز الصحيفة  بخاصية  سهولة حملها في أي وقت  و أي مكان  باليد   :سهولة حملها8

  .من دون عناء

تحليل األحداث و إستقصاءها فالقارئ تقوم الصحيفة الورقية على : تأثيرها على الرأي العام

هنا لديه القدرة على إمتالك المعلومات  و بالتالي القدرة  على التحليل  الكلمات  بشكل أكثر 

  .دقة

مازالت الصحف الورقية تحقق عوائد مالية ضخمة  تفوق بكثير الصحف  :العوائد المالية9

  .لتوزيعاإللكترونية و خاصة ما يتعلق  بعائدات اإلعالنات و ا
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  :اإلذاعة

لتي تعني نصف او . التينيةلبا ''Radius''يعود أصل اإلذاعة إلى لفظة  :مفهوم اإلذاعة

التسمية تناسب فعال اإلرسال اإلذاعي حيث ترسل الموجات الصوتية عبر  قطر الدائرة وهذه

  .اإلرسال في شكل دوائر  لها مركز  اإلرسال

سم الالسلكي غير أن األمريكيان فضلوا اهذه التسمية  في بداية  األمر  كما أطلق  على

 .تسميتها بالراديو 

و كلمة الراديو العامة تعني  جهاز اإلرسال و اإلستقبال معا و تعتبر لإلذاعة وسيلة من 

و هي  قائمة على اإلرسال و جهات اإلستقبال عبر الموجات . وسائل لإلتصال الجماهيري

في جميع اللغات سواء كان هدفها مخاطبة العقل أو مخاطبة القلب أو ذات هدف و اإلذاعة 

ترفيهيا فهي تعني إذاعة  الغناء و الكالم سواءا كان خبرا أو معلومات على الناس كافة عن 

  .1طريق الصوت فقط
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  :مميزات اإلذاعة

تنقل األحداث في آن و  ذاعة أنإلتستطيع ا: الفورية أو األنية في نقل األحداث و األخبار-

عكس  التلفزيون الذي يحتاج إلى  نصب الكاميرا من موقع مناسب لتصوير . قوعها مباشرة

  .و إعداد األجهزة المناسبة للتصوير و النقل بينما ال تحتاج اإلذاعة إلى ثل ذلك

وسيلة   مازالت اإلذاعة الوسيلة اإلعالمية التي لم  تضاريها حتى األن: القدرة على التأثير-

أخرى  في قوة تأثيرها على  المجتمعات خاصة الريفية، فموجات الراديو قادرة  على إختراق  

  .كل أنحاء  العالم في أقل من لمح البصر

و قد أثبتت الدراسات أن موجة األثير تدور حول الكرة األرضية  في نحو ثمن ثانية ال يقف  

  .سية أو طبيعيةفي سبيلها حدود أو أية حواجز سواء  كانت سيا

يعتبر الراديو من الوسائل الهامة  في مخاطبة شرائع المجتمع و  :سهولة المخاطبة-

الطوائف كافة مهما إختلفت مستوياتهم التعليمية، فهو الوسيلة األنسب و األقدر على 

إضافة إلى ذلك يستطيع الراديو . مخاطبة األميين خاصة في القرى و المناطق الريفية

جماعات خاصة مثل كبار السن و األقل تعليما و ثقافة كما وصل إلى  الوصول إلى

  .األطفال و جماعات قد يصعب الوصول إليها بالوسائل األخرى

يستطيع الراديو أن يستحود على خيال المستمع  بحيث يصبح يتخيل  :عنصر الجذب-

ى الفرد  من  خالل الحدث أو المعلومة  بحيث  يعمل الراديو على توسيع القدرة  الخيالية لد

ما يتمتع به من عناصر كالمؤثرات  الصوتية  بحيث أن الصعب  الرئيسي لإلذاعة هو  

  .1الصوت و ال شيء سواه
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إن الراديو ال يحتاج إلى  تركيز كبير في لحظة التلقي فهو يعتمد على : التلقي غير المركز-

متلقي أن يستمع للراديو وهو يقوم إذ يستطع ال. حاسة السمع فقط و ال يحتاج إلى التفرغ التام

  .بأعمال أخرى في آن واحد

قديما لم تكن هذه الميزة متوفرة في الراديو حيث كان حجمه كبيرا  :حرية الحركة و التنقل-

يستعين النقل أو الحمل، و مع التطور التكنولوجي أصبح بإمكان المتلقي أن يحمل بيده 

  .جهاز ال يتجاوز راحة الكف

  :تكلفة  الخدمة اإلذاعية بالنسبة للمستهلك إنخفاض-

إن شراء جهاز االديو أصبح اليوم أمرا سهال و يسيرا فبإمكان أي شخص من أي طبقة 

  .إجتماعية أن يقتني جهازا إذاعيا دون أن يكلف مبلغا ضخما

بما . يكتسب الخبر اإلذاعي خصوصيته من الجنس اإلذاعي المسموع :الخبر اإلذاعي

فمضمون الخبر و اإلذاعي . ميزات و خصائص تنبع من طبيعة اإلذاعة ذاتهالإلذاعة من 

يجب أن يصل إلى المستمعين بسهولة و يسر و لغة واضحة و مفهومة ألن التعامل مع 

  .القطاع األوسع من الجمهور يستدعي إستخدام لغة معينة

ي  يركز على كما تركز اإلذاعة على بث الخبر بشكل موجز و قصير و ألن الخبر اإلذاع

السمع فمن الضروري أن ينقل الخبر بصورة واضحة و بسيطة يفهمها و يستوعبها  شرائع 

و ال يحتاج الخبر اإلذاعي إلى  عملية مونتاج أو أشرطة  فيديو أو أفالم . المجتمع  كافة

مصورة فهو يركز فقط على  مضمون الخبر و المعلومة بصورة مختصرة بحيث ال يتطرق 

كما من الضروري على مقدم . تفاصيل مطولة ألنها تؤدي إلى الملل و النفور المذيع إلى

الخبرات  يرسم بحوزته صورة لما هو مكتوب على ورق و نقلها  بصورة فنية من خالل 

  .1صوته و أداءه
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هو أحد إسم وسائل اإلتصال الجماهيري أحد أقوى وسائل  اإلتصال في التاريخ : التلفزيون

  .ةالحضاري لإلنساني

الذي يقرن الصوت بالصورة أصبح يطلق عليه اإلمبراطورية التي تحكم عالم اإلعالم بحيث 

و ذلك بإعتماده على الصوت و . يعتبر  أفضل وسيلة  و أقرب  وسيلة اإلتصال الوجاهي

  .الصورة و الحركة  و اللون  في صورة أقرب إلى الواقع

كل كوخ و كل سيارة و كل قصر،       فالصورة اليوم أو اإلذاعة المرئية في كل حقل  و

  .فلقد أصبحت النبض الذي يرافق الحياة و المحرك األساسي لثقافة الشعوب

و معناه النقل عن بعد و ) تلي(كلمة التلفزيون تتألف من مقطعين  :تعريف التلفزيون

 و. الرؤية عن بعد televisionو معناه الرؤية و بذلك تصبح كلمة التلفزيون ) فيزيون(

يمكن تعريف النظام التلفزيوني بأنه طريقة  إرسال و إستقبال الصورة المرئية و المتحركة  

  .1بأكبر قدر ممكن من األمانة من مكان إلى أخر
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  :أهمية التلفزيون

يكتسب اإلعالم المرئي أهمية خاصة كونه يتعامل مع أشد الحواس اإلنسانية تأثرا لما حوله -

  .إال و هي حاستي  السمع و البصر التي تغرزان اإلنفعاالت الشعورية لدى المتلقي

جعلت هذه الوسيلة العالم قرية كونية صغيرة لما تتميز به من إنتشار واسع النطاق عبر -

ت و الصورة من خالل تجاوزها  المساحات الجغرافية عن طريق  مسافات بعيدة الصو 

الفضائيات  و األقمار الصناعية  التي جعلت  الفرد يتلقى  المعلومات و األخبار  المزودة  

  .بالصوت و الصورة  و األلوان  الجذابة  في مختلف المجاالت

اس  من برامج  تقدم برامجها لكل طبقات  المجتمع و لكل  األعمار و كل  األجن-

  .إجتماعية،  إقتصادية، ثقافية، و رياضية

ساعد التلفزيون على توسيعه مدارك اإلنسان  الثقافية  كونه أصبح  يعتبر من  معجزات -

العصر الحالي  فلقد أصبح  يتدخل  بقوة في عمليات  التثقيف  و التوجيه  و التوعية  من 

  .خالل ما يعرض  من برامج هادفة

فزيون مدرسة تعليمية  لكل من بريد التعليم و مدرسة تثقيفية لكل من يطلب يعتبر التل-

  .الثقافة من خالل لما أصبحث تقدمه من معلومات تفيد الفرد

تعتبر عامال مهما في تنمية و تطوير الطفل و تأهيله إجتماعيا فهو وسيلة مهمة  ألنه  -

  .و المناقشة و اإلقناع يخاطب عقول الجماهير و عواطفهم ألنه يعتمد على الحوار

أصبح التلفزيون أكثر الوسائل اإلعالمية تفوقا في تقديم البرامج السياسية  التي يلقيها -

رؤساء الدولة  و الحكومات  و الزعماء و الحكام و قادة الرأي بما يتعلق باألحداث و 

وب كون معظم األزمات  مما يجعله أكثر قدرة  على مخاطبة الرأي العام و التأثير في الشع

  .1جمهوره يعتبره وسيلة قومية
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ساهم بشكل كبير في تغيير مجرى الحياة و الحضارة المعاصرة بإعتباره الوسيلة األكثر  -

توعية للشعوب  من خالل كشف  النقاب عن كثير من األمور  عبر العديد من القنوات 

  .الفضائية

ء  من خالل  ما أصبحت  تبثه  من يعتبر وسيلة  ترفيهية  يلجأ إليها  الفرد بعد العنا-

