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 إىداء

إذا مالت الشمس إلى الغروب  وزالت اليموم عن الق لوب،وجلست أفكر في  
القريب والبعيد  ف أرجو أن تكون في الذكرى نصيب ف الذكرى ناقوس يدق  

 عالم النسيان ويذكر األصدق اء بالخالن .

يشرفني أن اىدي ثمرة جيدي إلى الحضن الدافئ والق لب الحي والى العين  
لتسير على راحتي إلى من عانق دمعيا آالم فراقي فكان  التي ق اطعت النوم  

لي يسر بحيرتي إلى من رعتني صغيرا لتبعد الشق اء عني فكنت عندىا الحلم  
 والمنى والمستقبل إلى أمي الغالية والحنونة أطال اهلل في عمرىا .

إلى من اخذ بيدي إلى المدرسة وزرع فيا الثقة في الحاضر وأشبعني باألمل  
 ول المستقبل إلى والدي العزيز أطال اهلل في عمره.الباسم ح

    إلى جدتي رحميا اهلل واسكنيا فسيح جناتو إلى أخي العزيز نور الدين    
وزوجتو سمية إلى أختي ف اطمة وزوجيا مصطفى وأختي الصغير ليندة والى كل  

 األق ارب الذي اعرفيم عن قريب أو بعيد .

حقة كانت أقرب من نفسي إخوتي  وال أنسى التي عشت معيم الصداقة ال
 ، حورية .خديجةوصديق اتي :خيرة ،سوسو ،

 .كن ليم المودة والمحبةأكل من    ىلإ

 حورية                                                                



 

 اىداء

الحمد هلل الذي ىدانا إلى الف الح و سدد خطانا إلى النجاح انو نعم المولى و نعم  
النصير اىدي ثمرة ىذا العمل إلى من أرضعتني الحب و الحنان إلى التي  

جعلت الجنة تحت أقداميا إلى نور حياتي أمي الحبيبة الغالية .إلى من جرع  
ليقدم لنا لحظة السعادة     الكأس ف ارغا ليسقي لي قطرة حب إلى من كلت أناملو

إلى من حصد األشواك عن دربي ليميد لي طريق العلم و الذي أتشرف بحمل  
اسمو أبي الغالي .إلى روح جدتي رحميا اهلل  و اسكنيا فسيح جنانو .إلى  

الق لوب الرقيقة إلى من يذكرىم فؤادي دائما إخوتي و أخواتي رعاىم اهلل و  
ى أختي حليمة و زوجيا  إلى الكتاكيت  باألخض أختي فصيلة و زوجيا و إل

الصغار يحفظيم اهلل زين الدين إسماعيل عبد الق ادر إحسان إلى عبد الصمد  
 المشاغب إلى ابتيال .

و ال أنسى من عشت معين الصداقة الحقة  صديق اتي حورية ،خديجة ،سوسو  
 حورية  ،إلى كل من يحمل لقب بلق اسم
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 شكر وتقدير

بادئ بدء نشكر اهلل تعالى على النعمة الجليلة ،انو تبارك وتعالى أىدانا  
بالصحة والقوة وكان لنا عونا ودعما نحمده عز وجل انو وىبنا التوفيق  

داد مذكرة التخرج ونرجو أن يكون ذخرا  والسداد ومنحنا الرشد والثبات إلع
 في ميزان الحسنات يوم القيامة  

نتوجو بكلمة شكر مفعمة بمعاني االحترام والتقدير إلى كل من وجينا إلتمام  
ىذا العمل بنجاح ألستاذنا الكريم "بوعمامة العربي" ف لو كل الشكر والتقدير  

شكر كافة أساتذتنا    والى كل من وجينا في إتمام ىذا العمل كما نتقدم إلى
في قسم اإلعالم واالتصال وإلى أغلى ما في الوجود الوالدين الكريمين الذين  

 ما غبنا عن عيونيم لحظة واحدة أطال اهلل في عمرىم  

نوجو تحية عرف ان وامتنان إلى الذين علموني حمل الق لم ومخارج الحروف  
خير خلق لخير    ومعاني الكلمات والذين أعطوا دون مق ابل من اجل أن نكون

سلف أساتذتنا الكرام من الطور االبتدائي إلى الجامعي دون أن ننسى كل  
من ساعدنا طيلة الدراسة من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة وباألخص مذيعة  

 البرنامج الصحي في إذاعة مستغانم المحلية "حكيمة فراح"

 نة مثواكم .نقول لكم بارك اهلل لكم وجعليا في ميزان حسناتكم وجعل الج
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تناولنا من خالل دراستنا دور اإلذاعة المحمية في نشر الوعي الصحي لدى المرأة      

الماكثة بالبيت والمواتي يستمعن لمبرنامج الصحي "صحتك هي دنيتك"بإذاعة الجزائر 

 .مستغانمب

وبعد تحديد موضوع الدراسة تطرقنا إلى جممة من اإلجراءات المنهجية حيث اتبعنا      

المنهج الوصفي ألنه األسموب األكثر استخداما في الدراسات اإلعالمية ،وهو أكثر مالئمة 

لدراستنا ،كما اعتمدنا عمى استمارة االستبيان لجمع المعمومات والبيانات ،واعتمدنا عمى 

 عد جمع البيانات والمعمومات وعرضها وتحميمها توصمنا إلى:وب قصديةالعينة ال

من خالل تحميل ومناقشة نتائج الدراسة إلى أن برنامج" صحتك هي دنيتك "يساهم في      

إثراء المرأة الماكثة بالبيت بالمعمومات وذلك من خالل المواضيع الصحية المختمفة التي تبثها 

دارة شؤون بيتها وكل ما اإلذاعة،أي من خالل تزويدها بالمعم ومات حول ما يخص عائمتها وا 

يتعمق بأسرتها مثل الحفاظ عمى نظافة البيت والوقاية من األمراض والحرص عمى غذاء 

 أطفالها المتكامل لنموهم جيدا.
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Résumé de l’étude :  

       Nous  avons parlé dans notre étude du rôle de la radio dans la 

sensibilisation de la santé chez les femmes rester à la maison  , 

et qui écoutions programme de santé «  votre santé est votre vie » 

diffusion Algérie Mostaganem .  

      qui diffuse après avoir déterminé l’objet de l’étude nous avons 

parlé d’un certain nombre de procédures méthodologiques ou nous 

suivons l’approche descriptive ,car il est la technique la plus 

couramment utilisée dans les études des médias et est plus 

approprié pour notre étude que nous comptions sur le questionnaire 

pour recueillir des données et des informations, et nous choisissons 

l’échantillon aléatoire.  

     après la collectes et la présentation et l’analyse  des données 

sont venus nous : 

     Le programme de « votre  santé est votre vie  » à donné 

beaucoup des informations à la femme, et à travers divers sujets de 

santé qui diffusent à la radio soit en leur fournissant des informations 
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sur les conditions de sa familles es de la gestion des affaires de la 

maison et tout ce qui concerne sa famille, comme garder la maison 

propre pour la prévention de la maladie et d’assurer une alimentation 

saine pour leurs enfants et un son intégré et bon pour la croissance. 
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     Study summary : 

     In our study , we discussed the role of radio in spreading the 

health awareness of housewife , who listen to the health program 

« your health is your life »in the radio of Mostaganem  . 

We addressed a number of methodological procedures .we followed 

the descriptive approach because it is the most widely used method 

in media studies .It is more suitable for our study .We also relied on 

the questionnaire to collect data and information on the random 

sample after collecting data, presentation and analysis we reached: 

The program «your health is your life » enriched the women in the 

house with the information through the various health topics that are 

broadcast on the radio, by providing information about her family and 

the management of the house and everything related to her family 

Maintaining the cleanliness of the house to prevent diseases and to 

ensure a healthy and integrated diet for its children to grow healthy 

and good .  
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 مقدمة                           

كان االتصال و مزال عنصر ىاما في الحياة و برزت أىميتو و فعاليتو مع التقدم          

التكنولوجي و يعد أداة لتنمية اإلنسان و تطور معارفو ، نظرا لتطور المذىل الذي أحدثتو 

المجتمعات في مجال االتصال ، األمر الذي جعل من العالم أشبو بقرية صغيرة حسب قول 

ن أىم الموضوعات التي شغمت اىتمام الباحثين و العمماء في فروع ماكموىان ، لذا يعتبر م

معرفية في شتى المجاالت العممية المختمفة ، سواء من الناحية  االجتماعية أو التثقيفية أو 

 التعميمية .

