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   : المـقدمــة

وغيرها من الوسائل المعروفة  إّن وسائل االتصال الكبرى من صحافة و إذاعة و تلفزة     

قديما أو حديثا قد لعبت دورا هاما في تطوير المجتمعات البشرية و في تغيير سلوك اإلنسان 

  داخل هذه المجتمعات ، حيث ربطت هذه الوسائل بين الناس بصفة متينة 

  .و متنوعة ، و أصبحت البشرية كلها بمثابة قبيلة واحدة 

لها بين األنحاء النائية يتم بصفة مرضية، وأصبحت المعرفة و أصبح تبادل المعلومات و نق

بمفهومها الفياض تنقل بين الناس و تخلق فيهم شوقا متجددا، باستمرار يدفعهم إلى المزيد 

  .من اإلطالع ، مما جعل هذه الوسائل تعرف بدورها تطورا سريعا و عجيبا 

تشرح  ،في تكوين الثقافات ، حيث تنشر إذ تلعب هذه األخيرة دورا كبيرا في التغيير الثقافي و

و تفسر و تعلق على األفكار و اآلراء ، لهذا نرى وسائل االتصال تمتد لتصل إلى كل زاوية 

من زوايا حياة المجتمع و أفراده ، لتشكل مصدرا رئيسيا في وقت الفراغ و التسلية باإلضافة 

، و عن العالم المحيط  و التي  إلى قدراتها على تقديم المعلومات عن المجتمع بشكل واسع

  : اختلفت أنواعها منها 

سينما " و المسموعة المرئية " الراديو "و المسموعة ......." صحف، مجاالت" المكتوبة 

  " .انترنيت ، و التلفزيون 

وسيلة نقل الصورة و الصوت في وقت واحد عن ) التلفزيون ( إذ يعتبر هذا األخير    

، و هي أهم الوسائل السمعية البصرية لالتصال بالجماهير عن  طريق الدفع الكهربائي

  .طريق بث برامج معينة 

ثم بدأ التلفزيون الجزائري في انتشار و توسع مستمر، إلى أن امتد إلى غاية التخصص الذي 

  يقع ضمن مجال محدد من مجاالت الحياة ، السياسية ، الثقافية ، االقتصادية ، األمنية 



 ب  

الخ و الذي يرتكز اهتمامه األساسي على معالجة األحداث ....ية ،و العلمية الرياض       

و الظواهر و التطورات في هذا المجال المحدد في سياقه االجتماعي أو االقتصادي العام 

قناة النهار ، قناة الهقار ، قناة : من بين هذه القنوات الخاصة في التلفزيون الجزائري ، نجد و 

قناة العائلة التي يعرض من خاللها هي كي ـ بي ـ سي ، قناة الشروق العامة الجزائري ، قناة 

  . و الذي هو محل دراستنا  "الصحة للجميع " برنامج علمي 

اإلطار المنهجي الذي أدرج  وفقا لذلك تضمنت دراستنا باإلضافة إلى المقدمة ثالثة أجزاء ،

 في إشكالية الدراسة و المتمثلة في كيف تتم المعالجة اإلعالمية للمواضيع العلمية 

يا ؟ و لإلجابة على هذه اإلشكالية تم استخدام المنهج األنسب لتحقيق أهمية أهداف إعالم

  . البحث، إضافة إلى تحديد المفاهيم و االعتماد على الدراسات السابقة 

في اإلطار النظري فقد تطرقنا إلى مواضيع لها عالقة بالدراسة و قسم إلى فصلين، في  أما

  .الفصل األول تم الحديث عن التلفزيون بصفة عامة مع ذكر أهم خصائصه، وظائفه، تأثيره

  .أما الفصل الثاني فقد تم الحديث عن البرامج التلفزيونية، مفهومها، كيفية التخطيط لها

ار التطبيقي المقسم إلى فصلين، في الفصل األول تطرقنا إلى الحديث عن وصوال إلى اإلط

التلفزيون الجزائري خصوصا القنوات الخاصة وصوال إلى أهم البرامج التي تبث على قناة 

  .الشروق العامة

أما الفصل الثاني من اإلطار التطبيقي فقد تم تطبيق ما أدرج في الفصل األول و ذلك 

         .    د من برنامج الصحة للجميعة أعداعبتحليل أرب
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 1- :اإلشكالية

هو مجموعة الوسائل الهادفة إلى تحقيق االتصال و نقل المعلومات و المعارف  اإلعالم 

بموضوعية بغية اإلخبار،و التوجيه، وتشكيل رأي األمة إزاء المواضيع المطروحة،التي 

أصبحت تحتل مكانة كبيرة في عصرنا هذا أهمها القطاع السمعي البصري، ولهذا األخير 

قوم بالتعامل مع األفراد و إعالمهم حول موضوع أنواع متخصصة من اإلعالم التي ت

وفي مجال التجارة  في مجال السياسة و االنتخابات يكون اإلعالم سياسي،:متخصص ،مثال

. وهكذا........يكون اإلعالم تجاري، و في مجال الزراعة يكون اإلعالم زراعي  

شاد الصحي فهو أما اإلعالم الذي يتعلق بالطب و الصحة و التمريض،و العالج و اإلر 

 اإلعالم الطبي الذي يهتم بتوصيل المعلومات و الحقائق 

. واألفكار حول المسائل الطبية و األحداث الصحية التي يواجهها المجتمع  

سرطان الثدي وغيرها من :  فقد عرفت الجزائر العديد من األمراض منها السكري،السرطان

التي أصبحت تشكل هاجسا لدى المواطن الجزائري ،و باعتبار أن الصحة هي أولى  األوبئة

التوجيه  ،اهتماماته لعب التلفزيون الجزائري دورا هاما في مختلف القنوات ،من خالل اإلرشاد

. و التوعية في مجال الصحة   

من بينها ومن بين هذه القنوات الشروق العامة التي تقدم مجموعة من البرامج المختلفة 

  . البرامج العلمية تقدم مواضيع طبية تخص المواطن بكافة األعمار
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: و في هذا السياق تتمحور اإلشكالية التالية  

 - كيف تتم المعالجة اإلعالمية للمواضيع العلمية التي تعرضها الشروق العامة؟ 

ماهي المواضيع التي تطرق إليها برنامج الصحة للجميع؟ ـ   

مضمون هذه المواضيع؟ ماهوـ   

     ؟ اهية القوالب الصحفية التي من خاللها تّم معالجة مواضيع الصحة للجميعـ م
 

:أهمية و أهداف الدراسة  -2 

.تكمن أهمية هذه الدراسة في تناولها ألهم المواضيع التي تهم المجتمع   

تقوم أهمية هذه الدراسة أيضا في معرفة كيفية معالجة هذه المواضيع العلمية بطريقة  كما

.إلى مختلف شرائح المجتمعإليصالها  إعالمية، و تبسيطها  

: كما تنبع مبررات اختيار هذا الموضوع من خمسة أهداف و هي كاألتي  

. ن الجزائريـ معرفة كيفية المعالجة اإلعالمية للمواضيع العلمية في التلفزيو   

. ـ معرفة ماهية طبيعة المواضيع العلمية التي يتناولها التلفزيون الجزائري  

. العلمي ـ في المجتمع الجزائري  اإلعالم ـ ـ معرفة دور الصحافة  

. ـ الرغبة في ممارسة العمل اإلعالمي العلمي   

عالمي للمواضيع ـ معرفة إلى أّي مدى وصل اإلعالم العلمي الجزائري من خالل تناوله اإل

. العلمية  

  



  المنهجياإلطـار 
 

 
 
 
 

17 

  :ـ منهجية الدراسة3

تحقيقا ألهداف الدراسة يخضع كل بحث علمي لمنهج محدد و أدوات دقيقة يتم اختيارها 

. حسب طبيعة الموضوع  

وطبقا لمتطلبات الدراسة استعملنا منهج المسح الذي يعتمد عليه بكثرة في البحوث الكشفية 

. الوصفية و التحليليةو   

رتكز هذا المنهجبالمسح الدراسة العلمية لظروف المجتمع و حاجاته و بالتالي ي ونعني  

.وكمياعلى الوصف الدقيق و التفصيلي للظاهرة أو موضوع الدراسة أو المشكلة قيد الدرس   

(1)
 Qualitative أو وصفا نوعياQuantitativeوصفا 

مشكلة اجتماعية ح منهجا لتحليل ودراسة أي موقف أو إلى اعتبار المس" مورس" ويذهب

   )2(. جمهور باستخدام طريقة علمية منظمة، من أجل تحقيق أهداف معينةأو 

 في هذا البحث سيتم تحليل و تقديم خصائص المواضيع المراد دراستها عن طريق أسلوب 

عن الظاهرة و من ثم المسح الذي يهدف أوال إلى جمع البيانات و المعلومات كافية و دقيقة 

دراسة و تحليل ما تم جمعه من بيانات و معلومات بطريقة موضوعية وصوال إلى العوامل 

  ظاهر، وهذا المنهج يعتمد لتنفيذه على طرق جمع البيانات من مقابالتمالمؤثرة على تلك ال

                                                           

  65. ، ص  2007، دار الحامد ، عمان ، منهجية أساليب البحث العلمي محمود ألبياتي ، / دالل القاضي ، د/ دـ  )1(

، 2004دار القصبة للنشر ، الجزائر ،  ، 2. ، ط  منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةمورس أنجرس ، ـ  )2(

 .210.ص
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تمثل جزء شخصية ، و استخدام االستمارة اإلحصائية واعتماد مبدأ استخدام العينات و التي  

   )3(.من مفردات الدراسة

موجود في  صف ماهوي يحاول أن  يوقد اعتمدنا في دراستنا على المسح الوصفي الذ

برنامج الصحة للجميع التي أنجزها التلفزيون الجزائري منذ ثالث سنوات ، و في ظل هذا 

المنهج سوف نستخدم أسلوب تحليل المضمون الذي يهدف للكشف عن مجمل المواضيع 

، وهل يمكن " الصحة للجميع" العلمية التي تبثها قناة الشروق العامة ضمن إطار برنامج

ه المواضيع العلمية اليد المساعدة للمشاهد ،و ما هو الهدف المراد فعال أن تكون هذ  

.؟وغيرها من األسئلة ........ تحقيقه   

ويعتبر تحليل المضمون أداة بحث متميزة في الدراسات اإلعالمية ماضي وحاضرا، حيث 

ر الفروض على أنه أداة منهجية للدراسة الكمية و أداة اتصال وأداة الختبا"نادية سالم "تعرفه 

   (4) .معينة عن مادة االتصال وأداة للتنبؤ

. الموضوعية، التنظيم، التعميم، الكم أو شروط العد: ومن أهم سمات هذا الموضوع  

أنه أسلوب البحث الذي يهدف إلى تحليل المحتوى الظاهري لمادة " جانس أرفينج"ويعرفه

االتصال عن طريق تبويب خصائص المضمون وتصنيفها وفقا لقواعد يحددها الباحث 

  ) 5(.تحديدا علميا ساعد للوصول إلى نتائج ذات مغزى

 

                                                           

  ـ .68.محمو ألبياتي ، نفس المرجع ، ص / دالل القاضي ، د/ دـ  )3(

 .70. ، ص  2004، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانيةرشيد أحمد طعيمة ، ـ  )4(

  .63. ، ص 2010، دار أسامة للنشر ، األردن ،  مناهج البحث اإلعالمي و تحليل الخطاببسام مشاقبة ، / د )5(
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 وهو أيضا أسلوب يستخدم في تحليل المادة التي تقدمها مختلف وسائل اإلعالم

،كالصحف،والمجالت،والكتب،والبرامج التلفزيونية،والخطب السياسية وغيرها ،وذلك من خالل 

حتوى الظاهرة للوسيلة اإلعالمية وتحليل الوصف الموضوعي المنظم الكمي لم  

المضمون يهدف أيضا إلى التعرف بطريقة علمية على المادة التي يتم تحليلها ، والوقوف 

رد من الذاتية ، والمعالجات العشوائية ،و يسمح أيضا بوصف على أهم خصائصها ، و التج

لموادالمعاني الخفية للمضمون من جهة ثانية ،و هو ال يقتصر فقط على ا  

و الذي يخضع أيضا إلى هذه األداة كما )الشفهي (أيضا الغير المكتوبة  المكتوبة بل يضم

" الصحة للجميع"هو الحال في هذه الدراسة التي تتناول بالتحليل برنامج تلفزيوني   

وان أسلوب تحليل المضمون يستخدم لدراسة المواد غير اللفظية و المواد اللفظية على حد 

رشيدي (أكثر في المواد اللفظية ،وهذا ماجاء في كتابسواء ،ولكن ماهو شائع أنه يستخدم 

بأنه مصطلح يشير إلى مجموعة من األساليب المناسبة لتحليل " ترافرز" تعريف) طعيمة

مجموعة كبيرة من هذه المواد اللفظية لالتصال، وهذه األساليب و اإلجراءات الفنية التي 

  (6) .صممت من أجل تحليل المواد اللفظية

:  دراسة ـ عينة ال4  

يعتبر تحديد مجتمع البحث من أهم الخطوات المنهجية في البحوث اإلعالمية، وهي اختيار  

.)7(البحث اختيارا عشوائيا أو منتظماجزء صغير من وحدات مجتمع   

                                                           

  .  174. ، ص  ذ. س .م  رشيد طعيمة ، / د ـ  )6(

، ص 2007، بن عكنون ، الجزائر ،  3.ط، مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأحمد بن مرسلي ، ـ  )7(

.170 .  
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البحث العلمي فان العينة تعني الجزء الذي يختاره الباحث، وفق طرق محددة، ليمثل  وفي

.مجتمع البحث تمثيال علميا سليما  

وبعبارة أخرى،تمثل العينة مجموعة فرعية أو شريحة فرعية من السكان أخذت كي تكون 

ة تتعلق فراد المجتمع،و تصميم العينات يتطلب االنتباه إلى عَدة نقاط نظاميممثلة أل

بأطرها،ووحداتها ،وأنواعها ،و المنطقة أو المناطق الجغرافية التي تنتقى منها، إضافة إلى 

تحديد درجة تمثيلها لمجتمع البحث الذي اختيرت منه، كما تعتمد على درجة دقة المعلومات 

 التي يرم الباحث تحقيقها في بحثه،مع األخذ في الحسبان طبيعة السكان المبحوثين أو كون

 ،المجتمع البحث متجانسا أو غير متجانس في الصفات الديموغرافية االجتماعية، والمادية

 .(8) الحضارية التي يهتم بها البحث أم كونه كبير أو صغير الحجم

العينة على أنها عبارة عن عدد محدود من المفردات التي سوف "محمد عبد الحميد"ُيعرُف 

)9(.يتعامل الباحث معها منهجيا  

ويعرفها أيضا على أنها جزء من المجتمع الكلي، المراد تحديد سماته ممثلة بنسبة مئوية يتم 

)10(.حسابها طبقا للمعايير اإلحصائية، وطبيعة مشكلة البحث و مصادر بياناته
 

ومجتمع بحثنا هو عبارة عن مجموعة من البرامج العلمية التي تبث على قناة الشروق العامة 

علمية من برامج  أربعة ، وقد تَم اختيار عينة تتكون من"الصحة للجميع "ضمن إطار برنامج

.2013ماي18ذي كان انطالقته الرسمية فيالعدد اإلجمالي للبرنامج ال  

                                                           

، دار الطليعة للطباعة و النشر ، بيروت ،  األسس العلمية لمناهج البحث االجتماعيإحسان محمد حسن ، ـ  )8(

  .50. ، ص  1982

 .  24. ،ص  2007، الجزائر ،  واالتصال اإلعالمتحليل المحتوى في علوم يوسف تمار ، / دـ  )9(

  . 91. ، ص  2009، دار و مكتبة الهالل ، بيروت ،  اإلعالمتحليل المحتوى في محمد عبد الحميد ، ـ  )10(
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:ـ اإلطار الزمني للعينة 5  

الذي يبث في التلفزيون الجزائري على قناة الشروق العامة " الصحة للجميع"انطلق برنامج 

راسة ، فقد تقرر د 2013سنة، ومدام اإلطار الزمني للبرنامج هو ثالث سنواتعلى مدار 

فقط،باالعتماد على العينة القصدية، وذلك ألسباب واحدة  ى سنةوتحليل البرنامج على مد

: التالية  

هو أن هذا البرنامج يبث مواضيع علمية تهم المشاهد بالدرجة األولى، ولهذا فقد تعمدنا 

.لكثرة ارتباطها بصحة اإلنسان اختيار هذه المواضيع عن أخرى  

وتعرف العينة القصدية على أنها العينة التي يختارها الباحث اختيارا مقصودا بين وحدات 

(11) .هذه العينة تكون صالحة للعمل،المجتمع األصلي،بحيث تكون قريبة الشبه من المجتمع
 

نتهجه الباحث في و العينة القصدية كما يدل عليه اسمها تمثل الميول المقصود الذي ي

اختيار العينة ووحداتها،وهو يلجأ إلى ذلك عندما يكون أمام مجتمع بحث غير واضح المعالم 

.حيث يصعب تحديده وتحديد خصائصه  

مع معرفة بأنها ليست ممثلة للسكان جميعا بل تحاول أن تمثل  ويتم اختيار العينة القصدية

جزءا محددا من السكان،وهي ال تعطي جميع وحدات مجتمع البحث فرصة االختيار، 

الباحث هنا يحدد حجم العينة بالطريقة أو األسلوب الذي يالئمه،إذ يكون االختيار فيها على 

.)12(ةر هدف الدراسة المطلوبأساس حر من قبل الباحث بحيث يحقق هذا االختيا  

                                                           

  .  89. ذ ، ص  .س . بسام مشاقبة ، م  ـ  )11(

  59.ص 1986،  اإلسكندريةدار المعارف الجامعية ، ، علم االجتماع و المنهج العلميمحمد علي محمد ، ـ  )12(
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أن العينة القصدية التي يختارها الباحث اختيارا " محمد عبد الحميد"وفي نفس السياق يقول 

مقصودا من بين وحدات المجتمع األصلي أو خصائصه،تتوفر بهذه الوحدات 

 يتركو  الوحدات قريبة الشبه من المجتمع المفردات،وتخدم أهداف البحث بحيث تكون هذه أو 

   (13).للباحث في الميدان حرية اختيار وحداتها

ذات المواضيع  أعداد أربعةفقد استقر اختيارنا على عينة تتكون من  وفي ظل هذه الدراسة،

. العلمية المهمة والتي تواكب العصر وتهم مختلف شرائح المجتمع  

":الصحة للجميع"لذلك تتكون عينتنا من األعداد التالية لبرنامج  ووفقا       

 العــــــــدد تاريـــــــــــــــــخ البــــــــث

18 /09 /2013 )01(العدد   

25 /09 /2013 )07(العدد   

01 /10 /2013 )14(العدد   

08 /10 /2013 )21(العدد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .134. ، ص  1993، عالم الكتب ، القاهرة ،  دراسات الجمهور في بحوث اإلعالممحمد عبد الحميد ،  ـ   (13)
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:تحديد المفاهيم -6  

  :اإلعالم ـ مفهوم1   

تعددت المفاهيم حول اإلعالم واختلفت فكلمة اإلعالم في اللغة مشتقة من العلم،ومعناه 

 معرفة الشيء على حقيقته ،وكذالك فان اإلعالم هو اإلخبار أوهو األنباء،

بشيء أو عن شيء،وكلها مفردات  اإلخبارو اإلعالن و  اإلشعارهو :فاإلعالم في اللغة

راد بوساطة فرد أو جماعة بحيث تنتشر بينهم،فتصبح لهم لغة للتفاهم تعني انتقال بين اإلف

. واصطالحا لتعامل ووسيلة للمشاركة  

فهو مجموعة الوسائل الهادفة إلى تحقيق االتصال ونقل المعلومات :اإلعالم اصطالحا

 المعارف بموضوعية، بغية اإلخبار و التوجيه و تشكيل رأي األمة إزاء القضايا المطروحةو 

اإلعالم إذن أيا كانت وسائله ووظائفه فهو يقوم بتزويد الناس باألخبار الصحيحة . (14)

المعلومات الثابتة والتي تساعدهم على تكوين رأي صحيح اتجاه مشكل من المشكالت أو 

  . قضية مطروحة

ا أما التعريف الذي جاء في الموسوعة اإلعالمية فيعرف اإلعالم لغويا،اإلبالغ أو اإلخبار،أم

من الناحية العلمية النظرية فتعرف بإيجاز بأنها كل األشكال و الصور و إرسال معلومات 

من إنسان إلى إنسان أو من حيوان إلى حيوان أو من إنسان إلى آلة أو من آلة إلى آلة ،كما 

                                                           

  .  20. ص ،2009 عمان، التوزيع،دار أسامة للنشر و  ،التلفزيوني اإلعالم النبي،سليم عبد / دـ )14(
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يعرف أيضا بأنه نقل المعلومات أو المعرفة العلمية إلى الجماهير العريضة عن طرق العمل 

. ي عبر وسائل االتصال الجماهيرية من صحافة،إذاعة،تلفزيوناالتصال   

  من وظائف إخبارية ثقافية،اجتماعية و ترفيهية إلى قطاع واسعوما تحتويه هذه الوسائل 

المجتمع، ويتضمن هذا التعريف عدة مكونات مترابطة تشكل ما يسمى باإلعالم،و هذه من 

:المكونات هي   

. القائم بعملية النقل أو التوصيل المرسل ، أو ـ1  

. ـ الرسالة و تمثيل محتوى اإلعالم2  

.ـ الوسيلة أي القناة التي يتم بواسطتها نقل الرسالة3  

. أو المتلقي ـ الجمهور،4  

  .ـ الفاعل، القائم بين هذه المكونات5

تلفزيون،  هو مجمل وسائل االتصال الجماهيرية، من صحافة، إذاعة،و: التعريف اإلجرائي

.إزاء قضية معينة قصد تشكيل رأي معين التي تقوم بدور اإلخبار و نشر المعلومات  

":الطبي"ـ مفهوم اإلعالم العلمي 2  

إن لإلعالم أنواع متخصصة من اإلعالم تقوم بالتعامل مع األفراد و إعالمهم 

ٕاخبارهم حول موضوع متخصص، وهو الذي يقع ضمن مجال محدد من مجاالت و 

)الخ...........سياسية، االقتصادية، الثقافية، األمنية، الرياضية و العلمية(الحياة  

فاإلعالم الطبي هو التزام وسائل اإلعالم في كل ما تقدمه من برامج صحية توعوية 

   .من خالل تقديم األخبار و تفسيرها، في توجيه و اإلرشاد الطبي
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تزويد الجماهير بنصائح طبية و نقل األخبار و الوقائع و المعلومات الصحيحة داخل  هوو 

  (15) .المجتمع لتوعيته صحيا

بأنه ذلك النوع من أنواع األعالم الذي يهتم ) الطبي(كما يعرف اإلعالم العلمي

طبية بتوصيل األخبار و المعلومات و األفكار و الحقائق حول المسائل الطبية و القضايا ال

و التمريضية و الصحية و األحداث الصحية والطبية العارضة أو الطارئة التي يواجهها 

المجتمع أو األمراض المزمنة و كيفية التعامل معها و تقديم اإلرشادات و النصائح بقصد 

غيرها أو توجيه األفراد و ليس بقصد اإلعالن عن السلع أو منتجات أو خدمات أو ماركات 

  .(16) توعية الصحية و التثقيف الصحيذلك من أجل ال

بأّنه هو اإلعالم الذي يقوم بدور اجتماعي حيوي يتمّثل " سمير محمود "كما عّرفه 

في كونه المترجم أو حلقة الوصل بين العلماء المتخصصين الذي يغلب على كتاباتهم 

يحتاجون في فهم الطابع الحسابي و التقني شديد الدقة و التعقيد ،و بين القّراء الذين 

)17 (.العلوم إلى لغة أبسط وأسلوب أوضح  

 كما يهدف إلى مساعدة المواطنين على فهم العلوم و التقنية من خالل وسائله، الصحافة

التلفزيون، الكتب، النشرات، األفالم التسجيلية وغيرها، ويحاول وضع مجاالت علمية 

) 18 (.متخصصة  

إعالمية علمية تحمل في طياتها معلومات طبية صحية فهو رسالة : وم اإلجرائيأما المفه

. عن طريق وسيلة من وسائل اإلعالم )الجمهور( توجه إلى المستقبل  

                                                           

  . 55.، ص  2004، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  اإلعالميالمعجم محمد عبد الحميد ،    ـ) 15( 

  .  30. ،ص  2010، دار الراية للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبي و الصحي  اإلعالممحمد أبوسمرة ،   ـ) 16(

  .  22.، ص  2008، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  العلمي اإلعالمسمير محمود ، /  د   ـ )17(

   . 23. سمير محمود ، نفس المرجع ، ص / د  ـ )18(
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  ":بيالط"ـ مفهوم البرنامج العلمي3

برامج، في األصل الورقة الجامعة للحساب، نشرة تعرف : ج :تعريف البرنامج لغةـ  1ـ 

  .(19) وقائع الحمالت أو شروط المباريات، خطة يختطها المرء لعمل يريده

ولقد طببت أو طببت أي طيبا ماكنت " داواه، و يقال: طّباه:ـ تعريف الطب لغة 2ـ 

.)20(و دواه صرت طبيبا، طاّب مطاّبة األمر، عالجه  

":الطبي"البرنامج العلميـ مفهوم  3ـ   

هو فكرة أو مجموعة أفكار علمّية ُتصاُغ في قالب تلفزيوني علمّي باستخدام الصورة و 

الصوت بكامل تفاصيلها العلمية لتحقيق هدف علمّي معّين يّتسم بطابع الدّقة و الوضوح في 

.)21(أسلوب سهل و لغة مبّسطة مفهومة  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  . 36. ، دار المشرق ، بيروت ، ص  40 .ط ،اإلعالمالمنجد في اللغة و   ـ ) 19(

  .  460. نفس المرجع ، ص  ـ  )20(

  . 23. سمير محمود ، نفس المرجع ، ص / د  ـ  )21(
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 ا�درا��ت ا������:

 الدراسة األولى:دور التلفزيون الجزائري في التنمية االقتصادية

2003/2004:سنة...كريمة عباد:للباحثة  

إشكالية الدراسة:تمثلت في معرفة مدى إسهام التلفزيون الجزائري في التنمية االقتصادية 