  .أفالم و مسلسالت  و أفالم كرتونية  التي تروح عن النفس -برامج  ترفيهية

  :خصائص التلفزيون

الفورية و األنية في نقل األخبار  من مواقعها مباشرة  و العمل  على نقل صور  شبه -

راعات  و الحروب و كاملة  عن حدث لحظة وقوعها للتلقي  من المؤتمرات  و وقائع و ص

  .مهرجانات و األحداث الرياضية

يمتاز التلفزيون بتفرده بالصورة و الصوت و األلوان الجذابة في النقل ما يجعله ليتفوق -

  .على الوسائل األخرى و يقوم على منافستها في تقديم المادة الصحفية

لحدث  من خالل ما يوسع أفاق الخيال لدى المشاهد و جعلهم أكثر تفاعل و نقلهم إلى ا-

  .تتوفر فيه من الصوت و الصورة

  )المشاهد( رخصة تكالفية بالنسبة للمستقبل -

يوفر على الجمهور مجهود الذهاب إلى أماكن  قد تكلفهم مجهودا ال يقدرون عليه كحضور 

  .مؤتمرات و مباريات أو مهرجانات

القراءة و الكتابة  بل يكفي تخطى حاجز األمية  فالتلفزيون ال يحتاج من المتلقي أن يعرف -

  .1منه أن يعرف كيفية  التشغيل و هذا ما ال يحتاج إلى معلم
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أكثر الوسائل اإلعالمية  تأثيرا على الجمهور  فهو يعتمد على حواس اإلنسان و مشاعره و -

و هو عالوة على ذلك يعتبر . يلعب دورا رئيسيا في  صناعة الرأي  العام للمجتمعات

  .هم لذلك يمتلك القدرة  السحرية على  التأثير فيهمالمزفهاألل عند

يعتبر مصدرهام للترويع و اإلعالنات و الترويع السياحي لمعالم البلدان و حضارتها و  -

  .الترويع األدبي و الفني إضافة إلى ذلك وظيفة اإلعالنات

الهاتفية و يعمل على تفاعليه مباشرة بين المرسل و المستقبل من  خالل المكالمات -

  .التواصل عبر البريد اإللكتروني الذي يعلن عليه عبر الشاشات

يمتاز التلفزيون بخاصية التكرار أي تكرار النص المتحرك أو الشريط المتحرك  ما يساهم -

  .في ربط المشاهدين باألخبار التي يمكن أن تكون فاتتهم في لحظات أو ساعات معينة

يكون بشكل جماعي عكس  الوسائل األخرى  كاألنترنت  إن التفاعلية في هذا الوسيلة -

  .التي تعزز الفردية

يعتبر أكثر قدرة على مخاطبة الرأي  العام و التأثير فيه بإعتباره الوسيلة أكثر قومية لدى -

  .الشعوب

يعتمد التلفزيون على الترجمة الفوية و المكتوبة من خالل ترجمة الخطابات  و المؤتمرات  -

  .1إلخ... و الحوارات
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  :عيوب التلفزيون

يعمل التلفزيون على إثارة  القضايا اإلجتماعية و األخالقية  و الدينية  مما يؤدي إلى  زرع -

  .الفتن  بين الناس في دولة  واحدة أو بين الناس في دول مختلفة

األخالقي لما تبثه معظم الفضائيات من برامج و  يعمل على التفكيك األسري و اإلنحطاط-

  .فيديوكليبات و أفالم مخلة للحياء

يعمل على نقل ثقافات ال تتناسب مع المجتمعات  العربية  و المخالفة  للعادات و التقاليد -

كما يعمل على تشجيع الفتن  و الصراعات، إذ أن بعض األفراد  يحاولون اإلنسالخ الثقافي  

  .األصلي نتيجة متابعة الموارد و البرامج  األوربية المستوردةعن التراث 

زرع روح العدوانية لدى األطفال من خالل بث برامج عدوانية عبر الفضائيات و التي  -

تكون لدى الطفل نزعة عدوانية فقد لوحظ العديد من الدراسات بأنه بقدر ما ينخفض مستوى 

  .الذكاء لديهم

الهوية   القومية و ال سيما  ما تبثه الفضائيات  من مسلسالت يعمل التلفزيون على طمس -

  .تركية و المكسيكية 

  .وسيلة تدفع المشاهدين إلى الخمول  و عدم اإلبداع من خالل التلقي السلبي لها-

من عيوب هذه الوسيلة إضافة الوقت و إستهالكه بطريقة سلبية قد تؤثر  علة مستقبلنا -

  .التعليمي

اعات طويلة أمام التلفزيون يؤثر  سلبا على صحة  أجسامنا و نشاطنا إن الجلوس  لس-

عدا ما يسببه من أضرار على  العمود . البدني و الدهني و الشعور باإلرهاق و التعب

  .1الفقري
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إن الفضائيات التي غزت البيوت  صارت منابر يتبارى  عليها أصحاب  اإليديولوجيات -

المختلفة لنشر أفكارها  المنحرفة و التي تغلف الشئم الزعاف بالعسل أشهد ، ومن منطلق أن 

أصحاب القرار السياسي العربي يعلمون جيدا أن القيم  و المفاهيم الدين اإلسالمي الحنيف 

رض يوما فستمحق ما يأ فكون و تسحق ما يبحثون و تمحوا  ما يخططون لذا إذا  سادت األ

. كان هدفهم من التلفزيون هو محاربة هذه القيم وزرع بذور التفسخ و اإلنحالل في النفوس

بل خطوة خطورة أكثر خطوة ضد اإلسالم من خالل إنتاج  على سبيل المثال أفالم أطفا 

  .ا  األطفال  على شكل الخبيثةعلى شكل  صور متحركة  التي يعشقه

  .ظهور مشكالت بين األزواج من جراء النظر المحرم-

إن التطورات الحاصلة في ميدان التكنولوجية قد مست  :التطور التكنولوجي للتلفزيون

  .التلفزيون حيث تم إدخال  تحسينات جديدة عليه، نتيجة اإلنقالبات التي شهدها

تقليدية  المألوفة  التي  تفتقده إلى التحليل و عدم التمكن من نقل الصورة  ال :اإلنقالب األول

تصحيح التشويش إلى صورة رقمية تميزت بنقل المشهد  بالوصف الدقيق و القدرة على 

إضافة إلى إمكانية تخزين المشهد الصوري و تصغيره أيضا . التحليل  و تصليح التشويشات

  .منخفظة و نقله عبر أي  خط و بسرعة فائقة و بتكاليف

يتمثل  في نقاوة الصورة و الطاقة الكبيرة للحمل و إرسال كميات هائلة من  :اإلنقالب الثاني

المعلومات  تجاوز نقلها  عبر السلك  العادي، حيث سمع هذا التجديد  إلى نقل  التلفزيون  

وسائل   إلى تلفزيون حواري، بحيث يعمل  بإتجاهين  نتيجة  األلياف الضوئية  التي تلتقي مع

  .اإلتصال األخرى

قد ظهر في األماكن  التجارية و المحالت  يتوفر على جهازين، الجهاز  :اإلنقالب الثالث

األول كومبيوتر يعمل عمل التلفزيون و في أماكن  أخرى حصل العكس ، جهاز التلفزيون 

  .1يعمل عمل الكمبيوتر ، كما أضيق لهذين الجهازين وظيفة
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إلى امكانية فتح الفيديو واسماح بتخزين المعلومات  باإلضافةوالهاتف،  الفاكس

  .للقراءة قاباللة صغيرة لجهاز التلفزيون يسمع آالمختلفة عن طريق اضافة  بأشكالها

ولقد احدثت التقنية الرقمية انقالبا في عالم التلفزيون لدا بالشاشة ذات قياس مطول 

 Digitalفإدخال نظام  التحسيناتها من والصوت الرقمي والصورة الرفيعة المستوى وغير 

  .على البث التلفزيوني وفر نوعية أفضل على االنظمة التلفزيونية

  :رت التقنية الرقمية التلفزيونية مايليفو قد و  -

  .استخدام اكثر تفاعلية للحيز الترددي ونوعية أفضل للصوت والصورة -

  .أمكانيات أكثر اعتمادية لالستقبال -

الذي يعتبر تحسين فعلي ) Hi-fi(فاي -الرقمي المقولب من نوعية هايإدخال الصوت  -

  .للتلفزيون الرقمي

وعية ليزر بجودة باستقبال الصوت الرقمي من ن) Dcmac(تسمح االنظمة الجديدة  -

 .1فاي-صال خروج الصوت التلفزيوني بقناة هايقصوى واي

" بين"والتي تعني  interيتكون من البادئة  internetباالنجليزية   اسم :األنترنتمفهوم  -

 األنترنتولالسم داللة على بينية " الشبكة البينية"والتي تعني الشبكة اي " net"وكلمة 

 interconnectedأو " a net works" وباإلنجليزيةباعتبارها شبكة ما بين الشبكات 

network ميتها بالشبكة، الدولية ومع هذا فقد شاع الخطأ في وسائل االعالم العربية بتس

  .والتي تعني الدولي" internatiol"هو اختصار لكلمة " inter"للمعلومات ضنا أن مقطع 

هي شبكة اتصال جماهيرية ضخمة جدا وغير مركزية وتربط مجموعة كبيرة من  -

شبكات الحاسب االلي المنتشرة في أنحاء العالم، تتميز الشبكة بعدم وجود جهة مركزية 

لقدر كبيير من الحرية  بهااواستيعتديرها وتحكمها بشكل مباشر، تتميز بسرعتها الفائقة 
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والمعلومات الكترونيا، يمكن من  خبارجماهيري حديثة لنقل األوالتفاعلية، وهي وسيلة اتصال 

  .)1(سهل وسريع بأسلوبوالمعلومات والصور  خبارخاللها نشر وٕاستقبال األ

  :كوسيلة إعالمية األنترنت -

دور كبير في تطور الوسائل االعالمية من حيث المضمون  األنترنتلقد كان لظهور 

ي لكثير من الوسائل اإلتصالاالعالمي والشكل الفني حيث ساعدت الشبكة في تدعيم االثر  

االعالمية التقليدية وذلك من خالل الخدمات المباشرة وكذلك من خالل االختصار والدقة 

في التماس حاجات الجمهور  األنترنتتديات التي تقوم بها المواد االعالمية، فقد اسهمت من