و يشيد العصر الحالي تقدما ممحوظا في تقنيات و إمكانيات وسائل اإلعالم ، سواء         

أو سيولة االستخدام و مدى تأثيرىا عمى المتمقي وفقا إلمكانيات كل  من حيث الفاعمية

وسيمة و ليذا و إزاء ىذا التطور التقني في إمكانيات ىذه الوسائل تغير ممحوظ في مجال 

التوعية و التثقيف نظرا لقدرتيا في الوصول إلى فئات متعددة و مختمفة من المجتمع و قيادة 

الل بثيا في الوقت الواحد و لماليين البشر مما يمكنيا من ربط برامج التوعية المنظمة من خ

و إن غاية وسائل االتصال  المجتمع صحيا و اجتماعيا و ثقافيا مع بعضو البعض،

الجماىيرية تكمن في إحداث التأثير و التفاعل مع الجماىير من خالل التمفزيون و اإلذاعة  

ابرز وسائل اإلعالم الجماىيرية و أكثرىا الصحف ، االنترنت ،و تعد اإلذاعة واحدة من 

   تأثيرا رغم المنافسة الشديدة و منقطعة النظير التي تعرضيا عمييا وسائل اإلعالم األخرى 
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   فمقد تربعت اإلذاعة عمى عرش وسائل اإلعالم الجماىيرية باعتبارىا الوسيمة األكثر تأثيرا

 انتشارا لدى الجماىير ، لكن العديد من متغيرات العصر أصبحت تواجييا و تيز مكانتيا و 

متغيرات العصر التي خمقيا من كان من الممكن أن تختفي اإلذاعة من حياتنا أمام ضغط و 

سيا مجال االتصال ،و مع ذلك أذلك التقدم التكنولوجي المذىل في مختمف المجاالت عمى ر 

عة الصمود إلى اآلن و بقيت كأحد أىم وسائل االتصال واإلعالم فقد استطاعت اإلذا

الجماىيري  وترجع أسباب الصمود و التحدي الذي ترفعو دائما في وجو خصوميا إلى ما 

تتميز بو من خصائص و مميزات تجعميا تستمر في الحفاظ عمى مكانتيا ، و لعل أىم ىذه 

يا يفقط دون غيرىا من الوسائل حيث يسمالخصائص و أبرزىا أنيا تعتمد عمى حاسة السمع 

البعض بالوسيمة العمياء ، مما يجعميا أكثر شيوعا بين الجميور، و تسعى اإلذاعة كغيرىا 

من وسائل اإلعالم األخرى إلى تحقيق أىداف مختمفة تعود عمى الفرد و المجتمع كالتثقيف 

لصحي ، وىو ما جعل و التربية و التوعية و في جميع المجاالت و خاصة في المجال ا

الدول النامية عمى وجو الخصوص تيتم بيذا الجياز و تنفق عميو موارد مالية و بشرية ىائمة 

من أجل تطويره ،و تعتبر الجزائر من البمدان النامية التي أولت أىمية كبيرة ليذه األداة 

خصصت ليا اإلعالمية نظرا إلدراكيا الكبير ألىميتيا و دورىا في المجال التنموي حيث 

الوقت   بتداء من الستينات  إلى جانب التمفزيون موارد مادية وبشرية معتبرة ومع مرورا

ختالف عاداتيا أصبح من المستحيل عمى اإلذاعة المركزية والجيوية اوزيادة عدد السكان و 

ذاعة األم أن تمبي جميع متطمبات وانشغاالت الجميور ولذا قامت كغيرىا من البمدان اإلو 
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من التسعينات ومن  ااء محطات اإلذاعات المحمية بمناطق مختمفة من الوطن وىذا ابتدءبإنش

بين ىذه اإلذاعات المحمية نجد إذاعة الظيرة الجيوية لمستغانم والتي تقوم بدور فعال وأكبر 

في جذب مستمعييا وجميورىا المحمي ،فمقد أولت ىذه األخيرة أىمية معتبرة لمجانب الصحي 

الصحي بين أفراد المجتمع المحمي اإلذاعية ومساىمتيا في بث الوعي واإلرشاد في برامجيا 

 وذلك انطالقا من المبدأ القائل "الوقاية خير من العالج ".

األمراض المختمفة  بل يؤدي بفالوعي الصحي يؤدي إلى حماية الناس من اإلصابة       

ي لو أىمية قصوى في حياة فالوعي الصح إلى تمتعيم بالصحة الجيدة عقميا وجسميا ،

األفراد والمجتمعات خاصة الموجية إلى فئة المرأة بحكم ارتباطيا القوي والتصاقيا بمفاىيم 

ىذا الجانب من التثقيف كان الزما أن نتعرف عمى ماىية الدور الحقيقي التي تقوم بو ىذه 

ماكثة بالبيت الوسيمة في مجال اإلرشاد والتثقيف والوعي الصحي خصوصا لدى المرأة ال

كونيا ركيزة األسرة وصانعة األجيال ،وذلك عن طريق التعميم الصحي المستمر ،والذي يعد 

سالح الفرد في المحافظة عمى صحتو وبذلك يعتبر التثقيف الصحي من أىم وظائف 

االتصال االجتماعي خاصة أن الصحة منظومة شاممة تحقق ذلك عبر مجموعة من الوسائل 

ك اإلذاعة المحمية ودورىا في نشر الوعي الصحي عن طريق التثقيف وما ييمنا من ذل

باألمراض وأعراضيا وكيفية الوقاية ومعرفة مدى نجاح اإلذاعة المحمية لمستغانم في توعية 

النساء الماكثات بالبيت صحيا ،باعتبارىن عنصر فعال في المجتمع كما ليا أىمية  في 

 سواء . تنمية األسرة والفرد والمجتمع عمى حد



 مقدمة عامة

 

 
 د

ضمن ىذه األولويات تندرج دراستنا بعنوان :"دور اإلذاعة المحمية في نشر الوعي الصحي 

 امج "صحتك ىي دنيتك" لدى المرأة الماكثة بالبيت "إذاعة مستغانم برن

اإلطار المنيجي: الذي تناولنا فيو تحديد الموضوع وطرح    ولقد قسمنا ىذا البحث إلى :    

وعي ما مدى مساىمة اإلذاعة المحمية في نشر ال :السؤال العام وىواإلشكالية تحت ضوء 

                                                                                                       بالبيت؟ة الماكثة المرأالصحي لدى 

وضوعية عمى موضوع ومن ىذا التساؤل تفرعت أسئمة ثانوية تساىم في إضفاء الدقة والم

 البحث إضافة إلى الفرضيات وأىداف الدراسة وأىميتيا وكذا المنيجية المتبعة  فييا .

أما فيما يخص الجانب النظري فمقد قسمناه إلى ثالث فصول حيث تمحور الفصل األول  

حول مفيوم اإلذاعة بصفة عامة ثم اإلذاعة المحمية عمى الوجو الخصوص ونشأتيا  

 ماتيا وأىميتيا ووظائفيا.وأىدافيا وس

وتمحور الفصل الثاني حول مفيوم الصحة والوعي الصحي بحيث حاولنا اإللمام بكل    

 ىم وسائل التوعية وأىدافو.أما يتعمق بأىم مبادئو وميادينو وأىميتو و بجوانب الوعي الصحي 

لمرأة وفي أما الفصل الثالث كان حول اإلعالم الصحي في الجزائر وأىمية الصحة عند ا  

 األخير ربطنا بين اإلذاعة ودورىا في نشر الوعي الصحي لدى المرأة الماكثة بالبيت .

وبعد كل ىذا تطرقنا إلى أىم جانب وىو الجانب التطبيقي وفيو قمنا بتعريف اإلذاعة المحمية 

 لمستغانم وتقديم بطاقة فنية عن البرنامج الصحي "صحتك ىي دنيتك ".

