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  :مقدمة

تعد الفضائيات العربية من أهم اإلنجازات اإلعالمية في عالمنا اليوم،فقد كسرت 

قاربت بين الثقافات،وسهلت تداول األخبار و كل الحواجز التقليدية بين الشعوب العربية،

الثقافة المشاهدين وفتح أبواب المعرفة و  توسيع آفاق وتبادل وجهات النظر،وساهمت في

بذلك و العالمي،سية وصحية على المستوى العربي و ثقافية،سيابما تقدمه من برامج علمية و 

صبحت القنوات العربية ببرامجها ومضامينها المتعددة والمتنوعة تشكل جزء من نسيج أ

مجتمع على إختالف ثقافاتهم ذا الكيانه،وأصبحت تؤثر في أفراد هالمجتمع العربي و 

  .مستوياتهمو 

أكثر أفراد األسرة تأثرا م عنصر في قيام المجتمع العربي و المرأة أه وباعتبار

 الرغبة في معرفة كل جديد،حب اإلطالع و نمبمضامين هذه القنوات الفضائية،لما تتميز به

كان البد لهذه القنوات تخصيص برامج تهتم بكل ما تحتاجه المرأة من ف

صحة حيث أصبحت هذه األخيرة من أبرز ما يشغل المشاهدة موضة و بخ،جمال،ط

سرطان األخيرة مثل سرطان الرحم، اآلونةاألمراض النسائية في  انتشارالعربية خاصة بعد 

و هذه القنوات تلعب دورا هاما وجب عليها أن تجسده أال وهف العقم وما إلى ذلك،الثدي و 

وهذا بهدف التقليل من الوفيات الناجمة ، المرأة خاصةالتوعية الصحية للمجتمع عامة و 

عن جهل المرأة العربية بالعادات غير الصحية كالتغذية غير السليمة والعمل على حثها 

على تغير سلوكها الصحي لتجنب اإلصابة باألمراض التي أصبحت تصيب معظم نساء 

  .العالم

جاح البرامج الصحية التي تقدمها ونظرا ألهمية هذا الموضوع أردنا أن نعرف ما  مدى ن

فيه  اعتمدناالقنوات العربية في توعية المرأة العربية من خالل هذا البحث العلمي الذي 

على الجانب المنهجي حيث قمنا فيه بتحديد اإلشكالية وذكر أهمية الدراسة وأسباب  

م في الدراسة يف بالمنهج المستخدالموضوعية،كما قمنا بالتعر تية و الموضوع الذا اختيار



 
 

 ب 

 

المفاهيم المتعلقة تها وكذلك تحديد أهم المصطلحات و تحديد العينة المراد دراسو 

  .بالموضوع،وكذلك ذكر بعض الدراسات التي تناولت مواضيع مشابهة لموضوعنا

نشأة القنوات :تقسيمه إلى فصلين األول بعنوانبأما في الجانب النظري فقد قمنا 

ما فيه إلى نشأة البث الفضائي العربي في المبحث األول أ الفضائية وآثارها حيث تطرقنا

بالنسبة للفصل الثاني فقد تناولنا و ثار القنوات العربية،آالمبحث الثاني كان عن وظائف و 

ي ودوره في عالم الصحاإل:المرأة من خالل المبحث األولاإلعالم الصحي العربي و :فيه

  .في القنوات العربيةصحة المرأة :المبحث الثانيالتوعية الصحية و 

أما الجانب التطبيقي فقد حاولنا فيه عرض نتائج الدراسة وتحليلها وذلك بعد 

في الدراسة و من بينها اإلستمارة ثمتقديم إستنتاجاتعتماد على أدوات البحث المنهجي و اإل

  .ث الذي أنجزناهحر قدمنا خاتمة تلخص كل جوانب الباألخي
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 :تمهيد

تعتبر وسائل اإلعالم من أهم الوسائط التربوية الصحية في المجتمع حيث انه  

يمكن توصيل الكثير من المعلومات والخبرات لعدد كبير جدا من الناس في اقل وقت 

ممكن وعلى الرغم من أهمية هذه الوسيلة واتجاهاتها في توصيل المعلومات ليسرها إال انه 

في اتجاه واحد بمعنى أن الرسالة من المرسل تصل  فيها بعض العيوب حيث أنها تسير

إلى المستقبل فال يمكن الوقوف على رد الفعل عنده او تأثيرها عليه حيث تتوقف فعالية 

وسائل اإلعالم في التوعية الصحية على المستوى التعليمي لألفراد خاصة المرأة التي 

الكافية لضمان قيام مجتمع تعتبر أهم فرد يجب أن تقدم له هذه الوسائل والمعلومات 

صحي خال من األمراض وهذا يظهر الدور المهم الذي يلعبه اإلعالم الصحي في توعية 

  .المرأة 
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lاإلعالم الصحي و دوره في التوعية الصحية:  

 1-lم الصحي عالظهر مؤخرا في وسائل اإلعالم ما يسمى اإل: عالم الصحيمفهوم اإل

ويطرح موضوعات حول األمراض لى مشاكل الصحية يتطرأ إأو الطبي الذي أصبح 

الصحي أو الطبي هو ذلك النوع من أنواع عالم اإل<< وكيفية الوقاية حيث يعرف بأنه 

فكار والحقائق حول المشاكل والقضايا اإلعالم الذي يهتم بتوصيل األخبار والمعلومات واأل

تمع أو طارئة التي يواجهها المجالطبية والتمريضية والصحية والطبية العارضة أو ال

فراد ة وكيفية التعامل معها وتقديم اإلرشادات والنصائح قصد توجيه األمراض المزمناأل

وليس قصد اإلعالن عن السلع والخدمات أو الماركات أو غيرها وذلك من اجل التوعية 

  .1>>الصحية والتثقيف الصحي

مهمة التي يتناولها اإلعالم الصحي هناك العديد من الموضوعات الصحية او الطبية ال

منها ما يتعلق بالطفل والطفولة ومنها ما تقوم وسائل اإلعالم المختلفة بتعليم وتثقيف 

وتربية الطفل والترفيه من خالل برامج متخصصة تسعى إلى تنمية سلوكيات وٕادراكه و 

م الصحي يهتم مواهبه وغالبا ما تكون هذه البرامج على شكل كرتون وغيرها كذلك اإلعال

بتناول موضوعات الصحة العامة مثل الصحة األسرية، الصحة المدرسية، صحة التغذية، 

صحة البيئة، الصحة المهنية، رعاية المرض، مكافحة األمراض المعدية، رعاية وتأهيل 

المعاقين، اإلدارة الصحية والتخطيط واألبحاث والخدمات والمساعدة الصحية العامة، 

  .2>>التربوية الصحية والجنسية، الصحة البيطرية الصحة النفسية

 2-lيذهب البعض الى اعتبار االعالم محورا تدور : دور االعالم في التوعية الصحية

حول عملية التوعية فالنوعية هي تلك الجهود المتوجهة للتأثير على الفراد وتعديل سلوكهم 

                              
 .30، ص 2010 ،1،طعمان،دار الراية للنشر والتوزيع ،محمد ابو سمرة االعالم الطبي والصحي  1

 39،ص2010،دطبسام عبد الرحمان،اإلعالم الصحي ،دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان، 2
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بان التوعية عبارة عن نظام في مجال معين لما يتفق وظروف مجتمعاتهم وهناك من يرى 

تعليمي غير مدرسي القصد منه توصيل الخبرات من مصادرها المختلفة وتفسيرها الى من 

هم في حاجة الى تطبيقها عن طريق مساعدتهم انفسهم على تغيير سلوكهم ليقابلوا 

ة احتياجاتهم في حيات افضل ومن االمثلة على عملية التوعية ما تقوم يه الهيئات المختلف

التي تبذل جهود توعية سواء كانت هذه الجهود دورية تأخذ صفة االنتظام او جهود مؤقتة 

ترتبط بوقت معين وال تأخذ صفة دورية واالنتظام ومن االمثلة على الجهود الدورية 

  .التوعية قيام هيئة بإصدار وتوزيع نشرات او مجالت او كتب 

التوعية الصحية حيث تقوم يتقدم أو تقديم حصص منتظمة للتوعية في مجال معين ك

حقائق ومفاهيم جديدة على الجمهور وتوصيله له للتأثير عليه وتغيير سلوكه والتوعية 

الصحية هي مجموعة االنشطة التواصلية واالعالمية التي تقوم بالتوعية التربوية الهادفة 

مراض التي الى خلق وعي صحي لدى افراد المجتمع وتحذيرهم من المخاطر واالوبئة واال

تهدد االنسانية وتربيتهم على القيم الصحية والوقاية المتبقية مكن عقيدة المجتمع وطبيعة 

ومما ال شك فبه أن التلفزيون يعتبر من اهم وسائل االعالم التي تجسد دور  1>>ثقافته 

ومن هنا << . االعالم في التوعية الصحية باعتباره اهم وسيلة في المجتمعات العربية

ر العالقة بين االعالم والتوعية الصحية حيث تتجلى هذه العالقة في كون االعالم تظه

بالتوعية الصحية من موضوعات االعالم الصحي والوقائي وتقف اهدافها على خلق وعي 

صحي وقائي عام وعلى هذا فعالقة االعالم بالمؤسسات الصحية عالقة قائمة على 

  >>.مستويين

                              
، 2006ط د، االسكندريةتكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعية المكتب الجامعي الحديث : محمد سيد فهمي 1

  .131ص
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في االعالم يقوم بإنتاج برامج صحية ونشرها بالمؤسسة  ويتجلى: المستوى التعاوني

 .الصحية توظف االعالم نشر الثقافة الصحية والوقائية

ويتجلى في المؤسسة الصحية تنتمي للمؤسسات الصحية فاإلعالم : مستوى وظيفي

يخضع للقيم الصحية واالخالقية والدينية للمجتمع والتعامل مع مواضيع االعالم الصحي 

التوعية الصحية يتطلب امتالك قواعد تواصلية وقيم صحية تساعد على االستفادة وقضايا 

 :من االعالم في

االنفتاح على مصادر االعالم الصحي المتعددة للتكوين، صورة متكاملة للمعلومات عبر 

 .مقارنة المعطيات الواردة فيها

المتخصصة في  انتقاء مصادر المعرفة الوقائية رفض الشائعات عن المصادر االعالم

 المجال الصحي والوقائي

تحليل المعرفة الصحية واخضاعها للتخصيص وذلك باالهتمام الكافي باإلحصائيات  -ج

  .واخذها من مصادر متعددة 

المشاركة االيجابية في االنشطة التحسيسية الصحية كاأليام الصحية العالمية التي  -د

  .تشارك في تنشيطها خبراء الصحة والوقاية

تصحيح السلوك الصحي والوقائي وذلك بأخذ العبرة وتجنب السلوك الذي يؤدي الى  -ه

  .االصابة بالمرض

القيام بواجب النصيحة وتبني قضايا التوعية الصحية وذلك بتقديم المساعدة واالسهام  -و

  .1>>في نشر التوعية الصحية بواسطة االنشطة والنوادي

  

  

                              
 .133ص  ،مرجع سابق،محمد سيد فهمي 1
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llصحة المرأة في القنوات العربية:  