ية بين اإلتصالووسائل االعالم االخرى كما ساعد البريد االلكتروني في اختصار المسافة 

في الوسائل االعالمية وجمهور هذه الوسائل وهذا ما يطلق عليه  اإلتصالالقائمين ب

من  أساليبهابل الشبكة بتعدد إلى تميز المواد المقدمة من ق باإلضافةالتفاعلي، هذا  اإلتصالب

هذا تغيرت صور الوسائل االعالمية كثيرا بعد ظهور وانتشار  ألجلخالل الوسائط المتعددة، 

  .عالميا، حيث باتت هذه الشبكة كوسيط إتصالي جدي األنترنتشبكة 

خبرات  األنترنتلقد تجمعت في "يعلل الدكتور عباس مصطفى صادق هذا التعبير 

  .)2(اإلتصاللالتصاالت السلكية والالسلكية وهي تجمع بين خصائص  الوسائل المادية

الجماهيري والتخصيص وفق الفرد في تلبية حاجاته إعالميا بمعزل عن الجماعة،  

وبجانب كون الشبكة نفسها وسيلة اتصالية تصنف بعض الخدمات من خالل الشبكات 

  .والمواقع أو وكالت األنباء، أو خليط من هذا وذاك

فان الشبكات الجديدة لالتصال  األنترنتنتيجة ظهور "أما الدكتور صادق رابح يقول 

رقمية قد وٕانتاجها وتوزيعها، والواقع أن الثورة ال خبارتغيرت بعمق في طرائق البحث عن األ

  .له يتناورأاعادت تشكيل الواقع 

                                                           

  .39فيصل ابو عيشة، االعالم االلكتروني، مرجع سابق، ص  1
  .81فيصل ابوعيشة، مرجع سابق، ص  2



أنواع وسائل األعالم                                        :                الفصل األول  

 

42 

 

 اإلتصالأضاف وضائف أخرى  األنترنت"كما أضاف الدكتور السيد بخيت أن 

باشرة للجمهور المستقبل، كما قللت من أهمية ووظيفة مالجماهيري من حيث تقديم الخدمة ال

ية ما فإن المهتمين يبثون أخبار المراقبة التي تقوم بها وسائل االعالم فعندما تقع أحداث 

  .عكس وسائل االعالم االخرى يقدماللمتلقي لكي  األنترنتالوسائل مباشرة عبر 

  :األنترنتلشبكة  اإلعالميةتطبيقات 

يوما إال  يمضيوتطبيقاتها بسرعة كبيرة فاليكاد  األنترنتتتطور تكنولوجيات شبكة 

تطويرات لتطبيقات االعالمية موجودة في الشبكة، ومن  العنكبوتيةويضاف إلى عالم الشبكة 

  .األنترنتنماذج التطبيقات الموجودة في شبكة 

ال تختلف أي وكالة أنباء عالمية كانت أو محلية عن حجز مواقع  :وكاالت االنباء -1

، فأنها الوكاالت الكبيرة كرويترز واالسيوشيتدبرس ووكالة االبناء األنترنتلها عبر شبكة 

ية بمختلف أنواعها شاملة على نصوص أخبار حيث توفر خدمات " الفرنسية شينفويونايتديوس

  .صادية أو رياضية، بلغات عالمية مختلفةسياسية أو اقت أخباروصور سواء كانت 

يتم استخدامها للبث  كومبيوتريةهي عبارة عن تطبيق برامج صوتية  :األنترنتإذاعة / 2

لتشغيل المواد الصوتية  Streaningعبر الشبكة إعتمادا على تكنولوجيا تدفق المعلومات 

Adia  أو الفيديوV2d2o فلم تعد اإلذاعة عملية مركبة تحتاج إلى تشغيل قناة محددة في ،

وهو راديو تفاعلي  الوظائفمتعدد  األنترنتإن راديو "اوقات محددة ويقول دكتور عارف 

االعالمية من دولة ومؤسسات االذاعة إلى جمهور  )1(يمكن ان ينقل التحكم في الوسيلة

ذي يوفر من خاللها معلومات وذكاء الكومبيوتر الالت الصوتية المستمعين يتميز بقوة التسجي

  .متنوعة إذاعيةلكل فرد ان يبحث برامج  حضخمة معروضة تتي
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التدفق  تكنولوجيااألنترنتيستخدم البث التلفزيوني عبر  :األنترنتالبث التلفزيوني عبر 

المتزامن االشارات الصوتية والمرئية ليظهر على شكل بث يمكن مشاهدته باستخدام عدة 

برامج تبعا لخدمة الملفات المستخدمة في عملية البث ويمكن تغذية محطة التقاط البث 

الصوتية والمرئية التي تكون مجتمعة في الملف المراد بثه، والذي يتم  باإلشاراتخاصة 

يئة العرف لترسل هذه الملفات عبر إتصال شبكة الرقمية إلى أحد تحويله إلى ه

  .تدفق البث الفوري بتسهيالتالمحلية المزودة  األنترنتالمقامات

لم  التلفزيونيإال أن البث  األنترنتمع التقدم الحاصل في شبكة "ويقول بهاء عيسى 

 وهي نفسها ما زالت يصل إلى النضج التكنولوجي، حيث أن تنزيل الصورة يأخذ زمنا طويال

بالكاملة حيث يتم من خاللها تقديم مواد  التلفزيونيةضعيفة، كما قد شبه بعض الشبكات 

من كافة  األنترنتية والمعلومات التي توفرها التلفزيون، كما إستفاد البث التلفزيوني عبر أخبار 

  .)1(لوكة لجهة معينةالرسمية أو المم التلفزيونالمواد الفيلمية التي يمكن عرضها على شبكة 

بالنظر لالشتراك الهاتف المحمول بالكومبيوتر : بالهاتف المحمول خبارخدمة األ

فتم  األنترنتلذلك فقد تم االستفادة من المشترك ببين الهاتف المحمول و  األنترنتوكذلك 

 chorte messageويتم عبر خدمة الرسائل الهاتفية  اإللكترونيتوفير ميزة تلقي البريد 

service ية تشمل خدمات خبار فا وسعا من الخدمات األحيث يتم تقديم للمشتركين طي

ية في شكل نصوص أو وسائط خبار وكاالت االنباء وبعض الصدف اليومية والمواقع األ

كذلك إلى عرض صور ملونة ورسوم  باإلضافةتستقبل بواسطة الهاتف المحمول، متعددة 

ية عبر شبكة الهاتف المحمول من هاتف إلى أخر أو من متحركة ومقاطع صوتية وبصر 

  .األنترنتهاتف إلى بريد الكتروني على شبكة 
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  :لعل من أبرز أهداف االعالم الرئيسية هي :أهداف االعالم

العمود الفقري لوسائل االعالم التي تقوم بوصل الناس  خبارتعتبر األ: خباراأل -

  .والمعلومات فقي مختلف المجاالت خباربالعالم الخارجي من خالل نقلها لأل

وصناعتها ونشرها  خبارإن وسائل االعالم لم يعد هدفها جمع األ: التحليل والتفسير -

للنسا فحسب بل اصبح هناك وسائل إعالمية عدة تقوم على تحليل والتفسير سواء من خالل 

عن طريق محللين والبرامج المتخصصة أو من خالل االعالم االلكتروني  خبارنشرات األ

  .أو خبراء أو مستشارين سياسيين

تهدف القضايا التي تهم المجتمع كالفقر  أو تظاهرات معينة مثل كالتي  :الرأي العام -

حدثت في بعض الدول العربيةـ اطلق عليها إسم الربيع العربي، أو ما يخص قضايا السياسة 

  .الخ...أو الخدمات العامة  تاإلتصاالأو 

يسعى االعالم إلى تثقيف الناس والمجتمعات عبر وسائلها المختلفة : الوعىالتثقيف و  -

الطبية أو بفئة المعوقين، كما أصبح  باألمورتتعدى بالتغذية الصحية أو  تثقيفيةكبث برامج 

المخدرات وظاهرة التسول، حيث يساعد ذلك  )1(يهتم بقضايا جرائم الشرف واالنحراف وقضايا

  .على عمليةتطوير التنشئة االجتماعية بطريقة مباشرة او غير مباشرة

تهدف وسائل االعالم إلى ترميم وتدعيم االعراف والقيم والمبادئ والعمل  :الترميم والتدعيم -

  .على اصالحها وترميمها من خالل البرامج التي أصبحت تبثها وسائل االعالم

تهتم وسائل االعالم بعملية الترفيه بشكل كبير حيث نجد أن األطفال وصغار  :الترفيه -

وكبار السن هم بحاجة دائمة إلى برامج وموضوعات تحمل في مضامينها الترفيه والتسلية 

وامتاع النفس من عناء الروتين واحداث تدفع الفرد لمتابعة هذا النوع من البرامج من باب 

  .التنفس
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يعمل االعالم على محافظة على أمن البلد وٕاستقرار المجتمع وحماية  :من والسالمةاال -

  . )1(والفسادأفراده من خالل الكشف عن الفتن 

  :أهمية االعالم

والجامعة اضافة إلى أنه  والمدرسةلقد أصبح يلعب دورا كبيرا ابتداءا من حياة الطفل  -

وتثقيفها في جميع جوانب الحياة، كما أن له اهمية بالنسبة  المرأةيلعب دورا كبيرا في حياة 

  .الرياضية والمعارف ومجالس االدب والفن للمجاالت

تزيد اهميته بالنسبة لذوي االعاقة البصرية حيث يرون أن الراديو بديال عن البصر مثال  -

من خالل  رأخبايجدو ذو االعاقة السمعية ان التلفاز جهاز هام بالنسبة لهم، معلومات و 

  .برامج متخصصة ونشرات متخصصة بذوي االعاقة السمعية

من خالل ما اصبحت تبثه وتنشره من  لألميينإن لوسائل االعالم اهمية كبيرة بالنسبة  -

برامج محو االمية ساهمت بشكل كبير في نشر التعليم وتشجيع التواصل بين المجتمع 

  .وأجهزة االمن العام من خالل تقيفهم وتنبيهم

دينيا، كما وتكمن  وتثقيفاألفرادلوسائل االعالم أهمية كبيرة في نقل الخطابات الدينية  -

حيث تعتمد معظم ، )2(اهمية وسائل االعالم في المجاالت التسويقية والدعاية واالعالنات