 فصل جداول تحميمية يتم التوصل عبرىا إلى نتائج موضوعية.كما قدمنا في ىذا ال
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 شكالية اإل

تالىا  تصال منذ بداية منتصف القرن العشرين وماعالم واالشكل تطور وسائل اإل        

ثر بالغ في ظيور عدة أع بحيث كان ليا المتسار قفزات واسعة تجسدت انطالقاتيا بمقياس الزمن 

ذاعة ،التي تعمل عمى تنمية منيا السمعية البصرية والسمعية التي تقتصر عمى اإلوسائل 

  .فراد المجتمع وتوعيتيمأتثقيف المجتمع في جميع مجاالت الحياة ونظرا لدورىا الكبير في مجال 

،فيي نقطة بداية لمرحمة  اثر أبمغيا أعالم الحديث و خطر وسائل اإلأذاعة من تعتبر اإل      

ي مكان عمى أنسان في لربط اإل وسيمة يسرأسرع و أ عالم الجماىيري ،وىي ىامة من تاريخ اإل

ليو إقدر عمى الوصول فيي األ،وعممو ليو في بيتو إو حاجز فتصل أرض دون عوائق وجو األ

ناسبة لمختمف من خالل تقديم برامج م اتوقدر عمى تمبية حاجاتو ومطالبينما وجد،وىي األأ

لييا إحساس باالنتماء ذاعات المحمية التي تقدم لمستمعييا اإلخصوصا اإلذواق والتطمعات األ

خبار المتعمقة ببيئتيم وحياتيم اليومية ،وتتيح ليم فرصة المشاركة المباشرة من خالل البرامج واأل

 ثيرىا .ألمقدمة عبر اذاعية من خالل الحصص اإلوالغير المباشرة 

ذاعات المحمية بعرضيا لجميورىا ىي البرامج الصحية التي تيتم اإل ىم البرامج أومن         

صحية وطرق الوقاية والمعالجة ،فيي الموضوعات المراض ومختمف التي تعالج مختمف األ

كسابو السموك الصحي السميم لممحافظة عمى لى التوعية الصحية والوقائية لممواطن إلإتيدف 

 ية ،العقمية ،والنفسية .صحتو الجسم
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ل في التوعية والتثقيف الصحي من خالل ما اعبدور فمستغانم ل ذاعة المحميةتساىم اإل      

ة من البرامج الوقائية وعينكثر الفئات استماعا ليذه الأالنساء  ذاعية ،وتعتبرإتبثو من حصص 

حولين،فاىتمام طفالين من أسرتين و أذلك لحرصين الشديد عمى صحتين وصحة الصحية ،و 

سرتيا ،وبالتالي ينعكس عمى المجتمع ككل ومن أطفاليا و أة بصحتيا ينعكس عمى صحة أالمر 

 تي :شكال اآلىذا المنطمق نطرح اإل

ة من خالل برامجها ألمر لدى امية لمستغانم في التوعية الصحية مدى مساهمة اإلذاعة المح ما

 التي تبثها ؟

 شكالية التي تم طرحيا استطعنا صياغة العديد من التساؤالت الفرعية وىي :ومن خالل اإل

 ذاعة المحمية لمستغانم ؟رامج الصحية المقدمة من خالل اإلأىمية الب (ما1

  اث الوعي الصحي لدى الجماىير؟دحإذاعة المحمية لمسغانم في اىم اإلس(كيف ت2

 في الوعي الصحي ؟الجيوية ذاعة ىم االحتياجات التي تمبييا ىذه اإلأىي  (ما3

شبع تصحية تمبي احتياجات المستمعات و  ذاعة المحمية لمستغانم من برامجتقدمو اإل (ىل ما4

 رغباتيم؟

 ؟ذاعة المحمية لمستغانمالبرامج التوعوية الصحية التي تبثيا اإلة من أي مدى تستفيد المر ألى إ(5

 رامج الصحية المقدمة ؟نحو البراء واتجاىات المستمعات آىم أىي  (ما6

 ولإلجابة عن ىذه التساؤالت يمكن أن نقترح جممة فرضيات تتجمى فيما يمي :
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رشادات وقائية  : الفرضية األولى تقدم اإلذاعة المحمية لمستغانم برامج صحية تتضمن نصائح وا 

 وعالجية .

 في تكوين ثقافة صحية لممرأة . تساىم اإلذاعة المحمية لمستغانم : الفرضية الثانية

ثير عمى سموك مستمعاتيا أتالتؤدي اإلذاعة المحمية لمستغانم دورا ىاما في  : الفرضية الثالثة

 لتشكيل الوعي الصحي .
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 الدراسات السابقة 

 الدراسة األولى :

،"االتصال االجتماعي والتثقيف الصحي بالجزائر"،جمعيات مرضى السكري  طالبي زوبيدة   

نموذجا ،رسالة ماجستير في عمم اجتماع اتصال ،جامعة مستغانم وىي دراسة منشورة سنة 

2006-2007. 

دراسة تناولت الدور االجتماعي التربوي لجمعية مرضى السكري كمركز إعالم في التثقيف     

رشادىم صحي ا من خالل طرح التساؤالت التالية :ىل لمجمعية دور في تنمية الوعي المرضى وا 

؟وىل تختمف استجابتيم  باختالف خصائصيم الفردية وىل لالتصال دور في  الصحي لمرضاىا

تثقيف المرضى صحيا؟والفروض التالية أن لمجمعية دور في تنمية الوعي الصحي لمرضاىا وأن 

الفردية وان االتصال دور في تثقيف المرأة ،الدراسة تم  استجابـتيم تختمف باختالف خصائصيم

مريض منخرط بالجمعية باالعتماد عمى المنيج المسحي  130إجرائيا عمى عينة مكونة من 

التحميمي  مع البنائية الوصفية أما عن التقنيات فقد تمثمت في المالحظة واالستمارة والمقابمة وقد 

ة :قصور الجمعية عمى المستوى الوقائي التثقيفي بسبب العراقيل أسفرت الدراسة إلى النتائج التالي

المرضى  ،اختالف استجابةلسياق الثقافي واالجتماعي لممرأةالتي تواجييا ممثمة في اإلمكانيات وا

 .1االقتصادي العامل النفسيحالة العائمية ،المستوى التعميمي،تبعا لمتغيرات التالية :السن ال
                                                           

  1 طالبي زوبيدة ،االتصال االجتماعي والتثقيف الصحي بالجزائر ،جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ،2007-2006.
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 الدراسة الثانية:

شي فوزية ،"المرأة الريفية وعالقتيا باإلعالم الصحي "،دراسة ميدانية ببمدية عين نوصي والية بو  

مستغانم ،رسالة ماجستير في عمم اجتماع اتصال ،جامعة مستغانم وىي دراسة منشورة سنة 

2002-2010. 

التساؤالت  صحي،من خالل طرحتناولت الباحثة في دراستيا عالقة المرأة الريفية باإلعالم ال     

وماىي  ؟:ىل المرأة الريفية في تواصل مع اإلعالم الصحي في مجال الصحة اإلنجابيةالتالية

    مصادر المعمومة الصحية لدى المرأة الريفية ؟وأين يتوقف التأثير اإلعالم الصحي الرسمي

 ؟واعتمدت عمى الفروض التالية تعتبر المؤسسات الصحية والمتخصص في سموكيا االجتماعيأ

،المحيط االجتماعي ووسائل اإلعالم المسموعة والمرئية من أكثر وسائل االتصال قبوال العائمة

طار ،تتعامل المرأة الريفية مع المعمومة الصحية في إمصدرا لمعارفيالدى المرأة الريفية ومنو 

افعيا الخاصة ،يتوقف تأثير اإلعالم الصحي الرسمي في سموك ،حاجاتيا ودو مدركاتيا،اىتماماتيا

تم االجتماعي الدراسة المرأة الريفية عمى مدى توافقو مع اإلعالم  الذي مصدره العائمة والمحيط 

مواتي ينتمين إلى عينة من مجموعة من السيدات المقيمات ببمدية عين نوصي وال جرائيا عمىإ

تعتمدعمى  باالعتماد عمى الدراسة الميدانية االستكشافية التيمفردة 40عمى46-20من  فئةعمرية

 1.كائن بالفعل والمتعمق بالتأثيرات السموكية لإلعالم الصحي استقراء ماىونظرية الواقع في 

                                                           
 2010-2002،جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ، ة الريفية وعالقتها باإلعالم الصحيأالمر  ،بوشي فوزية 1
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واعتمدت عمى المنيج التجريبي أما عن التقنيات فقد اعتمدت عمى المقابمة  والمالحظة ومن  

يمي:جميع المبحوثات قد سمعن بموضوع الصحة  الدراسة ماىم النتائج التي أسفرت عنيا أ

اإلنجابية ولكن كمين لم يقدمن  إجابات مقبولة عن الموضوع حيث كانت معارفين سطحية ،كل 

أفراد العينة يتعاممون مع المعمومة الصحية عمى أساس المنفعة بمعنى مدى ايجابياتيا في إشباع 

واتي دون مستوى والمستوى المنخفض ىن أكثر الم حاجاتين في العالج ،أظيرت الدراسة أن

 .1تأثرا باإلعالم التقميدي

مصعب عبد السالم المعايطة ،" دور التمفزيون األردني في التثقيف الصحي : الدراسة الثالثة