 1-ll تعتبر الصحة من أهم األمور التي تولي لها المرأة : المرأة في البرامج الصحية

اهتماما كبيرا وللحفاظ على صحتها وصحة أسرتها  لذا تعمل على البحث على المواضيع 

والبرامج الصحية والتعرف على األمراض وكيفية الوقاية منها حيث يعتبر التلفزيون أول 

  .ماتمصدر لكسب هذه المعلو 

الصحة كما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي حالة من استعمال السالمة البدنية << 

والعقلية واالجتماعية لمجرد انعدام األمراض أو العجز وتعد صحة المرأة جزء ال يتجزأ من 

تطور المرأة وهو تطور يتأثر بكل المحاور األخرى ويؤثر فيها ذلك الن المرأة تمر منذ 

  .1>>بخبرات مختلفة من الناحية الصحية  بداية حياتها

باإلضافة إلى التقدم الملحوظ في الخدمات الصحية التي توجه المرأة هناك بعض << 

  :الجوانب التي يجب تلبيتها واإلشارة إليها والتي توضحها النقاط التالية

 االهتمام الخدمة الصحية و الوقائية وخاصة األمراض المعدية و تشجيع المرأة على

اإلقبال على حمالت تنظيم األسرة وعلى االستفادة من البرامج التي تهتم بأمور الطفولة 

 .قبل الحمل وحتى الوالدة وبعدها

توعية المرأة بشؤون التغذية السليمة على أسس علمية واحتياجاتها الضرورية من أنواع -2

 ل من هذا الجانبالغذاء وخاصة في حالة الحمل وأثناء الرضاعة وتبصرها بآثار اإلهما

باإلضافة ما سبق هناك أهداف يجب تحقيقها من اجل صحة المرأة وكل أفراد أسرتها 

وتمثل االحتياجات الصحية لها وأهمها تعريفها باألخطار المهنية خاصة السيدات الالتي 

  .2>>يعملن في بعض المهن التي تنتج عنها تلوث بيئي إشعاعي

                              
عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة القاهرة ) دوره في تلبية حاجياتها التربوية ( منى حسين التلفزيون والمرأة  1

 .60 ص،1،2006ط

 .63،ص62،صمرجعنفس ال  2
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 2-llأصبحت البرامج الصحية مؤخرا تحظى : ة المرأةدور البرامج الصحية في توعي

باالهتمام الكبير من طرف المشاهدين خاصة النساء نظرا للنصائح والموضوعات المفيدة 

  .التي تقدمها لهذه الفئة 

أن التربية الصحية بشكل عام تركز اهتمامها على فئات المجتمع وعلى العمال << 

ي ممارسات صحية في الحياة والتمسك بها واهدافها العامة هي إغراء الناس على تين

واالنتفاع بتعقل وحكمة بالخدمات الصحية المتاحة لهم واتخاذ القرارات بأنفسهم كاألفراد 

  .1>>وكالجماعة بتحسين الحالة الصحية والبيئة

بالنسبة للتربية الصحية المتعلقة بصحة األم والطفل فهي مهمة في الوقاية من مشاكل 

وخصوصا اإلعاقات والوقاية الصحية اإلنسانية وكذالك تطبيق المهارات وأحوال الوالدة 

والتقنيات الجديدة في تغطية الحاجيات ذات األهمية لمجموعات األمهات واألطفال 

المعرضين للخطر الشديد كل هذه تتطلب يقظة ومستوى عالي من الوعي االجتماعي 

للعوامل الكثيرة المتداخلة في طبيعة والصحي من جانب المهنيين والعامة من الناس ونظرا 

المشاكل ما حول الوالدة يتوجب أن تأسس برامج تربوية صحية على المعرفة بهذه العوامل 

والمشاكل المحلية وان تكون منسجمة مع الثقافة المحلية ومستوى التطور وطريقة تقديم 

بين فرد وأخر  التربية الصحية ال تقل في أهميتها من مضمونها فان االتصال الشخصي

والمناقشات الجماعية والعروض المرئية اإليضاحية ووسائل اإلعالم الجماهرية والنوادي 

والبرامج اإلرشادية يجب استخدامها إلى أقصى الحدود ألغراض التربية الصحية من ابرز 

  :جوانب التربية الصحية

 .تشجيع الفحوص قبل الزواج وتسجيل الزواج

 .الشهور األولى من الحمل الرعاية قبل الوالدة في

 .تسجيل المواليد والوفيات

                              
  .165، ص 2000، 1أحمد فايز النماس، الحدمة االجتماعية الطبية، دار النهضة العربية، بيروت، ط1
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 .تطوير القوانين الصحية واالجتماعية

 .دراسة القوانين الصحية واالجتماعية

دراسة األنماط واألساليب المحلية للوفيات واإلصابات المرضية واإلعاقات فيما حول 

 .الوالدة

 .تنظيم وتشغيل خدمات رعاية األمومة والطفولة على مستوى المجتمع 

 .تقديم البرامج التربوية الصحيحة في فترة الطفولة والمراهقة

تعلم األمهات على تطبيق القواعد الصحيحة الشخصية و التعرف على العالمات المبكرة 

طعمة وتنظيم لمضاعفات الحمل تدريبهم على تنظيم اإلرضاع والتغذية وتحضير األ

 .األسرة

 .توفير خدمات الدعم واالستشارات في شؤون الوراثة

  . 1>>تعليم األمهات على الطرق الصحية للتعامل مع المعاقين االطفال 

  

  

   

                              
 66أحمد فايز النماس،مرجع سابق،ص 1



 الفصل الثاني                                          اإلعالم الصحي العربي والمرأة

31 

 

  

  :خالصة الفصل

كانت مسموعة أو مكتوبة أو مرئية تهتم بتقديم  أصبحت وسائل اإلعالم سواءا

برامج صحية توعوية ،حيث أصبحت هذه األخيرة تتناول مواضيع تهم كل أفراد المجتمع 

خاصة المرأة التي يجب أن تحظى بإهتمام أكبر ذلك أنها تتعرض في مختلف مراحل 

ذا يجب حياتها إلى عدة مشاكل صحية مثل الحمل والوالدة و بلوغ سن اليأس،وله

  .تخصيص برامج صحية لتقديم النصائح و اإلرشادات والمعلومات الالزمة لها
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  اإلطار التطبيقي

  

 تحليل جداول المحور األول

 .تحليل جداول المحور الثاني

 .تحليل جداول المحور الثالث

 .تحليل جداول المحور الرابع

 .تحليل الجداول المركبة

 .استنتاجات الدراسة
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  السمات العامة: المحور األول

  يوضح السن 01:الجدول رقم

 السن التكرار النسبة المؤوية

51.66% 31 20 -24 

18.66% 11 25 -29 

15% 9 30 -35 

 فأكثر 36 9 15%

 المجموع 60 100%

 

في  منالمبحوثات% 51.66تبين لنا من خالل معطيات هذا الجدول أن أعلى نسبة بلغت 

،في حين بلغت كل من فئة %18.33فقد بلغت نسبتها 30-25،أمافئة 24-20فئة 

  %. 15:فأكثر نفس النسبة وهي 36وفئة 30-35

التفاح األخضر من الفئة العمرية ما ببرنامجنستنتج أن معظم المبحوثات اللواتي يهتممن  

الشابة إذ أنها وهذا راجع إلى أن هذا السن يعتبر حيوي بالنسبة للمرأة   24-20بين 

تحتاج للحفاظ على نضارتها و بهاءها و صحتها ألنها في العادة مرحلة التحضير لدخول 

  .الحياة الزوجية
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  يوضح الحالة المدنية 02:الجدول رقم

 الحالة المدنية التكرار النسبة المؤوية

 متزوجة  20 33.33%

 غير متزوجة 40 66.66%

 المجموع 60 100%

  

من المبحوثات غير   66.66هين أعلى نسبة  01:لنا من خالل الجدول رقم تبين

  33.33المتزوجات أما بالنسبة للمبحوثات المتزوجات فقد بلغت نسبتهن 

وما يمكن إستنتاجه من خالل هذا الجدول أن فئة غير المتزوجات هن أكثر إهتماما 

راجع إلى أن المرأة المتزوجة ببرنامج التفاح األخضر مقارنة بالنساء المتزوجات ،وهذا 

لديها واجبات منزلية أكثر قد ال تترك لها الفرصة لمشاهدة  البرنامجّ ،على عكس المرأة 

  .غير المتزوجة لديها واجبات أقل لذا تحظى في غالب األحيان بفرصة المشاهدة
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  يوضح المستوى التعليمي 03:الجدول رقم

 ى التعليميالمستو  التكرار النسبة المؤوية

 متوسط 4 6.66%

 ثانوي 17 28.33%

 جامعي 29 48.33%

 دراسات عليا 10 16.66%

 المجموع 60 100%

  

ما هو مالحظ في هذه المعطيات اإلحصائية أن أغلب المبحوثات مستواهن التعليمي 

،ثم تليها نسبة المستوى الثانوي التي قدرت ب %  48.33جامعي حيث بلغت نسبتهن 

وهي %  6.66،أما أدنى نسبة هي%  16.66،ثم نجد الدراسات العليا بنسبة %  28.33

  . تمثل المستوى المتوسط

نستنتج من خالل هذا الجدول أن المبحوثات اللواتي ليس لديهن مستوى تعليمي عالي ال 

يهتممن ببرنامج التفاح األخضر مقارنة مع ذوات المستوى التعليمي الجامعي و الثانوي 

سات العليا،حيث تحرصن على معرفة كل جديد عن الصحة من خالل ما وحتى الدرا

 .يقدمه البرنامج، وهذا يدل على وجود قاعدة ثقافية صحية أكبر نسبة مقارنة باألقل  تعلما
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  يوضح الحالة اإلجتماعية 04:الجدول رقم

 الحالة المدنية التكرار النسبة الموؤية

 عاملة 25 41.66%

 عاملةغير  35 58.33%

 المجموع 60 100%

  

تبين لنا من خالل الجدول أن أعلى نسبة من المبحوثات غير عامالت وذلك بنسبة قدرت 

  .للمبحوثات العامالت%  41.66و تليها نسبة %  58.33ب 

حيث نستنتج أن معظم المبحوثات اللواتي يهتممن ببرنامج التفاح األخضر وهذا راجع إلى 

بصحتهن وٕاتباع مختلف النصائح الوقائية مقارنة مع المبحوثات العامالت، وذلك  اإلهتمام

أن المرأة العاملة ليس لديها وقت فراغ كبير، في حين غير العاملة لها وقت أكبر 

  .للمشاهدة
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  عادات مشاهدة التفاح األخضر في قناة أم بي سي: المحور الثاني

  عالمية المفضلةيوضح الوسيلة اإل05:الجدول رقم

 الوسيلة التكرار النسبة المؤوية

 الجرائد 4 6.66%

 اإلذاعة 9 15%

 التلفزيون 47 78.33%

 المجموع 60 100%

  

وهي التي تفضل %  78.33نالحظ من جالل هذا الجدول أن أعلى نسبة تقدر ب 

التي تفضل  وهي% 6.66تفضل اإلذاعة، أما أدنى نسبة % 15التلفزيون، تليها نسبة 

  .الجرائد

نستنتج أن أغلب المبحوثات يفضلن التلفزيون على اإلذاعة و الجرائد،وذلك راجع إلى أنه 

  .جامع بين الصوت و الصورة
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  يوضح متابعة قناة أم بي سي 06:الجدول رقم