  .وسائل االعالم على الدعاية واالعالنات التي تساعد على إستمرارها

يعمل على توفير معلومات واحدة لجميع أفراد الشعب لما لذلك من أهمية في خلق رأي  -

  .عام موحد إتجاه مختلف المسائل سواء المتفق عليها أو غير المتفق عليها
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يساهم االعالم في نشر االحساس بالشخصية القومية بين الجماهير بدال من التركيز على  -

مبالغة في الوالء للمجتمعات المحلية والعشيرة والقبيلة من شأنه المحلي الن ال والمجتمعالوالء 

  .أن يكرس االقليمية والطائفية وبالتالي التعصب واالنطالق

يساهمن االعالم بمختلف وسائله في التعبئة العامة والخاصة وقت االزمات والحروب  -

  .والغزوات

 األنترنتالل استخدام االعالم خاصة في عصرنا المعاصر من خ وسائلتكمن أهمية  -

فيها المعلومات بكل يسر  تتناقلبحيث حول االعالم االلكتروني العالم إلى قرية الكترونية 

  . )1(وسهولة من دون تقيد أو حواجز في اي وقت وفي أي مكان

  :مسؤولية اإلعالم نحو المجتمع

تزويد الجماهير بالمعلومات الصحيحة ذات موضوعية ومصداقية المتعلقة بالشؤون العامة  -

  .وٕاظهار الحقيقة والكشف عنها بصدق وٕانصاف

  .من صحة األنباء والمعلومات التي تقدمها للجماهير التأكد -

  .النظر وجهاتأن تحافظ على الحياد عندما تعالج القضايا الجدلية ويتم ذلك بإظهار  -

  .أن تختار من االنباء والقضايا التي تتعلق بالجمهور وتهمه وتخدمه -

أن تقدم لجماهيرها تحليالت األنباء واألحداث تتصف بالذكاء والمعرفة وتكون أكثر تطلع  -

  .في الشؤون العامة للمجتمع

  .ةويماإلعالم مسؤول إتجاه القيم االجتماعية فلكل مجتمع قيم وطنية وقومية وتراثية وتن -

المجتمع ذلك يقود إلى الفاحشة  ألبناءمن مسؤولية االعالم الحفاظ على البعد االخالقي  -

  .ونشر الفساد في المجتمع
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بحيث أنه توجد عالقة قوية بين حرية االعالم وحرية  :الدفاع عن الحريات العامة -

المجتمع، فالدفاع عن الحريات العامة للمواطنين يشكل اساس مسؤولية االعالم نحو 

  .)1(المجتمع

هي المادة التي تنشرها أو تذيعها أو تبثها وسائل االعالم الجماهيرية،  :الرسالة االعالمية -

ومقابالت واالعمدة  خبارالصحفية او االعالمية كاأل القنوتمختلفة من  بأشكالتصدر 

  .والتحقيقات الصحفية والمقابالت والتقارير والبرامج المختلفة والمسلسالت واالفالم وغيرها

  :الرسالة االعالمية من عدة عناصر وهي تتألف

أو وسيلة إعالمية مطبوعة، ) مذيعا، محرر(يعتبر المرسل سوء كان شخصا  :المرسل -

المؤسسات االعالمية من  معة، مرئية، إلكترونية أو احد رجال االعالم الناطقين باسمسمو 

العناصر المهمة التي تتوقف عند نجاح الرسالة االعالمية والذي يعتبر المسؤول عن ايصال 

حيث أصبح المحرر  اإلتصالقائم بوقد طرأ تغيير كبيرا على  )2(الرسالة بكل أمانة للمتلقي

االلكتروني له شروط ومواصفات ال يلتزم بها المحرر االلكتروني له شروط ومواصفات ال 

الورقية وذلك منن حيث طبيعة االدوات الحديثة  الصحافةيلتزم بها المحرر أو المرسل في 

  .)3(األنترنتومعرفة إستخدام الكومبيوتر وعملية نقل الصور والفيديو وٕاستخدام

االعالمية قد تكون صحيفة أو راديو أو صحافة الكترونية،  الوسيلةيقصد بالقناة  :اةالقن -

حيث أن هناك رسائل على رغم من  ،فمن المهم إختيار الرسالة المناسبة للوسيلة المناسبة

  .أهميتها إال أنها قد تفقد تأثيرها نتيجة عدم إختيار الوسيلة المالئمة لها

اهم عناصر العملية االعالمية وتعني مختلف االفكار والمهارات تعتبر الرسالة  :الرسالة -

الجمهور  إلىوالحقائق واالحاسيس والمفاهيم واالتجاهات التي رغب المرسل في إرسالها 
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بهدف اشراكه وتفاعله قد تكون الرسالة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو الكترونية، أو على 

رسومات، كما البد أن تتوفر لهذه الرسالة شكل فيديو أو صور متحركة أو خرائط او 

  .الظروف المالئمة لبثها ونشرها

إن المقصود بالمستقبل هو الجمهور المتلقي للرسالة االعالمية قد يكون فردا  :المستقبل -

أو جماعة أو مؤسسة إعالمية او جماهير كبيرة تقوم باستقبال الرسالة عبر وسائل االعالم 

  .)1(باإليجابإما بالسلب أو ) الجمهور(التي تؤثر في هذا المستقبل 

عالم االلكتروني فبعدما كان أحادي االتجاه، فلقد أخذ المستقبل ميزة جديدة بظهور اال -

اعلية المرسل نتيجة ميزة التف إلىالمستقبل ومن المستقبل  إلىيعمل بتجاهين من المرسل 

، من خالل التعليقات أو مواضع الصحف اإللكترونيالتي اصبح يمتاز بها االعالم 

  .أو مواقع التواصل االجتماعي اإللكترونية

الهدف من الضروري أن تكون لوسائل االعالم هدفا مؤثر في المتلقي غال انه وكنتيجة  -

تغيرات على هذه الرسالة  طرأتالتي غيرت سياسات الحكومية  اإلتصالحتمية لتكنولوجيا 

 رأىاالعالمية فلقد اصبح الهدف هو التفاعلية والمشاركة والنقاش وليس فقط التأثير في 

  .العام

  :اح الرسالة االعالميةعوامل نج -

يتوقف نجاح الرسالة االعالمية على عوامل عدة من الضروري مراعاتها واالخذ بها 

  :بعين االعتبار وهي على النحو  التالي

يعتبر تحديد الموضوع من العوامل الهامة التي يجب مراعاتها عند : تحديد الموضوع -1

  .نشر الرسالة وبتها كي تكون الرسالة ناجحة
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من الضروري تحديد الجمهور المستهدف قبل بث الرسالة ونشرها وأن  :حديد الجمهورت -2

الرسالة مع الجمهور الموجه له تلك الرسالة، كما يجب مراعاة مستويات الجمهور من  تتالءم

 إلىالخ، فمثال الرسالة الموجهة ...حيث التعليم والثقافة واالدراك والعادات والتقاليد والقيم، 

  .ميةالفئة اال

من أهم عناصر الرسالة االعالمية هو تحديد وقتها فمثال ال تجوز ان  :تحديد الوقت -3

من الليل، وال في ساعات متأخرة  باألطفالتقوم احدى الوسائل االعالمية ببث برامج تتعلق 

يجوز بث برامج المشاكل االجتماعية في الصباح الباكر الن الرسالة االعالمية في هذا 

  .)1(تعطي نتائج ايجابية ولكن تكون قويةالوقت ال 

في نجاح الرسالة  إن تحديد الظرف من العوامل الهامة والمؤيرة :تحديد الظرف -4

االعالمية، فعلى سبيل المثالـ فإن نشر موضوع أو بث برنامج يتعلق بالسياحة في بلد يمر 

بظروف صعبة ويشهد تظاهرات واحتجاجات على الوضع االقتصادي فمن المؤكدات أن 

  .الرسالة االعالمية هنا ستفشل في التأثير على الراي العام نتيجة ظرف غير مالئم

يتوقف نجاح مضمون الرسالة االعالمية على المرتكزات الثالثة وهي  :المضمون -

الصدق والوضوح والدقة إضافة إلى ذلك يجب أن يكون المضمون شامال للقضية من كل 

  .أبعادها وجوانبها مدعما بالحجج والبراهين واالدلة التي تعتبر من العناصر المقنعة للجماهير

بمختلف جوانبه أن يستخدم اللغة العربية الصحيحة  اإلعالميعلى جانب  :سالمة اللغة -

الخالية من األخطأ كما اصبح شائع مع ظهور االذاعات الخاصة والقنوات الفضائية وذلك 

  .من أجل إيصال الرسالة االعالمية الى جمهورها كما يجب واالقناع بها
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  :خالصة الفصل

لقد تمكن االعالم وعبر وسائله المتعددة سواء المسموعة أو المكتوبة أو المرئية أو  

من فرض مكانته ضمن الشعوب والمجتمعات من خالل ما يلعبه من دور فعال  اإللكترونية

وقت ممكن وعلى رفع أهميته إال في توصيل المعلومات والخبرات لعدد كبير جدا للناس اقل 

الية وسائل بالسلب على االفراد ففع تأثرما نلتمس في وسائله بعض العيوب يمكن ان ان

والتغيير نحو االفضل لضمان قيام مجتمع راقي  والتعليماالعالم تتوقف في التوجيه 

  .ومتحضر
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  : تمهيد

تهيئ له فرص الوصول إلى كما الفرد بالحياة  اعتساعد الصحة الجيدة على استمت

حافظو عليها يجب عليهم لكي يو  ةك الناس الصحة الجيددر اهدافه بصورة كاملة ولكي ي

ثقيفه صحيا فلقد تتعدد توالعمل على  وظائفهااللمام بمعلومات اساسية عن الجسم ومختلف 

هذا التثقيف الصحي إتجاه الفرد وبيئته كما قد تتعدد مجاالت وميادين الحصول عليه  اهداف

  .والذي يكون ضمن رسالة صحية ناجحة تنقل عبر وسائل مختلفة
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  :الصحي بالتثقيفأسباب النهوض 

  :التثقيف الصحي إلى االسباب التالية إلىتعود الحاجة  

 الوافياتالمزمنة وما ينتج عنها من إزدياد نسبة  مراضألاالزدياد المتعاظم في نسبة ا -