عالم ،جامعة بترا األردن ،رسالة  "دراسة في برنامج صحتك بالدنيا ،رسالة ماجستير الصحافة وا 

 .2014-2013منشورة سنة 

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى الدور الذي يمعبو التمفزيون األردني من خالل برنامج      

صحتك بالدنيا بدوره مصدر لمتثقيف الصحي لدى المجتمع األردني ومدى متابعتو واالستفادة 

فزيون منو،بحيث ركز عمى التساؤالت التالية ما دور برنامج "صحتك بالدنيا" الذي يبث عمى التم

 ؟2األردني في التثقيف الصحي 

                                                           
 . المرجع نفسو  1
بترا  ،دراسة في برنامج صحتك بالدنيا ،جامعة دور التمفزيون األردني في التثقيف الصحي،مصعب عبد السالم المعايطة   2

 .3102-3102األردن ،
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وما استفادة الجميور األردني من برنامج صحتك بالدنيا من معمومات صحية ؟ ما درجة الثقة و 

والفرضية  ؟مستوى مصداقية المعمومات الصحية التي تطرح في البرنامج حسب رأي الجميور

التثقيف الصحي لدى  في ىي لبرنامج صحتك بالدنيا الذي يبث عبر التمفزيون األردني دور

مفردة من أفراد المجتمع  463الجميور األردني ،قام باستخدام العينة العشوائية تتكون من

األردني و اعتمد عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي يحاول وصف دور التمفزيون األردني في 

صل إلييا، انو كان التثقيف الصحي ، أما األداة كانت عبارة استبيان ومن أىم النتائج التي تو 

ىناك اختالف في أراء واتجاىات المجتمع األردني نحو دور برنامج صحتك بالدنيا في عممية 

التثقيف الصحي باختالف فئتيم العمرية ،كما أن برنامج صحتك بالدنيا كان لو اثر في التثقيف 

فروق بين  الصحي ومستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع األردني ، كما بين أيضا وجود

 .1الذكور و اإلناث من عينة الدراسة في دور التمفزيون األردني في التثقيف الصحي

 : سابقةموقف الدراسة الحالية من الدراسات ال

تعد الدراسات السابقة التي تم اعتمادىا دراسات مشابية لمدراسة الحالية ،وذات عالقة مباشرة 

ىو الوعي الصحي وبالرغم من اتفاقيا في نقاط بيا،حيث تشترك معيا في متغير أساسي ،أال و 

ويمكن أن نجمل أوجو التشابو واالختالف بين الدراسة  ،فإنيا تختمف معيا في نقاط وزوايا أخرى

 خرى فيما يمي:التي بين أيدينا وبين والدراسات األ

                                                           
 .نفسو المرجع   1
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 أوجه التشابه :

 بموضوع الصحة.تشترك جل الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في اىتماميا  -

 كل دراسات تتشابو النتائج التي توصمت إلييا بنتائج دراستنا إلى حد كبير. -

 معظم الدراسات ركزت عمى دور اإلعالم في نشر الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.  -

 أوجه االختالف:

عالم بصفة عامة وعمى االتصال االجتماعي ولى والثانية عمى اإلاألركزت الدراستين -

دور التمفزيون في التثقيف الصحي ما الدراسة الثالثة فركزت عمى أالقتيما بالتثقيف الصحي ،وع

 في حين ركزت دراستنا عمى اإلذاعة المحمية في نشر الوعي الصحي .

معظم الدراسات اعتمدت عمى أفراد المجتمع ككل عكس دراستنا حيث اعتمدنا النساء  -

يا من خالل اإلذاعة المحمية لمستغانم ،االختالف مع الماكثات بالبيت كيف يتم توعيتين صح

 الدراسات السابقة في المجال الزمني والمكاني.
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 سبرب اختيرر الموضوعأ

سباب شق الصعاب التي تواجو الباحث ىو اختيار الموضوع يصمح لمدراسة العممية،وقد يكون ألأمن 

سباب يفرضيا الواقع االجتماعي، فتكون بمثابة دوافع ألكرغبة الباحث في تجسيد فكرة ما،و ذاتية 

 سباب:أمحفزة عمى اختيار مواضيع جديرة بالدراسة، وتختفي وراء ىذا الموضوع عدة 

 .منيجيا و معرفيا قابمية الموضوع لمدراسة والبحث 1)-

 .كاديميعطاء الموضوع الطابع األإرغبتنا في 2)-

يستحق  بالشكل الذي ىي عميو طرحا جديدا متغيرات الدراسةذ يشكل ربط إ الموضوع،حداثة 3)-

 .كثرأالدراسة والتعمق 

والرغبة في معرفة مدى تأثير ىذه البرامج عمى السموكات  ىمية الصحة بالنسبة لمفرد والمجتمع،أ4)-

  عابيا ليا .يالصحية لممرأة وقدرة است

كثر قربا لمجميور في أذاعة المسموعة المحمية عمى الخصوص كونيا اختيارنا اإل سبابأبع تن5)-

ىميتيا أو عدم تراجع أ،بقاء الكممة المسموعة منا في معرفة سر ورغبة  ذاعة مختمف المواضيع،إ

 .عالم المرئيمام المنافسة الكبيرة لإلأ

 .مراض المختمفةكون الظاىرة ممفتة لالنتباه خاصة مع االنتشار المستمر لأل6)-

 محاولة معرفة مدى اىتمام المرأة الماكثة بالبيت باإلذاعة والبرامج خاصة .-(7
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 : أهداف الموضوع

 مات لإلذاعة المحمية من بينيا :استخداتتمثل أىداف الدراسة في التعرف عمى 

 معرفة حجم اإلذاعة المحمية بالقضايا الصحية ، وتحديد نوع المشكالت والقضايا التي تطرحيا -(1

 وتتناوليا بالنقاش من خالل حصصيا وبرامجيا الصحية المختمفة.

مدى قدرة اإلذاعة المحمية لمستغانم عمى تعبئة الجماىير وتوعيتيم بمخاطر األمراض وتغيير 2)-

 .بعض سموكاتيم السمبية

 تحديد دور اإلذاعة المحمية في توعية المرأة الماكثة بالبيت 3)-

 ات التي تمبييا ىذه اإلذاعة المحمية من بينيا التثقيف الصحي.التعرف عمى طبيعة االحتياج4)-

 .مدى فاعمية اإلذاعة المحمية داخل المجتمع المحمي معرفة5)-

 أهمية الموضوع

وىو التوعية والتثقيف الصحيين واالنتشار  الأمن كونيا نتناول موضوعا ىاما: الدراسة ىميةأ نتبع

ن تحققو ىذه أنعدمة منذ عقود من الزمان وبما يمكن مفقودة وممراض والتي كانت الواسع والكبير لأل

 :الدراسة من نتائج يمكن االستفادة منيا 
 بينيا ما يمي:من 

 .سين الميتمين بيذا الجانبار تعتبر ىذه الدراسة كمؤشر موجو لمباحثين والد1)-
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ذاعية اإلة عمى البرامج أقبال المر إب عمى ىذه الظاىرة و معرفة مدى تعن كالوقوف 2)-

 ذاعة المحمية لمستغانمالصحية في اإل

 .ذاعية الصحيةة عمى قدر كبير من ثقافة طبية عند سماعيا لبرامج اإلأجعل المر 3)-

 .نشطة الوعي الصحيأكممو ييتم بالمساىمة الفعالة في أجعل المجتمع ب4)-

 .ذاعيةفراد ييتمون بالوعي الطبي من خالل البرامج اإلجعل األ ةمحاول5)-

 . ذاعة المحميةالتخطيط الجيد لحمالت التوعية والتثقيف الصحي من خالل ما تبثو اإل6)-

 تحديد المفرهيم :

 ذاعة إلا 

الالسمكي ،كما ترمز كممة  ي ىي انتشار الخبر عبرأي ظير وانتشر أمن ذاع ،ذيعا ،ذيوعا لغة: 

 .1نو مذياعأيكتم السر ب شاعة ويوصف الرجل الذي اللى اإلإذاع أ

 و الشخص الذي الأوالمذياع في المغة ىو الرجل االسم الذي اختاره المغويين لمراديو ىو المذياع ،-

 .2وتذاعا  ن يكتم السر ويعمل عمى نشره و أيستطيع 

                                                           
 .95،ص2112،دار أسامة لمنشر والتوزيع ،األردن ، األمنياإلذاعة ودورهر في الوعي  ،إسماعيل سميمان أبو جالل   1
 .366،ص1995بيروت، منشورات دار المجاني ، عربي عربي،، القرموس المجرني لماطالب  2
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 صاطالحرا