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية

 بإستمرار 26 43.33%

 أحيانا 28 46.66%

 نادرا 6 10%

 المجموع 60 100%

  

متابعة مستمرة لقناة أم بي %  46.66نالحظ من خالل الجدول أن أعلى نسبة هي 

لمتابعتها أحيانا ، أما أخر نسبة تخص المتابعة النادرة %  43.33سي،أما ثاني نسبة فهي 

  % .10للقناة تقددر ب

نستنتج أن لقناة أم بي سي جمهور متتبع لبرامجها وله أذواقه و رغباته و بإعتبارها قناة 

عربية تسعى لتقديم األفضل لهم من أجل ضمان إستمرار متابعتهم إستقطاب أكبر قدر 

  ممكن من المشاهدات
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  يوضح البرامج المفضلة على قناة أم بي سي 07:الجدول رقم

 البرامج التكرار النسبة المؤوية

 ترفيهية 25 19.23%

 الرياضية 3 2.30%

 صحية 35 26.92%

 إجتماعية 44 33.84%

 برامج آخرى 23 17.69%

 المجموع 130 100%

 

وهي البرامج %  33.84نالحظ من خالل المعطيات اإلحصائية الواردة أن أعلى نسبة 

، فحين بلغت البرامج الترفيهية %  26.92اإلجتماعية، ثم تليها البرامج الصحية بنسبة 

،أما أدنى نسبة هي %  17.69أما بالنسبة للبرامج اآلخرى فقد بلغت ،%  19.23بنسبة 

  .للبرامج الرياضية%  2.30

نستطيع القول أن البرامج اإلجتماعية تلقى إهتماما لدى المبحوثات وهذا نظرا للقضايا 

ج الصحية تحظى بإهتمام أقل ألن المشاكل الهامة التي تطرحها هذه البرامج كما أن البرام

  .اإلجتماعية في المجتمع الجزائري ال تعطي وقتا لإلهتمام بالصحة
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  يوضح متابعة برنامج التفاح األخضر 08:الجدول رقم

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية

 دائما 38 63.33%

 أحيانا 12 20%

 نادرا 10 16.66%

 المجموع 60 100%

  

متابعة %  63.33لنا البيانات الواردة في هذا الجدول أن أعلى نسبة تقدر ب  تكشف

لمتتابعات البرنامج أحيانا، أما أخر %  20مستمرة لبرنامج التفاح األخضر أما ثاني نسبة 

  .للمتابعة النادرة للبرنامج%  16.66نسبة 

كبير من طرف  يتضح لنا من خالل المعطيات أن برنامج التفاح األخضر يحظى بإهتمام

المشاهدات هذا لتناوله مواضيع صحية هامة و متنوعة تهم كل األسرة و باألخص المرأة 

التي تسعى دائما لتقديم األفضل ألسرتها وتعمل على الحفاظ على سالمتها الصحية، 

  .ولذلك فهي تبحث دائما على النصائح و اإلرشادات التي من شأنها أن تحقق ذلك
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  يوضح مناسبة بث البرنامج بالنسبة للمشاهدات 09:رقمالجدول 

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية

 نعم 41 68.33%

 ال 19 31.66%

 المجموع 60 100%

 

نالحظ من خالل البيانات الواردة بأن المشاهدات اللواتي يناسبهن وقت بث برنامج التفاح 

في حين نسبة المشاهدات اللواتي ال  يناسبهن وقت ،%  68.33األخضر قدرت نسبتهن ب

  %  .31.66بث البرنامج قدرت ب 

نستنتج من هنا أن وقت بث البرنامج يناسب معظم المشاهدات ألنه في وقت فراغهن و 

يكون في يوم عطلة،أما بالنسبة للواتي ال يناسبهن فيكون في وقت يقومن فيه بأعمال 

  .منزلية
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  إهتمام برنامج التفاح األخضر بالتوعية الصحية:لثالمحور الثا

  يوضح متابعة المشاهدات للبرنامج عند طرحه موضوع معين 11: الجدول رقم

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية

 نعم 45 75%

 ال 25 25%

 المجموع 60 100%

  

من خالل البيانات اإلحصائية الواردة في الجدول نالحظ أن أعلى نسبة لمتابعة برنامج 

%  25،و ثاني نسبة قدرت ب %  75التفاح األخضر عند طرحه لموضوع معين قدرت ب

  .للمشاهدات اللواتي لم يتابعن البرنامج عند طرحه موضوع معين 

مها البرنامج خاصة عند طرحه هذا يدل على إهتمام المشاهدات بالمواضيع التي يقد

ألمراض معينة مثل مرض السكري،سوء التغذية عند األطفال،سرطان الثدي 

والرحم،السمنة المفرطة ومخاطرها،عسر الهضم، حيث يسعى البرنامج إلى تشجيع 

  .المشاهدات على تغير سلوكاتهن الصحية

  

 

 

 

 

 

  

  



 اط�ر ا�������

44 
 

  األخضريوضح إهتمام المشاهدات ببرنامج التفاح  11:الجدول رقم

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية

 الرغبة في إكتساب ثقافة صحية 42 70%

 التعرف على أمراض معينة 16 26.66%

 أسباب آخرى 2 3.33%

 المجموع 60 100%

  

والتي ترغب في إكتساب ثقافة % 70نالحظ من خالل الجدول أن أعلى نسبة تقدر ب 

و ترجع إلى إهتمام بالتعرف على األمراض معينة في %  26.66صحية ثم تليها نسبة 

  .تعود إلى أسباب آخرى %  3.33حين أدنى نسبة تقدر ب

و يمكننا القول أن البرنامج القى إهتماما كبيرا لدى المبحوثات وذلك لمعرفة كل جديد عن 

األمراض وكيفية الوقاية منها،وكذلكإكتساب ثقافة صحية جديدة عن مختلف السلوكات 

  .صحية السليمةال
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يوضح وجود أثر سلبي أو إيجابي في تغير السلوك الصحي للمشاهدات  12:الجدول رقم

  من خالل متابعة البرنامج

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية

 نعم 57 95%

 ال 3 5%

 المجموع 60 100%

  

بالنسبة %  95من خالل المعطيات اإلحصائية تبين لنا أن أعلى نسبة قدرت ب 

للمشاهدات اللواتي أثر % 3للمشاهدات اللواتي أثر البرنامج فيهن إيجابيا،ثاني نسبة وهي 

  .فيهن البرنامج سلبا

ويتضح لنا من خالل هذا أن للبرنامج أثر إيجابي في تحسين السلوك الصحي 

  .للمشاهدات،لتفادي إصابتهن بمختلف األمراض
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  المشاهدات ببرنامج التفاح األخضر يوضح إهتمام 13:الجدول رقم

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية

 نعم 54 90%

 ال 6 10%

 المجموع 60 100%

  

و التي تؤكد إهتمام %  90من خالل الجدول الذي بين أيدينا يبين لنا أن أعلى نسبة هي 

إهتماما من مالتي ترى بأن البرنامج ال يلقى %  10المشاهدات بالبرنامج،أما ثاني نسبة 

  .طرف المشاهدات

ومن هنا نستنتج أن البرنامج يحظى بإهتمام كبير من طرف المشاهدات وذلك لتقديم هذا 

األخير نصائح ووصفات مفيدة لصحة المرأة كما أنه يهتم بتقديم معلومات هامة حول 

  .التغذية ووصفات الصحية لألطفال،وحتى العائلة ككل
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  مساهمة  برنامج التفاح األخضر في نشر الثقافة الصحيةمدى : المحور الرابع

  يوضح مساهمة البرنامج في نشر التوعية 14:الجدول رقم

  اإلجابة  نعم ال

 التكرار م.ن التكرار م.ن اإلجابة

 التعرف على  طبيعة األمراض 24 40% 0 0%

 طرق الوقاية 36 60% 0 0%

 المجموع 60 100% 0 100%

  

نالحظ من خالل هذا الجدول أن نسبة المبحوثات في اإلجابة بنعم على طرق الوقاية ب 

  .في المرتبة الثانية% 40في المرتبة األولى لتأتي نسبة التعرف على األمراض ب % 60

نستنتج أن المشاهدة كانت بهدف التعرف على طرق الوقاية التي يقدمها البرنامج من 

على طبيعة األمراض المنتشرة و بمأن التكنولوجيا كل يوم  نصائح و إرشادات  و التعرف

  .تطرح معضلة صحية جديدة ،لذا فمن المهم التعرف على كيفية عالجها
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  يوضح إكتساب ثقافة صحية من خالل متابعة البرنامج 15:الجدول رقم

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية

 نعم 56 93.33%

 ال 4 6.66%

 المجموع 60 100%

  

من خالل المعطيات اإلحصائية الواردة في هذا الجدول نالحظ أن أعلى نسبة في الجدول 

قالت أن هذا البرنامج تكتسب من خالله ثقافة صحية في حين النسبة % 93.33تقدر ب 

  %.6.66التي رأت بأنها ال تكتسب ثقافة صحية من خالل البرنامج قدرت ب 

ساهمة كبيرة في القيام بدور النصح و تقديم ثقافة صحية نستنتج أن هذا البرنامج له م

للمشاهدات اللواتي يجدن كل ما يحتجن إليه من معلومات و إرشادات صحية و حتى 

  نفسية 
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  يوضح إهتمام البرنامج بمواضيع البشرة و الوجه 16: الجدول رقم

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية

 نعم 54 90%

 ال 6 10%

 المجموع 60 100%

 

التي ترى بأن البرنامج يهتم %  90نالحظ من خالل هذا الجدول أن أعلى نسبة هي 

والتي ترى أن البرنامج ال يهتم بماضيع % 10بمواضيع البشرة والوجه،أما ثاني نسبة هي 

  .البشرة و الوجه

نستنتج أن رأى معظم المشاهدات هو أن البرنامج يهتم بمواضيع البشرة و 

الوجه،ذلكبإعتبار هذه المواضيع تهم المرأة بشكل كبير ألن كل من نضارة البشرة جمال 

  .الوجه أهم أهدافها
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  إهتمام البرنامج بمواضيع المشاكل الزوجية17:الجدول رقم

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية

 نعم 48 80%

 ال 12 20%

 المجموع 60 100%

  

بالنسبة للمشاهدات التي ترى أن البرنامج %  80نالحظ من خالل الجدول أن أعلى نسبة 

يهتم بالمشاكل الزوجية،في حين تقدر نسبة المشاهدات اللواتي ال ترى أن البرنامج يهتم 

  % .20بالمشاكل الزوجية ب

،وهذا راجع ومن هنا يمكننا القول أن البرنامج في نظر أغلبية يتطرق إلى المشاكل الزوجية

  .إلي أهمية هذا الموضوع 
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  يوضح إهتمام البرنامج بمواضيع األم و الطفل18: الجدول رقم

 األجابة التكرار النسبة المؤوية

 نعم 57 95%

 ال 3 5%

 المجموع 60 100%

  