بشكل خاص دور المريض الواضع في الوقاية والكشف  مراضواالعاقات، فقد ابرزت هذه األ

  .المبكر للمرض والعالج

الشعور المتعاظم لدى الخبراء في الحقل الصحي بأن كثيرا من السلوكيات وأنماط الحياة  -

كالتدخين والسمنة سوء التغذية، قلة النشاط البدني، قيادة المركبات بدون (غير الصحية 

  .حد كبير إلىيمكن الحد منها  )مباالت

تلوث (إقرار علماء صحة البيئة وغيرهم بأن العمل الجماعي الواعي ومراقبة البيئة مثل  -

  .)1(بالبيئةكفيل للحد من المشاكل التي لها عالقة ) ةنالمه أخطار-الهواء -الماء

السيئة بالبلدان  باإلمكاناتيس ، وخاصة إذا ما قاالرتفاع المتزايد في تكلفة الرعاية الطبية -

  .الوقائي في الرعاية الصحية أسلوبالنامية، مما ادى إلى إزدياد التركيز على 

يشترك الفرد وخاصة  هناك شعور شعبي متزايد وعلى كافة المستويات بضرورة ان -

المريض في اتخاذ القرارات الصحية من طرف الهيئات الصحية المعنية بصحة المواطن، 

  .فهناك رغبة من جانب المريض في فهم جميع الجوانب المتعلقة بمرضه

وكذلك طرق العالج المتاحة، بما فيها االيجابيات والسلبيات لكل طريقة، وذلك حتى يتسنى 

  .ية فيما ينبغي عليه القيام به حيال هذا المرضله المشاركة الفعل

  .)2(بالمسؤولية الصحية إزاء أنفسهم) الجهات المعنية بصحة المواطن(شعور هؤالء االفراد  -
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  :الصحي التثقيفاهداف  -

المجتمع  ألفرادالصحي هو تحقيق السعادة والرفاهية  التثقيفإن الهدف االساسي لعملية  -1

 اتجاهاتهمتصويب  إلىعن طريق الرقي بمستواهم الصحي، وتقويم سلوكياتهم والسعي 

الخاطئة والعادات الغير الصحية، مع العمل على تنمية وعيهم ومعرفتهم الصحية من خالل 

هذا الهدف البد من تحقيق  إلىشروط السالمة والكفاية الجسمية والعقلية والنفسية وللوصول 

  :ية التاليةألولااالهداف 

صحة والتمتع بها غاية وهدف يسعى جميع أفراد الالحرص على جعل المحافظة على  -1

المجتمع للوصول غليها وجعل الرقي بالمستوى الصحي مطلبا أساسيا من خالل حرص 

الجميع على بذل الجهود لتنمية الجانب الثقافي التنظيمي لديهم واالستفادة من خبرات 

  .لمثقفين منهم في المجال الصحياالخرين خصوصا ا

تشجيع أفراد المجتمع واشراكهم في تنمية وتطوير الخدمات الصحية من خالل المساهمة  -2

  .في تفعيل دور المؤسسات الصحية وتحسين مستوى االداء فيها )1(االيجابية

صحية، خاصة ما  سلوكياتالعمل على تغيير السلوكيات والعادات الغير الصحية إلى  -

ية األولوصحة االم، صحة الجنين الطفل وصحة البيئة، وطرق االسعافات  باألمعلق يت

  .الخ...كالتدخين أو الوجبات السريعة السيئةوعمل على قضاء على العادات 

في  األولبصحتهم ومرضهم وجعل الصحة غاية وهدف  يتعلقتغيير مفاهيم االهالي فيما  -

  .حياتهم

 والمؤسساتبالدور الرئيسي واالعمال التي تقوم بها المؤسسات الصحية  المواطنينتعريف  -

  .االعالمية المساندة في تثمين وتقييم صحة المواطن، كالمرأة الطفل
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تشجيع افراد المجتمع واشراكهم في تنمية وتطوير الخدمات الصحية من خالل  -

مساهمة االيجابية في المساهمة االيجابية في تفعيل دور المؤسسات الصحية من خالل ال

  .)1(تفعيل دور المؤسسات الصحية في تحسين مستوى االداء فيه

  :مجاالت وميادين التثقيف الصحي -

لبلوغ غايات وأهداف التثقيف الصحي والمساهمة فغي عملية المحيطة وجميع الجوانب 

  .الصحي ممارسة نشاطاته الهادفة وهي تثقيفشخصيته وهناك عدة مجاالت يمكن لل

  :حيث يعمل التثقيف الصحي على :البيت: الأو 

زيادة االهتمام بالصحة الشخصية والنظافة العامة، والتغذية الصحية ونظافة الماء ونوعية  -

  .وساعات الراحة واللعب والنوم والسهر المالبس

إتباع افراد االسرة لعادات صحية سليمة، وعدم ممارستهم عادات صحية غير سليمة مثل  -

  .س وأحد أو استعمال منشقة مشتركةشرب من كا

  .مكافحة الحشرات، حفظ االغذية، التهوية الصحية(إهتمام بصحةالبيئة  -

  .وسرعة معالجة المصابمراضممارسة أفراد العائلة أسس الوقاية من األ -

  .)2(العناية بوسائل الترويع والترقية واستخدام الحدائق المنتزهات -

مم، فلقد ونهضة األتلعب المدرسة في العصر الحديث دورا هاما في تقدم  :المدرسة: ثانيا

اصبحت هي االداة التي يتم فيها صهر مختلف القدرات الشخصية لدى الطلبة وصقلها حتى 

تمكنهم من قيام بكافة الواجبات أمال االمم ورقيها، لذلك كان من الضروري إهتمام بصحة 

                                                           

  .17ايمن سليمان مزاهرة، زين حسن بدران، مرجع سابقن ص / أحمد محمد بدح، د 1
، 1مصطفى قمش، خليل معايطة، سحر مغامرة، مبادئ الصحة العامة، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، االردن، ط 2
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المدرسية تشكل أهمية خاصة لتالميذ المدارس الصحة و  لطلبة، فلقد اصبحتن برامجهؤالء ا

  :بوجود بعض الميزات وهي

  .يشكل الطالب واالطفال في السن المدرسي شريحة كبيرة من السكان -

تتميز فترة المدرسي بالنمو والتطور السريع سواء كان هذا من الناحية البدنية أو النفسية أو  -

  .ف المناسبة لنمو وتطور متكاملاالجتماعية مما يستلزم تهيئة الظرو 

كثيرة من االصابات الناجمة عن حوادث  ألنواعإن االطفال في هذه المرحلة معرضون  -

  .الطرق والمرور بسبب نشاطهم الزائد

السارية النخفاض  مراضاالصابة باأل خطارالمرحلة معرضون أل إن االطفال في هذه -

  .مراضالمقاومة النوعية لديهم ضد هذه األ

  .يتعرض األطفال في هذه المرحلة إلى الكثير من المشاكل والضغوط االجتماعية -

  .إن الصحة الجيدة شرط هام لتحصيل مدرسي ناجح -

إن الصحة المدرسية تساعد الطالب على إكتساب سلوك صحي وسليم قد يساعد على  -

المستقبلية، عندما يصبح أبا أو أما فالطفولة هي صانعة  في اسرته الحالية أو اسرته تأثير

  .)1(للمستقبل

يعرف التثقيف الصحي المدرسي بأنه الثقافية الصحية  :تعريف التثقيف الصحي المدرسي-

وٕانتهاج  ةإداراك أهمية الصح إلىالتعليمية التي يتلقاها التلميذ في مدرسته، تؤدي به تدريجيا 

  .واإلدراكا الوعي السلوك المالئم تبعا لهذ
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  :أهداف التثقيف الصحي المدرسي

  .واجتماعياتهيئة بيئة مدرسية صحية سليمة تساعد على نمو الطلبة بدنيا وعقليا ونفسيا  -

  .صحية سليمة وسلوكياتتدريب الطلبة على عادات  -

الفحوصات الطبية الدورية وتسجيلها في  بإجراءعلى الحالة الصحية للطلبة وذلك  تعرف -

  .الملف الصحي خاص بكل طالب

  .مبكرا وتقديم العالج المالئم لها والسلوكيةإكتشاف االنحرافات الصحية  -

  .)1(وأهمها التطعيم االنتقالية باستعمال كافة الوسائل مراضمكافحة األ -

  .صحيا بكافة الوسائل المتاحة التدريسيةتثقيف الطلبة والهيئات  -

االشراف الصحي على الوجبات التي يتناولها االطفال خاصة فيما يتعلق بمكوناتها  - 

  .تحضيرهاوالعاملين في 

لذلك جاء االهتمام بالصحة والسالمة المدرسية كونها مدخل لجزء كبير من االطفال  -

  .لكليات الجامعيةإلى ا المدرسةإلaالمجتمع بمختلف شرائحه من طلبة روضة 

لهذا فلقد حرص المسؤولين على تقديم الخدمات الصحية من خالل توفير الصحة 

والسالمة عن طريق التثقيف الصحي من أجل نمو عقلي وبدني ونفسي واجتماعي سليم مع 

  .الحفاظ على بيئة صحية سليمة بعيدة عن اي ملوثات مع ابتاع أساليب الوقاية

  :الصحي المدرسي أهمية الثقيف -

يجابية ر الصحة المختلفة يؤدي إلى اثار إالرتفاع بالمستوى الثقافي للتالميذ في أمو ن إ -

  .أوليائهم وعائالتهم إلىتمتد 
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تنص القوانين المعمول بها في معظم البلدان على ضرورة إلتحاق االطفال بالمدارس  - 

لتثقيف الصحي المدرسي يمكن أن يستفيد االبتدائية عند السن السادسة وبالتالي فإن برنامج ا