خالل مرحلة التسعينات من خالل نموذج حصة المؤشر األسبوعية،من خالل عشرة أعداد 

،حاولت الدارسة تقييم دور التلفزيون الجزائري في )سنوات3(وزعت على امتداد عمر الحصة 

التنمية االقتصادية من خالل طرح مجموعة من التساؤالت التي تحقق األحداث البحثية 

:تمثلت فيما يليللدراسة وقد   

ما هي مكانة الحصص االقتصادية في التلفزيون الجزائري؟-  

ما هي المواضيع األساسية المطروحة  في حصة المؤشر؟-  

ما هو مضمون هذه المواضيع؟-  

تَم معالجة مواضيع التنمية االقتصادية؟ يفي أًي قالب صحف-  

اإلجمالي للتلفزيون؟ما هي المَدة التي استغرقتما الحصة ضمن حجم البث -  

منهج الدراسة:اعتمدت الدراسة على منهج المسح الوصفي الذي يعتمد عليه بكثرة في 

البحوث الوصفية التحليلية ،وفي إطار هذا المنهج استخدمت الباحثة أسلوب تحليل 

.المضمون للكشف عن مضمون الرسائل التي يبثها التلفزيون ضمن إطار حصة المؤشر  

عينة الدراسة:يتكون المجتمع األصلي من 29 حصة تلفزيونية وهي حصة المؤشر وهو 

.12/06/2001إلى غاية  7/10/1998:إجمالي عدد الحصص التي انطلقت من  
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 اإلطار الزمني للعينة: 3 سنوات من1998/10/7 إلى 2001/06/12

:اعتمدت الباحثة في تحليل المضمون في فئات التحليل على  

)مثيالت الجغرافيةتضوع،فئة الهدف،فئة الفئة المو :(فئات المضمون-أ  

)فئة األنواع الصحفية، فئة الزمن، وسيلة اإلقناع، طريقة المناقشة:(فئات الشكل-ب  

. اعتمدت الباحثة في استمارة التحليل على فئات التحليل  

 نتائج البحث:مما تم عرضه في الفصول السابقة أمكننا مالحظة النتائج التالية:

حصة فقط بما  45الحصص االقتصادية التي أنتجها التلفزيون والتي بلغت يالحظ أن -1

والى  1968فيها الحصص الفالحية،تعتبر قليلة بالنسبة للمدة التي أنتجت فيها،أي منذ سنة

باستثناء حصة المؤشر والبد من اإلشارة هنا أن العديد من األشرطة قد  1999غاية سنة 

اختلف عدد توزيع هذه الحصص تبعا للفترات التي قدمت  طالها التلف نتيجة اإلهمال،فيما

.فيه و لم تكن النسبة واحدة  

حّصة، متبوعة بفترة الّتسعينيات بـ  18في فترة السبعينات بلغ عدد الحصص االقتصادية -2

.حصص 4حصص، و أخيرا فترة الّستينيات بـ  9حّصة، ثّم بفترة الّثمانينيات بـ 14  

فاوت في عدد الحصص االقتصادّية يعكس حسب الّتقسيم الّزمني من الواضح أّن هذا التّ 

أهمّية فترة الّسبعينيات تاريخيا بالّنسبة للمجتمع الجزائري اّلذي شهد خالل هذه الفترة تحّوالت 

اجتماعّية و اقتصادّية هاّمة إثر تطبيق برامج الّثورة الزراعّية و عصر المخططات اإلنمائّية 

الخ أّما في فترة الّثمانينيات و إن قلت مثل هذه الحصص ...مصّنعةو سياسة الّصناعات ال

االقتصادّية ، إّال أّنها كانت تصب في نفس المنحى لتثمين الّتنمّية االقتصادّية ، مع الّتركيز 

في هذا الّسياق نالحظ .على المعطى اّلذي مّيز أواخر الّثمانينيات و هو األزمة االقتصادّية
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تأثيرات القريبة و البعيدة المدى لألزمة االقتصادية العالمية على االقتصاد تقصيرًا في شرح ال

الوطني،وقد الحظنا أيضا انتعاشا في نوعية الحصص االقتصادية بالنسبة لفترة التسعينات و 

يعود ذلك إلى الثوب االقتصادي الجديد الذي ميز المرحلة االنتقالية ،وان كان التذبذب في 

م هي الصفة الغالبة لهذه الحصص خالل كل هذه الفترات باستثناء حصة البث وعدم االنتظا

.سنوات باإلضافة إلى حصة الواقع االقتصادي 4التي عَمرت لمدة  المؤشر  

كشفت الدراسة عن تركيز المؤشر على األخبار الوطنية بقد كبير ضمن ركنها -3

إلطالع المشاهد على أهم وان كنا نقر بأهمية هذه األخبار ).األخبار االقتصادية(القار

المستجدات االقتصادية إال أننا الحظنا سطحية في طريقة العرض و تقديم هذه األخبار التي 

.لم تؤد في كثير من األحيان الغرض المطلوب وهو التفسير الواضح  

كشفت الدراسة أيضا عن تركيز الحصة في ثاني مرتبة ضمن ركن األخبار االقتصادية -4

دولية لوضع المشاهد في واجه األحداث االقتصادية الدولية،باعتبار الجزائر على األخبار ال

 ال تعيش بمنأى عما يحدث في العالم بل أن بعض األحداث االقتصادية الدولية تصنع 

الحدث االقتصاد في الجزائر،وهي النقطة االيجابية في الحصة،من جهة أخرى يالحظ 

.ية التي كانت غير ذات أهمية في بعض األحياناالنتقاء العشوائي لهذه األخبار الدول  

تركيز حصة المؤشر على موضوع المناجم في عدد كامل،وهو أمر مهم برأينا نظرا -5

.ألهمية هذا القطاع الذي أهمل لفترة طويلة ولم يتعد الحديث عته مناسبات التأميم  

في الجزائر،وهو أسفرت الدراسة عن تخصيص المؤشر لعدة أعداد للحديث عن االستثمار -6

اختيار صائب وفق مقتضيات المرحلة االقتصادية الجديدة حتى يستوعب الجمهور أبعاد 

.عملية االستثمار  الذي دخل قاموس المصطلحات االقتصادية في بالدنا حديثا  
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تركيز حصة المؤشر على موضوع التنمية المحلية في أكثر من مرة ،إلبراز المشاكل -7

و الوقوف على المشاريع التنموية الناجحة أو المتوقفة باعتبار أن أهم  العالقة في البلديات

عوامل نجاح الرسالة اإلعالمية و بلوغها مرماها هي أن تصيب اهتمامات المشاهد من 

.خالل إثارة المواضيع التي تهمه كموضوع التنمية المحلية  

ية بالتركيز على اتضح من خالل الدراسة محاول الحصة مواكبة التحوالت االقتصاد-8

مواضيع جديدة،كاإلشهار و يد هذا الموضوع  ذا قدر كبير من األهمية خاّصة و أّن أمام 

المشاهد الجزائري كم كبير و متنّوع من البرامج األجنبية المحاطة باإلشهار اّلذي راح يشّكل 

ل ثقافة إحدى الدعامات األساسّية لتحقيق تنمّية اقتصادّية عصرّية ، للمساهمة في تشكي

.اشهارّية لدى المشاهد الجزائري   

فيما يتعّلق بالفصل التطبيقي اّتضح اهتمام حّصة المؤشر بقطاع السياحة في دفع عجلة  -9

.التنمّية من خالل تنظيم أّيام خاّصة بها   

اهتّمت حّصة المؤّشر بموضوع الخوصصة لكن بقدر ضئيل ، فحساسّية الموضوع  -10

ثالثة ريبورتاجات قصيرة لم تف الموضوع حّقه و لعّل ذلك راجع استدعت الحديث عنه في 

.إلى تبعّية الّتلفزيون للّسلطة   

ُيالحظ تقصير الحّصة فيما يتعّلق بقطاع الفالحة حيث كان ُيفترض تخصيص حّيز  -11

.قائمة بذاتها في الّتلفزيون الجزائرّي  يةحفال أكبر للفالحة بعد غياب حّصة   

.ّصة بالّصناعات الّتقليدّية و لم تُبرز أهمّيتها لم تهتّم الح -12  

الحّصة لم تتحّدث إّال مّرة واحدة عن قطاع الّسكن اّلذي يشّكل أثقل ملّف ُيؤرق  -13

.المسؤولين في بالدنا  
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أّما في الفصل الّتطبيقّي و فيما يتعّلق باألنواع الّصحفّية ، فقد تبّين أّن الحّصة  -14

ف على نوع المائدة المستديرة ، و هو اختيار صائب ، و إن كان اعتمدت ما يقارب الّنص

و جاء في الّدرجة الثّانّية الريبورتاج كقاعدة . الغائب األكبر في هذه المناقشات هو المواطن

. للّنقاش  أساسّية و ماّدة  

 

 الدراسة الثانية:برامج األطفال التلفزيونية...للباحث:عاطف عدلي العبد

المالحظة العلمية و تحليل المضمون المبدئي لعينة من برامج األطفال  دلت:مشكلة البحث

التلفزيونية المذاعة من قناتي التلفزيون المصري باإلضافة إلى الدراسات السابقة التي اطلع 

عليها الباحث على أن برامج األطفال على الرغم من زيادة الحيز الزمني الذي تشغله عاما 

على مشاهدتها إال أن ما تقدمه من  معلومات  تتسم ببعض  بعد عام،و إقبال األطفال

السلبيات ،كما أن قطاعات عريضة من جمهورها المستهدف وهو أطفال الريف،ال توجد 

.معلومات عن مدى مشاهدتهم لها،وعادات و أنماط تعرضهم و تفضيالتهم المختلفة  

معلومات األطفال الذين  ونظرا ألهمية برامج األطفال وما يمكن أن تحدثه من تأثير على

يشاهدونها ونظرا لعدم وجود بحوث سابقة تصدت لتحليل المعلومات التي تقدمها أو لمدى 

التعرض لهذه البرامج بصفة عامة وللمعلومات التي تقدمها بصفة خاصة،فإن هذا البحث 

يتصدى لدراسة  المعلومات التي تقدمها برامج األطفال من حيث المضمون والشكل ومدى 

تعرض األطفال لها و ما تقدمه من معلومات وانعكاسات ذلك على معلومات األطفال 

.المشاهدين  

قام الباحث بوضع مجموع من التساؤالت و سعى لإلجابة عليها،تدور حول :تساؤالت البحث

:عدة رؤوس موضوعات على النحو التالي  
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تساؤالت خاصة ببرامج األطفال التلفزيونية بصفة عامة-1  

ت خاصة بمضمون لمعلومات المذاعة من برامج األطفال التلفزيونيةتساؤال-2  

تساؤالت خاصة بالشكل الذي قدمت به المعلومات في برامج األطفال-3  

تساؤالت خاصة بالدراسة الميدانية-4  

 

الباحث منهج المسح الذي يعتبر جهدا عمليا منظما للحصول على استخدم :منهج البحث  

.أو مجموعة الظواهر موضوع البحثاف عن الظاهرة بيانات و معلومات و أوص  

أسلوب لتحليل المادة اإلعالمية للتعرف على  ما تتضمنه من هو و :تحليل المضمون

معلومات و بيانات ومكانة كل مادة إعالمية من إجمالي المواد اإلعالمية التي تقدمها مع 

خالل الوسيلة مع ما يشتمل عليه دراسة الجوانب الشكلية التي تقدم بها المادة اإلعالمية من 

.من نقاط وما يركز عليه من اتجاهات وما يستهدف توصيله من معلومات معينة  

:الخطوات المنهجية التي اتبعها الباحث في تحليل المضمون  

اختار الباحث فترة خمسة أشهر متصلة :اختيار عينة دراسة تحليل المضمون-1

التحليلية لبرامج األطفال وهي الفترة من أول شهر أغسطس دورتان تلفزيونيتان معينة للدراسة 

وقد شملت عينة برامج األطفال التلفزيونية من واقع .1982وحتى نهاية شهر ديسمبر  1982

.دقيقة 31ساعة و  148حلقة،شغلت   358برنامجا أذيع منها  39الحصر الشامل   

:تحديد فئات تحليل المضمون-2  

:فئات ماذا قيل-أ  
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وضوعفئة الم-  

فئة القطاعات المتحدث عنها-  

فئة السمات -  

فئة الموقع الجغرافي للمعلومات-  

فئة مصدر المعلومات-  

:فئات كيف قيل- ب  

فئة شكل أو نمط المادة اإلعالمية-  

فئة اللغة المستخدمة-  

فئة المعالجة الفنية -  

فئة الزمن-  

:تحديد وحدات التحليل-3  

وحدة الموضوع-  

وحدة الشخصية -  

الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية-  

وحدة مقاييس الزمن-  

:اتبع الباحث الخطوات التالية للتحقق من صدق التحليل:تحديد صدق التحليل-4  
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حدد الباحث فئات التحليل ووحداته و عرف كل فئة ووحدة تعريفا واضحا-  

المباشر  درس الباحث آراء ومعلومات واتجاهات بعض المتخصصين للتعرف على المفهوم-

لديهم بشأن المصطلح أو مجموعة المصطلحات المزعم استخدامها في التحليل للتوصل إلى 

.أقرب المفاهيم وأدقها وأشملها وأكثرها تعبيرا  

عرض الباحث استمارة تحليل المضمون على مجموعة من المحكمين للحكم على مدى -

ين في مجاالت اإلتصال و صالحيتها في عملية التحليل مراعيا أن يكونوا من المتخصص

و بلغت النسبة العامة ’ الطفولة و مناهج البحث و ثقافة األطفال و العاملين في برامجهم 

بالمئة على مستوى جميع 97باالتفاق بين المحكمين وفقا للمقياس اّلذي وضعه الباحث 

بح في الفئات الواردة في المقياس و أجرى الباحث التعديالت الالزمة على المقياس ليص

.صورته الحالية  

.اتّبع الباحث الخطوات الّتالية للتحقق من ثبات الّتحليل :حساب ثبات التحليل- 5  

أجرى الباحث اختبار الثبات على ثالثة محّللين خالف شخصّية لمعرفة معامل ثبات -1

.التحليل بينهم على المستوى الكّلي للمقياس  

 10بالمائة من مجتمع الدراسة بواقع  8.2و أجرى اختبار الثبات على عّينة قدرها -2

حلقات من برامج األطفال المذاعة خالل فترة الدراسة ، مّثل فيها برامج األطفال بالقناتين 

حلقات من برامج  4حلقات من برامج األطفال من القناة األولى و  6األولى و الثانية بواقع 

.األطفال من القناة الثانية   

ئات التحليل و دّربهم عليها و زّودهم بقوائم التعريفات اإلجرائية شرح الباحث للمحللين ف-3

و  المقياسو هي نسبة عالية تدّل على وضوح  9540لفئات التحليل و بلغ معامل الثبات 
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صالحيته للتحليل ، كما أجرى الباحث اختبار الثبات مع نفسه بعد ثالثة أشهر و كانت 

.على صالحية المقياس و وضوحه و هي نسبة عالية تدل  9840نسبة الثبات   

:نتائج الدراسة التحليلية  

بلغ عدد المعلومات اّلتي قّدمتها برامج األطفال التلفزيونية المذاعة خالل فترة الدراسة 

بالمائة و الثانية  6.56معلومة، موّزعة على برامج األطفال بالقناتين األولى  961التحليلية 

.بالمائة 4.43  
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:خصائص و أهمّية الّتلفزيون :األّولالمبحث   

يتميز التلفزيون على باقي الوسائل األخرى بقدرته على نقل األحداث إلى داخل كل        

بهذا يستطيع الصوت و الصورة و :بيت وهذا النقل يعتمد على خاصيتين هامتين هما 

و يتفوق على الوسائل األخرى بكونه يجعل المشاهد ,المتفرج أن يعرف و يطلع على األحداث

عكس الصحافة المكتوبة أو الراديو الذي يعتمد على السمع ,يتفاعل مع الصور التي يبّينها

.امجفقط كما أن المشاهد يتعلق أكثر بالتلفزيون ألنه   ال يبذل جهدا كبيرا في متابعة البر   

و قد أوضحت الدراسات بان إدخال التلفزيون غير عادات القراءة عند الكثير من       

  (1) .األفراد الذين انقصوا جانب المطالعة

إن الصور المتحركة التي تبث في التلفزيون لها تأثير على المشاهد بحيث انه يتفاعل      

اآلخرين أو يقلد بعض السلوكيات وفقد يتقمص شخصية ،معها و يكتسب منها خبرات عديدة

و من مزايا التلفزيون أيضا ،التي يشاهدها فيحدث التعلم و التعديل في الحرات و التصرفات

النقل المباشر لألحداث وان جمهوره  يشمل مختلف الشرائح االجتماعية من كل األعمار 

و يستطيع التلفزيون ،يةاألطفال إلى المسنين و من مختلف المستويات التعليمية والثقاف ،بداية

د بث صور تاريخية ماضية و كأنها يأن يتجاوز عنصر الزمان و المكان بفضل التصوير يع

. و يجلب بهذا أكبر عدد من المشاهدين ،حدثت في الوقت الحالي  

كان تصوير الواقع كما يجري باالعتماد على الّصورة يعني وصوله مباشرة إلى عقل        

هذه هي لغة الّصورة و اّلتي تختلف كّل االختالف عن الكلمة المنطوقة أو قلبه و و   المشاهد

  )2(المطبوعة 

                                                           

  .  643. ، دار الهدى ، الجزائر ، ص  اإلعالم و القيمالرحمان ، عزي عبد / دـ  )1(

  105ص،2008، دار الهالل، بيروت، فنونه وخصائصه في الراديو والتلفزيون: الخبر اإلذاعي، كرم الشلبي/ دـ  )2(
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فالمشاهد عندما يقرأ عن حرب ال يكون انفعاله بنفس " موري جرين" حسبما أشار إليه      

الّدرجة عندما يشاهد صور حالة الّضحايا و عنف المعركة ، و لهذا تسعى وكاالت األنباء 

ومؤسّسات الّتلفزيونّية إلى إرسال صحافّييها و مصّوريها إلى أماكن األحداث العالمّية 

المعارك للّتصوير ، إلدراكها أهمّية هذه الّصور على الجمهور و لضمان سيطرتها في و 

  .الميدان اإلعالمي 

إذا كانت العملّية اإلعالمّية ال تتّم إّال بوجود ُقطبين أحدهما مرِسل و الثّاني متلّقي          

صف  (3)" الّتعّلم الّذهنّي " عن طريق الّنظرّية " الجشطالت " ، فقد حّددت مدرسة ) الجمهور(

  : القائم باالتصال ، و سوف نرّكز على الجوانب الّنفسّية و العملّية اإلعالمّية منها 

 من أفراد يقومون بعملّيات ذهنيةّنه على القائم باالّتصال الّتعامل مع الجمهور بصفته ُمكّون إ

عديدة، و ليس مجّرد أفراد ُيمكن توجيه ُسلوِكهم بطريقة آلّية ، و هذا الجانب الّنفسّي في 

رد غاية األهمّية ألّن عملّية إدراك المضمون يتحّكم فيها الجانب العقلّي و الّنفسّي للف

  .)4(و ثقافته و ميولهباإلضافة إلى حالة المشاهد 

 

 

 

 

                                                           

  .  54 .ص ،1985 القاهرة، العربي،دار الفكر  ،االتصالتأثير و سائل  فرج،كامل / د ـ  )3(

  . 54 .ص المرجع،نفس  فرج،كامل / د ـ  )4(
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يجب أن ُيْترك مجاٌل للمتلّقي لتْسُهل عملّية الّتفكير الّذهني و ال تعرفه فعند الّتخطيط        

للبرامج فإّنه من الّضروري المحافظة على الّترتيب المنطقي لعناصرها فالفرد عند سماعه 

يلجُأ إلى استعادة خبراته عن طريق الّذاِكرة و الّتفكير يربطهما بما خبرًا أو مشاهدته لصورة 

هو بصدد مشاهدته لكي يضّم محتواها كما يجب تجّنب الفهم الخاطئ للّرسالة عند صياغتها 

.و إعدادها   

تمادا على و يجب أن يترك الوقت الكافي لُيْصِدَر أحكامه الخاّصة على البرامج اع      

. واّتجاهاِتهِ قيِمِه   

و على القائم باالتصال أن يكون في اتصال مستمر بالجمهور ليحصل على رجع          

الّصدى  و هي المعلومات اّلتي تكون لدى الجمهور عن رجل اإلعالم إّما بالّسلب أو 

  . (5)اإليجاب مستفيدًا منها لتحسين البرامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .55. ذ ، ص . س  .م فرج،كامل / دـ ) 5(
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: وظائف التلفزيون: ثانيالمبحث ال  

الوظائف التي يقوم بها التلفزيون أكثر اتساعا و أكثر تنوعا من الوظائف التي تقوم بها  إن

:وظائف اإلعالم الجماهيرية األخرى و منها  

حيث تظهر الوقائع و األحداث على الشاشة :التلفزيون أحد أهم وأكمل وسائل االتصال-1

، صوت تصفيق، ضجة(على شكل مشاهد بكل ما تتضمنه من مؤثرات صوتية 

وكذلك إذا ما كان ذلك ضروريا من كالم و حديث و موسيقى،ثم هناك قضية )الخ...األمواج

نقل األحداث من خالل الشاشة وعلى عكس الصحافة و اإلذاعة هو أقرب الطرق  إناللون،

بطبيعته و لنقل الحدث الحي،وان نقل األحداث في التلفزيون ليس فقط موضوعيا بل أيضا 

  (6) .األشمل الطريقة األكمل و

يقوم التلفزيون من خالل تحليل :التلفزيون وسيلة نشيطة و متنوعة للتعليق و التحليل-2

 شرح التطورات الرئيسية في الحياة العامة بغزو مجاالت متنوعة من الوجود االجتماعيو 

باعتبار أن التلفزيون هو أوال وقبل كل شيء وسيلة للدعاية على الصعيدين المحلي و  وذلك

.عالميال  

بحيث يحمل سيال متدفقا من المعلومات عن :يقوم التلفزيون بوظيفة ثقافية و تعليمية هامة-3

بيوت جمهور المشاهدين يوميا و باستمرار بدون أي انقطاع و يفعل ذلك وفق  إلىالعالم 

خطة مدروسة،و بذلك يشرك المشاهد و يربطه بالسياق العام للتطور التاريخي كما يربطه 

)7(.ث البارزة العلمية و التقنية و الثورة التكنولوجيةباألحدا  

  

                                                           

  .  21. ، ص  2009، دمشق ،  2. ، ط  الصحافة التلفزيونيةبروتسكي ، ترجمة ،أديب خضور ، / د  ـ) 6(

  . 38. ، ص  2003، بيروت ،  البث التلفزيوني و اإلذاعي و البث الفضائيالقاضي أنطون الناشف ،  ـ  )7(
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يمكن القول أن الشاشة التلفزيونية التي :فة التربية الفنية و الجماليةيقوم التلفزيون بوظي-4

استوعبت المسرح و السينما و األنواع الموسيقية المختلفة،قد أصبحت وسيلة هامة للتربية و 

بث أعمال الفنون المتجانسة و  بإعادةالتعليم الفني والجمالي،في البداية يقوم التلفزيون فقط 

علم كيف يالئمها مع متطلباته و حاجاته الخاصة،واآلن أصبح يتقن لكنه و بالتدريج ت

وبالتالي فان المسرح ،الفيلم،األوبرا .األشكال الفنية المتنوعة،األكثر مالئمة لمثله و قيمه

.التلفزيونية قد اعترف بها اآلن كأنواع و أشكال من الفن التلفزيوني الجديد  

المنتظم و التلفزيون وهو يستفيد من تواصله اليومي  إن:يقوم التلفزيون بوظيفة تعليمية هامة-5

طريقة (مدى و مجال وسائله الفنية و التوضيحية الواسعة  جهة، ومنمع الجمهور من 

من جهة ثانية نقول )الخ...الصوتية و البصرية المتزامنة، األلوان ، المؤثراتالعرض والتقديم

مفيدة و فعالة و بح أداة بالغة التنوع التلفزيون و هو يوظف مجمل هذه الخصائص قد أص إن

  (8) .المستوياتجدا لممارسة التعليم على كافة 

 

 

 

  

 

 

                                                           

   . 22. ذ ، ص . س . بروتسكي ، ترجمة ، أديب خضور ، م / د  ـ) 8(
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  : زيونتأثير التلف: المبحث الثالث

الرسالة اإلعالمية قد تلفت انتباه المتلقي فيدركها و وقد تضيف إلى معلوماته        

تجعله يكون اتجاهات جديدة أو يعدل من اتجاهاته السابقة وقد تجعله  ، وقدمعلومات جديدة

التأثير المادي  :وهناك شكالن للتأثير، أولهما.يتصرف بطريقة جديدة أو يعدل سلوكه السابق

تأثير المالبس و الماديات و أسلوب الحياة العام الذي يتضح من خالل :الثاني ، والتجاري

قق التأثير في األفراد بطرق و أشكال غير مباشرة و من خالل و يتح .البرامج التلفزيونية

.عوامل أخرى كثيرة  

إلى أن التلفزيون  يستطيع التأثير على أفكار المشاهدين إذا "هملوايت"تشير الباحثة       

:توفرت العوامل اآلتية  

مقررة و التلفزيون تبديل سلوك و قيم و آراء األفراد إذا كانت جميع برامجه متكاملة  يستطيع-أ

.لنوع واحد من القيم و المقاييس  

تعرض القيم و المقاييس المطلوب نشرها و ترسيخها في عقول األفراد بصورة تثير -ب

.انفعاالتهم النفسية اتجاه هذه القيم  

.جمة مع رغبات و مصالح األفراد المشاهدينينبغي أن تكون برامج التلفزيون منس-ج  

جهل المشاهد للمعلومات و الخبرات التي تبث في شاشة التلفزيون تجعله يتقبل هذه -د

  .(9) المعلومات ألن ليس لديه أفكار تتعارض مع ما شاهده أو سمعه من التلفزيون

 

 

                                                           

   12.ص 2005، ، دار الهدى، عين ميلةر التلفزيون الفضائي و أثره على الشباب في الجزائ، نصير بوعلي/ د  ـ) 9(
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الخبر  إلىفالتلفزيون يستطيع التأثير على أذهان جميع هؤالء األفراد الذين يفتقرون 

المراهقون ال و فاألطفال .المعلومات المتعلقة بالموضوعات التي تظهر على  شاشة التلفزيونو 

يعرفون أسباب وظروف نتائج الجرائم على المجتمع وليس لديهم أي نوع من الخبرة حول 

يا الجنسية،وهم والحالة هذه يتعلمون و يعتقدون بجميع القصص الجرائم أو القضا

  (10) .المسلسالت اإلجرامية التي تعرض بشكل أفالم صاخبةو 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  . 13.ذ ، ص . س . نصير بوعلي ، م / د  ـ) 10(
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:هيدــــــتم  