والتي تمثل المشاهدات اللواتي يرين أن %  95نالحظ في هذا الجدول أن أعلى نسبة هي 

وهي ترى % 5البرنامج يهتم بمواضيع صحة األم و الطفل،أما ثاني نسبة فقد بلغت 

  .العكس

نستنتج من خالل ذلك أن البرنامج يهتم بالمواضيع التي تعالج صحة األم و الطفل على 

  .السواء وهذا حسب رأي أغلب المشاهدات
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ركن الجمال الطبيعي للمرأة و ممارسة الرياضة و اليوغا  يوضح إعتبار 19:الجدول رقم

  ركن مهم في البرنامج

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية

 نعم 54 93.33%

 ال 6 6,66%

 مجموع 60 100%

  

والتي حسب  رأيها أن جمال المرأة %  93.33نالحظ في هذا الجدول أن أعلى نسبة 

الطبيعي و ممارسة الرياضة و اليوغا ركن مهم في البرنامج في حين النسبة الثانية تقدر 

  .ترى العكس%  6.66ب 

ويمكن القول أن معظم المشاهدات تعتبر الركن الذي يعالج جمال المرأة الطبيعي ويتناول 

نامج بإعتباره أهم شيء تهتم به المرأة مواضيع ممارسة الرياضة و اليوغا مهم في البر 

  .وهذا يظهر خاصة في أجوبة المبحوثات التي أكدت أن جمال المرأة هو عنوانها
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  يوضح تقديم البرنامج لوصفة أو نصيحة 20:الجدول رقم

 اإلجابة التكرار النسبة المؤوية

 نعم 51 85%

 ال 9 15%

 المجموع 60 100%

  

التي قالت %  85من خالل اإلحصائيات الواردة في الجدول تبين لنا أن أعلى نسبة هي 

والتي قالت أن %  15أن البرنامج قدم لها وصفة أو نصيحة في حين ثاني نسبة قدرت ب 

  .البرنامج لم يقدم أي نصيحة أو وصفة

الوصفات من هنا نستطيع القول أن أغلبية المشاهدات إستفدن من البرنامج من خالل 

التي يقدمها حيث أن معظم المشاهدات جربن وصفات التنحيف،والعناية بالبشرة وحتى 

  .تغذية األطفال وكيفية تحضيرها
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  يوضح عالقة السن بأهمية متابعة البرنامج 21:الجدول رقم

  لماذا تهتمينبالبرنامج   الرغبة في إكتساب ثقافة التعرف على األمراض

 السن    

  التكرار  م.ن  التكرار  م.ن

55% 10 50% 21 20 -24 

11.11% 2 21.42% 9 25 -29 

11.11% 2 16.66% 7 30 -35 

 فأكثر 36 5 11.90% 4 16.66%

 المجموع 42 100% 18 100%

  

يتضح لنا من هذا الجدول العالقة الموجودة بين السن و الغاية من متابعة البرنامج ،حيث 

لديهن الرغبة في إكتساب ثقافة صحية  24- 20في فئة السن  نجد أن أغلب المبحوثات

تليها الفئة الثانية   55أما فيما يخص التعرف على أمراض معينة قدرت ب %  50بالنسبة 

فيما يخص الرغبة في إكتسابثقافة،أما فيما يتعلق بالتعرف  %21.42بالنسبة   25-29

في المرتبة الثالثة   35-30،ثم تأتي الفئة %  11.11على أمراض معينة قدرت ب 

بالنسبة للتعرف على    %11.11بالنسبة للرغبة في إكتساب ثقافة صحية،وب  16.66ب

فيما يخص الرغبة في  %11.90فأكثر بالنسبة  36أمراض معينة لتأتي في األخير الفئة 

  .فيما يخص التعرف على أمراض معينة%   16.66إكتساب ثقافة،و ب 

ألولى من مشاهدة هذا البرنامج بهدف التعرف على أمراض من نستخلص أن الغاية ا

ألن هذه فترة حساسة من فترة   24-20معينة خاصة بالنسبة لفئة الفتيات في سن 

  .المراهقة و الحيوية إلى البلوغ االجتماعي و الدخول إلى الحياة الزوجية



 اط�ر ا�������

55 
 

نامج التفاح خالل هذا ال ننسى رغبتهن في اكتساب ثقافة وهذا ما يدل على أهمية بر 

  .األخضر و االهتمام الذي يحظى بهم نطرف المشاهدات بمختلف فئتهن

يوضح العالقة بين الحالة المدنية و أثر البرنامج في تغير السلوك  22:الجدول رقم

  الصحي

  إيجابي سلبي

 

  أثر تغير السلوك الصحي

 الحالة المدنية

  التكرار  م.ن  التكرار  م.ن

 متزوجة 18 31.57% 2 66.66%

 غير متزوجة 39 68.42% 1 33.33%

 المجموع 57 100% 3 100%

 

يتضح لنا من خالل هذا الجدول العالقة بين الحالة المدنية للمشاهدات و أثر برنامج 

من غير المتزوجات تغير سلوكهن %   68.42التفاح األخضر حيث نجد أن أعلى نسبة 

تمثل المتزوجات اللواتي تغير سلوكهن إيجابيا،ثم  التي%   31.57إيجابيا، تليها النسبة 

تغير سلوكهن سلبا في حين بلغت نسبة المشاهدات غير المتزوجات   66.66نجد أن 

  .  %33.33اللواتي أثر البرنامج عليهن سلبا 

ومن هنا نستنتج أن الحالة المدنية تلعب دورا كبيرا في تقبل األثر الذي يحدثه البرنامج 

ا األثر إيجابيا أو سلبيا حيث نجد أن غير المتزوجات هن األكثر عرضة سواءا كان هذ

للتأثير اإليجابي الذي يحدثه البرنامج،ذلك أنهن في مرحلة حساسة تتطلب معرفة كل 

 .جديد خاصة فيما يخص الصحة
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  يوضح العالقة بين متابعة البرنامج23:الجدول رقم

  البرنامجيقدمهاالتوعية الصحية التي التعرف على األمراض طرق الوقاية

 المستوى التعليمي
  التكرار  م.ن  التكرار  م.ن

 متوسط 2 %8 2 5.71%

 ثانوي 8 32% 9 25.71%

 جامعي 9 36% 20 57.14%

 دراسات عليا 6 24% 4 11.42%

 المجموع 25 100% 35 100%

 

إستفدن من البرنامج يتضح من خالل المعطيات اإلحصائية أن أغلب المشاهدات اللواتي 

،أما ثاني نسبة كانت   %36للتعرف على األمراض هن ذوات المستوى الجامعي بنسبة 

في حين قدرت نسبة المشاهدات اللواتي هن في  % 32لذوات المستوى الثانوي بنسبة 

  .للمشاهدات ذوي المستوى المتوسط%  8،أما أدنى نسبة   24مرحلة التدرج ب 

شاهدات من طرق الوقاية فتوزعت كالتالي أكبر نسبة هي لذوات فيما يخص إستفادة الم

،ثم تليها نسبة المشاهدات ذوات المستوى الثانوي ب %  57.14المستوى الجامعي بنسبة 

،وأخر نسبة %  11.42،أما بالنسبة لمستوى التدرج قدرت نسبة المشاهدات ب  25.71%

  .لذوات المستوى المتوسط%   5.71قدرت ب 

ا سبق أن المستوى التعليمي للمشاهدات له دور كبير في كيفية اإلستفادة من يستنتج مم

  .برنامج التفاح األخضر ألن طريقة التفكير تختلف من مستوى ألخر 

وتعد فئة المستوى الجامعي األكثر إستفادة من البرنامج سواءا من خالل التعرف على 

وي في المرتبة الثانية،و يليه مستوى األمراض أو طرق الوقاية في حين يأتي المستوى الثان

  .الدراسات العليا،و أخيرا المستوى المتوسط
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  يوضح عالقة الحالة اإلجتماعية و وقت بث البرنامج 24:الجدول رقم

  نعم ال

 

  هل يناسبك وقت بثالبرنامج

 الحالة اإلجتماعية

  التكرار  م.ن  التكرار  م.ن

 عاملة 21 %50 4 22.22%

 غير عاملة 21 50% 14 77.77%

 المجموع 42 100% 18 100%

 

يتبين لنا من خالل المعطيات أن وقت بث برنامج التفاح األخضر مناسب لكل من المرأة 

التي أجابت %  50العاملة و غير العاملة حيث كان هناك تعادل في النسبة التي بلغت 

إجابتهن أن وقت البرنامج أن وقت البرنامج يناسبها،أما بالنسبة للمشاهدات اللواتي كانت 

بالنسبة للمرأة العاملة،أما فيما يخص المرأة غير %  22.22ال يناسبهن فقد قدرت ب

  .%   77.77العاملة فقد بلغت 

من خالل هذا نستنتج أن وقت بث البرنامج مناسب للمرأة العاملة وحتى غير العاملة ألنه 

  ذا يحظى بالمشاهدة عالية من طرفهنيبث في العطلة األسبوعية مع  بداية وقت الذروة له
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يوضح العالقة بين إهتمام المشاهدات بالبرنامج و إهتمام البرنامج بصحة  25:الجدول رقم

  األم و الطفل

  صحة األم والطفل نعم ال

  التكرار  م.ن  التكرار  م.ن اإلهتمام بالبرنامج 

 نعم 53 92.98% 1 33.33%

 ال 4 7.01% 2 66.66%

 المجموع 57 100% 3 100%

 

جدول والموضحة لعالقة إهتمام ما هو مالحظ من خالل المعطيات اإلحصائية لل

شاهدات برنامج التفاح األخضر وٕاهتمام البرنامج بتقديم مواضيع صحة األم والطفل أن الم

كانت اإلجابة نعم،أما نسبة المشاهدات اللواتي أجبن بأنه رغم %  92.98أعلى نسبة 

البرنامج بصحة األم والطفل إال أنه ال يلقى اإلهتمام من طرف المشاهدات فقد  إهتمام

،في حين نسبة المشاهدات اللواتي يرين أن البرنامج ال يحظى بإهتمام %  7.01قدرت  ب

،و قدرت نسبة المشاهدات  % 33.33المشاهدات  بينما يهتم بصحة األم و الطفل بلغت 

هما بالنسبة للمشاهدات وال يهتم بصحة األم والطفل  قدرت اللواتي ال يعتبرن البرنامج  م

  %  .66.66ب 

نستنتج مما سبق ذكره أن أغلب المشاهدات يهتممن بالبرنامج إلهتمامه و حرصه على 

  .تقديم مواضيع تهم صحة األم والطفل

يمكن القول أن أهم ما يجذب المشاهدات لبرنامج التفاح األخضر هو حرصه على تقديم 

و إرشادات للعناية بصحة األم و الطفل لتفادي األمراض و المشاكل الصحية  نصائح

 .التي أصبحت منتشرة في األونة األخيرة بسبب التوعية الصحية المقدمة لهذه الفئة بالذات
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  يوضح العالقة بين متابعة البرنامج و تقديم وصفة أو نصيحة مفيدة26:الجدول رقم

   هل قدم البرنامجوصفة نعم ال

  هل تتابعين 

  التكرار  م.ن  التكرار  م.ن البرنامج 

 دائما 32 64% 2 20%

 أحيانا 8 16% 5 50%

 نادرا 10 20% 3 30%

 المجموع 50 100% 10 100%

 