  .المبكراعداد كبيرة جدا من االطفال في هذا السن 

الصحة المدرسية موارد وخبرات صحية هامة  وموظفوتمثل البيئة المدرسية والمدرسون -

  .ومتاحة للتالميذ تمدهم بالتجارب وخبرات الصحية السليمة

  .يتفهم الطالب التقدير الجيد للطلب الوقائي -

 الخدماتتهيئة فرص للتالميذ أن يتعلمو من خالل اتصالهم بالمعلمين في مجال تلك  -

  .)1(ومعالجتها مكافحتهاواساليب  مراضبعض الحقائق اليت تسهل الوقاية من األ

  :خصائص الرسالة التثقيفية

المختلفة يجب أن  الرسالة الصحية سواء كانت عبر المثقف الصحي أو وسائل االعالم -

  :تتصف بمايلي

  :الصحيفيما يتعلق بالمثقف 

لتربية الصحية وهو من يثقف المثقف الصحي هو ذلك الشخص المسؤول عن عملية ا

به الناس ويرونه قادر على تحسين االحوال العامة للناس كالطبيب الممرض أو الممرضة 

  .وغيرهم من ذوي االختصاصات الطبية المختلفة

ويعتبر المثقف الصحي حلقة اتصال بين الوحدات الصحية والوحدات التثقيفية االخرى  -

كالمدراس والمصانع والجمعيات ومراكز االمومة والطفولة وغيرها من الهيئات المختلفة، فقد 
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يتطلب التثقيف الصحي اشخاصا أكفاء ذوي مهارة بأسس التثقيف الصحي ولديهم القدرة 

  :)1(على

  .وااليضاح ووضع الحلول المناسبة للمشاكل المطروحةالتعبير  -

  )2(أن يحدد المثقف الصحي اساليب التثقيف الصحي المالزمة -

  .أن يحدد المثقف أهداف التثقيف الصحي -

 التثقيفأن يشرك المجتمع معه في عملية التخطيط وتنفيذ والمراقبة ومراجعة انشطة  -

  .الصحي

ة من االعتبارات االخالقية مثل سرعة االستجابة أن يراعي المثقف الصحي مجموع -

  .تعزيز الجوانب االيجابية للطبيعة المهنية لمهمته كاحترام االخرين إلىللحاجة 

  :ضمان نشر المعلومات الكاملة عن المشاكل الصحية لالتخاذ القرارات المناسبة

  .مراضاالسباب المؤدية لأل إيضاح -

  .االثار السلبيةمقاومة التحيز المؤدي إلى  -

  .الواقعية مثل التغذية وتربية الطفل والوالدة وغيرها باألمورزيادة وعي الناس  علىعمل  -

تقوية وتنسيق النشاط التثقيفي للوحدات الصحية ووضع خطة متكاملة له تساير اهداف  -

  .وغيرها البرنامج

تقوية وتنسيق النشاط التثقيفي للوحدات الصحية ووضع خطة متكاملة له تساير اهداف  -

  .البرنامج الصحي

                                                           

، 1سلوى عثمان صديقي، الصحة العامة والرعاية، الصحية، من منظور الخدمة االجتماعية، دار الفجر، اسكندرية، ط 1
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استخدام وسائل االعالم واستغالله واعداد ندوات ومؤتمرات ومعارض مع الهيئات  -

  .)1(الحكومية وتركيز على المواضيع اكثر أهمية

  :الرسالة الصحية/ 2

  :بالنسبة للرسالة الصحية

الصحية واضحة من حيث المعنى وبسيطة من حيث فهم  الرسالةينبغي ان تكون  -

كذلك  ضافةباإلالمستقبل لها وكلما اتسعت دائرة انتشارها إزدادت أهمية بساطتها ووضوحها 

سياق الرسالة الصحية يجب أن يكون منسجما مع معتقدات وعادات وتقاليد المجتمع،  إلى

  .عدم مالئمتها للبيئة أو الوسط الذي وجد فيه إلىحية يعزي حيث أن كثير من البرامج الص

ربات البيوت  إلىكذلك البد من تخصيص وقت مالئم لنشر الرسالة فالرسالة الموجهة  -

تكون أكثر فاعلية عند  لألطفالتكون اكثر فاعلية إذا انتشرت في الصباح بينما تلك الموجهة 

  .المساء

ينبغي أن تكون أكثر قبوال واكثر استعماال لدى الناس  إن القناة المستخدمة: القناة -3

المستهدفين لرسالة الصحية، وهذا يستلزم تحديد الشريحة السكانية المستهدفة، ومن ثم تحديد 

  .)2(وسائل االعالم المتاحة لهم

  :وسائل تحقيق الثقافة الصحية

جمع الناس، ويتطلب  إلىهي تلك الوسائل المستخدمة لتوصيل المعلومات أو الخبرات 

التثقيف الصحي وقادرين على  بأسسالتثقيف واالرشاد الصحي إكفاء ذوي مهارة ودراية 

التعبير وااليضاح ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تطرح عليهم، كما انه يستلزم توفير 

  :وسائل واساليب يستعملها المثقف الصحي، وهي
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لطرق الفعالة في عملية التثقيف الصحي حيث أنه يعتبر من أهم ا :رشتصال المبااإل  -1

وتوضيح  بالتأثيرستفسارات واالسئلة بالتأثير المباشر من خالل االجابة عن االيسمع 

  :ون عبارة عنلى ردود االفعال المباشرة وقد يكالجوانب المبهمة والوقوف ع

ها كان تكون بين والتي تتم بين مصدر الرسالة الصحية والمتلقي ل :المقابلة الفردية/ أ

والتلميذ  المدرسالطبيب والمريض أو المريض والممرضة أو المعاون الصحي والمواطن أو 

المحادثة  أسلوبب مراضمن خالل تقديم معلومات واسس صحية وطرق الوقاية من األ

  :)1(عليها ولإلجابةحوار ونقاش وطرح أسئلة  هناكالشفوية المواجهة، وعادة ما يكون 

فهي أن يلتقي المثقف الصحي مع مجموعة من الناس  :الجامعية المقابلة/ ب

ت والخصائص مثل لقاء مع االمهات لتوصيل المعلومات امتجانسين إلى حد ما في االهتمام

أو االهتمام  وتغذيةالصحية عن االهتمام مثل صحة االم الحامل وطرق االهتمام بالطفل 

  .بالصحة الشخصية أو صحة المنزل

  :ت والندوات والمحاضرات والمؤتمراتاالجتماعا/ 2

حيث ان اللقاءات المجتمعية التي تستهدف توصيل المعلومات الصحية في جانب 

معين سواء كان للمهتمين بالصحة أو العاملين في مجال معين او اللقاءات مع عامة 

التي المجتمع من خالل المؤسسات المجتمعية والتي تعتبر وسيلة فعالة في التربية الصحية و 

  .)2(تتمتع بمرور المعلومات

 سلوبوبالتالي تغيير الطريقة أو األبوضوح والمشاركة االيجابية من جانب المتلقيين 

من خالل التوعية العامة مع الحث على المواعيد والنظام وعدم التزاحم والمحافظة على 

كذلك إلى الوقوف على المشكالت الصحية التي  ضافةباإل، والمحيطنظافة المنزل والبيئة 

                                                           

  21أحمد محمد بدح، أيمن سليمان، زين حسن بدران، مرجع سابق، ص  1
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يعاني منها المجتمع وكذلك التحدث عن االمكانيات المتاحة التي تساعد غفل حل تلك 

  .)1(المشكالت

الصحي  المثقفباستخدام وسائل توصل اراء  سلوبيتم هذا األ: االتصال الغير المباشر/ 2

استخدام : أسس الممارسة الصحية السليمة مثل المواطنةالناس والتي تعمل على تعليم  إلى

وسائل االعالم المختلفة من إذاعة وتلفزيون وصدق ومجالت وملصقات إعالمية التي 

ريق الوقاية، وهي طريقة تساعد على إثارة وجذب االنتباه إذ تقدم معلومات تتحدث عن ط

  .)2(في النفوس الحماس مشوقةتبعث

  :الثقافة الصحية دور الخدمة االجتماعية في نشر

ليس هدف التثقيف الصحي نشر معلومات صحية وتوزيعها على الناس وٕانما هدفه 

مساعدة الناس أفرادا وجماعات على االستفادة من المعلومات والحقائق الصحية وتطبيقها 

  .ميول وانماط مستحبة وجعلها جزءا من حياة االنسان ونظام معيشته إلىوتحويلها 

االجتماعية الطبية أحد أهم الخدمات التي ساهمت في خلق الوعي ويعتبر الخدمة  -

  .)3(الصحي في المجتمعات ضمن مؤسسات طبية بشكل إيجابي

  :Medecalsocailzorkالطبية  االجتماعيةتعريف الخدمة 

عرفت فاطمة حاروني الخدمة االجتماعية الطبية على إنها مجموعة مجهودات 

إجتماعي ضمن مؤسسة طبية تعمل على مساعدة المريض االجتماعية من طرف أخصائي 

وأسرته من ناحية ومساعدة الطبيب وٕادارة المستشفى من ناحية ثانية ومساعدة المجتمع في 

                                                           

  .253فيصل محمد عزايبية، مرجع سابق، ص  1
  .21أحمد محمد بدح، أيمن سليمان المزاهرة، زين حسن بدران، مرجع سابق، ص  2
  .203ص ، 2003، 1الجامعية للنشر، اسكندرية، ط المعرفةنادية محمد سيد عمر، علم االجتماع الطبي، دار  3
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سراع بعملية الشفاء، أو في إ إلىذات ابعاد إجتماعية تهدف  مراضالوقاية والعالج من األ

  .)1(إزالة أو تخفيض المرض

  :التي تهدف الخدمة االجتماعية لتحقيقها عن طريق التثقيف الصحي األهداف

تحسين صحة الفرد واالسر جسميا وعقليا ونفسيا وٕاجتماعيا وذلك باالهتمام بالغذاء  -

  .والمسكن والرياضة وتنظيم االسرة

ومن الحوادث وذلك بمساعدة االفراد على فهم الممارسات والعادات  مراضالوقاية من األ -

  .زمة للمحافظة على الصحةالال

المبادرة إلى العالج السليم فور حدوث المرض حتى الشفاء وذلك باستفادة المريض من  -

  .الخدمات الصحية المقدمة من طرف االخصائي

  .تهدف الخدمة االجتماعية الطبية إلى مساعدة الطبيب سببا أو عرضا أو نتيجة -

م وحسن استفادة المرضى من خدمات العالج ومعاونة هيئة التمريض بالمستشفى في تنظي -

  .)2(والنظافة والتغذية

  :دور االعالم في التثقيف الصحي

تعاظم دور االعالم كوسيلة لنقل وترسيخ المعلومات الطبية نظرا لنقص الثقافة الطبية عند  -