عالمية إي مواد أو  تغاني والتمثيالخبار والبرامج واألىو مصطمح يعني البث المنظم والنشر لأل

سطة أجيزة استقبال الراديو وبذلك او العام واستقبال ذلك جماىيريا وعاما بلى الجميور إخرى موجية أ

بحاث و مقوماتو المادية وجميوره نتيجة أعن خصائص فن قائم بذاتو ل صبح ىذا المصطمح يعبرأ

 .1متواصمة

 اإلذاعة المحمية :

 اصاطالحر

تصال جماىيرية مرتبطة أساسا بمجتمع خاص محدد المعالم والظروف وقد يكون ىذا اوسيمة 

يزة مقتصادية وثقافية متاو مدن صغيرة متقاربة تجمعيا وحدة أالمجتمع مدينة أو مجموعة قرى 

جتماعية اويكون جميور المستمعين متناسقين ومتجانسين إلى حد ما تربطيم تقاليد  وقيم ومعايير 

ن ليم ثقافة شعبية محمية مشتركة فإن من المنطقي أن تخاطب المحمية لكي تكون أا مشتركة  وبم

 2. ن منيايبيبرامجيا قريبة منيم وىم قر 

 

 

                                                           
 .17،ص2114دار أسامة لمنشر والتوزيع ،األردن ،معجم المصاطمحرت اإلعالمية ،،محمد جمال الفار   1

 2صالح خميل الصقور ،اإلعالم والتنشئة االجتمرعية ،درا أسامة لمنشر والتوزيع ،األردن ،2112،ص73.
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  رإجرائي

                        ةامجيا بالمغة العربية عمى الموجتبث بر  حي المطمر إذاعة مستغانم ىي إذاعة محمية بوالية مستغانم

عالمي يخدم المجتمع إىي جياز . 2114فبراير 11 بتاريخ نطمق بثياا ،114.16أمأف 

 بحيث ليا دور في تثقيف وتوعية ىذا المجتمع والسيما شريحة المرأة الماكثة بالبيت   المستغانمي

  حتك ىي دنيتك" .تقدم برامج وخدمات مختمفة من بينيا البرنامج الصحي "ص

  الصحة

 سميم من العيوب واألمراض. البريء من كل عيب أو ريب أي لغة:

نسان إلانسان الخالية من األمراض كما تعني الراحة العقمية والنفسية واالجتماعية و حالة اإلصاطالحر:ا

غيره من الناس الصحيح ىو الذي يشعر بالسالمة البدنية ،وذوي نظرة واقعية لمحياة ويتعامل مع 

بالحياة وتييأ ليم الفرص لموصول إلى  بصورة جيدة وتساعد الصحة الجيدة الناس عمى االستماع

 .1أىداف في حياة بصورة كاممة

 رإجرائي

جتماعية فالعقل ان تكون بدنية وعقمية و أىي حالة اإلنسان بدون أي أداء أو أمراض ،والصحة يجب 

 السميم في الجسم السميم

 
                                                           

 موسوعة العربية العرلمية ، مؤسسة أعمال الموسوعة لمنشر والتوزيع ،المممكة العربية السعودية ،ط2،1999،ص53.
1  
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 يالوع

 .1 وحفظوى الحديث أي قبمو وتدبره الشيء أي جمعو وحواه ووع وعي يعي، وعى،لغة: 

، والحديث يعيو وعيا  الشيء،ووعي الشيءالعرب وعي بمعنى حفظ قمب جاء في لسان و -

 .2 وأوعاه:حفظو وفيمو وقبمو،فيو واع

 اصاطالحر

، وىو عمى درجات من  يعرف إبراىيم مذكور الوعي عمى انو :"إدراك الفرد لنفسو والبيئة المحيطة بو

دراكو  الوضوح والتعقيد ،والوعي بيذا المعنى يتضمن إدراك الفرد لنفسو ولوظائفو العقمية والجسمية وا 

 .3 لخصائص العالم الخارجي ،وأخيرا إدراكو لنفسو باعتباره عضو في الجماعة "

 الوعي الصحي

صحي أي "انو عممية إدراك الفرد ىو إدراك المعارف والحقائق الصحية واألىداف الصحية لسموك ال 

دراك الظروف الصحية المحيطة وتكوين اتجاه عقمي نحو الصحة العامة لممجتمع  .4لذاتو ،وا 

 
                                                           

منتوري  غير منشورة بجامعة، رسالة ماجستير دور اإلذاعة المحمية في نشر الوعي البيئي لدى الاطمبة الجرمعيين ،ياسين بوذراع  2

  .15قسنطينة ،ص

  2 ابن منظور،لسرن العرب،المجمد15 ،دار طادر،بيروت ،2111،ص254.

 3 إبراىيم مذكور،معجم عمم االجتمرع ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،1975،ص644. 

  4 محمد الجوىري ،عمم االجتمرع ودراسة اإلعالم واالتصرل ،دار المعرفة الجامعية ،القاىرة ،1992،ص291.
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 إجرائير

ائح ىو زيادة الوعي لدى المرأة من خالل البرامج الصحية التي تبث في اإلذاعة وتقديم النص

مدادىن بالمعرفة والميارات الالزمة لتبني السموكيات الصحية وبالتالي رفع مستوى الصحة أو  وا 

 .نالوقاية من األمراض في البيئة المحيطة بي

 المرأة 

 اصاطالحر 

ليا حقوق وعمييا  كيان إنساني مستقل تتمتع بالقيمة اإلنسانية المتكاممة والمتساوية مع الرجل ،

 .1 استثناءواجبات في جميع المجاالت دون 

 .2 سنة تيتم فقط باألعمال المنزلية18والتي عمرىا أكثر من ىي المرأة المتزوجة وغير المتزوجة -

  رإجرائي

ىي كل امرأة ال تقوم بأي عمل خارج المنزل وتعتبر ربة بيت ألنيا تقوم بمختمف األعمال المنزلية 

وىي ركيزة أساسية في كل بيت سواء كانت أم أو أخت أو زوجة، وىي التي تستمع لمبرامج الصحية 

 في إذاعة المحمية لمستغانم .

 

                                                           
 .128،ص2111،دار أسامة المشرف الثقافي ،عمان ، معجم عمم االجتمرع،أبو مصمح   1
 .87ص دت، ،قاىرة ال،العربي لمنشر والتوزيع ، فنون الراديو في ضوء متغيرات العصر،عبد المجيد شكري   2
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 المنهج المستخدم 

الطريقة الموضوعية يتبعيا الباحث لدراسة ظاىرة ما بغرض اإللمام بيا و تحديدىا  المنيج  ىو

 .1 ومعرفة أسبابيا قصد الوصول إلى عالج ليا و استخالص نتائج يمكن تعميميا

ألنيا تيدف إلى وصف الدور الذي تقوم بو صفية الو الحالية تندرج ضمن الدراسات  فان دراستنا

وتوعوية فالمسح  المحققة من خالل البرنامج الصحيةمن خالل اإلشباعات  اإلذاعة المحمية لمستغانم

و عن طريق العينة كما ىو الحال في ىذه الدراسة ،واختيار منيج البحث في دراسة أقد يكون شامال 

أية ظاىرة اجتماعية أو اقتصادية ال يأتي من قبيل الصدفة و العشوائية بل من خالل موضوع 

وىما المذان يفرضان نوع المنيج لمدراسة أو البحث وقد استخدمنا في دراستنا الدراسة و أىدافيا 

 .مثل ىذه الدراسةلالذي يعد من انسب المناىج المالئمة  المسح االجتمرعي

:بأنو محاولة منظمة لتقرير، وتحميل و تفسير الوضع الراىن لنظام  المسح االجتمرعييعرف 

اجتماعي أو جماعة ، أو بيئة معينة ،وىو ينص عمى الموقف الحاضر و ليس المحظة الحاضرة ، 

كما ييدف لموصول إلى بيانات يمكن تصنيفيا و تفسيرىا و تعميميا وذلك لالستفادة بيا في 

 .2عممية المستقبل و خاصة في األعراض ال

                                                           
 ،مع دراسة عن مناىج البحث مركز الكتاب لمنشر والتوزيع  البحوث والرسرئل الجرمعيةعداد وكتربة إ،محمد عوض العايدي   1

 .63،ص2115القاىرة ،
 .221،ص2113،مكتبة ومطبعة دار المنار ،فمسطين ، مدخل إلى عمم االجتمرع،موسى عبد الرحيم  حمس   2
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ن المسح بالعينة أغراض البحث في أفقد اتجيت دراستنا إلى تبنى منيج المسح بالعينة ، ذلك 