بوجود  كافة األمور و المجاالت ،وليس هناك مشروع ناجح اال إلىاإلعالم صنعة تتطرق 

إعالم يبرز أهدافه و يبين مدى الفائدة المنعكسة منه على الشريحة التي تقع ضمن نطاق 

.بحثه و عطائه لذلك وجب علينا ايالؤه األهمية الالزمة  
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 تمـــهــيد

 لم يعد التعامل مع اإلعالم باعتباره حلقة  وصل بين أفراد المجتمع جماعاته ومؤسساته

و إنما أصبح من األمور اليومية البديهية لذلك يعتبر التلفزيون من  ،بحاجة إلى تبرير

التعبير عن و  واألداة المثالية لنشر المعلومات  ، الوسائل األكبر مرونة لالتصال البشري

األفكار في جميع أنحاء العالم،خصوصا بعدما أطلقت في الفضاء عشرات األقمار 

.من البرامج اليومية  الصناعية، التي يتم من خاللها بث اآلالف  
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:البرامج التلفزيونية وأنواع تعريف:المبحث األول  

:البرنامج التلفزيوني وفقا لنظريات االتصال  هو  

رسالة و بما أنها رسالة يعني يجب أن يكون هناك مرسل  يقوم بتحريرها وٕارسالها إلى 

الذي يقوم باستقبالها التي يجب أن ترسل عبر وسيلة ما أي قناة و التي يتم من  ،مستقبل

وقناة االتصال في البرنامج التلفزيوني هي  خاللها إيصال ما حرره المرسل في رسالته ،

الصوت و الصورة المتتابعان في ما يسمى بفلم يوصل إلى المستقبل عبر أجهزة البث 

.ونيةالموجودة في المحطات التلفزي  

إذا البرنامج التلفزيوني هو رسالة من مرسل عبر قناة إلى مستقبل تريد أن تحقق أهدافا 

.محددة عبر معلومات عقالنية ووجدانية  

:أنواع البرامج التلفزيونية  

هذه البرامج تدفع حاجات اإلنسان إلى الفضول المعرفي :األخبار و البرامج السياسية-1

إن ما يميز برامجنا  ، حددة يقتنع بها ثم يقوم بالدفاع عنهاوتودع فيه مواقف م ، السياسي

من هذا النوع هو أنها تدافع عن القضايا  السياسية الوطنية وتحاول تسليط الضوء على ما 

.تدور من أحداث سياسية داخل البالد  

وهي من أكثر البرامج التلفزيونية انتشارا حيث يقسم هذا النوع إلى :البرامج الحوارية-2

   (1) :ثالث أقسام

 

 

                                                           

(1)  - Www. Saudimedia éducation. Org / index. Com – 26 – 01 – 2015 / 11 : 15 . 
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.يعتمد على استطالع رأي شخصية معينة في موضوع معين ما:حوار الرأيأ ـ   

.يهدف للحصول على معلومات أو بيانات تخدم هدفا معينا:حوار المعلوماتـ  ب  

ويستهدف هذا القالب تسليط الضوء على شخصية ما وتقديم الجوانب :حوار الشخصيةـ  ج

ويعتمد نجاح هذا النوع من البرامج على اختيار الشخصية   ، المختلفة منها للمشاهد

.المناسبة  

يع االستراحة و المواقف و هي البرامج التي تختص بمواض: برامج كوميديا ـ  3 

.و المسلية والتي في النهاية تقصد الكوميديا المضحكة  

 ولقاءات وهي البرامج التي تقوم على أساس فنية من نشرات و أخبار: برامج فنية ـ  4

  . ومتابعة آخر األخبار و المستجدات الفنية

.و هي برامج التوعية و التثقيف و اإلرشاد: برامج تثقيفية  ـ  5  

ألن األطفال  ، وهي البرامج التي تختص باألطفال من متابعة و دراسة:األطفالبرامج  ـ  6

هم أكثر فئات الجمهور حساسية و يتعين أن يتم إخضاع كافة البرامج الموجهة لهم للبحث و 

.الدراسة قبل بثها  

وهي أيضا تدخل في إطار أنها موجهة لفئات معينة : البرامج الرياضية و الدينيةـ  7

البرامج الدينية فإنها أما  ، لكن تختلف في أن البرامج الرياضية من نوعية البرامج الترفيهية

   (2) .تدخل في إطار البرامج الجادة

  
                                                           

(2) – Www . Saudimedia education . org / index . Com – 26 – 01 – 2015 / 11 : 15 .  
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و هي تشمل األفالم و البرامج التسجيلية و الوثائقية و التي يكزن  :الوثائقيةالبرامج ـ  8

  (3) .لها جمهورها الخاص أيضا

:البرامج العلميةـ  9  

تهتم بعرض المواضيع التي لها عالقة بالعلم و االختراعات في قالب  البرامج التيهي و 

)4(.تلفزيوني بكامل تفاصيلها العلمية بطريقة أوضح وأسلوب سهل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(3) - Www. Saudimedia education. Org. / Index. Com – 26 – 01 – 2015 / 11 : 15 .   

  (4)-د/ سمير محمود، اإلعالم العلمي، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة، 2008، ص. 25 .
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:إلعداد برنامج تلفزيوني كيفية التخطيط :المبحث الثاني  

بها أجهزة يعرف التخطيط بأنه عملية إرادية مقصودة من العمليات الجماعية التي تقوم 

سواء كانت جهود األفراد أو الجماعات  متخصصة من أجل التنظيم وتعبئة الجمهور،

لكي يتسنى للمجتمع تعبئة إمكاناته اإلعالمية المادية و البشرية  تعبئة كاملة  ، لمؤسساتوا

  (5) .للنهوض بالمسؤولية و تحقيق األهداف المرجوة

:مراحل أساسية و تمر عملية التخطيط إلعداد البرنامج بخمس  

يستطيع المعد من خالل المعايشة الكاملة للواقع المحيط :) الموضوع(الفكرة  اختيارـ  1

أن يلمح األفكار التي تتناسب مع سياق  اهتماماتهبه و إحساسه بمشكالته و قضاياه و 

للكتب و القراءة  ، و يعتبر المتابعة الدائمة لوسائل اإلعالم المختلفة ، البرنامج الذي يعده

كل هذه تمثل روافد مهمة ...و الدراسات التي تقوم بها مراكز البحوث و الجامعات ، المختلفة

".رأس مال المعد"الفكرة هي  ، ألنجيدة أفكارلخلق   

أن  ، وو تمس مشكالته انتباههو البد للفكرة المختارة أن تهم الجمهور المستهدف و تثير 

أنها تحترم  ، بمعنىتكون أخالقية المعد، وأن ماتاهتماتناسب الفكرة موضوع البرنامج و 

  .)6(أخالقيات المجتمع و قيمه و عاداته

 

 

                                                           

  . 99.،ص 1998، دار الشروق، عمان، المفاهيم و اإلطار العام:التخطيط اإلعالميحميد جاعد الدليمي، ـ  )5(

.99.حميد جاعد الدليمي، نفس المرجع، ص  - )6(  
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أي تقديم معلومات معينة ـ  ويتراوح غرض البرنامج ما بين اإلعالم:تحديد الغرض ـ  2

ـ  لجمهور المشاهدين أو لفئة منهم، ويتضح ذلك أكثر من خالل النشرات و البرامج اإلخبارية

أو الترفيه كالبرامج الرياضية و برامج  االجتماعيةوالتثقيف كالبرامج السياسية أو الدينية أو 

.المنوعات ،أو التوجيه و التعليم كالبرامج الصحية أو الزراعية  

إن توفير المعلومات المطلوبة و الصحيحة عن كل عنصر من عناصر البرامج اإلعالمية 

سيسهم في وضع الخطة و صياغتها على نحو محكم من مالحظة تحديد طبيعة المعلومات 

المطلوبة ومعرفة مصادرها وأساليب جمعها،حتى يتم تحليلها وتحديد العالقات بينها وجدولتها 

لذي يساعد المخطط في كشف العالقة بين المعلومات التي تتعلق وتفسيرها بدقة،األمر ا

  (7) .في المؤسسة اإلعالمية،و بين المتغيرات البيئية ألبرامجيبمجال التخطيط 

إضافة إلى تحديد الهدف المحدد في الشريحة المراد االتصال بها باعتباره المعيار الرئيس 

:األخير على العوامل التاليةلقياس درجة نجاح البرنامج الذي يعتمد هذا   

أهمية الموضوع بالنسبة للمستقبل-1     

أن تكون غاياته من الغايات التي ينشدها المستقبل-2     

المعلومات األنسب من الموضوع اختيار-3     

)8 ( الطريقة األمثل اختيار-4     

مرحلة البحث العلمي أو جمع المعلومات ،وتبدأ هذه المرحلة : جمع المادة العلمية  -3

 بعد االستقرار على الموضوع أو فكرته األساسية بشكل عام و تحديد الهدف منه، وهي قد 

                                                           

   54.،ص2010والتوزيع،عمان،،دار جرير للنشر التخطيط والممارسة إشكالية-إلعالماعبد الرزاق محمد الدليمي، -) 7(

  . 26 .ص ،2007 بغداد، النشر،دار الفجر للطباعة و   التلفزيوني،البرنامج  محمود،ـ فاروق ناجي ) 8( 
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الصحف و و تمتد حتى المرحلة األخيرة لتنفيذ البرنامج من خالل الكتب و المراجع و النشرات 

  (9)).االنترنت(شبكة المعلومات الدولية 

يعرف كتاب و معدو البرامج التلفزيونية شكلين للسيناريو التلفزيوني : كتابة السيناريو -4

أولهما النصوص الكاملة فهي التي تستخدم عادة في البرامج الدرامية، حيث يكون بوسع : 

الكاتب أن يتحكم في كل عناصرها و يحدد كافة تفاصيلها من البداية حتى النهاية، أما 

ر فهو النصوص غير الكاملة ، وفي هذا النوع ال يستطيع الكاتب أو معد البرامج الشكل اآلخ

يتحكم في كل عناصر البرنامج ، ومن ثم يقتصر المطلوب منه على مجرد تحديد  إنفي 

  .الجوانب التي يلتزم بها األشخاص المشاركون فيه أوالخطوط الرئيسية للبرنامج، والنقاط 

السيناريو الكامل أو شبه الكامل في شكل عمودين تنقسم و قد جرت العادة أن يكتب 

:الصفحة إلى قسمين أو عمودين على النحو التالي  

يكون على يمين الصفحة ،ويشمل ثلث المساحة فقط ،و يخصص للصورة :األولالقسم 

المناظر و الديكورات :عادة على العناصر التالية  يشملالمرئيات ،فإن هذا القسم أو 

،وشرح ما يجري من أحداث  اإلكسسواراتائر الكائنات الحية و واألشخاص و س

.)10 (المرئية االتصالحركة،والمادة الفيلمية،و الشرائح و اللوحات ،وكافة وسائل و   

المساحة المتبقية و حتى ثلثي الصفحة  ، ويشغليقع على يسار الصفحة:القسم اآلخر

.ويخصص للصوتيات كالحوار و التعليق و المؤثرات الصوتية و الموسيقى الصوتية  

وهي المرحلة التي تعتبر الممارسات النهائية إلعداد البرنامج :و التنسيق االتصال-5

لعمل مع فريق ا ، والتنسيقبالمصادر و التأكيد معهم على ميعاد التصوير كاالتصال

                                                           

  .  25ص ، .ذ . س . فاروق ناجي محمود ، م  -)9(

  .189. ، ص2010للنشر و التوزيع، عمان، ، دار أسامة اإلعالم التلفزيوني سليم عبد النبي،/ د -)10(
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كالمخرج و مقدم البرنامج والتواجد في مكان التصوير لمتابعة سير العمل وفقا للطريقة 

  (11) .المتفق عليها و السيناريو المكتوب
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نبذة عن التلفزيون الجزائري: المبحث األول  

المباشر رسميا منذ منتصف الثمانيات " الفضائي"دخلت الجزائر ميدان البث التلفزيوني   
فرنسا لقمرها الصناعي األول الخاص بالبث المباشر في أكتوبر من  إطالقذلك من جراء و 

  .االستقبالأصبحت عملي  ، وهكذا1985سنة 

ومن هنا أصبحت عملية االستقبال في الجزائر مقصورة ـ في البداية ـ على وضعيات معينة 
و قد كان رياض الفتح بالجزائر ، و قاعات الحفالتالسينما أو أماكن عمومية مثل دور 

بهوائي كبير مكنه من   جهزتالعاصمة السباق بهذا النوع من االتصال التلفزيوني حيث 
األلمانية، بوكس، ميوزيك ، يطاليةاال رأي:االلتقاط أربعة قنوات تلفزيونية وهي  

فرنك  1500حوالي  1985الهوائي المقعر في فرنسا في أفريل،وقد بلغ ثمن  أوروباوقناة  
النقل،وهذا و مليون سنتيم جزائري،باإلضافة إلى تكاليف الجمركية  12فرنسي و هو ما يعادل 

هذه الوضعية جعلت امتالك  الجزائر والسيما ليس في متناول جميع المتلقين في فرنسا
الهوائيات المقعرة في البداية و قفا على المؤسسات العامة و كذالك الفئات الميسورة 

المقعرة الصغيرة ذات االستعمال  الهوائيات إنتاج إلىنتشر فيما بعد بفضل االتجاه اجتماعيا،لي
. مالحقهو الفردي و االجتماعي و األسعار الميسرة في ظل تنافس شركات صناعية تلفزيونية   

و اليوم تأتي الجزائر في مقدمة بلدان العالم الثالث من حيث اقتناء الهوائيات المقعرة وتعتبر 
  .(1) هذه االتصالحقيقية لترويج وسيلة سوقا 

  

                                                           

  .81.،ص2005،دار الهدى، عين ميلة،التلفزيون الفضائي وأثره على الشباب في الجزائر نصير بوعلي،/ د -) 1(
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المحورية هي التعرف على واقع  االرتكازمن الطبيعي أن تكون األرضية األساسية و نقطة 
   .(2) الفضائية الجمهور الجزائري الذي بات يتمتع بحرية التنقل بين عشرات القنوات
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�  :التلفزيون العمومي و المتخصص :ا����ث ا���

قنوات مستقلة أم عمومية برأس مال خاص؟        

القائم، وذلك نتيجة  اإلعالميالكثير من المتابعين يطرحون هذا السؤال لدى قراءة الواقع 
،والترويج لخيارات معينة، بطريقة تنقصها "الخط الخطابي"تماهي بعض القنوات مع تبني

ـ من حيث الطرح ـ من " كالسيكية"الكثير من االحترافية مما يجعل هذه القنوات تبدو أكثر
ت مؤسسات اإلعالم العمومي، حيث أنها لم تمارس نوعا من القطيعة مع ممارسات المؤسسا

. العامة، كما لم تؤسس لقيم مهنية جديدة، تبرهن استقالليتها في الغالب  

و بعيدا عن سؤال المال، و اإلشهار، فان الحديث عن الخط االفتتاحي مختلف، في تجربة 
إبرة في كومة "العامين الماضين للقنوات الخاصة يبدو عمال أكثر تعقيدا من البحث عن 

ن المشاهدين في مواقع التواصل االجتماعي التي تضج حسبما يذهب إليه الكثير م".قش
االنتقادات الذعة للقنوات المنشأة حديثا، وذلك دون االنتقاص من تجربتها التي مثلت ظاهرة 

. تستحق الدراسة التطور  

كما ) الشاملة(ويمكن تصنيف هذه القنوات إلى عدة أنواع، أولها القنوات العامة و المنوعة أو
الشروق تي في ـ كي بي سي ـ الجزائرية ـ البالد ـ األجواء ـدزاير : بة لقنواتهوا لحال بالنس

. الخ تي في ـ بور تي في ـ الهقار ـ   

أو تلك المتخصصة في أنماط موضوعاتية محددة، سواء تلك التي تفرعت عن القنوات 
. ـ وهي قنوات اخبارية  شروق نيوز ـ و دزاير نيوز الشاملة كـــــــ  

ي أسست على نمط إعالمي بعينه كــــــ ـ الهداف تي في ـ وهي رياضية متخصصة، أوتلك الت
. و قناة ـ سميرة ـ المتخصصة في الطبخ  
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 shop ـ الجزائر  24أو تلك القنوات المتخصصة في اإلعالنات، كــــ ـ جزائر  

اة ـ كقنوقناة جرجرة المخصصة لألطفال ،وكذالك بعض القنوات اإلخبارية التي أسست حديثا 
.الوطن ـ و الهقار نيوز   

:ويمكن تقديم نماذج تعريفية عن القنوات بالشكل التالي  

قناة النهار: تعد أولى القنوات الجزائرية الخاصة، حيث انتقلت الى البث الفضائي بعد أن 
بأول  2012مارس  6ظلت تعمل كصحيفة مطبوعة لسنوات لينطلق بثها التجريبي، يوم 

بذلك مسيرة القنوات الجزائرية الخاصة المؤسسة وفقا لقوانين المدينة  ، مدشنةإخباريةنشرة 
األردنية، التي تعد أول منطقة إعالمية حرة، في الشرق األوسط و التي تأسست  اإلعالمية
 شركة دلةو كشركة خاصة تم إقامتها بالتعاون بين حكومة المملكة األردنية  2001في العام

. لإلنتاج، لتشكل محورا رئيسيا لشبكات البث الفضائي  

قناة  120حيث أن معظم القنوات التي تبث من المدينة اإلعالمية غير أردنية، و التي تنهار
.  فضائية  

ووفقا لهذا التكييف فإن النهار تعمل كقناة أجنبية تتخذ مقرها الرئيسي بالعاصمة األردنية 
و تهتم بالشأن اإلخباري و السياسي في الجزائر . نايلساتعمان و تبث برامجها على قمر 

حيث أن برامجها تبدو مزيجا بين نشرات األخبار الرياضة و أخبار االقتصاد في الجزائر 
                     وكذا أخبار الصحف الوطني

Tv قناة الهقار: هي شبكة مستقلة تم افتتاح بثها التجريبي في شهر ماي2012 ، بعنوان
لهقار  ، تتخذ من العاصمة البريطانية،لندن مقرا رئيسيا لها ، و هي مملوكة لرجل األعمال ا

صاحب " محمد ملودي"و شريكه " فالش"صاحب شركة مشروبات" حسان بومعراف"الجزائري،
تعتزم في الفترة و دار الوعي للنشر، هي من نوعية القنوات العامة الناطقة باللغة العربية 
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التي سيديرها " الهقارنيوز"اسم  ة إطالق قناتها اإلخبارية المتخصصة، تحتالقريبة القادم
  .اإلعالمي بوجمعة نبيه

قناة الجزائرية: وهي قناة منوعة تهتم بقضايا المجتمع كافة، برامج اقتصادية ثقافية اجتماعية 

  .فنية، كما تبث العديد من البرامج و المسلسالت الدرامية و األفالم من دون توقف

لتكون بذلك ثالث قناة خاصة تظهر للوجود في الجزائر،من صنف القنوات الخاصة المؤسسة 
.  2012جويلية  05في الخارج،وانطلقت في   

الذي وضعها في قائمة القنوات األكثر " قهوة القوسطو"اشتهرت مؤخرا ببرنامجها الساخر
. مشاهدة  

انية في ترتيب القنوات العامة احتلت قناة الخبر المرتبة الث":كي بي سي"قناة الخبر

المتخصص في البحث و اإلحصاء، حيث " ايمار"الخاصة الجزائرية،و ذلك حسب معهد
 في المائة 04، خالل شهر جانفي، إذ قاربت "قناة الخبر"أكدت الدراسة تقدم نسبة مشاهدة

قناة مقارنة بآخر إحصاء قام به المعهد خالل شهر ديسمبر الماضي، ليصل معدل مشاهدة ال
القنوات العربية الملتقطة في " 20توب "في المائة، حيث تتقدم في تصنيف 29,9إلى 

بيين "و كذا " الشروق نيوز"المتنوعة و قناة" أم بي سي"، قنوات "نسمة تي في"الجزائر،قناة 
     (3) ".سبورت عربية

  

 

                                                           

(3)-W ww. Chourouk. On-line. Com.  23-04-2015  / 11 :30. 
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: )برامجها تعريفها، أهم( الشروق العامة: المبحث الثالث   

نسبة مبيعات عالية، اعتبرت األكبر في تاريخ " الشروق اليومي"بعد أن حققت صحيفة 
المصرية، على خلفية المباريات المؤهلة –الصحافة الجزائرية، خاصة في األزمة الجزائرية 

، وبعد الهجمة اإلعالمية الكبيرة التي تبنتها بعض القنوات 2010لمونديال جنوب إفريقيا 
" شبكة تلفزيون خاصة"، أعلنت الشركة المالكة للصحيفة نيتها في إطالق الفضائية المصرية

. ، وذلك من خالل استخدام وسائط االتصال الحديث كموقع اليوتيوب2011في بدايات عام   

لتصبح بذلك ثاني القنوات الفضائية الخاصة بعد  2012ال أن إطالق القناة تأخر إلى عامإ 
. انطالق النهار  

ثم توسعت " النهار"من العاصمة األردنية أسوة بمنافسها" الشروق تي في"حيث انطلق بث
. 2014الشروق اإلخبارية، في مارس من العام الجاري  باسمالشبكة لتخلق قناة أخرى   

.وتمتلك الشبكة مجموعة من المكاتب على المستوى الوطني و مكاتب عالمية أخرى  

:  تنقسم قناة الشروق إلى قناتينو   

.المتخصصة في نشر األخبار المحلية) نيوز(ـ قناة الشروق اإلخبارية   

 أما قناة الشروق العامة أو قناة العائلة فهي المتخصصة في عرض مختلف البرامج الثقافية
.الخ.........الدينية، الترفيهية، اجتماعية و العلمية   
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التي تعرض على قناة العائلة أهم البرامج  

الخير، منتدى الشروق، موعد األساطير، ريبورتاجات، الماهر، موعد للنساء خيرات  ـ وافعلوا
Showبالدي ، تكريمات، هذه حياتي، سفيانتأبينات،  Gaussera مع بعزيز 

. خط أحمر، زدني، فسألوا أهل الذكر، ففروا إلى اهللا، بعيدا عن السياسة،المنشار  

و الصحة للجميع التي هي محل دراستنا وهي برنامج أسبوعي يتم بثه كل يوم جمعة على 
Tv 2012،سنة مساءا، و تم إدراجه ضمن الشبكة البرامجية لقناة الشروق   19:00الساعة  

، و قد تناولت حصة الصحة للجميع ضمن حصصها العديد "رشيد حميدي"يقدمها الدكتور
  . (4) ص األمراضمن المواضيع الحساسة فيما يخ

    

  

 

 

 

 

 

 
                                                           

(4)- Santipourtous @chourouk tv. Com.  23-04-2015  /  11 :30 .  
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:تمــهيـد  

في هذا الفصل من الجانب التطبيقي سنقوم بتحليل أربعة أعداد من برنامج الصحة    
. للجميع الذي يبث على قناة الشروق العامة  

طار باإلرتبط تّم على أساسها اختيار سبعة فئات التي تمثل في الواقع متغيرات البحث التي تُ 
الرئيسية للبحث، ومن ثّم فإن تحليل المضمون يسقط حسب فئاته بمعنى  سئلةالنظري واأل

تصنيف المضمون في فئات مناسبة يعد من الشروط األساسية لنجاح بحوث تحليل 
. المضمون  

: وانطالقا من اإلطار النظري لبحثنا والتساؤالت المطروحة قمنا باختيار الفئات التالية  

: وضمناها الفئات التالية" ماذا قيل"التي تجيب على السؤال : مونفئة المضـ    

فئة الموضوع *                   

فئة الهدف *                   

فئة المصادر *                   

فئة الجمهور المستهدف *                   

 

: اليةوضمناها الفئات الت" كيف قيل"التي تجيب على السؤال  :ـ فئة الشكل  

فئة القوالب الفنية المستخدمة *                  

فئة اللغة المستعملة *                  

الفاعلين فئة *                  
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، باعتبار أن أما فيما يخص وحدات التحليل فقد اعتمدنا على وحدة الموضوع و وحدة الزمن
.موضوع بحثنا يتطلب التركيز على هذين الوحدات فقط  
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": الصحة للجميع "لبرنامج  التحليل الكمي والكيفي: المبحث األول  

  ):01(ـ التحليل الكمي والكيفي للعدد  

: تحليل فئة الموضوعـ  1  

): 1(يبين أهم مواضيع العدد) 1(ـ الجدول1ـ1    

%النسبة المئوية  أهم المواضيع التكرار 
90,32%  داء السكري 28 
 التهاب المفاصل الروماتويدي / /
االصطناعيالتلقيح  / /  

 األمراض الجلدية / /
03,22 %  استشارات طبية 01 
 دقيقة لصحتك / /

06,45 %  أخبار الصحة 02 
100 %  المجموع 31 

 

  ):1(من العدد) 1(ـ التحليل الكمي للجدول2ـ1  

هو داء ) 1(في العددأن الموضوع الذي احتل الصدارة )1(نالحظ من خالل معطيات الجدول
، ليليه في المرتبة الثانية %90,32السكري بمجموع ثمانية و عشرين تكرارا، أي ما يعادل 

، و أخيرا استشارات طبية بمجموع %6,45أخبار الصحة بمجموع تكرارين، أي ما يعادل
  . ، فيما غاب الحديث عن باقية المواضيع %3,22دل تكرار واحد، أي ما يعا
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): 1(من العدد ) 1(ـ التحليل الكيفي للجدول3ـ1  

، "داء السكري"تمثل في مرض) 1(يتبين لنا أّن موضوع العدد) 1(من خالل قراءتنا للجدول 
د 3دامت مدته" لعبان حمزة"و قد عرف فيزيولوجيا في تقرير صحفي الذي احتل نسبة كبيرة

   :مرض مزمن يصيب فئة الكبار و خاصة الصغار،ولهذا األخير عدة أنواع"ثا،بأنه 4و

يتوقف البنكرياس عن إنتاج األنسولين أو ينتجه بمقادير ضئيلة جدا و عادة تبدأ :النوع األول
. هذه الحالة عند األطفال و الشباب  

من األنسولين لكن الجسم عندما يقوم البنكرياس بصنع مقادير طبيعية أو زائدة :النوع الثاني
. يصبح غير حساس لألنسولين أو مقاوما لتأثيراته و هو يصيب فئة كبار السن  

  . (5) سكري الحمل و هو يصيب النساء أثناء الحمل:النوع الثالث
« Lassate »  في طب األطفال أخصائية   ش دار بين المنشط و الدكتورة الستفي نقا    

عرفا المرض بطريقة بسيطة مع ذكر أنواعه و المتمثلة في ثا، 28د و7حيث استغرق مدته 
النوع األول الخاص باألطفال و النوع الثاني الخاص بالكبار،أما النوع األخير الخاص 