%  64نالحظ من خالل هذا الجدول أن برنامج التفاح األخضر يقدم وصفة كانت بنسبة 

في المرتبة األولى بنعم مع متابعة برنامج التفاح األخضر بإستمرار و ،تأتي النسبة الثانية 

  %.20،ثم لمتتبعات البرنامج نادرا ب% 16لمتابعة البرنامج أحياناب

أما فيما يخص المشاهدات اللواتي لم يستفدن من البرنامج من خالل الوصفات التي 

وثاني نسبة هي ،%50تتعلق بمتابعة البرنامج أحيانا بأول نسبة :يقدمها فتوزعت كاألتي

وأخر نسبةهي للمتابعة المستمرة للمشاهدات للبرنامج ،%30تابعة النادرة للبرنامج ب ملل

  %.20واللواتي لم لهن وصفة و التي بلغت

من هنا نستنتج أن معظم المشاهدات أكدن على أن البرنامج قدم وصفات مفيدة ويتابعن 

ح األخضر بإستمرار وهذا داللة على أهمية النصائح واإلرشادات التي يقدمها برنامج التفا

  .البرنامج
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  :إستنتاجات الدراسة

من خالل النتائج التي توصلنا إليها نلمح إهتمام كبير من طرف المشاهدات        

نجد لمتابعة البرامج الصحية العربية بنسبة كبيرة و خاصة منها برنامج التفاح األخضر إذ 

  . من المحور األول 04اإلجابة في السؤال رقم 

حيث أن هذا البرنامج يحظى بإهتمام كبير ومتابعة واسعة من طرف المبحوثات لتناوله 

  .مواضيع صحية

كما أن هذه البرامج الصحية العربية حسب رأي المبحوثات ساهمت ومازلت تساهم في  

الثدي، سرطان الرحم،أمراض الوقاية من مختلف األمراض النسائية مثل سرطان 

القلب،إرتفاع الضغط والكلسترول وذلك عن طريق التعريف بأسبابها وكيفية 

من المحور الثالث،إذ أن جل  10عالجها،وٕاتضح هذا من خالل اإلجابة على السؤال رقم 

المبحوثات صرحن بإستفادتهن من هذه البرامج وخاصة برنامج التفاح األخضر وذلك 

السكري،الربو عند األطفال، عسر الهضم، وطرق الوقاية : مراض مثلبالتعرف على األ

في المحور الثاني حيث نجد أن أغلب  07منها،وكذلك في اإلجابة على السؤال 

المبحوثات يهتممن بهذا البرنامج بإستمرار ألنه يعرفهن بكل جديد حول المشاكل الصحية، 

  .يحرصن من خالله على إكتساب ثقافة صحية

هذه البرامج الصحية ساهمت كذلك في خلق و تنمية الوعي الصحي للمرأة وهذا كما أن 

من المحور الثالث حيث إستفادت جل  11إتضح من خالل اإلجابة على السؤال رقم 

  .المبحوثات من النصائح و اإلرشادات التي تقدمها البرنامج و كذا إكتساب ثقافة صحية

الث أن البرنامج يقدم نصائح قيمة حول األم الث 14وكذلك وردفي اإلجابة على السؤال 

من المحور الثالث أن معظم  15والطفل وكذلك ورد في اإلجابة على السؤال رقم

المبحوثات تعتبر أن ركن الذي يعالج جمال المرأة الطبيعي وممارسة الرياضة واليوغا ركن 

ة الجسمية مهم من أركان البرنامج ألنهن إستفدن منه وقدم لهن نصائح قيمة الصح
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والنفسية،مثل تقديم وصفات التنحيف،كيفية العناية بالبشرة،وكذلك كيفية التخلص من 

  .اإلكتئاب من خالل الرياضة

مما ال ننسى قوله أن برنامج التفاح األخضر حسب رأي أغلب المشاهدات فهو يقوم 

لك بطرح بتقديم طرق جديدة حول التغذية والرشاقة فهو يهتم بكل ما يتعلق بالمرأة،وذ

التحدث عن تأثير العناق على اإلنسان صحيا و :مواضيع جديدة لم تطرح من قبل مثل

  .نفسيا،طرق الوقاية من الحوادث المنزلية

إن نجاح البرنامج كان بسبب ،األركان التي تتناول مختلف جوانب الحياة اليومية مثل 

كام،وصفات لهضم تقديم وصفات غذائية كوصفات إلنقاص الوزن،ووصفات لمعالجة الز 

سليم  ،كيفية ممارسة الرياضة ،وما إلى ذلك حيث يصرح أغلبية المبحوثات أن البرنامج 

يتناول هذه المواضيع بشكل بسيط ومفهوم ،خاصة أن معدة البرامج هي إمرأة فهي تفهم 

  إحتياجات المرأة ولذلك فهي تختار المواضيع التي تناسبها

شفنا أن أغلبية المبحوثات يبحثن عن طرق طبيعية ومن خالل اإلحصائيات الواردة إكت

  بدل األدوية والكيماويات التي أصبحت تسبب أمراض ومشاكل عديدة 

وفي األخير نقول أنه رغم تقديم القنوات العربية للبرامج الصحية إال أنها ال تهتم بشكل 

كافي بالتوعية الصحية للمرأة خاصة أنها أهم شريحة في المجتمع،وذلك 

إلفتقادهالإلحترافية التي تتمتع بها القنوات الغربية ومع هذا فمن خالل الدراسة التي قمنا 

بها فإن أغلبية المشاهدات كان رأيهن أن برنامج التفاح األخضر ساهم ولو بالقليل في 

 .خلق وعي صحي للنساء العربيات
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  :اإلطار المنهجي

  

  .تحديد اإلشكالية

 .الدوافع الذاتية والموضوعية

 .أهمية الدراسة

 .منهج البحث

 .أدوات البحث

 .تحديد العينة

 .تحديد المصطلحات والمفاهيم اإلجرائية

 .السابقة اتالدراس
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 :تحديد اإلشكالية

دخلت القنوات العربية في صراع إلثبات وجودها في الساحة اإلعالمية وذلك من خالل 

تقديم برامج تهم جميع شرائح المجتمع العربي و هذا ما استدعى البحث عن مواضيع 

جديدة الستقطاب أكبر عدد من المشاهدين وباألخص النساء حيث أصبحت هذه الشريحة 

الصحة وهذا ما كان الحافز األكبر ألعداد البرامج إلى جانب االهتمام بالموضة تهتم ب

ومما يمكن . التي تتناول صحة المرأة مثل برنامج  حكمة نساء ، التفاح األخضر 

مالحظته أن هذه البرامج أصبحت تحظى باهتمام و متابعة واسعة من قبل المشاهدات 

رشادات طبية في الوطن العربي وهذا لما تقدمه هذه األخيرة من معلومات صحية و إ

، فهي تساهم في نشر الوعي الصحي خاصة النساء اللواتي ةالمرأمفيدة لصحة ورشاقة 

أصبحن يتأثرن بما تقدمه هذه البرامج بشكل كبير وذلك خوفا من اإلصابة باألمراض التي 

أصبحت منتشرة في الوطن العربي مثل سرطان الثدي ، الرحم التي أصبحت تشكل 

العربية و تهدد حياتها ، ولهذا أخذت النوعية الصحية للمرأة حيزا ال هاجسا لدى المرأة 

بأس به في القنوات العربية مثل قناة أبوظبي ودبي وأم بي سي ، ومن هنا طرحنا 

 :اإلشكالية التالية

خلق وتنمية الصحية في  هادور الذي تلعبه القنوات العربية من خالل برامجطبيعةالما

برنامج التفاح األخضر في  عبرMBC؟ وهل نجحت قناة الوعي الصحي لدى المرأة

 ؟تحقيق ذلك

   : ومن هنا تتفرع التساؤالت التالية

 هل يوجد اهتمام كبير من طرف المشاهدات  لمتابعة البرامج الصحية العربية؟-1

  هل ساهمت البرامج الصحية العربية في الوقاية من مختلف األمراض النسائية؟-2

  ما مدى مساهمة البرامج الصحية في خلق و تنمية الوعي الصحي للمرأة؟-3
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 : الموضوع اختيارأسباب

 :األسباب الذاتية

التوعية الصحية لدى المرأة هو أننا نساء عربيات  الختيارإن أهم األسباب التي دفعها  -

 .بالدرجة األولى وٕاهتمامنا بالصحة ثانيا 

سرطان الرحم والثدي التي تستدعي إجراء : النسائية مثلاألمراض  انتشاركذلك زيادة  -

 .مساهمة تحسيسية لرفع مستوى التوعية الصحية لدى المرأة في المجتمع 

تخصصنا في وسائل اإلعالم والمجتمع، حيث أن لوسائل اإلعالم دور كبير وفعال في  -

 .إنجاح الحمالت التحسيسية

 : األسباب الموضوعية

رس تخصص وسائل اإلعالم و المجتمع نؤمن بالدور الفعال لوسائل بحكم أننا طلبة ند -

اإلعالم في توعية المجتمع صحيا خاصة النساء وهذا راجع إلى تعرض هذه الفئة 

 .لألمراض بشكل كبير 

كما أننا قمنا بإختيار هذا الموضوع لمحاولة خلق الوعي الصحي في المجتمع  -

إلعالم خاصة التلفزيون العربي إلبراز هذا وباألخص لدى المرأة ، من خالل وسائل ا

الدور إخترنا برنامج التفاح األخضر الذي يعمل على نشر الوعي الصحي في المجتمع 

 .                           العربي من خالل ما يقدمه من نصائح تهم المشاهدين خاصة النساء 

 :أهداف الدراسة

لتوعية صحية للمرأة وما تقدمه من نصائح طبية نظرا لفعالية وسائل اإلعالم ودورها في ا

وبإعتبار التلفزيون من بين الوسائل اإلعالمية التي لها أهمية  شأنها شأن الوسائل 

األخرى وذلك بحكم مكانتها في إكتساب المعلومات و األخبار بطريقة سهلة وفي متناول 

 :الجميع ومن هنا تتجلى أهداف الدراسة

 .البرامج الصحية التلفزيونية في توعية المشاهداتالكشف عن دور  -
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 .الكشف عن دور البرامج الصحية في تحسين سلوك الصحي لدى المرأة العربية -

 .محاولة إيجاد األساليب الوقائية للحد أو التقليل من األمراض التي تصيب المرأة -

 .   معرفة مدى أهمية النتائج التي حققتها هذه البرامج -

 :بحث وأدواتهمنهج ال

يعتبر المنهج المسحي أحد المناهج األساسية للدراسات الوصفية السيما في :منهج البحث

أبحاث اإلعالم و اإلتصال في مجاالت متنوعة وبما أننا بصدد دراسة دور التلفزيون 

المنهج المسحي الذي يعرف بأنه طريقة أو  اختيارالعربي في التوعية الصحية للمرأة تم 

أساليب البحث العلمي يتم فيه تطبيق خطوات المنهج العلمي تطبيقا علميا  أسلوب من

على دراسة ظاهرة معينة بحيث نحصل على كافة المعلومات التي تصور مختلف جوانب 

 1.الظاهرة المدروسة

كما تعرف الدراسات المسحية أيضا أنها الدراسات التي تحاول تحليل وتفسير و عرض 

ول تحليل محتوى الوثائق للوصول الى إستنتاجات أو تعميمات واقع ظاهرة ما ،أو تحا

 2.تتعلق بالواقع أو وصف المهام والمسؤوليات المرتبطة بعمل أو وظيفة

تقتضي طبيعة الدراسة التي نقوم بها اإلستعانة بمنهج المسح :أدوات جمع البيانات

لراهن بعد جمع اإلجتماعي الذي يستهدف تسجيل وتحليل و تفسير الظاهرة في وضعها ا

البيانات الالزمة والكافية عنها وعن عناصرها من خالل مجموعة من اإلجراءات المنظمة 

التي تحدد نوع البيانات ومصادرها وطرق الحصول عليها حيث تعرف أدوات جمع 

البيانات أنها الوسائل التي يعتمد عليها الدارس جمع المادة الالزمة لموضوع الدراسة 

                              
،دار المعرفة الجامعية ، القاهرة، )المناهج و الطرق و األدوات( جمال محمد شنب ،البحث  العلمي  1