عن البحث عن  المواطنينعزوف  إلىباإلضافةالعديد أو قصور التعليم بمختلف مراحله، 

المعلومات الطبية من المتخصصين لذلك اصبح هو المصدر االساسي نظرا لوسائله 

المتعددة وتقنياته الحديثة والمتطورة وباعتباره اداة تعليمية موجه للجمهور ولتوجيه سلوكهم 

فلقد اصبح يلعب دورا بارزا في تثقيف الفرد صحيا ورفع مستوى وعيه وذلك وفق اسس 

  .ة وباالعتماد على أصحاب الخبرة والتخصصعلمية صحيح

                                                           

  2000، 1أحمد فايز نماس، الخدمة االجتماعية، دار النهضة العربية لطباعة، بيروت، ط 1
  .255الطبية، العمل االجتماعي من اجل صحة االنسان، مرع سابق، ص  االجتماعيةفيصل محمود غرايبة، الخدمة  2
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  :ومن وسائله التي عملت والزالت تعمل بكامل مجهودها من أجل الفرد وصحته هي-

I /التلفزيون:  

ى من بين وسائل االعالم كوسيلة لنقل وترسيخ المعلومات األوللقد احتل التلفزيون المرتبة  -

لهذه المعلومات لقطاع  الرئيسيدر بمختلف مراحله، كما أصبح المص للمواطنينالطبية 

  .عريض من الشعب إن لم يكن كل الشعب

فلقد ساهم من تصحيح بعض السلوكيات غير السليمة التي طالما أثرت بالسلب على 

 )1(ميدان الثقافة الصحية توسيعخرا بمظهر جديد مكن من أم التلفزيونصحة الفرد، فلقد برز 

 جميعمتخصصين في  بأطباءتثبته من برامج صحية منوعة تستعين  ومن خالل ما اصبحت

التخصصات ومع ذوي اصحاب الخبرة تدور مواضيعها حول كيفية التعامل مع الحالة 

إلى برامج تتحدث  إضافة والضغطالمعدية أو المزمنة مثل السكري  مراضاأل آوالمرضية 

النشرة الجوية عبر التلفزيون عن  عن السرطان وااليدز ونقص الفيتامين وكثيرا ما تتحدث

النشرات االخبارية  إلى باإلضافةعلى العيون  وتأثيرهامثل كسوف الشمس  الطارئةحاالت 

الطيور أو جنون  إنفلونزاتفيد صحة مثل إنتشار وباء مثل  أخبارعن )2(التي عادة ما تبحث

البقر أو ظهور مرض معين أو حاالت ضيق التنفس بسبب العواصف سواء من طرف 

الفضائيات المحلية أو الدولية وعادة ما يقوم بأداء هذه البرامج متخصصين في الطب 

كذلك  ضافةالوقائي أو الطب الفالحي ومتخصصون في الصيدلة أو صناعة االدوية، باإل

والطفل  اد والتوعية والوقاية تخص المرأة،صصة في مجال االرشإلى بثها لبرامج متخ

  .ومواضيع حول االمومة والتغذية السليمة والرياضة، ومواد تجميل وغيرها

                                                           

ة، رسالة ماجستير في علم االجتماع الصحي في الجزائر، دراسة نظرية ميداني االجتماعينبيلة بوخبزة، االتصال 1

  .159، ص 2007واالتصال، جامعة مستغانم، 
  2007، 1محمد أبو سمرة، االعالم الطبي، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، ط 2
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الحاجات المعرفية،  إلشباعمعلومات صحية موثوقة  توفيربعد اليوم بحاجة إلى  التلفزيون -

ادات الصحية السليمة تعكس سلوك وبالتأكيد ذلك هو دور االعالم الراقي المتحضر، فالع

  .وثقافة وتفكير العائلة وبالتالي المجتمع

ولعل من بين المواضيع الصحية التي اعطها االعالم والتلفزيون خاصة اهتماما كبيرا هي  -

فلقد عمل التلفزيون خاصة التلفزيون العربي  ومحدوديتاهاوذلك بحكم سماتها البيولوجية  المرأة

خصصة على بث برامج تخص المرأة وذلك من أجل نشر وبلورة الوعي وعبر قنواته المت

والمومة والراضعة وكل ما  مراضمن كمية معارف في أمور الوقاية من األ وتزويدلديها 

  .)1(الريفية األوساطالماكثة في البيت والمرأة القاطنة  المرأةيخص جملها ورشاقتها خاصة 

أول من استعمل التلفزيون لخدمة الصحة، فلقد كان  وتعد الواليات المتحدة االمريكية -

النجومية  أسلوبتلفزيون االمريكي يبث اعالنات صحية ذات اخراج محكم وكان يرتكز على 

على الجمهور، فلقد تم احضار الممثل  للتأثيرأي استعمال الممثلين االمريكيين كبار 

Deanne ع الجمهور بضرورة إقالع عن أضرار الكحول وٕاقنا )2(االمريكية المشهورة لغرض

هذه العادة فلقد تم إظهار الفنانة بمظهر جذاب أدى إلى تأثير على الجمهور وخاصة ونحن 

  .نعلم أن هذه الممثلة كانت من اكثر المدمنات على هذه المادة المسكرة

بحضور الممثلة المشهورة كريمة مختار  أما في مصر فلقد عملت على بث اعالنات -

لعرض محلول الجفاف الخاصة لمعالجة االسهال وعلى اثر دلك زاد الطلب على اكياس 

  .امالح التميه في مختلف الصيدليات ومراكز الصحة

وفي المرغب العربي تمكن التلفزيون الوطني من تغطية اهم موضوع يخص الطفل وهو  -

  .إلى معالجة الجفاف ضافةالتلقيح باإل

                                                           

، 1احسان محمد حسن، علم االجتماع الطبي، دراسة تحليلية في طب المجتمع، دار وائل للنشر، عمان، االردن، ط 1

  .96، ص 2007
  .160نبيلة بوخبزة، مرجع سابق، ص  2
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لقد اصبح الراديو وعبر موجاته يلعب دورا بارزا في مجال الصحة حيث أنه يسمع  :الراديو

كما قد  والتأثيرللمستمع بالمشاركة في االحداث الفعلية المذاعة وله القدرة العالية في اقناع 

  .كلفة كبيرةتكرار الرسالة دون ت وبإمكانهالجميع  إلىسهل النقل ليصل و نجده رخيصا 

تثقيفية صحية عبر ما يخصصه من برامج صحية في  ألهدافلقد استعمل الراديو  -

أوقات محددة عبر مدار االسبوع ومنها تلك المخصصة في مواسم الحر والبرد التي تحذر 

علمي وموضعي عبر رسالة اعالمية صحية وجاذبة من  أسلوبب مراضفيها عن بعض األ

ن مرجعا للباحثين عن الثقافة الصحية التي تخدم االسر ان تكو  بإمكانهامتخصصين 

مواضيع تتعلق بالصحة في اي  إلىوالمؤسسات الخدمية في المجتمع، كما يمكنه أن يتطرق 

  .)1(موجز إخباري عادي

يعتبر الراديو وسيلة جد سهلة وفعالة مكنت الفرد بطريقة غير مباشرة من التعلم  كما -

  .والتثقيف بكل مرونة وبلياقة تامة دون أن يرغمه أحد من ذلك

كما قد نجد أن هناك بعض المناطق خاصة الريفية منها يجتمع افرداها حول المذياع  -

وكيفية الوقاية منها  مراضض األقد يدوم عدة دقائق حول بع الذيلسماع البث الصحفي 

  .المتطورةنظرا الن عدد قليل من الناس في تلك المناطق اللذين يمتلكون الوسائل االعالمية 

على رفع المستوى الصحي كما يمكن للراديو أن يبث اعالنات قصيرة وبسيطة تعمل  -

ضاع اطفالهم الناس على ضرورة تلقيح االطفال وحث النساء على ضرورة ار  لألفرادكأعالم

 للتأثيربصفة متكررة  ثانوي) 10(عشر اإلذاعيةمن الثدي وغالب ما تدوم هذه االعالنات 

  .على السلوك

صحف ومجالت قد اصبحت تلعب دورا  –نشرات  –كتب  ":المطبوعةالكلمة "المطبوعات 

واالكتشافات طبية حديثة ومعلومات صحية من  باألخبارهاما وكبيرا في اعالم الناس ومدهم 

                                                           

  .48محمد ابو سمرة، االعالم الطبي والصحي، مرجع سابق، ص  1
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وعاملين في حقول الصحة فيكل ما يخص صحة المرأة والطفل أو  متخصصينطرف 

منتشرة تقوم بحمالت وطنية توعية كالتلقيح وغيرها عبر تقارير ومقاالت طبية  أمراض

  .سهل وبسيط أسلوبب الوزعينمتخصصة من طرف كوادر، ساهمت بشكل كبير في رفع 

كبيرا في التغيير حيث ادت الدراسات ان الناس يتابعون االمور  دوراكما لعبت الجرائد  -

  .)1(الصحية في الصحف والمجاالت ثم التلفزيون ثم االذاعة

رزة في الشوارع لى فكرة واحدة وتعلق في اماكن باتشمل ع :والمصورات الملصقات -

والطفولة تحتوي على اشارة طبية ونصائح سواء تتعلق  والمستشفيات وفي عيادات االمومة

بالجمل أو االخصاب أو الوالدة او الرضاعة او السكري او الضغط او سرطان الثدي او 

مطاعيم االطفال او مواجهة التلوث البيئي او المائي الغذائي او نوارض مرضية عادة في 

  .مواسم الحساسية وما إلى ذلك من توعية صحية

في رفع درجة الوعي لدى المواطن وتعليمه اسس الممارسة الصحية السليمة ساهمت  -

  .ة الصحة التي تتواصل مع جمهورها بشكل مباشر أو غير مباشرر وذلك بالتعاون مع وزا

تشمل على مجسمات ورسومات ولوحات وأدوات ونماذج تتعلق بقضايا : المعارض -

عن أمور الصحة، كمعارض عن  الصحة من اجل صحة الفرد تقام من طرف المسؤولين

  .)2(الخ...مرض السكري أو سرطان الثدي 

  :التغيرات االيجابية التي أحدثها االعالم بفضل التثقيف الصحي

في تقديم كل ما يفيد الصحة ويهم  لقد ابدع االعالم خصوصا في السنوات االخيرة

المجتمع وقف لهيكل برامجي يشرف عليه مجموعة من المتخصصين في مجال الطبي مع 

                                                           