و الذي عرفته الدكتورة ) الخاص باألطفال( بسكري الحمل، و قد أوال أهمية كبرى للنوع األول
فرز إطالقا هرمون األنسولين كما ذكرت على أن عضو البنكرياس في جسم اإلنسان ال ي

ذكر إضافة إلى  الست أسباب و عوامل ظهور المرض لدى األطفال كالمناعة و الوراثة
)5(.األعراض كالتبول و شرب الماء  

 « Jan beir korjehe » ثا مع الدكتور جان بيار كورجيه72د و 11وفي حديث دام مدته   

 مدير وحدة الطب بمستشفى فاربون« Varboune »وخبير في أمراض السكر بفرنسا في 

. مؤتمر نظمته الجمعية الجزائرية للطب السكري تم تعريفه للمرض  

                                                           

(5) ـ د/ فيتر فرمي، ستيفن شزند، ترجمة، محمد حسان، أمين األيوبي، الموسوعة الطبية لألسرة، بيروت، أكاديميا للنشر 
.43. ص . 2004والتوزيع ،   
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أكثر طرح ألمنشط أسئلة حول أسباب،أعراض، و كيفية تعامل أولياء المرضى مع للتوضيح 
  . ثا 52د و16أطفالهم خالل مدة دامت 

وفي نفس المؤتمر الطبي بوهران تحدث الدكتور جان بيار كورجيه عن أهمية التشخيص 
ثا تّم مناقشة أهمية 19د و 16ثا حتى 53د و 10ثا، و من 53المبكر للمرض خالل مدة 

أعراضه و إضافة إلى شرح المرض، أسبابه  التشخيص من طرف الدكتورة الست و المنشط
. عند األطفالالعوامل المساعدة في ظهور المرض   

المصاب بداء " يحي"ثا عرض حالة الطفل22د و 2ليأتي في تقرير لحمزة عبان دامت مدته 
. السكري و الذي تتابع حالته الدكتورة الست بمستشفى نفيسة حمود  

مع تقديم إرشادات حول " يحي"و لتوضيح أكثر، قدمت الدكتورة نفسها بشرح حالة الطفل
في تتبع األنسولين، و التغذية مع أطفالهم و المتمثلة كيفية تعامل أولياء المرضى 

الصحية،الرياضة و التربية، كما أوصت بقول الحقيقة للمرضى ألن تقبل المرض يلعب دور 
 كبير في مواصلة العالج إضافة إلى االبتعاد عن الطب البديل لتجنب المضاعفات الوخيمة

ثا من طرف الدكتور جان   رئيس 76و التي تّم الحديث عنها في مؤتمر طبي دام مدته 
.وحدة الغدد الصماء و خبير في التغذية « Jane danyale Laloo »   دانيال اللو

ثا 87د و5إّن اإلصابة بهذا المرض يرجع لعد أسباب شرحتها الدكتورة الست في مدة  
ت الخ مع شرح مضاعفا.....المتمثلة في السمنة و ارتفاع نسبة الكولسترول،و عدم الحركةو 

. هذا الداء كانسداد األوعية الدموية،و األعضاء النبيلة  
لينتقل البرنامج إلى الميدان لمعرفة أراء المواطنين حول هذا المرض من خالل سبر أراء 

. ثا24د و 2مدته   
بينما القسم الثاني من البرنامج فقد تمثّل في أخبار الصحة في تقرير لحمزة عبان دامت مدته 

ألمراض السكري الذي شارك فيه مؤتمر طبي نظمته الجمعية الجزائرية  ثا تمثل في24د و4
للمرض عن  مختصون من داخل و خارج الوطن، تمحورت مواضعه حول المراقبة الشخصية
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كيفية عالجه، و يهدف هذا المؤتمر إلى تكوين األطباء و تنظيم ورشات بينهم من مختلف 
فيه لخدمة المواطن،ليخرج هذا المؤتمر  أنحاء الوطن و وضع منتجات المخابر المشاركة
. لمرضه ومتابعة الطبيب بعدة توصيات تمثلت في وجوب مراقبة المريض  

ليم دراسي حول مرافقة القانون للطبيب العقلي  وفي خبر أخر تّم تنظيم الجمعية الجزائرية
ل الذي يلقى صعوبات في هذا المجال، الهادف إلى وضع القوانين بين المحاكم و رجا

  . القانون و الطب

  : ـ تحليل فئة الهدف 2

: )1(العدد  يبين أهداف برنامج) 2(ـ الجدول  1ـ  2   

%النسبة المئوية  أهداف البرنامج التكرار 

 58,73 %  التوعية و التحسيس 37 
38,09 %  التفسير 24 
3,17 %  اإلخبار 02 
100 %  المجموع 63 

 

  ):1(من العدد) 1(الكمي للجدول  ـ التحليل 2ـ  2 

هدف التوعية و التحسيس قد نال نسبة كبيرة بمجموع سبع  نالحظ من خالل الجدول أن
، ليأتي في المرتبة الثانية هدف التفسير بمجموع أربع %58,73ثالثين تكرار، أي ما يعادل و 

بمجموع تكرارين، ،و في األخير الهدف اإلخباري %38,09و عشرين تكرارا، أي ما يعادل
  . %3,17أي ما يعادل
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  ):1(من العدد) 1(ـ التحليل الكيفي للجدول 3ـ  2

هدف التوعية و التحسيس نال النسبة  نالحظ أنّ ) 1(من خالل تأويل معطيات الجدول 
األكبر من بين األهداف األخرى حيث قدمت الدكتورة الست مجموعة نصائح في مدة دامت 

: ثا تمثلت في45د و7  

. أشهر 6ضرورة التشخيص المبكر للمرضى و القيام بالتحاليل كلـ     

ـ أما فيما يخص األطفال قدمت الدكتورة الست ألولياء المرضى نصائح عن كيفية العيش   
. إلى مراجعة الطبيب و أخذ الدواء مع المرض إضافة  

وأطباء المدارس ـ أما فيما يخص القصور السكري أرشدت الدكتورة األساتذة و المعلمين   
الجري،عدم األكل أو (عند انخفاض نسبة السكر في الدم لدى الطفل الراجعة لألسباب اآلتية

هي أخذ قطعة سكر لموازنة نسبة السكر المنخفضة،إضافة ) أحذ كمية زائد من األنسولين
المتمثلة في التوازن الغذائي،التغذية " رشيد حميدي" إلى النصائح التي قدمها الدكتور

. لصحية،الرياضة و مسح الرجلين بعد الوضوءا  

 المرض و التعرف عليه، ذكر أسبابهو الهدف التفسيري هدف تمثل في كيفية حدوث 
أعراضه ، من طرف الدكتورة الست، تفسير كيفية التعامل معه لدى األطفال بصفة خاصة 

. ثا2د و 6و لدى الكبار بصفة عامة دام مدته   

 تقديم مجموعة من األخبار الصحية في مؤتمرينثا تمثل في 24 د و4و أخيرا اإلخبار في 
األول خاص بالداء السكري تمحورت مواضعه حول المراقبة الشخصية المرض و كيفية 

عالجه، أما الثاني فقد كان يوما دراسيا حول مرافقة القانون للطبيب العقلي ووضع قوانين 
  . بين المحاكم ورجال القانون والطبيب
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: تحليل فئة المصدرـ  3  

  ):1(يبين مصادر المعلومات الخاصة بالعدد) 3(ـ الجدول  1ـ  3  

%النسبة المئوية  مصادر المعلومات التكرار 

76,47 %  دكاترة أخصائيون 26 
 أطباء عامون / /
8,82 %  مواطنون 03 

2,94 %  رؤساء جمعيات 01 

 أساتذة / /
 أئمة في أصول الفقه / /

11,76 %  رؤساء مصالح في المستشفيات 04 

 مخابر التكوين / /

100 %  المجموع 34 
 

): 1(من العدد) 3(ـ التحليل الكمي للجدول2ـ  3  

األكبر بمجموع سّت  قد احتلوا النسبةنالحظ أّن الدكاترة األخصائيون ) 3(من خالل الجدول
مصالح في ،ليليه في المرتبة الثانية رؤساء %76,74وعشرين تكرارا أي ما يعادل

، أما المواطنون فقد احتلوا المرتبة  %11,76المستشفيات بمجموع أربع تكرارات أي ما يعادل
وأخيرا رؤساء جمعيات بمجموع تكرار  %8,82الثالثة بمجموع ثالث تكرارات أي ما يعادل

  . %2,94واحد أي ما يعادل
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  ):1(من العدد) 3(ـ التحليل الكيفي للجدول3ـ  3

نالحظ أّن الدكاترة األخصائيون قد نالوا الصدارة  ) 3(نا لمعطيات الجدولمن خالل تأويل
 كمصدر للمعلومات والمتمثلين في الدكتورة الست « Lassate »أخصائية في طب األطفال

« Jan beir korjeh »خبير في أمراض السكري والدكتور   والدكتور جان بيار كورجيه   

:المختصان في األمراض العقلية واللذان تمثل دورهم في بوشان فريد و كاشا فريد  

. ـ التعريف بالمرض  

. ـ شرح أسبابه  

. ـ شرح أعراضه ومضاعفاته  

. ـ الحديث عن أهمية التشخيص المبكر للمرض  

. ـ كيفية التعامل والعيش مع المرض  

. ثا من المدة الكلية للبرنامج4د و31و الذي استغرق حديثهم مدة   

مصالح في المستشفيات فقد تمثل دورهم في تعريف المرض وتفسيره وقد أما عن رؤساء 
قد استغرق حديثهم مّدة  ثا، والمواطنون الذين احتلوا المرتبة الثالثة25د و18استغرق حديثهم 

المصاب بداء السكري وفي سبر " يحي"ثا في تقرير صحفي عند عرض حالة الطفل 46د و4
. م المواطنين لهذا النوع من األمراضأراء الختبار مدى فه  

كيفية  وقد تحدثت عربوش زكية رئيسة الجمعية الجزائرية لمرض السكر كمصدر أخير عن 
ثا وكانت هي المتداخلة الوحيدة من 75التعامل مع المرضى وطرق عالجه في مّدة استغرقت

. مصدر الجمعيات  



                                        ا�ط�ر ا��ط����

  

 
66 

: ـ فئة الجمهور المستهدف 4  

: )1(في العدد ين فئة الجمهور المستهدفيب) 4(ـ الجدول 1ـ  4   

%النسبة المئوية  الجمهور المستهدف التكرار 
32,89 %  عائالت مرضى 25 

32,89 %  مرضى 25 

%  19,73  مسنين 15 

7,89 %  شباب 06 

 المرأة / /
 الرجل / /
6,57 %  األطباء 05 
100%  المجموع 76 

 

  ):1(من العدد) 4(ـ التحليل الكمي للجدول 2ـ  4

أّن العدد األول من برنامج الصحة للجميع يستهدف عائالت ) 4(نالحظ من خالل الجدول
المرضى واألطفال بنسبة كبيرة ومتساوية بمجموع خمسة وعشرين تكرارا أي ما 

، ليليه في المرتبة الثانية المسنين بمجموع خمسة عشر تكرارا أي ما %32,89يعادل
المرتبة الثالثة بمجموع ستة تكرارات أي ما ، ليليها الشباب في %19,73يعادل
  . %6,57،و أخيرا األطباء بمجموع خمسة تكرارات أي ما يعادل%7,89يعادل
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:)1(من العدد) 4(ـ التحليل الكيفي للجدول 2ـ  4  

أّن هذا العدد يوجه بنسبة كبيرة إلى جمهور ) 4(يتبين لنا من خالل قراءتنا وتأويلنا للجدول
عائالت المرضى واألطفال حيث قامت الدكتورة الست بشرح المرض وتوجيه مجموعة من 

ثا من البث 76د و26النصائح لعائالت األطفال المصابين بداء السكري، التي استغرقت مّدة 
). 1(للعدد اإلجمالي  

هذه النصائح تمثلت في كيفية التعامل والتعايش مع المرض شارحين هذا من خالل 
. روبورتاج وتقارير صحفية  

 أما  جمهور المسنين فقد وجهت لهم تعاريف حول المرض، أسباب ظهوره ،أعراضه

. ثا26د و 6إضافة إلى نصائح للوقاية من مضاعفاته في مّدة دامت   

أينما وجهت لهم  ،ثا37د و 3د حظي بمدة زمنية معتبرة تمثلت في بيد أّن جمهور الشباب ق
. نصائح حول التشخيص المبكر قبل تعرضهم للمرض  

منهم أطباء المدارس الذين وّجهت لهم نصائح حول كيفية  ،وأخيرا تأتي فئة جمهور األطباء
الج وكيفية إضافة إلى توجيه طرق جديدة للع ،التعامل مع التلميذ المصاب بالقصور السكري

وتبادل التجارب بين مختلف  ،االختصاصاتالتعامل مع المريض وتكوين األطباء من كافة 
  .ثا من مدة البرنامج64د و 1مدة  األوطان، كل هذا جاء في
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: ةخدمـ تحليل فئة القوالب الفنية المست 5  

): 1(المستخدمة في العدد الفنية يبين فئة القوالب) 5(ـ الجدول 1ـ  5    

%النسبة المئوية  القوالب الفنية المستخدمة التكرار 
 ربورتاج / /

40 %  تقرير 04 
20 %  أخبار مختصرة 02 
 شريط فيديو / /

30 %  مقابلة 03 

10 %  سبرأراء 01 

100 %  المجموع 10 
 

): 1(من العدد) 5(للجدول ـ التحليل الكمي2ـ  5  

بمجموع أربع  الصحفي قد احتّل الصدارةأن التقرير ) 5(نالحظ من خالل معطيات الجدول
، لتليه في المرتبة الثانية المقابلة بمجموع ثالث تكرارات أي ما %40تكرارات أي ما يعادل 

، وفي %20، أما األخبار المختصرة  فجاءت بمجموع تكرارين أي ما يعادل %30يعادل 
. %10األخير سبر أراء بمجموع تكرار واحد أي ما يعادل  

): 1(من العدد) 5(لتحليل الكيفي للجدولـ ا 3ـ  5  

قد استخدم بنسبة كبيرة قالب التقرير ) 1(من العدد) 5(يتبين لنا من خالل معطيات الجدول
عرض رسمي للحقائق الخاصة بموضوع أو مشكلة أو ظروف أو "الذي يعّرف بأنه ،الصحفي

عرضا تحليليا بطريقة مبسطة مع ذكر االقتراحات التي تتمشى مع  ،أحداث أو أقوال معينة
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النتائج التي نتوصل إليها بالبحث والتحليل، ويهدف إلى إعالم اآلخرين بأمر من األمور أو 
أو بوجهة نظر معينة أو عرض  تحريك سلوك اآلخرين عن طريق إقناعهم بشيء معين

  ، استغرق التقرير األول "(6) عينةلنتائج بحث أو دراسة لموضوع معين أو مشكلة م

ثا تمثل 18د و2ثا والمتضمن التعريف الفيزيولوجي للمرض، التقرير الثاني استغرق 47د و1
المصاب بداء السكري والذي تتابعه الدكتورة الست " يحي"موضوعه في عرض حالة الطفل

. حيث قامت بشرح حالته  

لمؤتمر الذي نظمته الجمعية الجزائرية ثا كان حول ا13د و2التقرير الثالث استغرق مدة 
. لمرضى السكري الذي يرمي إلى توعية المواطنين حول المراقبة الشخصية للمرض  

ثا تمحور موضوعه حول النداء إلى وضع قوانين بين 95د و1التقرير الرابع استغرق مدة 
. المحاكم ورجال القانون والطب  

عبارة عن لقاء يتّم بين صحفي أو أكثر "وقد استخدم البرنامج قالب المقابلة أيضا والتي هي
وبين شخصية أو أكثر للحصول على معلومات أو بيانات أو حقائق حول بعض األحداث أو 

الموضوعات أو التعرف على وجهات نظره أو أرائه في أمور تشغل الرأي العام القضايا أو 
لى مالمح هذه الشخصية وتعريف المشاهدين بها أولتسلية المشاهدين أو إلقاء الضوء ع

  كل هذه األهداف عن طريق سرد األحداث الطريفة أو الخفيفة أو  وٕامتاعهم

  .    (7) معا

حول      « Jan beir korjeh » تّم الحديث مع الدكتور جان بيار كورجي ،في المقابلة األولى  

                                                           

 (6) ـ د/ منير حجاب، الموسوعة اإلعالمية، مجلد2، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2003، ص.762.

 

  143. ، ص  2008، دار السحاب ، القاهرة ، فن التحرير الصحفي  محمود علم الدين ،/ د  ليلى عبد المجيد ،/ ـ د ) 7(
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. ثا66د و1وتشخيصه دامت مّدته  التعريف بالمرض  

استغرقت  « Jane danyile laloo » التي كانت مع الدكتور جان دانيال اللو ،المقابلة الثانية  

  .ثا، تّم الحديث فيها عن العوامل الخطيرة ومضاعفات المرض عند األطفال والكبار71مّدة  

« jane kloude ssanya »استغرقت التي كانت مع الدكتور جان كلود صانيا ،المقابلة الثالثة   

. كان الحديث فيها عن العادات السيئة التي تؤدي إلى ظهور المرض ،ثا36مّدة   

تقارير سريعة حالية عن األحداث تجيب "أما عن األخبار المختصرة والتي تعرف على أنها
وذلك في عن العناصر الرئيسية للحدث بشكل مركز ومختصر دون تقديم تفاصيل الحدث 

ثا ،تمحورت 24د و4، جاءت في القسم الثاني من البرنامج استغرقت مّدتها (8) "مّدة قصيرة
مواضعها حول المؤتمر الذي نظمته الجمعية الجزائرية لمرض السكري واليوم الدراسي الذي 

  . نظمته الجمعية الجزائرية ألمراض أطباء العقل الخواص

قّدم فيه المواطنون أرائهم ومدى معرفتهم عن هذا و في األخير قالب صبر اآلراء الذي 
  . ثا24د و2الداء، جاء في مّدة 

 

 

 

   

                                                           

. 130. محمود علم الدين، نفس المرجع، ص/ ليلى عبد المجيد، د/ ـ د) 8(  
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: ـ تحليل فئة اللغة المستعملة 6  

  ):1(يبين المستويات اللغوية المستعملة في العدد) 6(ـ الجدول1ـ  6  

%النسبة المئوية  المستويات اللغوية التكرار 
26,28 %  اللغة العربية 41 
08,97 %  المصطلحات األجنبية 14 
64,74 % العامية هجةالل 101   

100 %  المجموع 156 
 

): 1(من العدد) 6(ـ التحليل الكمي للجدول 2ـ  6  

نالحظ أّن اللغة العامّية قد احتلت الصدارة بمجموع مائة ومائة وواحد ) 6(من خالل الجدول
، لتليها اللغة العربية بمجموع واحد وأربعون تكرار أي ما  %64,74تكرار أي ما يعادل 

، لتأتي في األخير المصطلحات األجنبية بمجموع أربعة عشرة تكرارا أي ما %26,28يعادل 
. %08,97يعادل   

): 1(من العدد) 6(ـ التحليل الكيفي للجدول 3ـ  6   

تّم استخدام اللغة العامية بدرجة كبيرة من طرف الدكتورة األخصائية الست ومنشط البرنامج 
باعتبارها لغة يفهمها عامة الناس الذين تختلف مستوياتهم التعليمية  ،الدكتور رشيد حميدي

. والثقافية وألّن الموضوع المطروح علمي يستوجب تبسيطه لكي يفهمه الجمهور  

فقد استعملها المنشط رشيد وصحفي الميدان حمزة عبان في تقاريره، ليأتي  ،ةأّمل اللغة العربي
جان : في المرتبة األخيرة المصطلحات األجنبية التي استعملت من طرف الدكاترة اآلتيين
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، جان دانيال اللو، جون كلود صانيا ،إضافة إلى الدكتورة الست ،وذلك ألن بيار كورجيه
.صطلحات أجنبية يستوجب النطق بهاالموضوع العلمي يحوي م  

: ـ تحليل فئة الفاعلين 7  

): 1(يبين أهم الفاعلين في العدد) 7(ـ الجدول 1ـ  7    

%النسبة المئوية  أهم الفاعلين التكرار 
60 %  أطباء 06 
10 %  مرضى 01 

10 %  عائالت مرضى 01 

عن قطاع الصحة مسئولون / /  

20 %  جمعيات معينة 02 

100 %  المجموع 10 
  

): 1(من العدد) 7(ـ التحليل الكمي للجدول 2ـ  7  

أّن أهم الفاعلين في هذا العدد كان األطباء بمجموع ستة ) 7(نالحظ من خالل الجدول
، ليليه في المرتبة الثانية الجمعيات بمجموع تكرارين أي ما  %60تكرارات أي ما يعادل 

، وفي األخير تأتي بنسبة معتدلة عائالت المرضى والمرضى بمجموع تكرار  %20يعادل 
. %10واحد أي ما يعادل   

): 1(من العدد) 7(ـ التحليل الكيفي للجدول 3ـ  7  

دور كبير في إثراء هذا العدد  لألطباء نالحظ أنّ ) 7(من خالل قراءتنا لمعطيات الجدول
د 29األخصائية في طب األطفال التي استغرقت مّدة حديثها  المتمثلين في الدكتورة الستو 
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ثا، الدكتور جان دانيال اللو رئيس الغدد الصماء وخبير في التغذية والذي استغرق 15و
. ثا71حديثه مّدة   

. ثا84والذي استغرق حديثه في  الدكتور بوشان فريد مختص في األمراض العقلية  

ثا ، أّما فيما يخص الجمعيات 7العقلية دام حديثه  الدكتور كاشا فريد مختص في األمراض
فقد نظمت الجمعية الجزائرية لمرض السكري والجمعية الجزائرية ألمراض أطباء العقل 

د 4الخواص مؤتمرين حول الداء السكري ومرافقة القانون للطبيب العقلي في مّدة دامت 
  .ثا22و

كما " يحي"أينما تّم عرض حالة المريض  ليأتي في األخير بنسبة معتدلة المرضى وعائالتهم
شارك والديه في شرح أعراضه وأسباب ظهور المرض لدى ابنهما ، كما وصف المراحل 

  . ثا18د و2التي مّر بها في مستشفى نفيسة حمود للكشف عن مرضه في مّدة استغرقت 
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:سابعالتحليل الكمي والكيفي للعدد الـ   

:تحليل فئة الموضوعـ 1  

):07(يبين أهم مواضيع العدد ) 01(الجدول -1-1  

%النسبة المئوية  المواضيع التكرار 

 داء السكري / /

المفاصل الروماتويدي التهاب / /  

االصطناعيالتلقيح  / /  

 األمراض الجلدية 01 100

 استشارات طبية / /

 دقيقة لصحتك / /

 أخبار الصحة / /

100%  المجموع 01 

 
):07(من العدد ) 01(الكمي للجدول  التحليل-1-2  

المتضمن أهم المواضيع المطروحة في العدد ) 01(نالحظ من خالل معطيات الجدول 
فيما غاب الحديث  %100أن الموضوع المعالج المتمثل في األمراض الجلدية بنسبة )  07(

  .عن بقية المواضيع
 

):07(من العدد ) 01(التحليل الكيفي للجدول -1-3  

نرى أن موضوع األمراض الجلدية قد نال نسبة ) 01(خالل تأويلنا لمعطيات الجدول  من
.كبيرة في هذا العدد من برنامج الصحة للجميع  
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الجلد هو أكبر عضو في جسم اإلنسان حيث لديه عدة وظائف منها حماية الجسم من "
ق البشرة وهي طب:و العدوى ،كذا تنظيم حرارة الجسم،وهو يتكون من ثالث طبقات التعفن

،هذا ما جاء في التعريف "الطبقة الخارجية للجلد،طبقة أدمة باطن الجلد،و طبقة قرش الجلد
.ثا 45د و  01الفزيولوجي للمرض من قبل حمزة عبان في تقرير مدته   

بن قايد علي رئيس  إسماعيلثا بين منشط البرنامج و البروفسور  15د و  05في نقاش دام 
دية بمستشفى باشا الجامعي ،عن أهمية و الدور الفعال الذي يلعبه مصلحة االمراض الجل

الجلد في حماية الجسم من األشعة الشمسية و العوامل الخارجية التي تؤثر على 
االنسان،لينتقل البرنامج الى الشارع لمعرفة رأي المواطن الجزائري حول أهمية الجلد في 

.ثا 61د و 02مدة  
عن الحماية من األشعة الشمسية التي  اث 09د و  05دة تحدث البروفسور قايد علي م

مقدما نصائح حول الوقت  ،شواطئ البحر ىفي حياته اليومية وعل اإلنسانيتعرض لها 
هذا ما أكده الدكتور اسماعيل دحلوق مختص في األمراض ـ  المالئم للخروج و السباحة

.ثا 01د و  01مدة  ـ  الجلدية في حديث معه بمستشفى مصطفى باشا الجامعي  
حيث تم شرح حالة في  ،ثا عن أنواع األمراض الجلدية 02د و 19تحدثا أيضا مدة 
الذي يعاني من الحروق الجلدية وهو مرض وراثي يصيب  "عبد الرحمان"األستوديو للطفل 

أما الحالة الثانية المتمثلة في .الفم و الحنجرة ، األرجل ، المرافق: مثل  االحتكاكمناطق 
المصاب بمرض القراض الذي يعتبر مرض مزمن يتطلب الحماية من أشعة  "كمال "السيد

األمين العام  يترأسهاعالم و جمعية الفجر التي اإلدور  إلىالشمس ،هنا أشار المنشط 
مصطفى سي أحمد في توعية و تحسيس المواطنين من الوقوع في األمراض الجلدية الناجمة 

.عن األشعة الشمسية  
قايد علي  البروفسوردحلوق و  إسماعيلثا تحدث الدكتور  19د و  03خالل مدة استغرقت 

ليأتي في األخير دور األمين العام  عن األعراض التي تنجم عن التعرض ألشعة الشمس،
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في تقديم رسالة تمثلت في تجنب أشعة  ولي الطفل عبد الرحمان، لجمعية الفجر،السيد كمال،
.الشمس قدر اإلمكان  

 

:تحليل فئة الهدف-2  

):07(يبين أهداف العدد ) 02(الجدول -2-1  

%النسبة المئوية  األهداف التكرار  
49.09%  التوعية و التحسيس 27 
30.90%  التفسير 17 

20%  اإلخبار 11 
100%  المجموع 55 

 
):07(من العدد ) 02(التحليل الكمي للجدول -2-2  

 احتلنالحظ أن هدف التوعية و التحسيس قد ) 02(أولية لمعطيات الجدول  في قراءة
الصدارة ضمن مجموعة أهداف البرنامج بمجموع سبعة و عشرون تكرارا أي ما يعادل 

،فيما احتل الهدف التفسيري الموقع الثاني بمجموع سبعة عشر تكرارا أي ما يعادل 49.09%
عشر تكرارا أي ما يعادل  إحدىثالث بمجموع قد احتل الموقع ال اإلخبار أما،30.90%

20%.  
 