  146،ص2007دط،
وائل عبد الرحمان التل ، عيسى محمد قحل، البحث العلمي في العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية،دار حامد للنشر  2

 44،ص1،2007،طوالتوزيع، األردن،عمان
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اضحا أن هناك أداة رئيسية يحددها الدارس تكون متوافقة مع المنهج و ويجب أن يكون و 

 1.الطريقة المنهجية المعتمد عليها في الدراسة

ولهذا إرتأينا أن نستخدم اإلستمارة التي تعرف بأنها نموذج يضم مجموعة من األسئلة 

 2.توجه الى األفراد بهدف الحصول على بيانات معينة

مجموعة العناصر لها عدة خصائص :س أنجرس على أنهيعرفه موري:مجتمع البحث

مشتركة لهذه الخصائص خاصة لهذا المجتمع تميزها عن غيرها  من العناصر األخرى 

 3.والتي يجري عليها البحث غالبا يكون كبيرا وغير متناهي

 التفاح األخضر :متتبعات برنامجو  MBCويتمثل مجتمع بحثنا في مشاهدات قناة 

مجتمع بحثنا هذا تم إستخدام العينة القصدية  حيث تستخدم هذه الطريقة  ولدراسة:العينة

عندما يريد الباحث دراسة مجتمع ما تم تحديده و يقوم الباحث هنا بإختيار العينة التي 

حرا يبنى على مسلمات أو معلومات مسبقة كافية  اختبارايرى  أنها تحقق أغراض الدراسة 

مبحوثة  60التي قدرت بو 4.نتائج دقيقة يمكن تعميمهاو دقيقة تمكنه من الحصول على 

  .بمدينة وهران

  

  

  

  

                              
 148،صجمال محمد شنب، البحث العلمي، مرجع سابق 1

 148،صمرجع سبق ذكره 2

، بوزيد صحراوي وآخرون،دار القصبة ) تدريبات علمية( منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية: موريس أنجرس 3

 99ص،2004 2للنشر، الجزائر،ط

 48،صواإلجتماعية، مرجع سابقوائل عبد الرحمان التل، البحث العلمي في العلوم اإلنسانية  4
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 :تحديد المصطلحات والمفاهيم اإلجرائية

 إنه الحركة أي الفعل أو العمل):لغة(الدور

يمثل الدور تجربة خارجية بين األفراد تفرض عدة ممثلين على ):إصطالحا( الدور

المستوى التفاعلي فالدور هو التصرف المزدوج،فهو منبه وفي نفس الوقت إستجابة وبذلك 

يحدد تصرفين متتابعين لدى الفرد، إذ أن إدراك الفرد الفعلي يعني يقين المنبه و اإلجابة 

 1.عليه

فة التي تؤديها القنوات العربية في نشر التوعية الصحية هو الوظي:التعريف اإلجرائي لدور

 .للمرأة

جمع قناة و قني و المراد هنا هي تلك الترددات التي تلتقط من قبل قمر محدد :القنوات

 2.تبث من مركز البث الخاص

حيز ذبذبي ذو نطاق معين يمثل ممرًا إلكترونيا أو إلكترومغناطيسي ):إصطالحا(القناة

و تستخدم إلرسال و لنقل برامج التلفزيون وعادة يشار إليها )مترية أو سلكيةمثل قناة سنت(

برقم معين على جهاز اإلستقبال حتى يتسنى للمشاهد معرفة القناة التي تذيع البرامج التي 

 3.يراها

  التي تبث فيها برنامج التفاح األخضرMBCهي قناة :التعريف اإلجرائي للقناة

 4.غيرها األمر أفهمه عن طريق الحجة و اإلقناعيوعي توعية ):لغة(التوعية

                              
روالن دورالنفرانسواريارو،ترجمة فؤاد شاهين،موسوعة علم النفس معجم المصطلحات،شرحالمعاني،عويدات للنشر  1

 964،ص2012والطباعة ، بيروت،المجلد الثالث، الطبة األولى،

 278،ص1999أبي حسين أحمد،معجم مقايس اللغة،دارالجبل،بيروت،الطبعة الثانية، 2

 56،دون طبعة،ص2003محمد منير حجاب،الموسوعة اإلعالمية،دار الفجر للنشر والتوزيع،الجزائر، 3

 255،ص1991علي طالب وآخرون،قاموس الجديد للطالب،المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر،الطبعة السابعة، 4
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إرشاد المواطنين و تعريفهم باألمراض و عرضها خصوصا ):إصطالحيا(التوعية الصحية 

في وقت إنتشارها و تزويدهم بالمعرفة عن كيفية الوقاية منها بأيسر الطرق لعالجها كما 

 1.ةينبغي و التعريف  بالمستشفيات التي تقدم لهم الفرص العالجي

من الفعل مرأ إسم من مرى الطعام في الجمع نساء و نسوة وهي مؤنث ):لغة(المرأة

 .الرجل

هي كيان إنساني مستقل تتمتع بالقيمة اإلنسانية كاملة أسوة بالرجل ولها ):إصطالحا(المرأة

  2.حقوق وعليها واجبات متساوية كما الرجل في جميع المجاالت دون إستثناء

 .هي المرأة العربية الجزائرية التي تتابع برنامج التفاح األخضر :رأةالتعريف اإلجرائي للم

 .        يهتم بصحة المرأة خاصةMBCهو برنامج يتم بثه على قناة :برنامج التفاح األخضر

 :الدراسة األولى

 )علم اإلجتماعإتصال (للطالبة طالبي زوبيدة : رسالة ماجستر

جمعيات مرضى السكري (الصحي بالجزائر  اإلتصاالإلجتماعي والتثقيف: تحت عنوان

 ) نموذج دراسة ميدانية لوالية غيليزان 

 :اإلشكالية

 هل لجمعية مرضى السكري دور في تنمية الوعي الصحي لمرضاها ؟_ 

 هل تختلف إستجابات مرضى السكري لثقافتهم الصحية بإختالف الخصائص الفردية؟_ 

للثقافة الصحية؛ بإختالف الخصائص  هل يوجد إختالف في إستجابة مرضى السكري_ 

 اإلجتماعية و اإلقتصادية و البيئة المحيطة بهم ؟

                              
ية،المكتب الجامعي سلوى عثمان الصديقي،مدخل في الصحة والرعاية الصحية من منظور الخدمة اإلجتماع 1

 97،ص2002الحديث،اإلسكندرية،

 . 85عدنان أبو مصلح،معجم علم اإلجتماع،دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان،الطبعة،دون السنة،الطبعة األولى،ص 2
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 هل لإلتصال الشخصي دور في تثقيف مرضى السكري صحيا ؟_ 

إعتمدت الباحثة على منهج المسحي قصد معرفة آراء و أفكار :المنهج المستخدم 

معرفة آرائهم وموافقتهم و مرضى السكري حول ثقافتهم الصحية و إستهدفت هذه العملية 

 .وقايتهم من المضاعفات المزمنة و سلوكاتهم و جمعيتهم وطرق عالجهم 

 : أدوات البحث و تقنياتهم 

 :إستعانة الباحثة باألدوات التالية :  المالحظة- 1

قصد البحث و التقصي عن العمل الجهوي ودامت المالحظة أكثر  :المالحظة بالمشاركة

شهر داخل الجمعية و خارجها و قد إعتمدت الباحثة على هذه التقنية قصد بناء  16من 

 .الفرضيات و صياغة أسئلة اإلستمارة

تم إجراء المقابلة بمقر جمعية اآلمال لمرضى السكري و دامت بالتقريب :  المقابلة - 2

ف وأما مدتها أخذت في المتوسط ساعتين تم فيها إستجواب عينة ألطباء و شهرين ونص

 .قد بلغت في المتوسطه ساعة مع كل طبيب 

قامت الباحثة ببناء إستمارة البحث الميداني على الجانب النظري و على :  اإلستمارة – 3

 77على  نتائج كل من المالحظة بالمشاركة و المقابلة نصف موجهة تضمنت اإلستمارة

 .مفتوح  16مغلق و  61سؤاال من بين مغلق و مفتوح بينهما 

 :توصلت الباحثة إلى النتائج اآلتية :  ليهاالمتوصإل أهم النتائج 

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

 .تساهم بقدر كبير من توفير الوعي الصحي لمرضاها 

ممارستها عمليا بإختالفالمبحوثين و و جابة مرضى السكري للثقافة الصحية تختلف إست -

 .جنسهم ألن الصحة محل إهتمام الجميع 
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للحالة العائلية دور في إستجابة لمرض السكري لثقافتهم الصحية و زيارتهم لجمعيتهم و  -

من  متابعة نشاطاتهم بإستمرار بحيث وجدت الباحثة أن مرض المتزوجون أقل إهتماما

 .غيرهم من المرضى العزاب 

 .للمستوى التعليمي لمرضى السكري تأثير في عملية اإلستجابة للثقافة الصحية  -

 .قلة الخدمات الطبية في العيادة أو المراكز  -

 .إحجاب المرضى على التردد على الجمعية و زيارتها إال في وقت الضرورة  -

 .فئة نساء  عرقلة اآلخرين لزيارة الجمعية خاصة عند -

إنحطاط الوعي بأهمية و دور النشاط الجمعوي وذلك بإعتباره عمل مجاني حيوي فقط،  -

 .مع تناسي دور في تحديث التغير اإلجتماعي 

نقص إمكانية الجمعية فيما يخص المثقف  الصحي و المختص اإلجتماعي للتكفل  -

 .  بالمرضى 

 :الدراسة الثانية

دراسة ميدانية بعنوان اإلتصاالإلجتماعي الصحي : بوخيرة  رسالة ماجستر للطالبة نبيلة

 .تحت إشراف الدكتور عزي عبد الّرحمان 1995في الجزائر في الجزائر سنة 

 : اإلشكالية

تتمحور هذه الرسالة حول دراسة اإلتصاالإلجتماعي الصحي بالجزائر و هي تتفرع إلى 

 : تحليل وصفي أولي إلعالنات الصحفية المتلفزة 

 .الوصفات الصحية  – 1

 .دراسة جمهور يتعرض إلى محتويات البرنامج الصحي  – 2

لقد إستخدمت الباحثة األسلوب الوصفي التحليلي و أسلوب المسيح    :  المنهج المستخدم

 ResearchServeryأي وصف الظاهرة المراد دراستها أال و هي األمراض المنتشرة و 
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عن طريق جمع المعلومات من طرف الجمهور كيفية تفادي أخطارها ثّم تحليلها 