 .و حتى الظاىرة التي يدرسياأالحصول عمى بيانات دقيقة لمجميور الذي يبحثو 

 األداة المستخدمة:

وقد يستخدم  دوات التي استخدمت لجمع البياناتإن نجاح أي بحث عممي يرتبط بمدى فاعمية األ

جابة عن أسئمتيا أو فحص الباحث أكثر من أداة لجمع المعمومات حول مشكمة لدراسة أو لإل

دراستو،وقد اعتمدنا في مسبقا األداة المناسبة لبحثو أو  ن يقررأ،ويجب عمى الباحث فرضياتيا

 أسئمةتم توزيعيا عمى مستمعات إذاعة مستغانم وقد حاولنا أن تكون  التي بيرناالست موضوعنا

تغطية وتساؤالتها بحيث تحقق التوازن في عن إشكالية الدراسة االستبيان واضحة ومعبرة 

 .التساؤالت

 مجتمع البحث والعينة:

نو يحدد مجتمع بحثو حسب الموضوع أو إو مشكمة ما فأن الباحث الذي يعد بحثو في دراسة ظاىرة إ

أو األشخاص أو األشياء المذين يكونون الظاىرة المختارة ،فيعتبر مجتمع البحث جميع األفراد 

ختيار عينة بدال من مجتمع موضوع مشكمة البحث لذا لعل من أىم األسباب التي تدفع الباحث ال

 .1ن ذلك يتطمب وقتا طويال و جيدا شاقا و تكاليف مادية أالبحث األصمي 

                                                           
 .94،ص2117دار الفكر لمنشر والتوزيع ،عمان ، ،11ط ، البحث العممي ،مفهومه وأدواته وأسرليبه،دوقان عبيدات وآخرون   1
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اف البحث وتمثل والعينة التي  يختارىا تحقق أىد حاجة لدراسة المجتمع األصمي كمو،ب فيو 

المجتمع األصمي وتغني الباحث عن مشقات دراسة المجتمع األصمي،وىكذا فالعينة جزء من مجتمع 

 .1البحث األصمي يختارىا الباحث بأساليب مختمفة وتضم عددا من أفراد المجتمع األصمي

قصدية ألن فكانت اإلذاعة ،أما عينة الدراسة  اتومجتمع بحثنا في ىذه الدراسة يتمثل في مستمع

فئة المبحوثين محددة وىي فئة النساء الماكثات بالبيت والمواتي يستمعن لمبرنامج الصحي "صحتك 

 مبحوثة. 41ىي دنيتك" إلذاعة مستغانم وتتمثل ىذه العينة في  

 مجرالت الدراسة 

و ي بحث عممي ، كونو يساعد عمى قياس خطوة أساسية في البناء المنيجي أل يعتبر مجال الدراسة

ن جتماعي أتحقيق المعارف النظرية في الميدان و قد اتفق العديد من مستعممي مناىج البحث اال

 المجال البشري  ،ني :المجال الجغرافي ، المجال الزم لكل دراسة ثالث حدود رئيسية و ىي

  ،التي تشكل الحدود المكانية ليذه الدراسة وسط المدينة : ويتمثل في مدينة مستغانم المجرل الجغرافي

  .حي بيموت ، حي المطمر، عين الصفراء و ذلك عن طريق الصدفة  

حيث  2117ين شير جانفي و ماي نجاز ىذه الدراسة ما بإلني امتد المجال الزم : نيرل الزمالمج

ارة و عداد االستمني أين استغرق إلى الجانب الميداإوال ثم االنتقال أعداد الجانب النظري تم إ

ي بعدىا مرحمة توزيع االستبيانات عمى المبحوثات و التي كانت ما تحكيميا مدة شير و نصف لتأت
                                                           

 .94المرجع نفسو،ص  1
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خيرا معالجة البيانات و تحميميا و استنباط نتائج و أول و الثاني من شير أفريل األسبوع األبين 

 .الدراسة مع نياية شير ماي 

و من مستويات تعميمية متباينة تتراوح بين الماكثات بالبيت : و يشمل المستمعات  المجرل البشري

التين المدنية :عازبات ،متزوجات ، اختالف حاو باالبتدائي ، المتوسط ، الثانوي ، الجامعي 

 أرامل . ،مطمقات

 مدراسة:للنظرية الخمفية ا 

من أنسب النظريات لمتعرف عمى طبيعة مستخدمي  نظرية االستخدامات و اإلشباعات تعد    

، وقد نشأت ىذه النظرية عمى يد" كاتز " ستخدام و التأثيرات الناجمة عنياوسائل اإلعالم ودوافع اال

ذا تفعل وسائل ماة اإلعالمية حيث تحولت الرؤية من:وتعد ىذه النظرية نقطة دخول ميمة في الدراس

الذي يختار وسائل  ىو الجميور بوسائل اإلعالم؟ فالجميورفعل إلى ماذا ياإلعالم بالجميور؟

ميور وغيرت ىذه النظرية من المفيوم السمبي لمج ائل معينة إلشباع حاجاتو ورغباتواإلعالم أو رس

فأعضاء ىذا الجميور أناس فاعمون يأخذون من وسائل اإلعالم  إلى الجميور النشط اإليجابي

 .1مضامينيا و رسائميا الذي يفضمونوو 

 
                                                           

 2111 ،القاىرة ،دار الفجر لمنشر والتوزيع ، اإلعالنرت الصحفية :دراسة االستخدامرت واالشبرعرت ، العادلي مرزوق عبد الحكم  1

 . 78ص
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ولقد أجريت عدة دراسات في الثالثينات من القرن العشرين حول االحتياجات التي تحققيا      

من خالل قراءة الكتب و المسمسالت واألفالم السينمائية وخالل سنوات  وسائل اإلعالم  لمجميور

م و الحرب العالمية الثانية أصبح ىناك كم ىائل من المعمومات حول استخدامات وسائل اإلعال

 اإلشباعات المحققة .

واستمر االىتمام بيذه الدراسات من القرن العشرين من أعمال "الزار سفيمد " و"ستانتون"وبيرلسون"     

 .1وفي الخمسينات أعمال "ريمز"و "فريد سون"، وفي الستينات أعمال "شرام"

 فروض نظرية االستخدامرت و اإلشبرعرت:                    

ىي دراسة جميور وسائل اإلعالم الذين يتعرضون  ليذه الوسائل بدوافع معينة إلشباع حاجات       

فردية معينة ، وىذه النظرية  تيتم بدراسة االتصال  الجماىيري بشكل وظيفي منظم  وليا خمسة 

 : 2فروض أساسية ىي

تخدمون وسائل االتصال إن أعضاء الجميور مشاركون فعالون في عممية االتصال الجماىيري ، يس -1

 لتحقيق أىداف مقصودة تمبي توقعاتيم.

                                                           
 .78،صنفسوالمرجع  1
  1991 األردن ،دار آرام لمدراسات والنشر والتوزيع  ، االتصرل واإلعالم في المجتمعرت المعرصرة ،صالح خميل أبو إصبع 2

 .127ص
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يعبر استخدام وسائل االتصال عن الحاجات التي يدركيا أعضاء الجميور، ويتحكم في ذلك عوامل  -2

 الفروق الفردية والتفاعل االجتماعي ،وتنوع الحاجات باختالف األفراد.

ضمون الذي يشبع حاجاتو واألفراد ىم الذين التأكيد عمى أن الجميور ىو الذي يختار الرسائل والم -3

 يستخدمون وسائل االتصال وليس ىي التي تستخدميم.

يستطيع أفراد الجميور دائما تحديد حاجاتيم ودوافعيم بالتالي يختارون الوسائل التي تشبع تمك  -4

 الحاجات.

االستدالل عمى المعايير الثقافية السائدة من خالل استخدام الجميور لوسائل االتصال وليس  يمكن -5

 من خالل محتوى الرسالة فقط.

 :1تتمحور النظرية فيما يميعنرصر نظرية االستخدامرت واالشبرعرت :     

ىو الجميور الذي يبحث عما يريد التعرض إليو ويتحكم في اختيار الوسائل التي الجمهور النشاط : -1

 تمبي احتياجاتو والمضامين التي تحقق إشباعاتو .