: )07(من العدد  )02(التحليل الكيفي للجدول -3- 2  

المتضمن ألهم أهداف البرنامج نجد ) 02(في محاولة لتجاوز القراءة الكمية الواردة في الجدول 
يهدد  أصبحنظرا لخطورة هذا المرض الذي  ،أن التوعية و التحسيس كانت محور الكالم

البرنامج على كيفية الحماية من  أفرادومن هذا المنطلق ركز  ، بكل شرائحه اإلنسانحياة 
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خاصة من  األولياء إلىهذا المرض وذلك بتقديم مجموعة من التدابير الوقائية الموجهة 
طرف الجمعيات كاستعمال المراهم المضادة ألشعة الشمس،ارتداء اللباس،الخروج في الوقت 

أينما تم  ،ثا ليليه هدف التفسير 01د و 10،استغرق مدة )سا و بعد العصر 12بل ق(المالئم
أعراضه  تقديم عدة شروحات من طرف الضيوف وذلك بتفسير كيفية حدوث المرض أسبابه

يعانيان من أمراض جلدّية إضافة إلى عرض حالتين في األستوديو  ، و طرق الوقاية منه
. ثا  03و   د 08مختلفة مدة   

في مّدة  ،و أخيرا الهدف اإلخباري اّلذي حضي بنسبة قليلة على غرار األهداف األخرى 
أينما تّم اإلخبار عن الّتحضير لجمعّية خاصة ألطفال القمر اّلذين  ،ثا 29د و  01دامت

  .يحتاجون إلى الوقاية من أشعة الّشمس 

   :تحليل فئة المصدر -3

:المعلومات يبّين أهّم مصادر ) 03(الجدول  -1- 2  

%الّنسبة المئوّية  مصادر المعلومات الّتكرار 
 دكاترة أخّصائّيون 03  10.71%
 أطّباء عاّمون / /

07.14 %  مواطـنون 02 
03.57 %  رؤساء جمعّيـات 01 
 أساتذة  / /
 أئّمة في أصول الفقه / /
78.5 %  رؤساء في مصالح استشفائية 22 
 مخابر تكوين / /
100 %  المجموع 28 
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): 07( من العدد ) 03(الّتحليل الكّمي للجدول -2- 3  

نالحظ أّن رؤساء مصالح إستشفائّية كمصدر للمعلومات قد ) 03(من خالل قراءتنا لمعطيات 
ليليه  . % 78.5حضوا على المرتبة األولى بمجموع اثنين و عشرين تكرارا أّي ما يعادل 

، أّما  % 10.71أّي ما يعادل  أخّصائيون بمجموع ثالثة تكرارات دكاترة ،في المرتبة الثانّية
، ليأتي في  % 07.14بمجموع تكرارين أي ما يعادل ة لثّ المواطنون فاحتّلوا المرتبة الثا

   . % 03.57أّي ما يعادل واحد األخير رؤساء الجمعيات بمجموع تكرار 

 

: )07(من العدد  )03(الّتحليل الكيفي للجدول  – 3  - 3  

في محاولة لتحليل المعطيات الكمّية نالحظ أّن رؤساء المصالح االستشفائّية قد احّتلوا الّصدارة 
البروفسور و رئيس مصلحة : كونها الفئة المتخصصة في هذا المجال ، المتمثلة في 

الموضوع   ثا عن 07د و  18اّلذي دام حديثه مّدة " إسماعيل قايد علي " األمراض الجلدّية 
.المطروح اّلذي تطّلب الّشرح و الّتفصيل من أهل االختصاص  
من مستشفى باشا " إسماعيل دحلوق" أّما فيما يتعّلق بالدكاترة األخّصائيين المتمّثلين في  الدكتور 

 22و د 06الجامعي اّلذي تحّدث عن المرض ، أعراضه ، و أسباب المؤدّية إليه مّدة دامت 
المواطنين فكان لهم الدور في تقديم معلومات عن تعّرضهم لهذا المرض  ثا ، و فيما يخّص 

.ثا ، كونهم الفئة المعنّية بهذا الّداء 49د و  04في مدة دامت  
" مصطفي سي أحمد " األمين العام لجمعّية الفجر : يأتي في األخير دور رؤساء الجمعيات 

اّلذي تمّثل دوره في تقديم مجموعة من المساعدات للعائالت و المرضى و إخراجهم من جّو و 
  .ثا  26د و  03المرض اّلذي يعانون منه ، كتنظيم الرحالت ، استغرق مدة 
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:تحليل فئة الجمهور المستهدفـ  4  

:يبّين فئات الجمهور المستهدف )04(الجدول -1- 4  

%النسبة المئوّية  الجمهور المستهدف الّتكرار 
27.27 %  عائالت المرضى 21 
32.46 %  المرضى 25 
 المسّنين / /

12.98 %  الّشباب  10 
12.98 %  المرأة 10 
12.98 %  الّرجل 10 
01.29 %  األطباء 01 
100 %  المجموع 77 

 

:)07(من العدد  )04(الّتحليل الكّمي للجدول-2- 4  

يستهدف فئة األطفال بنسبة كبيرة و ذلك ) 07(أّن العدد ) 04(نالحظ من خالل الجدول 
، في المرتبة الثانية عائالت  % 23.46بمجموع خمٍس و عشرين تكرارًا ، أّي ما يعادل 

المرأة  ليليها فئة الّشباب ، % 27.27المرضى بمجموع واحد و عشرين تكرارا أي ما يعادل 
، ليأتي أخيرًا فئة  % 12.98و الّرجل بنفس التكرارات بمجموع عشر تكرارات أّي ما يعادل 

  .% 01.29األطّباء بمجموع تكرار واحد أي ما يعادل 
 

: )07(من العدد  )04(التحليل الكيفي للجدول -3- 4  

هدفة بكثرة هي فئة نالحظ أّن الفئة المست) 04( من خالل قراءتنا و تأويلنا لمعطيات الجدول 
األطفال و هذا ما نراه من خالل البرنامج حيث قّدم معلومات تخّص الوقاية من األشّعة 
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الّشمسّية اّلتي يتعّرض لها األطفال بكثرة أثناء خروجهم للّشارع أو في الموسم الصيفي اّلذي 
لّداء، و لهذا ينجم عنه أمراض جلدّية مختلفة شارحين األعراض ، األسباب المتعّلقة بهذا ا

تستوجب العناية و الّرعاية من قبل األولياء ألطفالهم مّما استدعى أن يستهدف في المرتبة 
الثانية فئة أولياء المرضى ، ليليه فئة الّشباب، المرأة ، الّرجل المستهدفين بصفة عاّمة من 

يم نصائح خالل شرح ما ينجم عن التعّرض ألشّعة الّشمس من أمراض جلدّية مختلفة و تقد
الوقاية منها ، لتأتي أخيرا فئة األطباء أينما وجهت لهم رسالة لكيفية الّتعامل مع المريض 

  .كي يتقّبل مرضه
   

:تحليل فئة القوالب الفنّية المستخدمة- 5  

:يبّين أهّم القوالب الفنّية المستخدمة) 05(الجدول-1- 5  

%النسبة المئوية الفنّية المستخدمة القوالب الّتكرار   

 ربورتاج / /

20 %  تقرير 01 
 أخبار مختصرة / /
 شريط فيديو / /

60 %  مقابلة 03 
20 %  صبر آراء 01 

100 %  المجموع 05 
 
 

:)07(من العدد  )05(التحليل الكّمي للجدول -2- 5  

كنوع صحفي قد " الحديث " أّن المقابلة ) 07(من العدد ) 05(نالحظ من معطيات الجدول 
، ليليه في المرتبة الثانية % 60احتّلت المرتبة األولى بمجموع ثالثة تكرارات أّي ما يعادل 
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فيما غاب  % 20التقرير و صبر اآلراء بنفس الّنسبة بمجموع تكرار واحد أي ما يعادل 
.الب األخرى استخدام القو   

:)07(من العدد  )05(الّتحليل الكيفي للجدول -5-3  

نالحظ أّن قالب المقابلة الّصحفّية قد ُاسُتخِدم بكثرة في العدد ) 05(من خالل قراءتنا للجدول 
من مستشفى "  إسماعيل دحلوق"، حيث نرى ذلك في ثالث مقابالت مع الدكتور) 07(

األولى ، استغرقت دقيقة : ثانّية 56دقائق و  03مصطفى باشا الجامعي اّلتي دامت مّدتها 
و ثانّية واحدة تمحور مضمونها حول أهّم األمراض اّلتي تنجم عن أشعة الّشمس مع الّتأكيد 

دامت الثّانّية على الوقت المسموح و غير المسموح للّسباحة خاّصة لذوي البشرة البيضاء 
دقيقة واحدة و ثالث ثواني ، كانت عن أهّم األعراض الناجمة عن الّتعّرض ألشعة الشمس، 

ثانّية ، تضّمنت أعراض و أنواع األمراض األخرى  23و الثّالثة ، استغرقت دقيقتين و 
.الّتعفنّية الّناجمة عن الّرطوبة و عدم تجفيف الجلد  

" ثانّية ِلـ 45لفسيولوجي للمرض ، استغرق دقيقة واحدة و ليليها التقرير ، اّلذي تّم فيه التعريف ا
،"حمزة عّبان  
ثواني تمّثلت في معرفة آراء المواطنين حول أهمّية  07فدام مدة دقيقتين و  اآلراء،أّما صبر 

.الجلد  

: اللغة المستعملة تحليل فئة الّلغة-6  

:يبّين أهّم المستويات الّلغوّية المستعملة) 06(الجدول -6-1  

%الّنسبة المئوّية المستعملة المستويات الّلغوّية التكرار   
22.96 %  الّلغة العربّية 79 
30.52 %  المصطلحات األجنبّية 105 
46.51 %  الّلهجة العامّية 160 
100 %  المجموع 344 
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): 07(من العدد ) 06(ـ التحليل الكمي للجدول  2ـ  6  

 أّن الّلهجة العامّية احتّلت المرتبة األولى في العدد)  06( من معطيات الجدول  نالحظ
، ليليه في المرتبة الثانّية % 46.51مائة و ستين تكرارا أي ما يعادل  بمجموع )07(

، ليأتي في  % 30.52المصطلحات األجنبّية بمجموع مائة و خمسة تكرارا أّي ما يعادل 
  . % 22.96بمجموع تسٍع و سبعين تكرارا أي ما يعادل األخير الّلغة العربّية 

 

:)07(من العدد  )06(التحليل الكيفي للجدول -6-3  

تبّين لنا أّن الّلغة اّلتي ُاسُتخدمت بكثرة في العدد ) 06(من خالل قراءتنا لمعطيات الجدول 
باعتبار أّن الموضوع المطروح موّجه  الخاص باألمراض الجلدّية هي الّلهجة العامّية ،) 07(

لذلك ... األطفالكبار الّسن ، األمّيون : لكافة شرائح المجتمع بمختلف أجناسهم و ثقافاتهم
استعمل الّدكاترة و رؤساء المصالح اإلستشفائّية الّلغة األقرب إلى الجمهور و هذا ما يسعى 

.ى لغة يفهمها أغلبّية الناسإليه هذا البرنامج من خالل تبسيط الّلغة العلمّية إل  
، و ذلك "إسماعيل قايد علي"ليليها المصطلحات األجنبّية اّلتي استعملها بكثرة البروفيسور 

وأخيرا  بعض المصطلحات العلمّية اّلتي تفرض عليهم الّنطق بها كما هي إدراجمن خالل 
  في تقديمه" ميدي رشيد ح." د.الّلغة العربّية اّلتي لم  تستعمل إّال من طرف المنّشط 

  . للبرنامج
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:تحليل فئة الفاعلين -7  

):07(يبّين أهمّ  الفاعلين في العدد ) 07(الجدول -7-1  

%النسبة المئوّية  أهّم الفاعلين التكرار 
37.5 %  أطباء 03 
25 %  مرضى 02 

12.5 %  عائالت المرضى 01 
 مسؤولون عن قطاع الّصّحة / /
12.5 % معّينة جمعيات 01   
100 %  المجموع 08 

 

:)07(من العدد  )07(التحليل الكّمي للجدول -7-2  

أّن أهّم الفاعلين لهذا العدد هم األطباء اّلذين احتّلوا ) 07(نالحظ من خالل معطيات الجدول 
في المرتبة الثانّية  ، ليلي% 37.5المرتبة األولى بمجموع ثالث تكرارات أّي ما يعادل 

، و أخيرا بنسبة متعادلة عائالت المرضى % 25المرضى بمجموع تكرارين أّي ما يعادل 
.% 12.5جمعّيات معّينة بمجموع تكرار واحد أّي ما يعادل   

:)07(من العدد  )07(الّتحليل الكيفي للجدول -7-3  

ين في البرنامج، نالحظ أّن المتضّمن ألهّم الفاعل) 07(من خالل تأويلنا لمعطيات الجدول 
ثانّية  17دقيقة و  34األطباء هم أكثر مشاركة و فاعلّية ، حيث استغرقت مدة تدخالتهم 

ليليهم المرضى اّلذين عّبروا عن حاالتهم المصابة باألمراض .من البث اإلجمالي العدد 
واحدة و ثانيتين ثانّية ، لتأتي عائالت المرضى لمّدة دقيقة  19دقائق و  05الجلدّية مّدة 

رسالة إلى كّل األولياء االبتعاد عن ضربات أشّعة " عبد الرحمن "أينما ألقى والد الطفل 
" سي أحمد مصطفى " الّشمس، و أخيرا ، الجمعيات المتمّثلة في األمين العام لجمعّية الفجر 
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و تقديم  ّتحسيسو تضّمن دور الجمعّية في الّتوعّية و الثواني  08اّلذي استغرق حديثه 
.المساعدات للمرض  

:)14(التحليل الكمي والكيفي للعددـ   

:تحليل فئة الموضوعـ  1  

):14(يبين أهم مواضيع العدد ) 01(الجدول -1-1  

%النسبة المئوية  أهم المواضيع التكرار 
 داء السكري / /

88.57%  التهاب المفاصل الروماتويدي 31 
 التلقيح االصطناعي / /
الجلدية  األمراض / /  

2.85%  استشارات طبية 01 
2.85%  دقيقة لصحتك 01 
5.71%  أخبار الصحة  02 
100%  المجموع 35 

 

:)14(من العدد ) 01(التحليل الكمي للجدول -1-2  

) 14(أن الموضوع الذي احتل الصدارة في العدد ) 01(نالحظ من خالل معطيات الجدول 
،ليليه %88.57بمجموع واحد و ثالثين تكرارا أي ما يعادل  هو مرض التهاب الروماتويدي

و أخيرا في المرتبة  %5.71في المرتبة الثانية أخبار الصحة بمجموع تكرارين أي ما يعادل 
الثالثة استشارات طبية و دقيقة لصحتك بنفس النسبة بمجموع تكرار واحد أي ما يعادل 

2.85%.  
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):14(العدد  من) 01(التحليل الكيفي للجدول -1-3  

تمثل في مرض ) 14(يتبين لنا أن موضوع العدد ) 01(من خالل قراءتنا لمعطيات الجدول 
رشيد . االلتهاب الروماتويدي الذي كان محل نقاش أفراد البرنامج حيث شرح منشط الحصة د

حميدي مراحل تطور التهاب المفاصل من بداية المرض الى أن عّرف فيزيولوجيا في تقرير 
ثوان،اذ يعتبر هذا الداء من أمراض المناعة الذاتية  09مقطوف دام مدة دقيقة واحدة و  لحياة

الذي يؤدي الى التهاب المفاصل و االعاقة الشاملة مع مرور الوقت يصيب المرض  المزمنة
.مفاصل أخرى من الجسم كاليد و الركبة و الرجلين وهذا بدرجات متفاوتة  

دكتورة رحال فاضية المختصة في أمراض التهاب المفاصل و في نقاش دار بين المنشط و ال
تم التفصيل في المرض و ضرورة التشخيص المبكر من أجل تفادي الوقوع في مضاعفات 

ثانية،لينتقل البرنامج الى الشارع لمعرفة  14لمدة دامت دقيقة واحدة و ) اإلعاقة( هذا الداء 
ثانية عاد النقاش للتفصيل أكثر  12 آراء المواطنين حول هذا المرض،و بعد دقيقتين و

عن تساؤالت المواطنين من طرف الدكتورة رحال فاضية، و تأكيدها  إجابةتعريف هذا الداء 
خاصة عند  اإلعاقةعلى ضرورة التشخيص المبكر لتسهيل العالج و تفادي الوقوع في 

في طب الشباب شارحة كيفية حدوث المرض،لتتدخل الدكتورة مليكة علي قاسم مختصة 
النساء و التوليد وتأكيدها على ضرورة التحسيس عن هذا المرض الذي يصيب العنصر 

لتتدخل رئيسة المرصد الجزائري للمرأة شائعة جعفري في تقديم دور .النسوي أكثر من الرجل
فخمسة . هاته الجمعية في تحسيس و توعية المرأة باعتبار هذه األخيرة أكثر عرضة له

ثالثة منهن نساء و رجل واحد ، في مدة : ء يعني كل أربع حاالتسبعون منهن هم نسا
.ثانية 56دقائق و  04استغرقت   

رحال فاضية أهم األسباب المؤدية لهذا . ثانية ناقشت د 16دقائق و 05في مدة دامت 
 08المرض بعدما تم التحدث عنها في مؤتمر طبي بقسنطينة استغرق دقيقة واحدة و 
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لى إ التدخين،تسوس األسنان التي تؤدي :خالد، و المتمثلة في طارق . ثوان،من طرف د
هشاشة العظام خاصة عند التالميذ المراهقين ، فحضور األستاذة عرقوب باية كان لها دور 

المفاصل ، باعتبار أن المنظمة  التهابمهم في نقل الرسالة التحسيسية عن مضاعفات 
.عن هذا الداء التربوية تنقصها حمالت تحسيسية  

و للتأكيد على أهمية التشخيص المبكر تم عرض حالة مصابة بداء المفاصل بمستشفى بن 
عكنون لشرح كيفية التشخيص و القاء رسالة موجهة لألطباء و المرضى من أجل تفادي 

.ثانية 24دقيقة واحدة و : الوقوع في المضاعفات في مدة دامت   

مليكة علي قاسم رئيسة . رحال و د. نقاش بين المنشط ددار : دقيقة و ثانيتين 20في مدة 
األلم الخفيف ، تعقيد المفاصل (الجمعية شائعة جعفري عن أعراض المرض المتمثلة في 

المخدرات و ، التدخين  األسنانتسوس ( ذكر أسبابه  إلى إضافة...) عدم القدرة على الحركة
هذا ما أكده  ـ  وع في المضاعفات،مؤكدين على ضرورة التشخيص المبكر لتجنب الوق...)

ثانية 78دام مدته  ـ  الدكتور خالد طارق في يوم وطني بقسنطينة  

هذه المضاعفات شرحها المنشط عند حدوثها بعد عدم التشخيص المبكر للمرض و عدم 
استعمال األجهزة بالطرق السليمة ، شارحا ضرورة الكشف باألشعة وكيف يؤدي جهاز 

  .رحال. وهذا ما أكدته دـ  الركبة خاصة عند النساء  كإصابةالعظام تدمير  إلىالمناعة 

 صبرينة حايد في مستشفى بن عكنون . هذا ما أكدته دـ  التشخيص المبكر يلعب دور مهم 
عند دراستها لحالة مصابة بهذا الداء لتجنب الوقوع في نفس المضاعفات التي تعرضت لها ـ 

دقائق  03خالل تقرير لحياة مقطوف في مدة دامت  من) اإلعاقة( نفس المريضة فريدة 
.ثوان 09و  
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رحال و المنشط المراحل التي يمر بها المريض أثناء تشخيص للمرض و كيفية . ناقشت د
ـ  نادية بوضرسة في مؤتمر نظمته جمعية المرصد الجزائري للمرأة . هذا ما أكدته د العالج ـ
من البرنامج تحت عنوان استشارات طبية خالل مدة  األولو في الركن . ثانية 34في مدة 

ثوان تم طرح مجموعة من األسئلة من طرف المواطنون الخاصة بتقديم توجيهات حول  08
.تشخيص المرض و عالجه  

: سؤالين عن ـ  طالبة علوم االعالم و االتصال ـ  طرحت احدى المتواجدين في األستوديو 
، و هل للتداوي بالرمال له فاعلية عكس العالج  عالقة التشنج العضلي بداء المفاصل

 إذاالبيولوجي و كانت االجابة أنه ال وجود لعالقة بين التشنج العضلي و داء المفاصل، و 
في ـ  رحال . من طرف دـ  كان للمريض التهاب فال يجوز التعرض للحرارة بل الراحة التامة 

.ثانية 38دقائق و  06مدة دامت   

ني من البرنامج تمثل في دقيقة لصحتك في تقرير لحياة مقطوف استغرق و في الركن الثا
تناول (ثانية يتحدث حول الغذاء الصحي لمرض التهاب الرماتويدي  مثل  21مدة دقيقة و 

الفواكه و الخضروات ن تناول األغذية الحمضية ،األغذية التي تحتوي على الكبريت 
متناع عن تجنب الدهون و الكافيين ، تجنب كالبصل و الثوم ، شرب الشاي األخضر و اال

خضروات ظل الليل ك الباذنجان و البطاطا و الطماطم ،التقليل من المعجنات و المتناع 
).عن الكحول   

األساتذة و الدكاترة ، رئيسة الجمعية الجزائرية للمرصد الجزائري للمرأة : ليوًجه في األخير 
.اجب اتباعها المنشط مجموعة من النصائح الو  إلى إضافة  

ليأتي في األخير الركن الثالث من البرنامج المتمثل في أخبار الصحة في تقرير لحمزة عبان 
ثوان ، تمحور موضوعها حول تنقل قافلة المرصد الجزائري  06دقائق و  02استغرق مدة 

للمرأة عبر واليات الشرق من أجل التوعية و التحسيس لداء المفاصل ن كما نظمت نفس 
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حول واقع "بالكشف المبكر أحمي نفسي "عية يوم دراسي بوالية قسنطينة تحت شعار الجم
.ثانية 36مرض التهاب المفاصل بالجزائر مدته   

: تحليل فئة الهدف ـ  2  

): 14(يبين أهداف العدد ) 02(الجدول  ـ 1 ـ 2    

%النسبة المئوية  األهداف التكرار 
52.38%  التوعية و التحسيس 22 
30.95%  التفسير 13 
16.66%  اإلخبار 07 
100%  المجموع 42 

 

  ):14(من العدد ) 02(التحليل الكمي للجدول – 2 -2

المتضمن ألهم أهداف البرنامج نالحظ أن التوعية و التحسيس قد ) 02(أثناء قراءتنا للجدول 
،ليليه في المرتبة الثاني  %52.38احتل الصدارة بمجموع اثنان وعشرين تكرارا أي ما يعادل 
،وأخيرا الهدف اإلخباري  %30.95الهدف التفسيري بمجموع ثالثة عشرة تكرارا أي ما يعادل 

. %16.66بمجموع سبع تكرارات أي ما يعادل   

  ):14(من العدد ) 02(التحليل الكيفي للجدول - 3 -2

كان يهدف بالدرجة األولى إلى ) 14(نالحظ أن العدد ) 02(من معطيات الجدول  انطالقا
التوعية والتحسيس وهذا ما لحظناه عندما أكد الدكاترة األخصائيين على أهمية وضرورة 
التشخيص المبكر ،إضافة إلى دورجمعية المرصد الجزائري في تحسيس وتوعية المرأة 

عن  االبتعاديغب إرشاد التالميذ والمراهقين في  لم. باألخص والوقاية من هذا المرض



                                        ا�ط�ر ا��ط����

  

 
89 

نصائح حول أهمية التغذية  األسباب المؤدية إلى داء المفاصل وهشاشة العظم ،تقديم
 45دقيقة و 28الطبيب طيلة مّدة  استشارةالصحية ،عدم التخوف من المرض مع ضرورة 

. ثانية  

مراحل كيفية  مرض، تفسيرالأما هدف التفسير فلحظناه من خالل التفصيل في تعريف 
. ثانية 11دقيقة و 24تشخيص المرض خالل مّدة دامت   

ليأتي أخيرا هدف اإلخبار والذي كان في الركن الثالث من البرنامج ،تمحورت مواضعه حول 
تنقل قافلة تحسيسية نظمتها جمعية المرصد للمرأة وهي المبادرة الثانية من نوعها بعد قافلة 

في واليات الغرب ،تمثل دورها في توزيع مطويات تشرح المرض  نظمتها نفس الجمعية
. وخطورته ،تدعوا إلى أهمية التشخيص  

باإلضافة إلى تنظيم يوم دراسي بوالية قسنطينة حول واقع مرض التهاب المفاصل في 
 36دقائق و 03الجزائر ،شارك فيه مجموعة من الدكاترة والفنانين ،استغرق هذا الهدف مدة 

  . ثانية
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: تحليل فئة المصدر -3  

  ):14(يبين مصادر المعلومات للعدد ) 03(الجدول  - 1 – 3  

%النسبة المئوية  مصادر المعلومات التكرار 
58.69%  دكاترة أخصائيون 27 

 أطباء عامون / /
04.87%  مواطنون 02 
12.19%  رؤساء جمعيات 05 
07.31%  أساتذة 03 

 أئمة في أصول الفقه / /
 رؤساء مصالح  إستشفائية / /
 مخابر التكوين / /
100%  المجموع 41 

 

) : 14(من العدد ) 03(التحليل الكمي للجدول  – 2 – 3  

أّن الدكاترة األخصائيين كمصدر للمعلومات احتلوا ) 03(يتبين لنا من معطيات الجدول 
لياليه في المرتبة ، %58.69المرتبة األولى بمجموع سبعة وعشرون تكرارا أي ما يعادل 

،أما أطباء عامون  %12.19الثانية رؤساء الجمعيات بمجموع خمس تكرارات أي ما يعادل 
،ويأتي في المرتبة  %09.75قد احتلوا المرتبة الثالثة بمجموع أربع تكرارات أي ما يعادل 

اطنون ،ليأتي في األخير المو  %07.31الرابعة األساتذة بمجموع ثالث تكرارات أي ما يعادل 
  .%04.87بمجموع تكرارين أي ما يعادل 

   



                                        ا�ط�ر ا��ط����

  