  .184مصطفى قمشن خليل معايطة، سحر مخامرة، مبادئ الصحة العامة، مرجع سابق، ص  1
  .184المرجع نفسه، ص 2
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وسائل االعالم في مجال نخبة من االعالميين ساهم في التغيير بشكل كبير فلقد عملت 

  :الصحة على

و انتشار فيروس ما بالمرض على سبيل المثال انفلونزا الطيور او جنون البقر ا التعريف -

، فلوال وسائل االعالم التي شغلت حيزا كبيرا في تعريف بالمرض وذكر )x(مثال فيروس

االسباب والمسببات وتقديم الحلول وطرق الوقاية ما ترك اثرا في النفوس تمثل فر رفع درجة 

  .الوعي لديهم

ية والتلفزيونية دفعت وسائل االعالم المختلفة وخاصة ما اصبحت تبثه البرامج االذاع -

كالفيروسات ) 1(مراضتحليالت طبية للعديد من األ بإجراءقيام العديد من الناس  إلىالصحية 

على مدى وجود هذا الفيروس في  للتعرفمن الناس وذلك  العديدالكبدية التي اصبحت تهدد 

  .الدم

وتلك التي  والفراشةأصبح المريض اكثر حذرا من وسائل نقل العدوي المتعلقة بالعالقة  -

يتناولها اطباء النساء والتوليد واالسنان من خالل ما صبحت تبثه البرامج االعالمية تفيد 

  .صحةال

  .نجحت وسائل االعالم في اقناع االمهات بالحليب الطبيعي -

ازدادت استجابة المرضى للحمالت االعالمية والرسائل االعالمية المتمثلة في نصائح  -

  .)2("تطعيم االطفال"د من االمهات للجوء إلى المراكز للقيام بعملية ما جعل العدي األطباء

العادات غير الصحية البيئية كقالع العديد من  طردساهمت وسائال االعالم المختلفة على  -

وذلك ) والملصقات-التلفزيون-االذاعة(انتقدته العديد من الوسائل  الذياالفراد عن التدخين 

المتعددة على جسم االنسان كما عملت على طرد عادات  طرةألضرارهومخامن خالل عرض 

                                                           

م المتخصص، صحف وفضائيات العلمية، دار االعالاالعالم البيئي، االعالم الطبي، (سمير محمود ، االعالم العلمي  1

  .193، ص 2008، 1، قاهرة، طالفجر للنشر والتوزيع
  .193سمير محمود، مرجع سابق، ص 2



دور اإلعالم في التثقيف الصحي                                   الفصل الثاني         

 

69 

 

عادات أخرى تر بصحة الطفل كالختان  لى جسم االنسان، كما عملت على طردالمتعددة ع

  .بدائي والطهارة لدى غير المتخصصين ضمانا لعدم انتقال العدوى أسلوبب

  :دور المنظمات االهلية والحكومية والدولية في التثقيف الصحي 

تلعب المنظمات االهلية والحكومية والدولية دورا بارزا في تثقيف الجماهير وتوعيتهم طبيا  -

 باإلرشادوصحيا عن طريق االعالم الطبي، حيث تقوم في كل دولة وزارة صحة تهتم 

  :الصحي

مثل نقابة االطباء ونقابة الصيادلة ونقابة أطباء االسنان ونقابة : النقابات المهنية -1

البيطريين دورا بارزا في ضبط ممارسة اعضاءها للمهنة، كما تعمل على المحافظة  االطباء

، كما تقوم هذه النقابات بنشر المواطنينعلى سالمة االدوية وسالمة االغذية وبالتالي سالمة 

 مؤتمراتالمهنة والجماهير على حد سواء، كما أنها تعقد  لألصحابدوريات اعالمية تثقيفية 

  .ة ودولية من أجل االرشاد والتثقيف والتوعية الصحيةاقليمية ومحلي

تلعب وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها دورا تثقيفيا وارشاديا في جميع : وزارة الصحة/ 2

المستشفيات ومراكز االمومة والطفولة كما تقوم بنشر الوعي الصحي عن طريق االعالم 

  .الطبي وذلك من خالل

الصحية  لثقافة لعام لوزارة الصحة في وضع خطة  عالجيةمعاونة وحدات الديوان ا -

  .عملها ببرنامجالمرتبطة 

المعنية بالتربية  واألهليةتقديم منشورة فنية في ميدان الثقافة الصحية للمنظمات الحكومية  -

  .1الصحية

  

  

                                                           
1
  �195��ر ���ود، �ر	� ���ق، ص  
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العامة تتحدث عن التربية الصحية لكل القائمين في ميادين  تقديم منشورة فنية االدارة -

  .الصحة العامة من أطباء وممرضات ومساعدين وغيرهم

وغيرها من  العربيالصيادلةمثل اتحاد االطباء العرب واتحاد  :االتحادات المهنية/ 3

د المؤتمرات والعربية والدولية، تقوم هذه االتحادات المهنية بعق المحليةاالتحادات المهنية و 

 وحوارات بين االطباء وبين الصيادلة أو بين منتجي االدويةأعقد العالمية، حيث تعمل على 

 وٕارشاداتبتوصيات  وتخرج، والدواءفي مجاالت الصحة والطب والعالج  يينأخصائوبين 

وعلى الجمهور وعلى الدول حتى يستفيد منها الجمهور والمؤسسات  المنشأتتعمها على 

لعالجية، وبذلك تساهم االتحادات المهنية والمحلية والدولية ومن خالل المؤتمرات الطبية وا

وعمل على نشر الوعي والتثقيف الصحي واالرشاد الطبي ومن ذلك تحسين صحة المواطنين 

  .)1(على التقدم والتطور في مجال االرشاد والتوعية

تعنى مديرية الغذاء والدواء بصحة المواطن من مأكله ودواءه،  :مديرية الغذاء والدواء -

  .االغذية لفحصوزاخرة بالكفاءات ولديها مختبرات 

تقوم هذه المديرية بمتابعة سالمة اجراءات االستيراد والتصنيع للمواد الغذائية  -

محليا والدوائية وفق معايير ومقاييس متفق عليها، كما تضع برامج لتسجيل اي دواء يصنع 

او يتم استيراده ويتم اخضاع هذا الدواء لفحوصات مخبرية ويتم الموافقة عليه واعطاء رقم 

الترخيص او التداول في االسواق او يتم الرفض، وهنا تقوم مديريات الغذاء والدواء والرقابة 

ى سالمة وتنبهيهم من استعمال هذا الدواء او الغذاء حفاظا عل بإرشادالمواطنينالصحية 

من منشورات وملصقات او حمالت  الصحيو لمواطن عن طريق االعالم الطبي أا

  .)2(توعوية

  

                                                           

  .48محمد ابو سمر، مرجع سابق، ص  1
  .47مرجع نفسه، ص 2



دور اإلعالم في التثقيف الصحي                                   الفصل الثاني         

 

71 

 

  :خالصة الفصل

 وشراءراد فلقدساهم التثقيف الصحي في رفع المستوى الصحي بشكل كبير ادى مختلف اال

  .المجتمع

مضاعفتها والعمل  ومخاطرمراضكما قد عمل على حماية المجتمعات من االصابة باأل -

  .منها الوقايةعلى 

في تثقيف الفرد صحيا  اآلخرهو  دور بعقد ل المتعددةولعل أن االعالم وعبر وسائله  -

  .ذلك هو دور االعالم الراقي والمتحضر فالتأكيد، السليموتوجيه سلوكه نحو السلوك 

  



  :خاتمة عامة

يعتبر االعالم ضرورة ال غنى عنه في المجتمع فلقد أدى إلى التغيير االحسن في 

 وجودهقيف وٕاخبار، ما جعل ثوتعليم وتتوجيه الكثير من االحيان من خالل ما يقوم به من 

ال يمكن أن تحي اليوم مالم يتم اعالمها على النحو  بدورهاحاجة حيوية في المجتمعات التي 

المالئم كما اصبح وسيلة تطوير في المجتمع عن طريق ما ينقله إلى االفراد من افكار وقيم 

المسائل  يهدف للتغيير لصالح المجتمع في جميعتساهم في رفع مستواهم الفكري والثقافي 

  .خاصة المجال الصحي

صالية لها دور كبير في حياة االنسان ساهمت في تقديم وتعتبر اإلذاعة وسيلة ات -

شغلت حيزا واسعا في العديد من  المؤسسات االجتماعية التيالخدمة الصحية كونها من اهم 

و الدراسات وبحوث االعالم باعتبارها وسيلة اعالمية جماهيرية تتميز بالعديد من المزايا 

لدى االفراد  الوعيدور فعال في بلورة غليزان الجهوية وما لها من  ٕاذاعةنخص بالدكر 

  .صحيا وتثقيفيهم

غليزان الجهوية ان تلبي حاجات جمهورها خاصة في تقديمها  إذاعةفلقد استطاعت 

الصحية وتغيير السلوكات إلى سلوكات  المشكالت  التي ساهمت في حل االجتماعيةللخدمة 

  .صحية وسليمة

  :ات االتيةا ان نخرج بالتوصيهذا يمكن لن ومن خالل  -

 ألهميتهكبيرا نظرا  اعتناءالتثقيف الصحي  بموضوععلى الحكومة أن تعني  

االجتماعية والصحية من خالل توفير امكانيات ووسائال الزمة لتوعية الفرد، كما البد من 

كما يجب على الدولة  ،تظافر الجهود أكثر واشراك الوزارات االخرى إلى جانب وزارة الصحة

رسائل تشرح للناس السلوكيات المضرة بالصحة  بإعدادتوسيع نشاطاتها في هذا المجال 

وفوائد الوقاية منها في حين تزيد كذلك من حصص التوعية الصحية عبر وسائل االعالم 

  .المتعددة، إذ أن الجانب المعرفي يلعب دورا كبيرا في تحديد وتعديل سلوك االفراد
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