ترتبط دوافع التعرض لوسائل اإلعالم بمجموعة من دوافع استخدام الجمهور لوسرئل اإلعالم : -2

   روبين ":" ، وتنقسم إلى فئتين حسبالحاجات :معرفية ،عاطفية ،اجتماعية ،الحاجة إلى الترفيو 

 

                                                           

  1 محمد منير حجاب ،نظريرت االتصرل ،دار الفجر لمنشر والتوزيع ،القاىرة ، 2111 ،ص،ص311-299.
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يعني اختيار نوع معين من المضمون ووسيمة اتصالية معينة إلشباع دوافع وظيفية )نفعية(:  -أ

 حاجاتو من المعمومات والمعرفة .

تستيدف تمضية الوقت ،التنفيس واالسترخاء ،اليروب من الروتين اليومي دوافع اطقوسية : -ب  

 والمشكالت .

 :1نوعين  ىليقسم "لورانس وينر" اإلشباعات إإشبرعرت الجمهور من وسرئل اإلعالم: -3 

 تنتج نتيجة التعرض لمحتوى وسائل اإلعالم وىي نوعين :إشبرعرت المحتوى : -أ

 .تتمثل في مراقبة البيئة  والحصول عمى المعمومات :  إشبرعرت توجيهية-

 ربط المعمومات المتحصل عمييا الفرد بشبكة عالقاتو االجتماعية. :المراد بيا اشيرعرت اجتمرعية-

 تنتج عن عممية االتصال  بوسيمة محددة وىي نوعين :إشبرعرت عممية : -ب 

:تتحقق من خالل التخفيف اإلحساس بالتوتر الدفاع عن الذات وتنعكس  إشبرعرت شبه توجيهية-  

 في برامج التسمية واإلثارة والترفيو 

:مثل التوحد من شخصيات وسائل اإلعالم وتزيد ىذه اإلشباعات من  إشبرعرت شبه االجتمرعية-  

حساسو بالعزلة.  ضعف عالقات الفرد االجتماعية وا 

 

                                                           
 .59ص ، 2116 ،القاىرة ،الدار المصرية المبنانية  ، االتصرل ونظريرته المعرصرة ، وآخرونمكاوي  حسن عماد  1
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يشير "ستفين ونداىل"إلى أن االستخدام يشير إلى عممية عالم : استخدام الجمهور لوسرئل اإل -4

 ولذلك فانو الائف ترتبط بتوقعات معينة إلشباع وظ معقدة تتم في ظروف معينة يترتب عمييا تحقيق

طار كمية المحتوى المستخدم إيمكن تحديده في إطار مفيوم التعرض فقط.ولكن يمكن وصفو في 

 .1ونوع المحتوى والعالقة مع الوسيمة اإلعالمية

لعدة انتقادات من قبل الباحثين من  تعرضت نظرية االستخدامات واإلشباعاتنقد النظرية :    

 : 2بينيا

 تشير إليو أفكارىا األساسية. إن النظرية تحوي غموضا أو عدم مرونة ، وعدم اتفاق بين ما -

ىناك شكوك حول افتراض الجميور النشط ، فالنظرية تفترض أن الفرد لديو الوعي الكامل  -

 باحتياجاتو .

يكون المعمومات من خالل التقارير الذاتية لمحالة العقمية التي تزيد عن كونيا إستراتجية لجمع  ال -

 عمييا الفرد بإضافة إلى أمور أخرى مثل المركز االجتماعي لمفرد والحالة االقتصادية .

من وسائل اإلعالم تختمف باختالف  ن االستخدامات واالشباعاتتصمح النظرية لمتعميم أل ال-

 الثقافات ،كما تختمف باختالف العوامل الديمغرافية .

                                                           
 .165،ص1997،القاىرة ، الكتب ،عالم التأثير إتجرهرت و االتصرل نظريرت، الحميد عبد محمد 1
 . 24ص  ، 2113 ،القاىرة  ،دار الفجر، االتصرل : مفرهيمه ، نظريرته ، ووسرئمه ،فضيل دليو  2
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الرتباط الوثيق بمدى متابعة المرأة  نظرا نالقد لجأنا في بحثنا إلى وضع ىذه النظرية في دراست-

والستماع ليا لغاية التثقيف والوعي الصحي ،حيث تؤكد النظرية أن المرأة  لإلذاعة المحمية لمستغانم

 .تستمع لإلذاعة المحمية إلشباع حاجاتيا المتمثمة في التوعية والتثقيف الصحي
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 تمهيد  :     

كل ما يبث عن   تعد اإلذاعة المحمية من أىم وسائل االتصال الجماىيري ويقصد  بيا     

طريق أثير،واحتمت اإلذاعة كوسيمة اتصال سمعية في بداية مكانة الصدارة بين وسائل 

االتصال األخرى مستعممة في عممية التثقيف ،التعميم ،الترفيو ،وبذلك فا لإلذاعة دور كبير 

حساسيم أنيم أبناء وطن واحد رغم تع دد في نشر  أفكار بين المستمعين محميا أو خارجيا وا 

الميجات ومن خالل ىذا الفصل سنحاول التطرق إلى ماىية اإلذاعة والتعرف عمى أىم 

 األسباب وراء انتشار اإلذاعات المحمية .
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 . المبحث األول : مفهوم اإلذاعة المحمية ونشأتها

 : تعريف اإلذاعة 

والترفييية والتعميمية وغيرىا ،يتم ىي االنتشار المنظم المقصود لممواد اإلخبارية الثقافية  -

التقاطيا في وقت واحد بواسطة جياز االستقبال وىو المذياع ،ثم أصبحت كممة الراديو تعني 

بث الموجات بواسطة مراكز إرسال انتشار ىذه الموجات عبر أثير ثم استقباليا مرة أخرى 

 .1بواسطة أجيزة استقبال

اىيرية والتي تعمل عمى توصيل الرسالة اإلذاعة ىي إحدى وسائل االتصال الجم -

اإلعالمية إلعداد غفيرة من المستقبمين في وقت ومن دون أسالك لمبث فإذن ىي وسيمة 

 .2السمكية

اإلذاعة وسيمة اتصاالت مباشرة مابين أقوام وفئات وشعوب أو ترويج لمسمع التي يريدونيا  -

ذاعتيا بأسموب يتراءى مع قيمة ىذه السمعة ، أو دار لمثقافة االجتماعية والدينية نشرىا وا 

واألخالقية أو لتالحم السموكيات والمعتقدات وعادات الشعوب والبشر بصفة عامة عمى 

 .3و دار لمفنمختمف أنواعيا أ

 

                                                           
 .86،ص2102،دار أسامة لمنشر والتوزيع ،األردن ، اإلعالم والتنشئة االجتماعيةصالح خميل الصقور ،   1
 .222،ص2102اليازوري ،األردن ،،دار  اإلعالم والمعمومات واالنترنيتعامر إبراىيم القند لجي ،  2
 .20،ص2102،دار الميسرة ،األردن ، وسائل اإلعالم واالتصال :دراسة في النشأة والتطورمحمد صاحب السمطان ،  3
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اإلذاعة ىي إرسال برامج قصد استقباليا بواسطة جميور عام متميز بذلك الرسائل  -

تقبميا ،وفي دائرة المعارف البريطانية نجد الالسمكية المعنية الموجية لمحطات خاصة تس

وصفا لإلذاعة بأنيا النشر المنظم أو اإلذاعة لإلمتاع واإلعالم والتثقيف وغيرىا الستقباليا 

 .1في آن واحد بواسطة جميور متناثر يتكون من أفراد وجماعات بأجيزة استقبال مناسبة

وأدوار تقوم ببث مجموعة من اإلذاعة ىي عبارة عن تنظيم مييكل في شكل وظائف  -

البرامج ذات الطابع الترفييي والتثقيفي واإلعالمي وذلك الستقباليا في آن واحد من طرف 

جميور متأثر يتكون من أفراد وجماعات بأجيزة استقبال مناسبة، فاإلذاعة ىي كل ما يبث 

جغرافية والسياسية عن طريق األثير باستخدام أجيزة كيرومغناطيسية بإمكانيا اجتياز مكانة ال

وربط مستمعييا برابط مباشر وسريع،ومن ثم فقد شاركت مع التمفزيون خاصة ووسائل 

 .2االتصال األخرى في تقريب الثقافات وتكوين رأي عام عالمي

اإلذاعة ىي البث المنظم والنشر لألخبار والبرامج واألغاني والتمثيالت والموسيقى وأي  -

جميور العام ،ويتم استقبال ىذه المواد في وقت واحد من قبل مواد إعالمية موجية إلى ال

 .3المستمعين بواسطة أجيزة استقبال اإلشارات صوتية عبر األمواج األثيرية والبث الرقمي

 