 
91 

  ):14(من العدد ) 03(التحليل الكيفي للجدول -3-3

نالحظ أن الدكاترة األخصائيين قد نالوا الصدارة ) 03(من خالل تأويلنا لمعطيات الجدول  
رحال فاضية مختصة في أمراض التهاب المفاصل . د:كمصدر للمعلومات والمتمثلين في 

خالد طارق . نادية بوضرسة ،د. مليكة علي قاسم مختصة في أمراض النساء والتوليد ،د. ،د
،والمنشط الذين تمثل دورهم في التعريف بالمرض ،شرح مراحل كيفية تشخيصه تجنبا للوقوع 

ثانية ،أما رؤساء الجمعيات الذين احتلوا  54دقيقة و 17في مضاعفاته ،في مّدة استغرقت 
ثانية بحيث تمثل دورهم في تحسيس المرأة  19دقائق و 06استغرق حديثهم المرتبة الثانية ،

. خاصة من خطورة هذا المرض  

ثانية وذلك من أجل نقل الرسالة  56دقائق و 03أّما عن األساتذة كمصدر للمعلومة قد استغرق حديثهم 
. لثقافة الصحيةإلى التالميذ وتوعيتهم بخطورة هذا المرض ،ضرورة التحسيس داخل المدارس ونشر ا  

ثانيتان كمصدر للمعلومة ،فقد تمثل  02دقيقتان و 02ليأتي في األخير المواطنون الذين استغرق حديثهم 
دورهم في كيفية تعاملهم وتعرضهم للمرض باعتبارهم المعنيين باألمر مثل حالة المريضة فريدة من 

  . مستشفى بن عكنون
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: فئة الجمهور المستهدف تحليل -4  

  ):14(يبين الجمهور المستهدف الخاص بالعدد ) 04(الجدول  -4-1 

%النسبة المئوية  الجمهور المستهدف التكرار 
 عائالت المرضى / /

09.09%  المرضى 04 
 األطفال / /

06.81%  المسنين 03 
34.09%  الشباب 15 
45.45%  المرأة 20 

 الرجل / /
04.54%  األطباء 02 
100%  المجموع 44 

 

  ):14(من العدد ) 04(التحليل الكمي للجدول  -4-2

أّن المرأة قد نالت نسبة أكبر كجمهور مستهدف ) 04(يتبين لنا من خالل معطيات الجدول
،لياليه في المرتبة الثانية الشباب  %45.45وذلك بمجموع عشرين تكرارا أي ما يعادل 

،ليأتي في المرتبة الثالثة المرضى  %34.09أي ما يعادل بمجموع خمسة عشرة تكرارا 
،أما المسنين فقد احتلوا المرتبة الرابعة  %09.09بمجموع أربع تكرارات أي ما يعادل 

،ليأتي في األخير جمهور األطباء بنسبة  %06.81بمجموع ثالث تكرارات أي ما يعادل 
    .%04.54ضئيلة جدا وذلك بمجموع تكرارين أي كا يعادل 
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): 14(من العدد ) 04(التحليل الكيفي للجدول  -4-3  

يتبين لنا أّن المرأة قد نالت الصدارة كجمهور ) 04(من خالل تأويلنا لمعطيات الجدول 
 مستهدف باعتبار أّن هذا المرض يصيب العنصر النسوي أكثر من الرجال في مّدة دامت

بهذا المرض من طرف جمعية المرصد  ثاني ،وذلك من خالل تحسيسها 55دقيقة و 29
الجزائري المرأة المتنقلة عبر واليات الوطن ،باإلضافة إلى المؤتمرات الطبية التي تمحور 

دقائق  03في مّدة استغرقت .    مضمونها حول توعية المرأة بضرورة التشخيص المبكر
عرضة لهذا المرض ثانية تّم الحديث عن فئة الشباب الذين يعتبرون هم أيضا األكثر  36و

باعتبارهم كثرين الحركة وتوعيتهم بمدى خطورة تناولهم للمخدرات والتدخين التي تعتبر من 
. األسباب المؤدية إلى هشاشة العظام  

أّما عن المرضى فقد تّم الحديث عنهم من خالل دفعهم إلى عدم التخوف من المرض ،مع 
عمال األجهزة بالطريقة السليمة وذلك في مراعاة تناول األدوية دون استشارات الطبيب واست

. ثوان  09دقائق و 03مّدة ّدامت   
أّما عن المسنين الذين احتلوا المرتبة الرابعة كان الحديث عنهم بنسبة قليلة جدا وهذا ما 

صبرينة حايد مع المرأة العجوز وكيفية تعاملها . الحظناه في في مستشفى بن عكنون مع د
. ثانية  56دقيقة و 01رقت مع المرض في مّدة استغ  

ثانية لتوجه إليهم مجموعة من الرسائل التي  24دقيقة و 01ليأتي أخيرا األطباء في مّدة 
  . ينبغي اتباعها مثل كيفية التشخيص ،تعامل مع المريض من أجل تقبل المرض
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: تحليل فئة القوالب الفنية المستخدمة -5  

): 14(لفنية المستخدمة في العدد يبين القوالب ا) 05(الجدول  - 5-1   

  

%النسبة المئوية  القوالب الفنية المسخدمة التكرار 
 روبورتاج / /

57.42%  تقرير 04 
14.28%  أخبار مختصرة 01 

 شريط فيديو / /
14.28%  مقابلة 01 
14.28%  سبر أراء 01 
100%  المجموع 07 

 

) :14(من العدد ) 05(التحليل الكمي للجدول -5-2  

المتضمن القوالب الفنية المستخدمة أن التقرير كنوع صحفي ) 05(نالحظ من خالل الجدول 
بقية  نسبة ،ليليه بنفس%57.42قد احتل المرتبة األولى  بمجموع أربع تكرارات أي ما يعادل 

بمجموع تكرار واحد أي ما يعادل ، أخبار مختصرة ،مقابلة ، صبر آراء ، القوالب األخرى 
14.28 %.  

):14(من العدد )05(التحليل الكيفي للجدول -5-3  

أن التقرير الصحفي الذي يعتبر من ) 05(يتبين لنا من خالل تأويلنا لمعطيات الجدول 
التي تعرض جميع نواحي الموضوع عرضا مفصال بطريقة بسيطة قد احتل الصدارة  األنواع

قرير األول حول التعريف ثانية ، فقد تمحور مضمون الت 02دقائق و  05في مدة استغرقت 
ثوان ، أما  04دقيقة و  01الفزيولوجي للمرض من طرف الصحفية حياة مقطوف دام 
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التقرير الثاني فقد كان حول األسباب المؤدية الى المرض و هي المناعة المؤدية الى تدمير 
 27ليأتي التقرير آخر في مدة  ثا،28د و  01خالد طارق ، استغرق . المفاصل من طرف د

اإلعاقة  إلىثانية ليتحدث فيه نفس الدكتور حول أهمية التشخيص المبكر لتفادي الوصول 
أما عن التقرير األخير فقد تمحور مضمونه حول  عينة مصابة بهذا المرض و هي 
المريضة فريدة التي تزال تعاني من هذا الداء دون فقدان األمل في العالج من طرف 

.دقائق و ثانية واحدة 03 الصحفية حياة مقطوف لمدة دامت  
ثانية كان مضمونها عن القافلة  31دقائق  03أما عن األخبار المختصرة التي استغرقت 

التحسيسية التي نظمتها جمعية المرصد للمرأة للتوعية من التهاب المفاصل و لتشرح المرض 
ى و خطورته عن طريق توزيع مطويات في مختلف واليات الوطن لتدعو هذه الحملة ال

أهمية التشخيص المبكر ، وقد ضمت هذه األخيرة الى جانب اطارات المرصد و األطباء 
حياة : المختصين فنانين سفراء من أصدقاء مرضى التهاب المفاصل من طرف الصحفيين 

.مقطوف و حمزة عبان  
صبرينة . لتليه المقابلة كنوع صحفي الذي تمحور مضمونها في الحديث الذي دار بين د

مستشفى بن عنكون و المريضة بهذا الداء ،و ذلك من أجل القاء رسالة لألطباء و  حايد من
.ثا24د و  01المرضى بضرورة التشخيص المبكر و التقدم للعالج في مدة دامت   

ثانية لمعرفة رأي الجمهور حول مرض  12دقائق  02ليأتي في األخير صبر آراء في مدة 
   .التهاب المفاصل
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:فئة اللغة المستعملة تحليل-6  

) :14(يبين اللغة المستعملة في العدد ) 06(الجدول -6-1  

%النسبة المئوية  المستويات اللغوية المستعملة التكرار 
24.20%  اللغة العربية 91 
30.58%  المصطلحات األجنبية 115 
45.21%  اللهجة العامية 170 
100%  المجموع 376 

 

):14(من العدد ) 06(الكمي للجدول  التحليل-6-2  

المتضمن للمستويات اللغوية المستعملة أن اللغة ) 06(نالحظ من خالل معطيات الجدول 
 %45.21احتلت المرتبة األولى بمجموع مائة و سبعون تكرارا أي ما يعادل  العامية قد

رة تكرارا أي ما المصطلحات األجنبية بمجموع مائة و خمسة عش ،لتأتي في المرتبة الثانية
،و أخيرا اللغة العربية بمجموع واحد و تسعين تكرارا أي ما يعادل  %30.58يعادل 

24.20%.  

):14(من العدد) 06(التحليل الكيفي للجدول -6-3  

نالحظ أن اللهجة العامية  قد احتلت الصدارة ) 06(من خالل تأويلنا لمعطيات الجدول 
س ، و تخاطب مختلف شرائح المجتمع والتي تحدث بها باعتبارها لهجة يفهمها غالبية النا

جميع الدكاترة و منشط البرنامج رشيد حميدي ، ليليه فيما بعد المصطلحات األجنبية التي 
األخير   رحال فاضية المختصة في أمراض التهاب المفاصل ، لتأتي في. استعملتها بكثرة د

  .اللغة العربية بنسبة معتبرة
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:فئة الفاعلين تحليل-7  

):14(يبين أهم الفاعلين في العدد ) 07(الجدول  -7-1  

%النسبة المئوية  أهم الفاعلين التكرار 
74.07%  أطباء 20 
07.40%  مرضى 02 

 عائالت مرضى / /
03.70%  مسؤولون عن قطاع الصحة 01 
14.81%  جمعيات معينة 04 
100%  المجموع 27 

 

):14(من العدد ) 07(الكمي للجدول  ـ التحليل 2ـ  7  

نالحظ أن األطباء قد احتلوا النسبة األكبر كأهم فئة فاعلة ) 07(من خالل معطيات الجدول 
، ليليهم في المرتبة الثانية %74.07بمجموع عشرون تكرارا أي ما يعادل  ، في التقديم

في ثالث مرتبة  ،ليأتي%14.81جمعيات معينة بمجموع أربع تكرارات أي ما يعادل 
،و في األخير المسؤولون عن قطاع %07.40المرضى بمجموع تكرارين أي ما يعادل 

  .%03.70الصحة بمجموع تكرار واحد أي ما يعادل 

):14(من العدد )07(التحليل الكيفي للجدول -7-3  

نالحظ أن األطباء كفئة فاعلة في هذا العدد قد ) 07(من خالل تأويلنا لمعطيات الجدول 
احتل الصدارة، بحيث لعبوا دور كبير في تقديم معلومات حول مرض التهاب المفاصل 

رحال فاضية المختصة في أمراض التهاب المفاصل . الروماتويدي ،فقد استغرق حديث د
مليكة علي قاسم المختصة في طب النساء و التوليد استغرق حديثها . ثا ،أما د 42د و  16
ثا  33د و  04حايد من مستشفى بن عكنون استغرق حديثها صبرينة . ،و د اث 07د و  02  
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.ثا 26د و  02طارق خالد من قسنطينة استغرق حديثه . أما د  
و عليه يمكن القول أن األطباء قد نالوا المدة األطول في الشرح و التفسير و تقديم النصائح 

.الوقائية حول المرض المعالج  
ليأتي بعدها جمعيات معينة تمثلت في جمعية المرصد الجزائري للمرأة التي تترأسها شائعة 

حول الدور الذي تقوم به هذه األخيرة من أجل  ،ثا 19د و 07جعفري حيث استغرق حديثها 
توعية المرأة  من هذا المرض ،أما المرضى كفئة فاعلة في تقديم هذا الموضوع فقد استغرق 

ثا، و أخيرا المسؤولون عن قطاع الصحة نادية بوضرسة استغرق  47د و  01حديثهم
.ثا حول كيفية عالج مرض التهاب المفاصل 34حديثها مدة   

: )21( التحليل الكمي والكيفي للعدد   

: تحليل فئة الموضوع ـ  1  

):21(يبين أهم المواضيع العدد) 01(الجدول  ـ  1ـ  1  

%النسبة المئوية المواضيعأهم  التكرار   

 داء السكري / /

 التهاب المفاصل الروماتويدي / /

96.29%  التلقيح االصطناعي 26 

 األمراض الجلدية / /

3.70%  استشارات طبية 01 

 دقيقة  لصحتك / /

 أخبار الصحة / /

100%  المجموع 27 
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:)21(من العدد  )01(لجدول لالتحليل الكمي ـ  2ـ  1  

الذي احتل الصدارة هو التلقيح ) 21(أن موضوع العدد ) 01(من خالل الجدول  نالحظ
ركن استشارات طبية  ، ليليه%96.29االصطناعي بمجموع ست و عشرون تكرارا أي ما يعادل 

  .غاب الحديث عن المواضيع األخرى المتبقية ، فيما%3.70بمجموع تكرار واحد أي ما يعادل 
 

:)21(من العدد  )01(للجدول التحليل الكيفي ـ  3ـ  1  

هو التلقيح ) 21(نالحظ أن موضوع العدد ) 01(من خالل تأويلنا لمعطيات الجدول 
بل خاليا قالبويضة من  إخصابالذي عرف على أنه العملية التي يتم فيها  ،االصطناعي 

رئيسي للعقم عندما تبوء كل الوسائل  وعالجالحيوانات المنوية خارج رحم المرأة أي في المخبر،و 
 09د و 02األخرى المساعدة في التناسل،عًرف التلقيح االصطناعي في تقرير لحمزة عًبان مدة 

دقائق  03مدة  اإلجمالي من طرف الدكتور رشيد حميدي ليشغل تعريفه اث 06د و  01و في.اث
.ثانية 15و   

ليأتي الحديث فيما بعد عن بداية التلقيح االصطناعي من طرف الدكتورة هداج آمنة رئيسة 
ببرج  لإلنجابوالدكتور ديك مراد رئيس مركز هبة  ،من عيادة تيزيري اإلنجابجمعية طب 

الشارع لمعرفة آراء المواطنين حول  إلىلينتقل البرنامج  ، اث 06د و  04البحري خالل مدة 
.ثا 43د و  02 طناعي في مدة دامتالتلقيح االص  

متطلبات التلقيح  اث 06د و  08ناقش الدكتور ديك مراد و الدكتورة أومزيان هداج خالل مدة 
نوعية عدد النطفة و حركتها أو انعدامها، أما عند المرأة :االصطناعي عند الرجل المتمثلة في 

 التحاليل  اب تكشف بواسطةهذه األسب،فيكون بسبب انسداد قناة فالوب أو عدم التبويض
وللتوضيح أكثر وضح الدكتور بليلي مختص في جراحة المسالك البولية في حديث معه حول 

لمعرفة األسباب المؤدية له في مدة  ، المراحل التي يمر بها الرجل قبل التلقيح االصطناعي
.ثا 19د و  01 دامت  
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:فيلة ثوان المتمث 04بعدما تم أخذ أسئلة من المواطنين مدة   
هل التلقيح االصطناعي يؤثر على المرأة ؟ـ          
و هل سبة النجاح في الجزائر كغيرها في الدول  %100هل هذه العملية ناجحة ـ        

 األخرى؟
هل هو حالل أم حرام ؟ـ           

،أما فيما  اث 09د و  02 هداج آمنة،ديك مراد، في مدة:عنها من طرف الدكاترة  اإلجابةليتم 
يخص رأي الدين فأجاب عنه اإلمام و األستاذ في أصول الفقه سمير كجاور في حديث معه دام 

.ثا 13د و  03  
،وللتوضيح أكثر  ثا 20د و  02شرح الدكتور ديك مراحل عملية التلقيح االصطناعي مدة 

كتورة أومزيان و عيادة برج البحري  و تيزيري لشرح مختلف المراحل مع الد إلىانتقل البرنامج 
.ثا 12د و  03مدة -تغطية حياة مقطوف–ديك في ربورتاج   

حالة من :ثا 43د و  02 ليتم فيما بعد استجواب حالتين نجح معهما التلقيح االصطناعي مدة
و حالة أخرى من عيادة هب،أما في الجزء األخير من البرنامج الذي استغرق مدة  ، عيادة تيزيري

التلقيح االصطناعي ،سعره في  إنجاحاش عن أهمية العامل النفسي في ثم النق.اث 38د و  05
االجتماعي في التوصل لهذا العالجمساهمة الضمان  إلى إضافةالجزائر   

:تحليل فئة الهدف-2  

):21(يبين أهداف العدد ) 02(الجدول -2-1  

%النسبة المئوية  األهداف التكرار 

11.36%  التوعية و التحسيس 05 

61.36%  التفسير  27 

27.27%  اإلخبار 12 

100%  المجموع 44 
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):21(من العدد ) 02(التحليل الكمي للجدول -2-2  

أن الهدف الذي احتل الصدارة هو هدف التفسير بمجموع تكرار ) 21(يتبين لنا من خالل العدد 
عشر  اثنيبمجموع   اإلخبار،ليليه في المرتبة الثانية %61.36سبعة و عشرين أي ما يعادل 

،ليأتي أخيرا هدف التوعية و التحسيس بمجموع خمس تكرارات أي %27.27تكرارا أي مايعادل 
  .%11.36ما يعادل 

 

):21(من العدد) 02(التحليل الكيفي للجدول -2-3  

كان يهدف بالدرجة األولى ) 21(أن العدد ) 02(نالحظ من  خالل قراءتنا لمعطيات الجدول 
عي من خالل تعريفه،ذكر مراحله و تفسيرها ،التحدث عن التقنيات تفسير التلقيح االصطنا إلى

.ثا 28د و  18أسباب و متطلبات هذا العالج مدة  إلى إضافةالمستخدمة   
أينما قدموا معلومات عن بداية التلقيح االصطناعي في الجزائر  اإلخبارليأتي فيما بعد هدف 

سنين ،وأول  10لخاص هذا النشاط بعد ليستأنف القطاع ا 1991الذي بدأ بمستشفى بارني في 
 15بعيدة الفرابي بعنابة،ثم فتحت  2000،وأول مولود كان في سبتمبر  1999مركز كان في 

 إضافة لإلنجابمراكز في الخاص،تحدثوا عن أول ملتقى تم تقديم فيه معلومات عن أول مركز 
 إلىدج 200.000ه بين و الذي يتراوح ثمن 2013تقديم أسعار التلقيح االصطناعي عام  إلى

دج ،هذه المعلومات تم تقديمها من طرف الدكتورة  أومزيان الدكتور ديك خالل مدة 260.000
.ثا 16د و  10  

لطمأنة  إرشاداتأما هدف التوعية و التفسير فقد نال نسبة معتبرة من البرنامج من خالل تقديم 
عدم خطورته بالنسبة  إلىالمواطنين تمثلت في جواز التلقيح االصطناعي لكن بشروط ،إضافة 

  .ثا 16د و  05للمرأة مدة 
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:تحليل فئة المصدر -3  

):21(يبين مصادر المعلومات الخاصة بالعدد ) 03(الجدول  -3-1  

%النسب المئوية  مصادر المعلومات التكرار 
73.52% أخصائيون دكاترة 25   

 أطباء عامون / /
17.64%  مواطنون 06 
2.94%  رؤساء جمعيات 01 
 أساتذة / /

2.94%  أئمة في أصول الفقه 01 
2.94%  رؤساء مصالح إستشفائية 01 
 مخابر التكوين / /
100%  المجموع 24 

 
):21(من العدد ) 03(التحليل الكمي للجدول -3-2  

الدكاترة األخصائيين قد احتلوا المرتبة األول كمصدر أن ) 03(نالحظ من خالل الجدول 
،ليليه في المرتبة الثانية %73.52للمعلومات بمجموع خمسة و عشرون تكرارا أي ما يعادل 

رؤساء  :اآلتية  ،لتأتي أخيرا المصادر%17.66المواطنون بمجموع ست تكرارات أي ما يعادل 
  .%2.94موع تكرار واحد أي ما يعادل جمعيات،رؤساء مصالح و أئمة في أصول الفقه بمج
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):21(من العدد ) 03(التحليل الكيفي للجدول -3-3  
نالحظ أنه للدكاترة األخصائيين دور كبير في تقديم ) 03(من خالل قراءتنا لمعطيات الجدول 

التي يمر  المراحلالمعلومات عن التلقيح االصطناعي فيما يخص تعريفه،األسباب المؤدية له و 
.ثا 43د و  28بها،استغرق حديثهم مدة   
ديك مراد  ،اإلنجابالدكتورة أومزيان هًداج آمنة مختصة في طب :الدكاترة األخصائيين هم

حميش  اإلنجابالبيولوجية بمركز  إلىالدكتور بليلي المختص في جراحة المسالك البولية اضافة و 
.غنيمة  

آراء  إلى إضافةث حاالت خضعت للتلقيح االصطناعي ليأتي دور المواطنون أينما عرضوا ثال
فقد كانت  األخيرةأما المصادر .اث 05د و  06المواطنين حول هذا العالج في مدة استغرقت 

 لإلنجابأومزيان و رئيس مركز هبة . د اإلنجابرئيسة جمعية طب : بنسبة متعادلة تمثلت في 
.ثا 42د و  04الذين استغرق حديثهم مدة في أصول الفقه سمير كجاور، إمامديك مراد و . د   

:تحليل فئة الجمهور المستهدف-4  

:الجمهور المستهدف فئة يبين) 04(الجدول -4-1  

%النسبة المئوية  الجمهور المستهدف التكرار 
2.12%  عائالت المرضى 01 
 المرضى / /
 شباب / /
 مسنين / /

48.93%  المرأة 23 
48.93%  الرجل 23 

 األطباء / /
100%  المجموع 47 
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):21(من العدد ) 04(التحليل الكمي للجدول -4-2  
يستهدف المرأة و الرجل  بنسبة كبيرة ) 21(أن العدد ) 04(يتبين لنا من معطيات الجدول 

ليليه عائالت المرضى بمجموع تكرار  %48.93بمجموع ثالثة و عشرون تكرارا أي ما يعادل 
  .%2.12واحد أي ما يعادل 

 

):21(من العدد )04(التحليل الكيفي للجدول -4-3  

 إلى األولىكان موجه بالدرجة ) 21(نالحظ أن العدد ) 04(من خالل قراءتنا لمعطيات الجدول 
الرجل و المرأة أي الزوجين اللذان يعانيان من مشاكل في التناسل الطبيعي حيث تم من خالل 

أسباب و البرنامج تعريف هذا العالج ،تفسير مراحله و التقنيات المستخدمة ، تفسير متطلبات 
 إحدىعلى سؤال  اإلجابةأما فئة عائالت المرضى فكانت عند ...اللجوء للتلقيح االصطناعي

من المدة الكلية لبث  اث 06د و 05نان عن مدى تأثير التلقيح  والذي لم يستغرق سوى المواط
.البرنامج  

:تحليل فئة القوالب الفنية المستخدمة-5  

:يبين أهم القوالب الفنية المستخدمة) 05(الجدول -5-1  

%النسبة المئوية  القوالب الفنية المستخدمة التكرار 
22.22%  ربورتاج 02 
11.11%  تقرير 01 

 أخبار مختصرة / /
 شريط فيديو / /

55.55%  مقابلة 05 
11.11%  صبر آراء 01 
100%  المجموع 09 
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):21(من العدد ) 05(التحليل الكمي للجدول -5-2  

بالتلقيح االصطناعي استخدمت  الخاصأن هذا العدد ) 05(نالحظ من خالل معطيات الجدول 
،ليليه في %55.55بمجموع خمسة تكرارات أي ما يعادل " الحديث"فيه بكثرة قالب المقابلة 

،وأخيرا بنسبة متعادلة قالب %22.22أي ما يعادل  تكرارينالمرتبة الثانية الربورتاج بمجموع 
  .%11.11التقرير و صبر اآلراء بمجموع تكرارا واحد أي ما يعادل 

):21(من العدد ) 05(التحليل الكيفي للجدول -5-3  

قالب الحديث الصحفي قد كانت له نسبة معتبرة في  أننالحظ )05(من خالل قراءتنا للجدول 
.ثا  13د و  03هذا العدد،فالمقابلة األولى كانت مع اإلمام سمير كجاور في مدة   

شرح من خاللها المراحل التي يمر  ،ثا 02د و 02 المقابلة الثانية كانت مع الدكتور بليلي مدة
.بها الرجل قبل عملية التلقيح االصطناعي  

عرض من خاللها حالة تعاني من انسداد في قناة  ،ثا 19د و  01 المقابلة الثالثة استغرقت مدة
.فالوب  

.ثانية تم فيها عرض حالة من تيزيري 53المقابلة الرابعة استغرقت دقيقة و  
.تم فيها عرض حالة من مركز هبة ا،ث 09المقابلة الخامسة استغرقت   

. ديك و د. من خالل عرض مراحل التلقيح االصطناعي مع د فلحظناهأما قالب الربورتاج 
. ثا ،تم فيه أيضا شرح المراحل التي يتم فيها عملية الزرع من قبل د 22د و  03أومزيان مدة

.ديك و البيولوجية حميش غنيمة  
،أما قالب صبر   اث 09د و  02التقرير فجاء فيه التعريف الفزيولوجي للتلقيح ،استغرق مدةو 

. ثا 43د و  02 آراء فقد استغرق مدة  
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:ةلمعتحليل فئة اللغة المست-6  

):21(ة في العدد لمعالمست ويةاللغ المستويات يبين) 06(الجدول -6-1  

%النسبة المئوية  المستويات اللغوية التكرار 
51.51%  اللغة العربية 68 
12.12%  المصطلحات االجنبية  16 
36.36%  اللهجة العامية 48 
100%  المجموع 132 

  

):21(من العدد ) 06(التحليل الكمي للجدول -6-2  

اللغة العربية قد احتلت المرتبة األولى بمجموع ثمانية  أن) 06(نالحظ من خالل الجدول 
،لتليها في المرتبة الثانية اللهجة العامية بمجموع ثمانية %51.51ستين تكرارا أي ما يعادل و 

،ليأتي في المرتبة األخيرة المصطلحات األجنبية بمجموع %36.36أربعين تكرارا أي ما يعادل 
  .%12.12ستة عشر تكرارا أي ما يعادل 