 .المستهدف 

 : أدوات البحث

تم اإلعتماد في هذه الدراسة لتقنية اإلستبيان بهدف معرفة رأي الجمهور :  اإلستبيان – 1

و إتجاهاته حول الحصص الوقائية و الوضمات اإلعالنية المتلفزة المتعلقة بالصحة 

 . 1994بصفة عامة و التي تم بثها عام 

سنة ذوي المستوى  45تم إجراء مقابالت مع أفراد تتجاوز أعمارهم :  المقابلة – 2

 .بلكور  –حيدرة  –القبة : التعليمي المحدود في كل من 

 :كانت النتائج المستخلصة من الباحثة كاآلتي :  النتائج المتوصإلليها

اإلعالمية الخاصة بالصحة لم تكن ناجحة إلى حد ما بحيث حكم عليه   أن الوضمات -

المبحوثين على أنها متوسطة نتيجة النقائص التي ميزتها من حيث شكلها و مضمونها 

بحيث ركزت على بعض األمراض و أهملت نوعا ما بعض التفاصيل التي لها أهمية 

ى بتقديم اإلرشادات الصحية وعرضها وبالتالي كان عليها أن تهتم بالدرجة األول. كبيرة 

في شكل صور حقيقية لرفع أي لبس و التأثير على الجمهور بتغير سلوكاته الخاطئة، 

وهذا ما أكد عليه المستجوبون ، كما إتضح بأن التلفزيون من بين الوسائل اإلعالمية 

لفزيون إستغالال المفصلة لدى المبحوثين لتقديم هذا النوع من البرامج لذا يمكن إستغالل الت

جّيدا في هذا المجال مستقبال إنطالقا من المكانة المهمة التي تتحلى بها لدى المواطنين 

 .بإعتباره الوسيلة األكثر شعبية و إنتشاًرا بين مختلف الفئات 

 :الدراسة الثالثة

" صورة المرأة في وسائل اإلعالم العربية:" الموسومة ب": ناجي نهر الدين" دراسة للباحث

في اإلعالم و اإلتصال، قدم " نموذجا 1MBCدراسة تحليلية تتناول صورة المرأة في قناة 

فيها الباحث ناجي نهر الدين مقدمة إلى مجلس كلية اآلداب و التربية األكاديمية العربية 
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المفتوحة في الدنمارك وهي جزء من متطلبات درجة الماجيستر في اإلعالم و 

لنسبة للمشكلة التي شغلت الباحث هي أن مشكلة قضايا المرأة أما با 2008اإلتصال،سنة 

تبرز و تتجسد بتصور الباحث في مجالين أساسيين األول في تقديمها لوسائل اإلعالم 

 .المختلفة إيجابيا و األخر في إستغالل صورتها سلبيا

 .إعتمد الباحث في دراسته على دراسة حالة و تحليل المضمون

 MBCمن أهم النتائج المتوصل إليها أن نسبة كبيرة في البرامج : النتائج المتوصل إليها

اإلخبارية والمنوعة األخرى تعمل على تحقيق القيم الجمالية و الفنية للمرأة وتحظى بقبول 

عالنات فهي ال تروق المتلقي،وتوفير المتعة ولكن و مع محدودية هذه البرامج في اإل

الذين يستنكرونها بإعتبارها تخالف تفسراتهم و إجتهاداتهم للموروث  دينلبعض المتشد

 1.اإلديولوجي

 

                              
ة ناجي نهر الدين،صورة المرأة في وسائل اإلعالم العربية،دراسة تحليلية لصورة المرأة في قناة أم بي سي نموذج،رسال 1

 ماجيستر في اإلعالم و اإلتصال مقدمة إلى مجلس كلية اآلداب والتربية األكاديمية العربية المقترحة في الدنمارك
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 .نشأة القنوات الفضائية وآثارها:الفصل األول

 :    تمهيد

 .نشأة البحث الفضائي: المبحث األول

 >>عرب سات << القمر الصناعي : المطلب األول

 >>نايل سات << القمر الصناعي : المطلب الثاني

 .القنوات الفضائية وتأثيراتوظائف : الثاني المبحث

 .وظائف القنوات الفضائية: المطلب األول

 .القنوات الفضائية تأثيرات: المطلب الثاني

  .خالصة الفصل        
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  :تمهيد

رأت أغلب الدول العربية حاجتها الماسة القتناء محطات فضائية تنتقل برامجها 

تحقيقا ألغراضها المختلفة خاصة منها التجارية والسياسية والثقافية لمختلف دول العالم 

وحتى الصحية وكذلك العمل على تقديم خدمات للجالية المقيمة في الدول األجنبية 

خصوصا وأن المنطقة العربية تقع تحت تغطية البث الفضائي األجنبي عبر األقمار 

ت عربي فأنشأت القمر الصناعي الصناعية مما يسهل وصول البث الفضائي إلى كل بي

غرب سات ثم نايل سات حيث مر كل منهما بعدة مراحل ومما ال شك فيه أن ظهور هذه 

 .القنوات جاء ليحقق عدة وظائف التي بدورها خلقت بعض اآلثار
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I-نشأة البث الفضائي في العالم العربي. 

1.I ة القمر الصناعي نظرا لحاجة جاءت فكر  ):عرب سات ( القمر الصناعي العربي

الدول العربي للقنوات العربية تقدم برامج عربية فكان ظهور القمر الصناعي األول عرب 

برزت فكرة القمر الصناعي األول مرة في مؤتمر وزارة اإلعالم العربي في << سات 

من أجل إمكان قيام شبكة تلفزيونية تجمع بين كافة الدول  1963مدينة بنزرت عام 

  .1>>لعربية بهدف إجراء التبادل بينها على نمط ما يجري في الدول العربيةا

وقعت الدول  1976أفريل  14وفي . لكن بقيت الدول العربية مترددة على إطالقه<< 

" العربية األعضاء في الجامعة العربية اتفاقية إنشاء مؤسسة عربية لالتصاالت الفضائية 

نية مستقلة بهدف توفير وتصميم وتنفيذ وتشغيل كمنظمة ذات شخصية قانو " عرب سات 

و استطاعت إطالق القمر الصناعي العربي وشهد عدة >> أول نظام فضائي عربي

 .2>>أجيال منها

تم إطالقه  1985أفريل08في << ARABSAT1-A: أقمار الجيل األول لعرب سات

فجر السبت  22وكلغ أطلق على الساعة الثالثة  1210بواسطة الصاروخ بريان بلغ وزنه 

فبراير من  18بتوقيت الرياض من قاعدة كوريجويانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية وفي 

كلم من سطح  3600نفس السنة تم تثبيت القمر العربي في مداره المحدد له على ارتفاع 

فبراير تم فتح آخر  21شرقا مع تقاطعه على خط االستواء وفي ° 19األرض عند طول 

مر وهو هوائي االستقبال األول بين القمر الصناعي ومحطة التحكم متحرك من الق

مليون دوالر  720كلم من الرياض، بلغت تكلفة القمر األول  40الرئيسية بدارب على بعد 

  .3>>1992سنوات حتى عام  7قناة والمدة للعمر االفتراضي  25سعته القمرية 

                              
 .428ص  2004، 1محمد منير حجاب، المعجب اإلعالمي، دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة ،ط1

 .29، ص   2009  1عبد السيد، أثر الفضائيات على القيم األسرية، العربي للنشر والتوزيع  القاهرة ،طمحمد 2

 .30ص ،مرجع سابق،محمد عبد السيد 3
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تم إطالق ثاني أقمار  1985في يونيو : ARABSAT1-Bالقمر الصناعي العربي الثاني 

شرقا فوق خط ° 26الجيل األول بواسطة مكوك الفضاء األمريكي ليحتل الموقع المداري 

وتم تصنيعه بواسطة شركة  م23كلغ، عرضه  600االستواء بلغ وزنه بدون وقود 

مر إبروسبايل تم إطالقه كاحتياطي للقمر األول وبعدها انفصل عن المكوك وٕانتهى الع

  .19931التشغيلي له سنة 

وهذا  1992فبراير  28تم إطالقه في : ARABSAT1-Cالقمر الصناعي العربي الثالث 

كان إطالقه من قاعدة  1991بعد التعاقد مع شركة أبريان األوروبية عام 

الفرنسية على متن صاروخ أبريان لكن هذا العمل لم يعد يلبي  >>كوريجويانا<<

المتطلبات المتزايدة ومنه تم شراء القمر الصناعي الكندي الذي سبق استخدامه وأطلق 

-3AT1-Dعليه اسم القمر الصناعي العربي الرابع من سلسلة األقمار الجيل األول 

ARAB<<2.  

يع اتفاقية تصنيع أقمار الجيل الثاني من تم توق<< : أقمار الجيل الثاني العرب سات

وتم إطالق أول أقمار الجيل  1993أفريل17في " أبروسبااللفرنسية"أقمار عربسات مع 

شرقا وتم تخصصه ° 26في الموقع المداري  1996جويلية09في ARABSAT2-Aالثاني 

تلفزيونية بالكامل للبث التلفزيوني، وتمكنت جميع الدول العربية من مشاهدة البرامج ال

في  1996نوفمبر  13بتاريخ ARABSAT2-Bوأعقب ذلك إطالق ثاني أقمار الجيل الثاني 

شرقا عكست أقمار الجيل الثاني التطور عن الجيل األول من ° 30.5الموقع المداري 

 .3>>حيث القوة وٕامكانية تحميل والتغطية الجغرافية

                              
 .54ص  2008،دط،الدار المصرية اللبنانية، القاهرة ،التلفزيون الفضائي العربي ،هبة شاهين 1

 55المرجع السابق، ص 2

 .60سابق،ص هبة شاهين،مرجع3
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بعد إطالق وتشغيل جيلين من األقمار الصناعية  <<:  أقمار الجيل الثالث لعرب سات

نوفمبر بتوقيع عقد تصنيع أول أقمار الجيل  08قامت المؤسسة العربية لالتصاالت في 

في نفس الموقع المداري  1999فبراير  26الثالث مع نفس الشركة الفرنسية، تم إطالقه في 

يضم القمر األول من سلسلة الذي فيه أقمار الجيل الثاني يتميز بالتغطية الجغرافية و 

  .1>>أقمار الجيل الثالث

تم BADR-4أول أقمار الجيل الرابع لعرب سات << : أقمار الجيل الرابع لعرب سات

من  PREEZEPROTONبواسطة صاروخ روسي الصنع  2006نوفمبر  09إطالقه في 

عمره  قناة 12شرقا يحمل ° 26القاعدة بابكاتور في كازاخستان تحتل القمر المداري 

سنة ويستعد مؤسسة عرب سات توقيع عقود تصنيع وٕاطالق أقمار الجيل  15االفتراضي 

  .>>الخامس 

لقد عكست أجيال عرب سات التطور الذي مرت به القضايا العربية لمواكبة الركب 

 .2اإلعالمي من العالمي وذلك قصد تقديم إعالم عربي مخصص للمشاهد العربي

I-2 : عرب " لقد شجع إطالق القمر الصناعي العربي "  ساتنايل " القمر المصري

  .مصر على إنشاء قمر خاص بها ليبث برامجها" سات

وقد تم  NILSAT102والثاني NILSAT 101لدى مصر قمرين صناعيين األول << 

الشروع في إجراءات القمر الصناعي األول من خالل توقيع إتحاد اإلذاعة والتلفزيون عقد 

، ثم إنشاء الشركة المصرية لألقمار 1995في نوفمبر " اتراماكروتيم" تصنيع مع شركة 

كشركة مساهمة في إطار قانون االستثمار لتكون  1996الصناعية نايل سات في يوليو 

مسؤولية عن التصنيع واإلطالق والتشغيل واإلدارة االستثمارية من خالل تأجير السعات 

تم إطالق القمر الصناعي  1998فريلأ 28القمرية للقنوات وخدمات المعلومات وفي 

                              
 .61،صنفس المرجع 1

 .62ص،نفس المرجع2
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NILSAT 101  الفرنسية بأمريكا الجنوبية بواسطة صاروخ " كورويجورانا" من قاعدة