 

):21(من العدد )06(التحليل الكيفي للجدول -6-3  

) 21(المتضمن للمستويات اللغوية المستخدمة في العدد )06(للجدول من خالل فراءتنا وتأويلنا 
ليليها فيما  نالحظ بأن النقاش الذي دار بين الدكاترة األخصائيين كان معظمه باللغة العربية ،

الحاالت التي تم عرضها  إلىإضافة  رشيد حميدي،. بعد اللهجة العامية أين تحدث بها المنشط د
ديك (مصطلحات األجنبية بنسبة ضئيلة المستخدمة من قبل الدكاترة لتأتي في األخير ال ،

  ).بليلي. مراد،أومزيان و د
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:تحليل فئة الفاعلين -7  

):21(يبين أهم الفاعلين في العدد ) 07(الجدول -7-1  

%النسبة المئوية  أهم الفاعلين التكرار 
83.33%  أطباء 25 

10%  مرضى 03 
 عائالت المرضى / /

3.33%  مسؤولين في قطاع الصحة 01 
3.33%  جمعيات معينة 01 
100%  المجموع 30 

 
):21(من العدد ) 07(التحليل الكمي للجدول -7-2  

نالوا نسبة كبيرة باعتبارهم أهم الفاعلين بمجموع  األطباءأن ) 07(نالحظ من خالل الجدول 
الثانية المرضى بمجموع ليليهم في المرتبة  ،%83.33خمسة و عشرون تكرارا أي ما يعادل 

و في األخير بنسبة متعادلة مسؤولون في قطاع الصحة  ،%10ثالثة تكرارات أي ما يعادل 
  .%3.33جمعيات معينة بمجموع تكرار واحد أي ما يعادل و 
  

):21(من العدد ) 07(التحليل الكيفي للجدول -7-3  

نالحظ أن األطباء هم األكثر مشاركة في هذا العدد ) 07(خالل قراءتنا لمعطيات الجدول  من
.و كان لهم دور كبير في تقديم المعلومات الخاصة بالتلقيح االصطناعي  

.ثا 23د و 14فالدكتورة أومزيان هداج استغرق حديثها مدة   
.ثا 39د و  11الدكتور ديك مراد استغرق حديثه مدة   

.ثا 02و  د 02بليلي استغرق حديثه مدة الدكتور   
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.ثا 23البيولوجية حميش غنيمة فقد تحدثت مدة   
كانت لألطباء المختصين ، ليأتي المرضى الذين استغرق حديثهم  األطولوعليه نرى بأن المدة 

فالدكتور ديك هو نفسه :عن قطاع الصحة و جمعيات معينة  المسئولون،أما  ثا 01د و 04
  .اإلنجابو الدكتورة أومزيان هي رئيسة جمعية  لإلنجابيس هبة طبيب مختص و رئ
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":الصحة للجميع"نتائج تحليل برنامج: المبحث الثاني  

 نتائج العدد األول: 

: نتائج فئة الموضوع يبين)1(ـ الجدول 1   

%النسبة المئوية  الموضوع المّدة الزمنية 
90,32 % ثا66د و 49   الداء السكري 
3,22 % ثا24د و 2   استشارات طبية 
6,45 % ثا24د و 4   أخبار الصحة 
100 % ثا14د و 56   المجموع 

 

بنسبة كبيرة احتل مدته " الداء السكري"أنه تّم معالجة موضوع) 1(نالحظ من خالل العدد
: من البث اإلجمالي للعدد األول ،ليتّم فيه التطرق إلى %90,32ثا ، بنسبة 66د و 49  

تعريفه ،أعراضه ،أسباب اإلصابة به ،مضاعفاته ،إضافة إلى عرض حاالت مصابة بهذا 
ثا ،بنسبة 24د و 2الداء ،أما الركن الثاني من البرنامج تمثل في استشارات طبية دامت 

،تّم من خاللها أخذ أراء المواطنون واستفسرا تهم ،ليأتي أخيرا الركن الثاني المتمثل  3,22%
.%6,45ثا ،بنسبة 24د و 4والتي استغرقت مدتها  في أخبار الصحة  
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:الهدفيبين نتائج فئة ) 2(لجدولـ ا 2  

%النسبة المئوية  األهداف المّدة الزمنية 
58,73 % ثا07د و 45   التوعية و التحسيس 
38,09 % ثا2د و 6   التفسير 
03,17 % ثا24د و 4   اإلخبار 
100 % ثا14د و 56   المجموع 

د 45تمثل في التوعية و التحسيس بنسبة كبيرة ،استغرقت مّدة ) 1(نالحظ أّن هدف العدد
 ،تّم من خالله تقديم مجموعة من النصائح و اإلرشادات التوعوية %58,73ثا ،بنسبة 07و

،الموجهة إلى األطفال بصفة خاصة والكبار بصفة عامة ،ليليه هدف " بدا السكري" الخاصة
،الذي تمثل في تفسير حدوث المرض ،التعرف  %38,09ثا ،بنسبة 2د و 6التفسير في مّد 

. الخ....عليه ، و أهم أسبابه وأعراضه  

لمتمثل في ثا ا24د و 04،استغرق مّدة  %03,17وفي األخير هدف اإلخبار بنسبة 
المؤتمرين ، األول، خاص بالداء السكري والثاني، يوم دراسي حول مرافقة القانون للطبيب 

   .العقلي

: يبين نتائج فئة المصدر) 3(ـ الجدول 3  

%النسبة المئوية  مصادر المعلومات المّدة الزمنية 

76,47% ثا04د و 31   دكاترة أخصائيون 
08,82% ثا46د و04   مواطنون 

02,94% ثا75   رؤساء جمعيات 

11,76% ثا25د و 18   رؤساء مصالح في المستشفيات 

100% ثا14د و56   المجموع 
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هم الدكاترة األخصائيون بنسبة ) 1(نالحظ أّن المصدر األولي للمعلومات في العدد
"  بداء السكري"ثا في تقديمهم للمعلومات الخاصة 04د و 31،استغرقوا مّدة  76,47%  

ثا،أما 25د و 18،استغرق حديثهم  %11,76مصالح في المستشفيات بنسبة ليليهم رؤساء 
ثا وفي األخير 46د و 4،دامت مّدة حديثهم  %08,82في المرتبة الثالثة المواطنون بنسبة 

. ثا76،دام حديثهم  %02,94رؤساء جمعيات بنسبة   

: يبين نتائج فئة الجمهور المستهدف) 4(ـ الجدول 4  

%النسبة المئوية  الجمهور المستهدف المّدة الزمنية 
32,89% ثا76د و 26   عائالت مرضى 

32,89% ثا76د و 26   مرضى 

19,73% ثا26د و 06   مسنين 

07,89% ثا37د و 03   الشباب 
06,57% ثا64د و 01   األطباء 
100% ثا14د و 56   المجموع 

 

كبيرة على أساس أّن وعائالتهم بنسبة ) األطفال(يستهدف فئة المرضى) 1(نالحظ أّن العدد
، بحيث خصصت لهم %32,89الخاص باألطفال ،بنسبة " الداء السكري"البرنامج يعالج 

. ثا من مّدة البث اإلجمالي76د و 26مّدة   

ألخذ الحيطة والحذر من هذا  %19,73ليستهدف في المرتبة الثانية فئة المسنين بنسبة 
الذين  %07,89لثة فئة الشباب بنسبة ثا ،أما في المرتبة الثا26د و 06المرض في مّدة 
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ثا أينما وجهت لهم نصائح حول التشخيص 37د و 03حضوا بمّدة زمنية معتبرة دامت 
. المبكر للمرض  

وهي نسبة ضئيلة جدا تمثلت في  %06,57و في األخير استهدف العدد فئة األطباء بنسبة 
د 01تجارب جاءت في مّدة التعرف على كيفية التعامل مع المرض ،تكوين أطباء وتبادل ال

. ثا64و  

    : يبين نتائج فئة القوالب الفنية المستخدمة) 5(ـ الجدول 5

%النسبة المئوية  القوالب الفنية المستخدمة المّدة الزمنية 
40% ثا73د و 07   التقرير 
20% ثا24د و 04   أخبار مختصرة 
30% 73د و 02   مقابلة 

10% ثا24د و 02   سبرا راء 

100% ثا14 د و56   المجموع 
 

تمثلت في أربعة تقارير  %40قالب التقرير الصحفي بنسبة ) 1(تّم استخدام في العدد
: ثا عرض من خاللهم73د و 07استغرقت مّدة  

. ـ التعريف الفيزيولوجي للمرض    

. ـ عرض حالة مصابة بهذا الداء   

. ـ توعية المواطنين حول المراقبة الشخصية لهذا المرض   

. ـ تقديم نداء إلى وضع قوانين بين محاكم رجال القانون والطب   
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دامت  %30و هذا من أجل إثراء هذا العدد ،إضافة إلى استخدام ثالث مقابالت بنسبة 
: ثا ،تّم الحديث فيهم عن73د و 02مّدتهم   

. ـ أهمية تشخيص المرض   

. ـ مضاعفاته   

. ـ أسباب ظهوره   

جان "،الثالثة مع " جان دانيال اللو"، الثانية مع" ن بيار كورجيهجا" األولى كانت مع الدكتور
. ثا24د و 2وذلك في مّدة  %10،أما قالب سبر اآلراء احتل نسبة " كلود صانيا  

الركن الثاني من البرنامج استخدم فيه قالب األخبار المختصرة أينما تّم التحدث عن مواضيع 
.  ثا24د و 04وذلك في مّدة  %20نسبة ب) تّم ذكرها سلفا(متعلقة بأخبار الصحة  

:  يبين نتائج فئة المستويات اللغوية المستعملة) 6(ـ الجدول 6  

%النسبة المئوية  اللغة المستعملة 
26,68 %  اللغة العربية 
08,97 %  مصطلحات أجنبية 

64,74 %  اللهجة العامية 
100 %  المجموع 

   

أّن أفراد البرنامج قد استعملوا بنسبة " الداء السكري" المتمثل في) 1(نالحظ من خالل العدد
وهذا ألنه موجه للمجتمع الجزائري الذي تختلف  %26,68كبيرة اللغة العامية بنسبة 

األمي والمثقف ،األجنبي والجزائري ،وهذا ما نراه أيضا : مستوياتهم الثقافية التعليمية منهم
التي احتلت المرتبة الثالثة بعد اللغة  %08,97الستخدامهم للمصطلحات األجنبية بنسبة 
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المستخدمة من طرف منشط  %26,28العامية واللغة العربية ،هذه األخيرة كانت بنسبة 
".حمزة عبان"وصحفي الميدان " يديرشيد حم"البرنامج   

: يبين نتائج أهم الفاعلين) 7(ـ الجدول 7  

%النسبة المئوية   أهم الفاعلين المّدة الزمنية 
60% ثا04و  د31   أطباء 
10% ثا18د و 02   مرضى 

10% ثا02و  01   عائالت مرضى 

20% ثا24د و 04   جمعيات معينة 

100% ثا14د و 56   المجموع 
  

أّن األطباء هم األكثر مشاركة وفاعلية " بالداء السكري"الخاص ) 1(نالحظ من خالل العدد
،من خالل تقديم المعلومات الخاصة بهذا المرض وتفسيرها ،استغرق حديثهم  %60بنسبة 
الجمعية الجزائرية لداء (ثا من البث اإلجمالي للعدد ، ليليهم الجمعيات 04د و 31مّدة 

استغرقت مدة  %20بنسبة ) السكري والجمعية الجزائرية ألمراض أطباء العقل الخواص
  .ثا24د و 04مشاركتهم في البرنامج 

د 03ّدة وذلك في م %10لتأتي مشاركة المرضى وعائالتهم بنسبة ضئيلة تمثلت بنسبة 
  .ثا20و
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 نتائج العدد السابع: 

:فئة الموضوع نتائج يبّين) 01(الجدول -1  

 

%النسبة المئوّية  الموضوع المدة الّزمنّية 
100 % ثا 37-د 53   األمراض الجلدّية 
100 % ثا 37-د 53   المجموع 

 
طيلة زمن  % 100تّم معالجة موضوع األمراض الجلدّية بنسبة ) 07(نالحظ أّن في العدد 

ثا ، أينما تّم الّتطرق إلى تعريف الّداء ، تفسير  37-د 53بث البرنامج الكّلي الذي دام 
أسبابه و مضاعفاته ، تقديم بعض الّنصائح الوقائّية المتعّلقة بهذا المرض بيدا أّنه لم تؤخذ 

).كأخبار الّصحة ، استشارات طبّية( اض األخرى بعين االعتباراألمر   

:هدافاألفئة  نتائج يبّين) 02(الجدول -2  

%الّنسبة المئوّية  األهداف المّدة الّزمنّية 
49.09 % ثا 06د و  10   الّتوعّية و التحسيس 
30.90 % ثا 03د و  08   الّتفسير 

20 % ثا    29د و 01     اإلخبار 
100 % ثا 37 و د 53   المجموع 

 

من خالل عرضه لموضوع األمراض الجلدّية إلى الّتوعّية و التّحسيس ) 07(يهدف العدد 
ثا ، وهذا بسبب خطورة هذا  06د و  10في مدة دامت  % 49.09بنسبة كبيرة تمّثلت في 

.المرض اّلذي يستوجب تقديم جملة من الّتدابير الوقائّية للحماية منه  
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إلى تفسير المرض ، أسبابه  أعراضه، طرق  % 30.90يهدف في المرتبة الثّانية بنسبة 
ليأتي أخيرًا الهدف اإلخباري بنسبة . ثوان  03دقائق و  08الوقاية منه في مدة دامت 

          . ثانية 29دقيقة و 01في مدة دامت ) % 20(ضئيلة 

:أهم مصادر المعلومات نتائج يبين) 03(الجدول -3  

%النسبة المئوية  مصادر المعلومات المدة الزمنية 
10.71 % ثا22د و06   دكاترة أخصائيون 
07.14 % ثا 49د و 04   مواطنون 
03.57 % ثا 26و د 03   رؤساء جمعيات 
78.05 % ثا 07د و 18     رؤساء في مصالح استشفائية 
100 % ثا 37و د 53   المجموع 

 

هم رؤساء في المصالح اإلستشفائية بنسبة ) 07(نالحظ أن المصدر األول في العدد 
ثا ،من المدة اإلجمالية للبرنامج عكس ما جاء في  07-د 18، شغلوا مدة    % 78.05
الدكاترة األخصائيون المصدر األول للمعلومات بينما رؤساء المصالح في )( 01(العدد 

و عادت المرتبة الثانية للدكاترة األخصائيين بنسبة )ثانيةالمستشفيات احتلوا المرتبة ال
استغرقوا  ،%07.14ثا،و ثالثا المواطنون فكان لهم دور بنسبة 22-د06في مدة  10.71%

باعتبارهم المصدر الثاني  %08.82الذي تمثلت نسبته ) 01(ثا عكس العدد 49-د 04مدة 
واستغرقوا مدة  %03.57جمعيات بنسبة ليأتي أخيرا رؤساء ال).01(بعد الدكاترة في العدد 

  .بينما احتلوا المرتبة الثالثة) 01(ثا على عكس ما جاء في العدد  26- د 03
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:فئة الجمهور المستهدف نتائج يبين) 04(الجدول -4  

%النسبة المئوية  الجمهور المستهدف المدة الزمنية 
27.27 % ثا 04د و  05   عائالت المرضى 
32.46 % ثا 13د و  14   المرضى 
12.98 % ثا 33د و  04   الشباب 
12.98 % ثا 33د و  04   المرأة 
12.98 % ثا  33د و  04  رجلال   
01.29 % ثا 31د و  01   األطباء 
100 % ثا 37د و  53  المجموع    

 

ليليهم جمهور عائالت  % 32.46يستهدف فئة األـطفال بنسبة ) 07(نالحظ أّن العدد 
ّذي ثا كما في العدد األول ال 04د و  05و قد استغرقوا مدة  % 27.27المرضى بنسبة 

. و عائالتهم   استهدف أيضًا فئة األطفال  

 % 12.98يستهدف في المرتبة الثّانّية فئة الّشباب و المرأة و الّرجل بنفس النسبة أّي   
ألطباء فلم أّما فئة جمهور ا.ثا من البّث اإلجمالي للبرنامج  33د و  04اّلذين شغلوا مّدة 

 01.29تكن الفئة المستهدفة بكثرة و هذا ما لحظناه من خالل النسبة المئوية المتمّثلة في 
  ثا 31د و  01و المّدة الّزمنّية ضئيلة و هي  %
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:القوالب الفنّية المستخدمة  نتائج يبّين) 05(الجدول -5  

%النسبة المئوّية   القوالب الفنّية المستخدمة المدة الّزمنية 
20 % ثا  45د و  01   الّتقرير 
60 % ثا 56د و  03   المقابلة 
20 % ثا 07د و  02   صبر آراء 
100 % ثا 37د و  53   المجموع 

 
المتمّثل في األمراض الجلدّية قالب المقابلة ثالث مّرات كنوع ) 07(تّم استخدام في العدد 

ثا ، عكس ما  56د و  03و اّلتي مّثلت الّنسبة األكبر ، استغرقت  % 60صحفي بنسبة  
أينما احتّلت المرتبة الثّالثة بعد الّتقرير ، هذا األخير احتّل المرتبة ) 01(جاء في العدد 

.الثانّية في هذا العدد  
قالب صبر اآلراء فاحتّل المرتبة األخيرة في هذا العدد و كذا في العدد الّسابق، و فيما  أّما

.يخّص األخبار المختصرة لم يتّم استخدامها  

:عملةيبّين أهم المستويات الّلغوّية المست) 06(الجدول -6  

%النسبة المئوّية   المستويات الّلغوّية المستعملة 
22.96 %  الّلغة العربّية  
30.52 %  المصطلحات األجنبّية  
46.54 %  الّلهجة العامّية 
100 %  المجموع 
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مثل العدد   %46.51تّم معالجة موضوع األمراض الجلدّية باستخدام الّلهجة العامّية بنسبة 
هذا ( % 30.52، لتليها المصطلحات األجنية بنسبة  % 64.74اّلتي جاءت بنسبة ) 01(

و تمّثل نسبة ضئيلة  % 22.96، ثّم الّلغة العربّية بنسبة ) الحتواء العدد مصطلحات علمّية 
.تعملها المنّشط و صحفي الميداناس  

:أهم الفاعلين نتائج يبّين) 07(الجدول -7  

%الّنسبة المئوّية   أهّم الفاعلين المّدة الّزمنّية 
37.5 % ثا 17د و  34   األطباء 
25 % ثا  19د و  05   المرضى 

12.5 % ثا 02د و  01   عائالت المرضى 
12.5 % ثا 08    جمعيات معّينة 
100 % ثا 37د و  53   المجموع 

 

و قد استغرقوا  % 37.5أن األطباء هم األكثر فاعلّية بنسبة )  07(نالحظ من خالل العدد 
 مّدة        

)) 01(مثلما جاء في العدد( ، وهذا ألنهم أصحاب االختصاص بالمعرفة  ثا 17د و  34
ثا ، أّما المرتبة األخيرة فتعود للفئة األقّل  19د و  5في مّدة  %  25ليليهم المرضى بنسبة 

د  6لمّدة   % 12.5مشاركة وهي عائالت المرضى و الجمعيات بنفس النسبة  إذ تمّثلت في
  . ثا  39و 
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 نتائج العدد أربعة عشرة:

:)14(يبين نتائج مواضيع العدد ) 01(الجدول -1  

%النسبة المئوية  أهم المواضيع المدة الزمنية 
88.57% ثا 09د و  55   التهاب المفاصل 
02.85% ثا 08   استشارات طبية 
02.85% ثا 21د و  01   دقيقة لصحتك 
05.71% ثا 36د و  03   أخبار الصحة 
100% ثا 39د و  06سا و  01   المجموع 

 

شغل مدة  %88.57عولج موضوع التهاب المفاصل الروماتويدي بنسبة ) 14(في العدد 
المتمثل في داء السكري ) 01(من البث اإلجمالي للبرنامج مثله مثل العدد  ثا 09د و  55

التلقيح االصطناعي، لتأتي فيما بعد األركان ) 21(األمراض الجلدية ،و العدد ) 07(العدد 
ثا ،تمحور  36د  03التي شغلت مدة  %05.71أخبار الصحة بنسبة :األخرى من البرنامج 

رصد الجزائري للمرأة إضافة إلى اليوم الدراسي الذي نظمته موضوعها حول أعمال قافلة الم
نفس الجمعية في والية قسنطينة الخاص بواقع مرض التهاب المفاصل الروماتويدي 

تواجدت ،) 07(ثا ، التي غابت في العدد  08شغلت مدة  %02.85استشارات طبية بنسبة 
ثا،كانت في  36د و  03شغلت مدة  %02.85،أما دقيقة لصحتك بنسبة ) 01(في العدد 

) 07(العدد تقرير لحياة مقطوف حول الغذاء الصحي فيما غاب هذا الركن األخير في 
  ).01(وتواجد في العدد 
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:يبين نتائج فئة الهدف) 02(الجدول -2  

%النسبة المئوية  األهداف المدة الزمنية 
52.32% ثا 45د و  28   التوعية و التحسيس  
30.95% ثا 11د و  24   التفسير 
06.66% ثا 36د و  03   اإلخبار 
100% ثا 39د و  06سا و  01   المجموع 

 

لمدة  % 52.32يهدف بالدرجة األولى إلى التوعية والتحسيس بنسبة ) 14(نالحظ أن العدد 
ثانية تمثلت في تحسيس المواطنين حول أهمية و ضرورة التشخيص المبكر  45دقيقة و  28

) 07(و العدد ) 01(اعفاته و هذا ما لحظناه أيضا في العدد لداء المفاصل و لتفادي مض
ثانية تمثل في  11دقيقة و  24لمدة  %30.95ليأتي التفسير في المرتبة الثانية بنسبة 

تفسير مراحل كيفية التشخيص و التعريف بالمرض،و أخيرا هدف اإلخبار الذي كان في ركن 
ثانية و هذا ما لحظناه في  36و دقائق  03شغلت  %06.66آخر من البرنامج بنسبة 

).07(و العدد ) 01(أهداف العدد   

:يبين نتائج فئة مصادر المعلومات) 03(الجدول -3  

%النسبة المئوية  مصادر المعلومات المدة الزمنية 
58.69% ثا 54د و  17   دكاترة أخصائيون 
04.87% ثا 02د و  02   مواطنون 
12.19% ثا 19د و  06   رؤساء جمعيات 
07.31% ثا 56د و  03   أساتذة 
100% ثا 39د و  06سا و  01   المجموع 
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شغلوا  %58.69هم الدكاترة األخصائيين بنسبة ) 14(نالحظ أن المصدر األول في العدد 
الذي كانت مصادره األولية ) 07(و عكس العدد ) 01(ثا ، مثل العدد  54د و  17مدة

% 12.19ليليه رؤساء الجمعيات بنسبة ، المستشفياتالمصالح في للمعلومات هي رؤساء 
للبرنامج ،أما األساتذة كمصدر ثالث  اإلجماليثا من البث  19د و  06استغرقوا مدة 

ثا الذي تمثل دورهم في  56د و  03ليشغلوا مدة %  07.31للمعلومات قدرت نسبتهم ب 
تأكيد على ضرورة مع ال ،التالميذ و توعيتهم بخطورة مرض التهاب المفاصل إلىنقل الرسالة 

وأخيرا المواطنون ).07(و العدد ) 01(التشخيص في المدارس فيما غاب دورهم في العدد 
ثا ، المتمثلون في الحاالت المصابة التي تم  02د و  02، شغلوا مدة %04.87بنسبة 

  .عرضها 

:يبين نتائج فئة الجمهور المستهدف) 04(الجدول -4  

%النسبة المئوية  الجمهور المستهدف المدة الزمنية 
09.09% ثا 09د و  03   المرضى 
06.81% ثا 56د و  01   المسنين 
34.09% ثا  36د و  03   الشباب 
45.45% ثا 55د و  29   المرأة 
04.54% ثا 24د و  01   األطباء 
100% ثا 39د و  06سا و  01   المجموع 

 

د  24حيث خصصت لها مدة  %45.45يستهدف فئة المرأة بنسبة ) 14(نالحظ أن العدد 
ثا، من المدة اإلجمالية باعتبارها العنصر األكثر تعرضا لهذا الداء،عكس ما لحظناه  55و 

.اللذان يستهدفان بكثرة المرضى) 07(و ) 01: (في العددين   
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ثا، باعتبارهم األكثر عرضة لهشاشة  36د و  03لمدة  % 34.09ليليه الشباب بنسبة 
ثا ،وذلك لتعريفهم بالمرض وتقديم  09د و  03لمدة  %09.09نسبة العظام ، ثم المرضى ب

.نصائح وقائية تساعدهم على العيش مع المرض و تفادي مضاعفاته  

ثا ،من خالل توجيه رسالة تتمثل في  24د و  01في مدة  %04.54أما فئة األطباء بنسبة 
.كيفية التشخيص و التعامل مع المريض  

):14(القوالب الفنية المستخدمة في العدد يبين نتائج ) 05(الجدول -5  

%النسبة المئوية  القوالب الفنية المستخدمة المدة الزمنية 
57.42% ثا 02د و  05   التقرير 
14.28% ثا 31د و  03   األخبار المختصرة 
14.28% ثا  24د و 02   المقابلة 
14.28% ثا  12د و  02   صبر آراء 
100% ثا 39د و 06سا و  01   المجموع 

 

 05دام مدته  %57.42تّم استخدام التقرير الصحفي بكثرة بنسبة ) 14(نالحظ أّن في العدد 
د 01ثا، تمحور مضمون التقرير األول حول التعريف الفزيولوجي للمرض لمدة  02د و 

ثا ، أما في التقرير الثاني تم الحديث عن األسباب المؤدية لهذا المرض في مدة  04و
ثانية تمحور موضوعه حول أهمية  27ثا ، ليليه تقرير آخر في مدة  28د و  01استغرقت 

د  03أما عن التقرير األخير فقد استغرق .التشخيص المبكر لتفادي الوصول إلى اإلعاقة
) 01(ثا ،الذي دار مضمونه حول عرض حالة مصابة بهذا الداء مثل ما جاء في العدد 01

لمقابلة الصدارة، لتليه قالب اإلخبار المختصرة أينما احتلت ا) 07(و عكس ما جاء في العدد 
أينما تم التحدث عن دور جمعية المرصد الجزائري للمرأة في تحسيسها من  %14.28بنسبة 
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ثا، أما عن قالب المقابلة فقد جاءت بنسبة  31د و  03خطورة هذا المرض استغرقت مدتها 
حايد من مستشفى بن عكنون تمثلت في الحديث الذي دار بين الدكتورة صبرينة  14.28%

و بين المريضة فريدة المصابة بهذا الداء بهدف إلقاء رسالة موجهة لألطباء عن كيفية 
ثا  24د و  02التشخيص الصحيح و للمرضى من أجل التقدم للعالج المبكر، دامت مدتها 

ور هتمثل في معرفة آراء الجم %14.28، ليأتي قالب صبر آراء بنفس نسبة قالب المقابلة 
.ثا 12 د و 02حول هذا المرض دام مدته   

:يبين نتائج فئة اللغة المستعملة) 06(الجدول -6  

%النسبة المئوية  المستويات اللغوية المستعملة 
24.20%  اللغة العربية 
30.58%  المصطلحات األجنبية 
45.21%  اللهجة العامية 
100%  المجموع 

 

هي اللهجة العامية ) 14(أن اللغة المستعملة في العدد ) 06(من خالل الجدول  نالحظ
وهذا دليل على أن الموضوع المطروح يستوجب استعمال اللهجة التي  %45.21بنسبة 

، ليليها ) 07،  01(يفهمها غالبية الناس،و هذا ما وجدناه أيضا في األعداد السابقة 
التي استعملتها الدكتورة رحال فاضية في الحديث  %30.58المصطلحات األجنبية بنسبة 

عن مرض التهاب المفاصل الن هناك بعض المصطلحات العلمية التي تفرض على 
صاحبها النطق باللغة األجنبية ، أما عن اللغة العربية التي احتلت المرتبة األخيرة بنسبة 

حميدي و هذا ما رشيد . ، نجدها قد استعملت فقط من طرف منشط البرنامج د 24.20%
).07(و العدد ) 01(نالحظه أيضا في العدد   
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:يبين نتائج فئة الفاعلين) 07(الجدول -7  

%النسبة المئوية  أهم الفاعلين المدة الزمنية 
74.07% ثا 42د و  10   األطباء 
07.40% ثا 47د و  01   المرضى 
03.70% ثا 34   مسؤولون عن قطاع الصحة 
14.81% ثا 19د و  07   جمعيات معينة 
100% ثا 39د و  06سا و  01   المجموع 

 

أن فئة األطباء هم األكثر فاعلية في تقديم هذا البرنامج ) 07(نالحظ من خالل الجدول 
و ذلك من خالل تقديم مجموعة من المعلومات المتعلقة بمرض التهاب  %74.07بنسبة 

الذي يحتاج إلى الشرح و التفصيل أكثر من أهل االختصاص   المفاصل الروماتويدي
و العدد ) 01(ثا ، و هذا ما لحظناه أيضا في العدد  42د و  10استغرق حديثهم مدة 

المتمثلة في جمعية المرصد  %14.81، ليليهم في المرتبة الثانية الجمعيات بنسبة ) 07(
ل التوعية و التحسيس خاصة العنصر الجزائري للمرأة و عن الدور الذي تقوم به من خال

المتمثل في داء ) 01(ثا، و هذا ما نجده في العدد  19د و  07النسوي ، في مدة دامت 
السكري و عكس ما جاء في العدد السابع بنسبة ضئيلة جدا و في مدة زمنية قصيرة لتأتي 

حالتهم  ثا ليتم الحديث عن 47د و  01فئة المرضى بنسبة ضئيلة و في مدة استغرقت 
وكيفية تعرضهم لهذا المرض ، فيما غاب الحديث عن عائالتهم ، عكس ما جاء في العدد 

و في مدة  %03.70، و أخيرا المسؤولون عن قطاع الصحة بنسبة ) 07(و العدد ) 01(
ثا، تم فيها الحديث عن ضرورة العالج المبكر اللتهاب المفاصل الروماتويدي  34استغرقت 

المتمثل في ) 07(المتمثل في داء السكري و العدد ) 01(في العدد  و هذا ما لم نجده
.األمراض الجلدية  
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 نتائج العدد واحد وعشرون:

:فئة الموضوع نتائج يبين) 01(الجدول -1  

%النسبة المئوية  الموضوع المدة الزمنية 
96.29% ثا 27د و  53   التلقيح االصطناعي 
3.70% ثا 04   استشارات طبية 
100% ثا 31د و 53   المجموع 

 
أنه تم معالجة موضوع التلقيح االصطناعي بنسبة كبيرة تمثلت ) 21(نالحظ في العدد 

، و لم يخصص لموضوع آخر في هذا العدد ثا  27د و  53،طيلة مدة %96.29في 
) 14(و العدد ) 01(ثوان عكس ما جاء في العدد  04إال ركن استشارات طبية مدة 

. خصص لركن آخر تمحور موضوعه حول أخبار الصحة  
 

:فئة الهدف نتائج يبين) 02(الجدول -2  

%النسبة المئوية  األهداف المدة الزمنية  
11.36% ثا 16د و 10   التوعية و التحسيس  
61.36% ثا 28د و 18   التفسير 
27.27% ثا  16د و  05   االخبار 
100% ثا 31د و  53   المجموع 

 
يهدف بالدرجة األولى إلى تفسير موضوع التلقيح االصطناعي ) 21(نالحظ أن العدد 
 %61.36وذلك بنسبة ...)تعريفه،المراحل التي يمر بها،راي الدين فيه(من كل النواحي 

ثا ،بينما اإلخبار يأتي في المرتبة الثانية بنسبة  28د و  18خصصت له مدة 
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ثا من المدة اإلجمالية للبرنامج عكس ما  16د و  05خصصت له مدة  27.27%
التي هدفت بالدرجة األولى إلى التوعية ) 01،07،14(لحظناه في األعداد السابقة 

.التحسيسو   

:درفئة المص نتائج يبين) 03(الجدول -3  

%النسبة المئوية  مصادر المعلومات المدة الزمنية 
73.52 % ثا 43د و  28   دكاترة أخصائيون 
17.64 % ثا 05د و  06   مواطنون 
02.94 % ثا 25د و  01   رؤساء جمعّيات 
02.94 % ثا 13د و  03   أئّمة في أصول الفقه 
02.94 % ثا 44   رؤساء مصالح اشتشفائّية 
ثا 31د و  53  % 100  المجموع 

 
أّن الّدكاترة األخّصائيين هم المصدر األّول بنسبة )  21(نالحظ من خالل العدد 

العدد ) 01(ثا و هذا ما رأيناه في العدد  43د و  28، ُخّصصت لهم مّدة  % 73.52
 % 17.64، أّما فيما يخّص المرتبة الثّانّية فتمّثلت في المواطنين بنسبة ) 14(

ثا ، ليليهم رؤساء جمعّيات و أئّمة في أصول الفقه  05 د و 06وخّصصتلهم مّدة 
. % 02.94ورؤساء مصالح استشفائّية بنفس الّنسبة و اّلتي ُقّدرت ِبـ   

:فئة الجمهور المستهدف  نتائج يبّين) 04(ـ الجدول   4  

%الّنسبة المئوّية   الجمهور المستهدف المّدة الّزمنّية 
02.12 % ثا 06د و  05  المرضى عائالت   
48.93 % ثا 11د و  48   المرأة 
48.93 % ثا 11د و  48   الّرجل 
100 % ثا 31د و  53   المجموع 
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نالحظ من خالل هذا العدد أّن المرأة و الّرجل هما الفئة المستهدفة بنسبة كبيرة قّدرت بِـ 
 )07(و العدد ) 01(ثا، و هذا عكس ما لحظناه في العدد  11د و  48لمّدة  % 48.93

  .فاستهدف  بنسبة كبيرة المرأة) 14(المرضى و عائالتهم هم المستهدفين بدرجة كبيرة أّما العدد 
  
 

:ة مدخالمست الفنية فئة القوالب نتائج يبّين) 05(ـ الجدول   5  

%الّنسبة المئوّية  ةمدخالمست الفنية القوالب المّدة الّزمنّية   
22.22 % ثا 51د و  05   ريبورتاج 
11.11 % ثا 09د و  02   تقرير 
55.55 % ثا 35د و  09   مقابلة 
11.11 % ثا 43د و  02   صبر آراء 
100 % ثا 31د و  53   المجموع 

 
بنسبة كبيرة " الحديث " أّنه تّم استخدام قالب المقابلة ) 21(نالحظ من خالل العدد    

من البّث اإلجمالي و هذا ما  ثا 35د و  09حيث خّصصت لها مدة  % 55.55
فتّم استخدام قالب التقرير ) 14(و العدد ) 01(أّما العدد ) 07(لحظناه أيضا في العدد 

.بكثرة   
ثا، ليأتي  51د و  05خصصت له مدة  % 22.22ليليها فيما بعد قالب الربورتاج بنسبة     

، خصصت للتقرير  % 11.11أخيرا قالب الّتقرير و صبر اآلراء بنسبة متعادلة قّدرت بـ
  .ثا  43د و 02ثا أّما صبر اآلراء فخصصت له مدة  09د و  02مدة 
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:ة لمعفئة الّلغة المست نتائج يبّين) 06(ـ الجدول   6  

%النسبة المئوّية   المستويات الّلغوّية المستخدمة 
51.51 %  الّلغة العربّية 
12.12 %  المصطلحات األجنبّية 
36.36 % العامّيةالّلهجة    
100 %  المجموع 

  
 51.51أّن أفراد البرنامج قد استخدموا بكثرة الّلغة العربّية بنسبة ) 21(نالحظ من خالل العدد 

% .  
، أينما استخدمت الّلهجة ) 14(، ) 07(، ) 01(عكس ما لحظناه في األعداد الّسابقة 

.العامّية بكثرة   
الخاص بموضوع التلقيح االصطناعي ) 21(نالحظ أّن استخدام الّلغة العربّية في العدد 

استوجب الحديث بالّلغة العربية، و هذا راجع لضرورة استعمال هذه المصطلحات بهذه الّلغة 
......).بنوك الّنطف،  حضانة البويضة( لحداثتها   

 

:أهّم الفاعلين نتائج يبّين) 07(ـ الجدول   7  

%النسبة المئوّية   أهّم الفاعلين المّدة الّزمنّية 
83.33% ثا 05د و  28   أطباء 

10 % ثا 02د و  04   مرضى 
03.33 % ثا 39د و  11   مسؤولون في قطاع الّصّحة 
03.33 % ثا 23د و  14   جمعيات معّينة 
100 % ثا 31د و  53   المجموع 
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 % 83.33الّصدارة في المشاركة و ذلك بنسبة أّن األطباء نالوا ) 21(نالحظ في العدد   
ثا من البّث اإلجمالي للبرنامج ، و هذا ما لحظناه  05د و  28حيث خصصت لهم مدة 

) ).14(، ) 07(، ) 01( (في األعداد السابقة   

) 07(ثا مثلما جاء في العدد  02د و  04في مدة دامت  % 10ليليهم المرضى بنسبة 
%.03.33الّصحة و جمعّيات معّينة بنسبة متعادلة قّدرت ب أخيرا مسئولون عن قطاع و   
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:المتمثلة في " الصحة للجميع"من خالل تحليلنا ألربعة أعداد من برنامج   

داء السكري ): 01(العدد *    

األمراض الجلدية ): 07(العدد *    

الروماتويديالتهاب المفاصل ) : 14(العدد *    

التلقيح االصطناعي): 21(العدد *    

:باستخدام أداة تحليل المضمون توصلنا إلى النتائج اآلتية   

ـ المواضيع التي تمت معالجتها في األعداد األربعة  كلها مواضيع طبية صحية نالت نسبة 
تعريفه ( معتبرة من البث اإلجمالي للبرنامج ، تم من خاللها معالجة المرض من كل جوانبه 

إضافة إلى تخصيص أركان أخرى في ) ،أسبابه ، أعراضه ، مضاعفاته و طرق الوقاية منه 
. أخبار الصحة التي كانت لها عالقة بالموضوع المعالج:البرنامج تمثلت في   

ها ااستشارات طبية قصد إحياء التفاعلية بين الجمهور والبرنامج، أما دقيقة لصحتك فالحظن
.ط وذلك من أجل إثرائهفق) 14(في العدد   

المعلومات المقدمة هي معلومات أغلبها في متناول الكثير من المواطنين و ال يحتاجون إال 
للرجوع إلى شبكات التواصل االجتماعي للتعرف إليها متصلة بالتجارب و الصور 

ةـدراسـج الـتائـن  
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التوضيحية التي يستحي المجتمع الجزائري عرضها العتبارات اجتماعية و دينية تتنافى و 
.علمية المواضيع  

ـ تمثل الهدف التي تصب إليه األعداد األربعة في التوعية والتحسيس بنسبة كبيرة عكس 
. الخاص بالتلقيح االصطناعي الذي هدف إلى تفسير هذه العملية) 21(العدد   

داء السكري  ( المصدر األولي للمعلومات عن المواضيع المعالجة : ـ في األعداد األربعة 
هو الدكاترة ) فاصل الروماتويدي ، األمراض الجلدية و التلقيح االصطناعيالتهاب الم

فرؤساء المصالح ) 07(األخصائيون باعتبارهم أهل المعرفة و االختصاص ، أما في العدد 
.االستشفائية هم الذين مثلوا المصدر األولي للمعلومات   

معالجة المواضيع الطبية في األعداد األربعة الحظنا أن غالبية المواضيع وجهت إلى  ـ عند
أما  األطفال،استهدف فئة ) 07(و العدد ) 01(فئة األطفال و المرأة حيث نالحظ في العدد 

.استهدف المرأة و الرجل) 21(و العدد ) 14(عن العدد   

طروحة في األعداد األربعة تم استخدام قالبي ـ أثناء المعالجة اإلعالمية للمواضيع الطبية الم
التقرير الصحفي  و المقابلة بنسبة كبيرة  ، وكان من المستحسن لو تم استخدام قالب 

).الحالة(الوصف  ىالربورتاج العتماده عل  

ـ في النقاش و المعالجة اإلعالمية لألعداد الطبية األربعة تم استخدام اللهجة العامية بنسبة  
فقط، و هذا بدليل أن ) 21(س اللغة العربية التي استخدمت بكثرة في العدد كبيرة عك

ٕايصالها و المواضيع موجهة إلى مختلف شرائح المجتمع و كونها علمية استوجب تبسيطها 
.بلغة أقرب إلى الجمهور  



                                        ا�ط�ر ا��ط����
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ـ شارك في تقديم البرامج المعالجة األطباء بحيث كان لهم الدور الكبير من خالل تقديم 
 إلىنالحظ أن البرنامج يفتقر  ، حيثمات الخاصة بالمواضيع المطروحة و شرحهاالمعلو 

.عنصري الفاعلية و الوظيفية و يرتكز على النظريات فقط  
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  تمــــــــــــهيد

بقسنطينة لتوزع محطات الربط في التراب  1968بالتلفزيون في الجزائر سنة  االهتمامبدأ 

،الجزائرية ،سميرة  ، لتتفرع القنوات من العامة إلى الخاصة كالهقار 1970الجزائري منذ سنة 

الخ ،إضافة إلى الشروق التي تفرعت هي بدورها إلى الشروق اإلخبارية والشروق ......

التثقيفية ،الترفيهية ،الدينية :،هذه األخيرة تعرض مجموعة من البرامج المختلفة منها العامة 

.والعلمية...  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفـصل الثاني



 
144 

 قائـــمة المراجـــع

 الكـــتـب:

اإلعالم الطبي والصحي ، دار الراية للنشر والتوزيع ، عمان سنة : أبو سمرة محمد  -01

2010 .  

تقنيات ومناهج البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية  بن : ألجندلي عبد الناصر -02

.  2005عكنون ، الجزائر ، سنة   

منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، الطبعة الثانية، دار : أنجرس مورس -03

. 2004القصبة، الجزائر، سنة   

تلفزيونية ،الطبعة الثانية ،دمشق سنة أديب خضور ،الصحافة ال: بروتسكي ،ترجمة -04

2009 .  

مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، طبعة الثالثة،بن : بن مرسلي أحمد -05

. 2007عكنون ، الجزائر ، سنة   

التلفزيون الفضائي وأثره على الشباب في الجزائر ، دار الهدى  عين : بوعلي نصير - 06 

. 2005ميلة، سنة   

.  2007تحليل المحتوى في علوم اإلعالم واالتصال، الجزائر، سنة : ر يوسفتما -07  

األسس العلمية لمناهج البحث االجتماعي، دار طليعة للطباعة : الحسن إحسان محمد -08

. 1982والنشر، بيروت، سنة   



 
145 

و اإلعالم ـ إشكالية التخطيط والممارسة ـ دار جرير للنشر : الدليمي  محمد عبد الرزاق -09

. 2010التوزيع ، عمان ، سنة   

مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر : زهير إحدادن -10

. 2002،سنة   
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تحليل المحتوى في اإلعالم، دار ومكتبة الهالل،بيروت سنة : عبد الحميد محمد -14

2009.  
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اعتمدنا في دراستنا على أسلوب تحليل المضمون كأداة لتحليل العينة المعنية بالدراسة 

لشهرين  2013المتمثل في أربعة أعداد من برنامج الصحة للجميع ، على مدى سنة كاملة 

. متتاليين  

 ملحق رقم(01): 

 دليل استمارة تحليل المضمون:

: فئات التحليل و مؤشراتها  

فئات التي تجيب على سؤال ماذا قيل؟ *        

 1/ فئة التوزيع الشهري للعينة:  

سبتمبر ـ         

ـ أكتوبر         

ـ نوفمبر         

 2/ فئة دورية عرض البرنامج: 

ـ يومية        

ـ أسبوعية        

ـ نصف شهرية        

ـ  شهرية       

 3/ فئة المواضيع التي يعالجها البرنامج: 

ـ داء السكري       

ـ إلتهاب المفاصل الروماتويدي       

ـ التلقيح االصطناعي       

ـ األمراض الجلدية       

ـ استشارات طبية       
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ـ دقيقة لصحتك       

ـ مواضيع أخرى       

 4/ فئة أهداف البرنامج: 

ـ التوعية و التحسيس       

ـ التفسير      

ـ اإلخبار      

ـ أهداف أخرى      

 5/ فئة مصادر معلومات البرنامج: 

ـ دكاترة أخصائيون     

ـ أطباء عامون     

ـ مواطنون     

ـرؤساء جمعيات        

ـ أساتذة     

ـ أئمة في أصول الفقه     

ـ رؤساء مصالح في المستشفيات     

مخابر التكوين ـ     

 6/ فئة الجمهور المستهدف: 

ـ المرضى     

ـ األطفال     

ـ المسنين     

ـ الشباب     

ـ المرأة     

ـ الرجل     

ـ األطباء     
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الفئات التي تجيب عن السؤال كيف قيل؟ *  

 7/ القوالب الفنية المستخدمة:   

ـ روبورتاج     

ـ تقرير     

ـ أخبار مختصرة     

شريط فيديو ـ     

ـ مقابلة     

ـ سبر آراء     

ـ أسئلة أخرى     

 8/ المستويات اللغوية المستعملة: 

ـ اللغة العربية     

ـ المصطلحات األجنبية     

ـ اللهجة العامية     

 9/ فئة الفاعلين: 

ـ أطباء     

ـ مرضى     

ـ عائالت المرضى     

ـ المسؤولين عن قطاع الصحة     

جمعيات معينة ـ     

ـ جمعيات أخرى     

 

 *وحدة التحليل: 

ـ و حدة الموضوع    

  ـ وحدة الزمن  
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):02(رقم ملحق  

: شرح المصطلحات المفتاحية الخاصة باألعداد  

:    داء السكري    

النوع األول يتوقف البنكرياس عن إنتاج األنسولين أو ينتجه بمقادير ضئيلة  :هو أنواع 

.جدا،عادة تبدأ هذه الحالة عند األطفال و الشباب  

النوع الثاني عندما يقوم البنكرياس بصنع مقادير طبيعية أو حتى زائدة من األنسولين، لكن 

.يصيب كبار السن الجسم يصبح غير حساس لألنسولين أو مقاوما لتأثيراته و هو  

  (1) .النوع الثالث يعرف بسكري الحمل ، يصيب النساء أثناء الحمل

 )2 (  Insulinاألنسولين     

يستعمل األنسولين لعالج مرضى داء البول السكري ،و عندما يصاب اإلنسان بهذا المرض 

اسمها توجد غدة كبيرة ..يحدث خلل في جسمه يمنعه من استخدام السكر إلنتاج الطاقة 

.البنكرياس تصنع مادة األنسولين   

  )3(
Pancreas     البنكرياس 

هو غدة كبيرة تقع خلف المعدة قريبا من الجزء األول من األمعاء الرقيقة ، يفرز العصارات 

.الهضمية إلى األمعاء الدقيقة عبر أنبوب يعرف باسم قناة البنكرياس  

 

                                                           

،آكاديميا للنشر الموسوعة الطبًية لألسرة محمد حسان ملص ، أمين األيوبي،:فيتر فرمي، ترجمة .د ـ )1(

  . 65.،ص 2004الطباعة،بيروت  

، دار العلم  4.، ط )عربي ، انكليزي ، فرنسي (قاموس ثالثي اللغات : المورد الثالثي روحي البعلكي ، .دـ   )2(

 . 51.،ص 2008للماليين بيروت ، 

  .52.روحي البعلكي ، نفس المرجع ،ص.دـ   )3(
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 : Arthritis المفاصل التهاب      

التهاب لمفصل أو لمجموعة من المفاصل، يبرز من خالل ألم معين و انتفاخ، تصلي  هو

  (4) .معين، أو احمرار

يعرف أيضا أنه يؤدي إلى إصابة األغشية الزليلية بااللتهاب ،تتورم المفاصل وتيبس ثم 

)5(.تتشوه آخر األمر   

 : Psoriatic الصدفية     

)6(.هي طفح من البقع الحمراء المغطاة بقشرة بيضاء و سميكة   

.و هي تشبه التهاب المفاصل  و يتسبب هذا المرض بالتهاب المفاصل الروماتويدي  

:القراض                    

يبدو هذا النوع من السرطانات الذي يسمى القارضة ، تأتي كآلليء صغيرة تتوسطها قرحات 

حات القارضة بشكل أساسي الجلد المعرض ألشعة الشمس و مفتوحة ،و تصيب القر 

)7(.خصوصا حول األنف و العين  

 

 

 

 

                                                           

أنواعها ، عوارضها،طرق عالجها :(، قاموس األمراض موسوعة كل العائلة : صحتنا فؤاد شهين ، .د  ـ   )4(

  . عويديات للنشر والطباعة ،بيروت

 . 109ذ، ص .س . ، م  الموسوعة الطبية األسرةمحمد حسان ملص ، : فيتر فرمي ، ترجمة.دـ  )5(

 . 337فؤاد شهين ، نفس المرجع ، ص .دـ   )6(

  .109محمد حسان ، نفس المرجع ، ص:فيتر فرمي ، ترجمة.دـ  )7(
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    : Inflamatoire      اإللتهاب  

الدفاعية التي يقوم بها الكائن الحي ضد المؤثرات  هو سلسلة من التفاعالت النسييجية

(8) .المهاجمة والتي تؤدي إلى حدوث تغيرات في األنسجة و األوعية الدموية 
 

:   العالج البيولوجي        

)9(.عاناه و داواه: و المريض.زاوله و مارسه: عالج الشيء: عالج  

بشكل أفضل من خالل استخدام العالجات البيولوجية تساعد جهاز المناعة على العمل 

)10(.المواد التي تحدث بشكل طبيعي في الجسم   

:         المضادات الحيوية        

هي مادة تدمر بعض الجراثيم  أو تحول دون نموها ،اكتشفه الكسندر فلمسنغ و استخدمه 

)11(.1929أول مرة سنة   

:بطانة الرحم المهاجرة         

)12(.األنسجة تسمى بطانة الرحم توجد داخل تجويف الرحم من  

        : Le depistage المبكر التشخيص         

الخ من قبل الطبيب و ...التنفس،الهضم:هو فحص جسم المريض ، نبضه ،عمل أجهزته

.طرح بعض األسئلة على المريض إضافة إلى اكتشاف و توقع الصعوبات التي قد تطرأ  

 

 

                                                           

   ـ (8)
Arabia.baby center.com.22.04.2015/13 :00.  

 .505، ص 1971، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  قاموس عربي عربي محمد هادي اللحام ، محمد سعيد،.دـ  )9(

 .Www.staretimes.com.22.04.2015/14;00   ـ (10)

 .32،ص2005،الجزء الخامس، الطب الهندي ، دار نوبيليس ، الموسوعة الصحية الشاملةسمير عازار ، .د  ـ )11(
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  ـةــــــــــاتمــــــــالخــ

  

ب تعريف منظمة الصحة حس  ـ" بالراحة الجسدية و العقلية  اإلحساس" إن الصحة        

الجسد و مختلف أنماط عمله ،حيث  اتجاههي أيضا حالة من الالشعور السعيد   ـالعالمية  

الصعيد األول بين االهتمامات ،وذلك بفضل تقدم الطب   إلىعند الكثير من األفراد  انتقلت

. وبسبب تطور اإلعالم    

الشروق العامة من بين القنوات الجزائرية التي اهتمت بالمجال العلمي، حيث عالجت       

جَمة طبية صحية ، تهم مختلف شرائح  مواضيع" الصحة للجميع "من خالل برنامج 

..مواطن الجزائريال انشغالالمجتمع ، عَرفت وفَسرت بعض األمراض و األوبئة كانت محل   

نتيجتنا من خالل  ، لتكوندراستنامن هذا البرنامج حللنا أربعة أعداد التي كانت محل     

بصيغة بسيطة عادية  معرفة كيف تتم المعالجة اإلعالمية للمواضيع الطبية أنها عولجت

من خالل التعريف بالمرض من كل جوانبه  الجزائري،أسلوب يفهمه المواطن  مفهومة،بلغة   

بالموضوع الدكاترة األخصائيون الذين مثلوا المصدر األولي للمعلومات وقد تولى اإللمام 

عية الموجهة خاصة إلى المرضى دون تغاضي النظر إلى الفئات الباقية ، وذلك بهدف التو 

. و التحسيس   

وٕاعالميا استخدمت بكثرة التقارير الصحفية و التي خصصت لها نسبة معتبرة من المدة     

   ، إذ من المستحسن استخدام الروبورتاجات كونها قوالب تعتمد الوظيفية اإلجمالية للبرنامج

.  و الوصف الدقيق  
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في كيفية تناوله و الحجم الساعي  ورغم كل المجهودات المبذولة إال أن النقص بادٍ     

المخصص له ، دون إعطاء األهمية لبعض الفاعلين في البرنامج كالمرضى وأوليائهم 

  .) التفاعلية(باعتبارهم المعنيين باألمر لينحصر النقاش بين المنشط والدكاترة فقط 