الفضاء األوروبي إيبريان وتم إقامة محطتين أرضيتين للقمر في منطقة السادس من 

  .اكتوبر في منطقة الحمام بالساحل الشمالي 

من قاعدة كورو  2000إطالقه في أغسطس فقد تم  NILSAT102أما القمر الصناعي 

 16أيضا ليشكل القمر بذلك الجيل األول لألقمار الصناعية في مصر عمرها االفتراضي 

إنتاج الجيل الثاني من األقمار وبذلك امتلكت مصر قمريين  2017عام بعد ذلك في عام 

محطة إذاعية مصرية  800وقناة تلفزيونية  180قناة قمرية تبث  24صناعيين عليهما 

عربية ودولية ويعمل القمران الصناعيان المصريان بنظام البث الرقمي باستخدام تكنولوجيا 

الضغط الرقمي ويتيح ذلك النظام الرقمي ضغط عدد من القنوات التلفزيونية على القنات 

من  قنوات تلفزيونية وتغطيان مساحة واسعة 8أو  7القمرية الواحدة يمكن ضغطها لتحمل 

 .1العالم

 

 

 

 

 

 

 

  

                              
معجم مصطلحات اإلعالم،دار المعرفة الجامعية،مصر،الطبعة .طارق سيد أحمد الخليفي معجم مصطلحات اإلعالم1

  .233،ص  2008األولى،
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II-وظائف وتأثيرات القنوات الفضائية العربية:  

II-1 :لقد كان إنشاء قمر صناعي عربي لضرورة وجود قنوات  :وظائف القنوات العربية

عربية تعالج وتحاكي الواقع العربي وتعمل على تقديم برامج تصل إلى جميع شرائح 

تي سعت الفضائيات العربية لتحقيقها المجتمعات العربية ومن هنا تظهر الوظائف ال

  :ومازالت حيث عملت على  تحقيق الوظائف التالية

تداول األخبار عبر القنوات الفضائية اإلخبارية حتى أصبح المشاهد يعيش الحدث : أوال

  .في مراحل مختلفة دقيقة بدقيقة وهي أحد اإليجابيات التي تأثر بها

ل النقل المباشر للمباريات حول العالم وما تحيط ازدهار المجال الرياضي من خال: ثانيا

  .بها من برامج حوارية ومتنوعة تصب في االتجاه نفسه

إحياء التراث السنيمائي والدرامي من خالل قنوات الدراما واألفالم التي حققت ثقافة  :ثالثا

  .سنيمائية عالية من خالل ما تبثه على مدار الساعة من أعمال قديمة وحديثة

  .نشر الوعي الصحي من خالل التعريف باألمراض المختلفة  :رابعا

إتاحة الفرصة أمام المشاهد ليكون أمام اختيارات كثيرة ومتنوعة سواء على : خامسا

  .مستوى القنوات أو على مستوى القنوات أو على مستوى المصابين 

لتقدم الرقي إطالع المشاهدين على أنماط من ثقافة الشعوب والتعرف على درجة ا :سادسا

الذي يتحقق في المجاالت السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية وهو ما يسمى 

التقنع السمع حيث أن التعريف بأنماط وتفكير وطرق حياة الشعوب األخرى يحفز المجتمع 

 1على تطويري

  

                              
 2008،مصر،د ط "الدار المصرية اللبنانية"حسين عماد مكاوي من سعيد الفضائيات العربية ومتغيرات العصر 1

 15ص
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II-2 :ه عدة إن ظهور الفضائية العربية ترتب عن: التأثيرات السلبية للقنوات الفضائية

تأثيرات لم تكن في صالح المشاهد العربي حيث أصبح تائها بين القنوات ويصعب عليه 

اختيار ما يناسبه وما يتطلع إليه وهذا ما أصبح هاجس القنوات التي أصبحت تتسابق 

  :لكسب المال يدل المشاهدين ومن أهم هذه التأثيرات السلبية نذكر

بية مما تقدمه من مضامين االمر الذي ادى الى عدم التنسيق بين القنوات العر << : أوال

تشابه ما تقدمه وما هو يستوجب ضرورة تحقيق الرقابة على المضامين البرامجية بين 

الدول العربية وزيادة التبادل البرامجي فيما بينها مع زيادة التسهيالت الممنوحة في هذا 

  .1>>ضرائبفاء المضامين اإلعالمية العربية من الرسوم وال’المجال و

عدم التكافؤ في توزيع القوى في مجال اإلعالم حيث أن هناك قلة قليلة اإلنتاج << : ثانيا

  .2واإلرسال أما الغالبية فإنها تستقبل ما ينتجه اآلخرون ويرسلونه إليها

إن المضامين التي تقدمها القنوات الخاصة تؤدي إلى زيادة االتجاهات نحو : ثالثا

  .نمط االستهالكية الذي ال يتالءم مع إمكانية الدول الناميةاالستهالك وانتشار 

طغيان قيم وعادات مجتمعات مختلفة تختلف بشكل كبير عن مجتمعاتنا << : رابعا

العربية بتنميط متزايد للسلوك البشري في إتجاه بعيد كثيرا على ما تربى عليه الناس وسط 

  .3>>مجتمعاتهم وأخالقيات المجتمعات العربية

يصف عالم االتصاالت مارشال ماكلوهان الوسيلة إليصال التكنولوجيا على أنها : ساخام

تقوم برسم العالم بأكمله معا ليصبح نوعا ما مدينة صغيرة التي تم ربطها الكترونيا حيث 

تصبح للفرد عالقة واسعة ضمن مجتمعات افتراضية بمعنى تجسيد الشخص لألدوار 

ظهر ذلك حاليا على ارض الواقع في شوارعنا وسلوكياتنا افتراضيا ضمن حياته اليومية وي

                              
 .17ص ،المرجع السابق،حسين عماد مكاوي 1

 18نفس المرجع ص 2

 19نفس المرجع ص 3
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مما تلمسه في اللباس طريقة الكالم والتشبه بأكبر الفنانين حتى أصبح الجمهور المتلقي 

يجسد ادوار نجومهم على ارض الواقع دون مباالت بما يفرضه هذا المجتمع من عادات 

  .وتقاليد وقيم

أثارت التقنيات الحديثة << عالم االتصال فيقولأما عزي عبد الرحمن في كتابه  :سادسا

لالتصال نوعا من التفوق تجاه ما يمكن أن تحدثه على البيئات الثقافية، التقاليد و القيم 

خاصة ما يتعلق بواحد العنف الجنس في برامج الهوايات المقعرة ما إذا كانت هذه 

  .1>>المحتويات تحدث تأثيرا على التفكير والسلوك بالفكر

كما عملت على إعطاء صورة عكسية لنمط األسرة األصلي أو التقليدي التي كان : ابعاس

تحقيق التواصل الدائم  2من أساسياتهم تحقيق رابط التقارب بين أفرادها والحرص على

  .3بينهم تمثل تلك األسرة المتكاملة التي كان أفرادها يعيشون تحت سقف واحد

   

                              
 .19ص 2008، 1شريف درويش اللبان ،تكنولوجيا االتصال، الدار المصرية اللبنانية،القاهرة، ط1

 .19ص 2008، 1شريف درويش اللبان ،تكنولوجيا االتصال، الدار المصرية اللبنانية،القاهرة، ط2

 139ص 2007، 1منى حارث الصاوي ،االعالم االسالمي، دار النقاش للنشر و التوزيع ،األردن  ، ط 3
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  :خالصة الفصل

الفضائية العربية في األونة األخيرة إال أنها ال تحقق كل رغم تعدد القنوات 

األهداف المرجوة منها ألنها تحتاج إلى الكثير لتصل إلى تقديم اإلعالم متكامل،فأغلب 

حت القنوات العربية تستورد البرامج األجنبية أو تقلد ما تقدمه القنوات األجنبية التي أصب

  .العالية نوعيتها تستهوي المشاهد العربي وذلك ل
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  كلية العلوم اإلجتماعية

  

  دليل اإلستمارة

تخصص وسائل اإلعالم والمجتمع  نحن طلبة السنة الثانية ماستر علوم اإلعالم واإلتصال

متناولة في ذلك موضوع دور الفضائيات العربية . بصدد التحضير لنيل شهادة الماستر 

نموذجا و هذه اإلستمارة تعتمد على جزء كبير " التفاح األخضر" في التوعية الصحية 

منها على صراحتكم و سعة صدركم في اإلجابة عن أسئلتها وأننا على ثقة بصدق 

  .ونكم معنا تعا

  .وفي األخير تقبلوا منا فائق الشكر و اإلحترام 
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  :خاتمة

كل ما يمكن قوله في نهاية هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي،أنه يتبين لنا أن القنوات 

العربية أصبحت جزء ال يتجزأ من يوميات المشاهدة العربية التي أصبحت فيها عن كل ما 

يفيدهاسواءا من الجانب الترفيهي أو التوعوي،وذلك لتزايد حرص المرأة العربية للحفاظ 

صحتها الجسمية والنفسية،حيث وجدنا من خالل الدراسة التي قمنا بها إهتمام أغلب  على

المشاهدات ينجذبن إلى البرامج الصحية وخاصة برنامج التفاح األخضر الذي أصبح 

يحتل مكانة بارزة في تقديم التوعية الصحية لألسرة العربية عامة والمرأة خاصة بتقديم كل 

صائح وٕارشادات حول السالمة الصحية،كما يعمل على التعريف ما يهم هذه األخيرة من ن

باألمراض وكيفية الوقاية منها و عالجها،ولعل أهم ما ساهم في نجاح هذا البرنامج هو 

تقديمه وصفات طبيعية تجنب المرأة عناء الطبيب واألدوية الكمياوية التي أصبحت تضر 

  .كثيرا بالصحة

التي  أصبحت تتمتع بها القنوات العربية األن،إال وأخيرا نقول أنه رغم الجماهيرية 

أنها ال تهتم بشكل كافي بإحتياجات المرأة العربية حيث ال  يتحقق هذا إال بالعمل على 

تقديم برامج تتناول مختلف جوانب الحياة اليومية للمرأة سواءا صحية،إجتماعية وحتى 

  .ثقافية
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