                                                           
نتاج البرامج اإلذاعية،رفعت عارف الضبع   1  .02،ص2100دار الفجر القاىرة ، ، اإلذاعة النوعية وا 
 .021،ص0996ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، ، االتصال الجماهيريةمقدمة في وسائل ،فوضيل دليو  2
 .21،ص2102دار النيضة العربية ،بيروت ، ، في المفاهيم الحديثة لإلعالم واالتصال، مي العبد اهلل  3
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 :تعريف اإلذاعة المحمية

الجغرافية  ع معين محدود ومتناسق من الناحيةىي تمك اإلذاعة التي تخدم مجتم        

آن واحد ويحمل خصائص لمبيئة االقتصادية ،باعتبارىا وسيمة اتصال واالجتماعية في 

جماىيرية ترتبط  أساسا بمجتمع خاص محدد المعالم ،ويمكن القول أن اإلذاعة المحمية 

أيضا ىي التي تخاطب مستقبل معين لو مصمحة ولو عاداتو وتقاليده وتراثو الفكري الخاص 

 .1ي تطمع عمى األنباء التي تيمووكذلك إحساسو بانتماء ليذه اإلذاعة الت

اإلذاعة المحمية ىي تمك اإلذاعة التي تخدم منطقة واحدة وىذه األخيرة تقوم عمى خدمتيم  -

وتحقيق رغبتيم وتقدم ليم ما يطمبون من أغاني أو موسيقى ،وتقدم ليم خدمات عديدة ،فيي 

 .2عرضوا مشاكميمتتيح لألفراد تعبير عن أنفسيم وعن ذاتيم وان يطرحوا أسئمتيم وي

ىي جياز إعالمي يخدم مجتمع محمي ،معنى ذلك أنيا تبث برامجيا مخاطبة مجتمع  -

خاص محدود العدد والمساحة ومتناسقا من الناحية الجغرافية واالجتماعية تقدم لو نتيجة 

 .3لقربيا منو برامج تمبي احتياجاتو الخاصة وىي تتفاعل مع ىذا المجتمع تأخذ منو وتعطيو

 

 

                                                           
 .21ص،096ـ،2،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر ،ط المسؤولية اإلعالمية في اإلسالممحمد السيد محمد ،  1
 .29،21،ص ص2112دار الفكر العربي ،القاىرة ، ، اإلعالم المحمي في ضوء متغيرات العصر،عبد المجيد شكري  2
 .29،ص2112دار الفكر الجامعية ،األزارطة ، اإلعالم المحمي وقضايا المجتمع ،،طارق سيد احمد   3
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"تعريف اإلذاعة المحمية فقال :"أن اإلذاعة المحمية ىي االستقدام النظامي libroكما قدم " -

 .1بيدف تنمية الناس داخل منطقة جغرافية ذات حدود مكانية محددة بدقة "

ويمخص من ىذا أن اإلذاعة التي تخدم مجتمع صغيرا ىي اإلذاعة المحمية تيدف إلى تمبية 

 احتياجات المستمع وتمبي رغبات وتعمل عمى حل مشاكل المواطن اليومية .

 .نشأة اإلذاعة في الجزائر-

 يمكن تقسيم مراحل نشأة وتطور اإلذاعة في الجزائر إلى ثالث مراحل رئيسية ىي :

حد أعند قيام 0921يمكن القول أن الجزائر عرفت اإلذاعة عام  : قبل الثورة مرحمة ما-1

كميو واط ،ثم 011الفرنسين بإنشاء محطة إرسال عمى الموجة المتوسطة لم تتعد قوتيا 

بمشاركة كيمو واط بالرغم أنيا كانت تابعة لمحكومة الفرنسية ،و 811الى 0926رتفعت عام إ

دمجت اإلذاعة الجزائرية مع إذاعة فرنسية وأدخمت تقنيات أ 0921 الحكم العام لمجزائر سنة

 .2الف جزائري08مايقارب 0918جديدة عمى محطات اإلرسال ولقد بمغ عند مستمعييا سنة 

 أكنتيجة لقرار مؤتمر الصومام تم إنشاء اإلذاعة السرية التي تم بد : مرحمة أثناء الثورة-
مناضمين وكانت مدة إرساليا في المساء 01يا ،يعمل ب0921نشاطيا الفعمي بعد أوائل عام 

ساعتين بالعربية والفرنسية ،الدارجة ،القبائمية وتشمل برامجيا البالغات العسكرية وأخبار 
 .3وبرامج أسبوعية

                                                           
 082،ص2112، دار المصرية المبنانية ،القاىرة ، األعالم والمجتمععمي سعيد وآخرون ،  1
 .299،ص2119،دار اليازوري ،األردن ، اإلعالن الفعال منظور تطبيقي متكامل،عمي فالح زغبي   2
 .22،ص2119،دار العربية  لمنشروالتوزيع ،القاىرة ، مقدمة في الفنون اإلذاعية والسمعية البصرية،حسين عمي محمد   3
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وقد واجيت ىذه اإلذاعة صعوبات لنقص خبرة العاممين في ىذا المجال وعدم توفر المواد 

ة الجزائرية كان ليا اثر عمى الشعب الجزائري تمثل في اإلذاعية ،ومع ذلك فان إنشاء اإلذاع

 .1توجيو الرجال ورفع الروح المعنوية لممناضمين وتوعية أفراد الشعب

  مرحمة بعد االستقالل -3

تفاق مع المكتب السياسي لجبية التحرير اعمنت الييئة التنفيذية المؤقتة بأ0982اوت 02في 

الوطني ،وقد قامت بتكميف شخصية جزائرية ،باإلشراف عمى البرامج اإلذاعية وقبل بداية 

المفاوضات النيائية فقد قامت الحكومة المؤقتة الجزائرية بتعين شخص جزائري مديرا عاما 

قية جزائرية فرنسية جاء فييا تفااتم توقيع 0982جانفي 22لمراديو بدال من الفرنسين في يوم 

صدر قرار ينظم الراديو 0982وتأ0العمل عمى تبادل البرامج بين الحكومتين ،وفي 

والتمفزيون الجزائري المذان  تعتبرىما الحكومة الجزائرية عنصرا يساعد في التنمية القومية 

رسالتيا في  وفي بناء المجتمع الجزائري وقد كان الراديو ىو الوسيمة الوحيدة التي تصل

جميع أنحاء البالد وخاصة سكان الريف ،بعد ذلك انتشرت اإلذاعات في أنحاء بالد الجزائر  

      . 2أسست محطة قسنطينة وكذلك في وىران 0986ففي سنة 

                                                                                      

     

                                                           
 .22، ص المرجع نفسو  1
 .99،011،ص ص2112،دار المطبوعات الجزائرية ،الجزائر ، مدخل إلى عموم اإلعالم واالتصالزىير إحدادن :  2
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اخر الثمانينات بعدما دخمت الجزائر في مرحمة التعددية الحزبية ظيرت أما في أو        

يسمى حرية التعبير ،وأصبحت اإلذاعة في الجزائر منذ ذلك الوقت مجاال لمتعبير ىناك ما 

عن ىذه الحرية كوسيمة إعالمية جماىيرية ،ومنذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفميقة رئاسة 

 . 1حمية في الجزائرالحكم بعد انتشار اإلذاعة الم

بحيث كان البد عمى الجزائر بعد االستقالل إشباع رغبات مختمف شرائح االجتماعية       

بما يخدم التراث والثقافة من خالل إنشاء العديد من المحطات اإلذاعية المحمية في العديد 

من المناطق القطر الجزائري بحيث تزامن ىذا التأسيس مع فترة االنتقال من سياسة الحزب 

 .2دية الحزبية ومن ثم إلى اإلعالم التعدديالواحد إلى التعد

وىي إذاعة التكوين المتواصل ثم تمييا إذاعة  0991وظيرت أول إذاعة محمية سنة      

ورقمة ،بيجة ،سيرتا وتواصل انتشار اإلذاعات المحمية عبر كل جيات  بشار ،متيجة ،

ذاعة إ22لي حوا2118ذاعة محمية وبمغت في  سنة إ26الى 2112القطر لتصل في سنة 

سنة من 22محمية حسب ما أوردتو النشرة الثامنة في التمفزيون الجزائري بمناسبة مرور 

 .3استعادة السيادة عمى مؤسسة اإلذاعة والتمفزيون 

 

 

                                                           
 .212،ص0962دار الفكر العربي ،القاىرة األنظمة اإلذاعية في الدول العربية ،،ماجد الحمواني وعواطف عدلي العبد   1
 .29،ص0966،دار الفرقان لمنشر والتوزيع ،عمان ، اإلذاعي بالراديوالكتابة واإلنتاج ،عبد الدائم ،عمر حسن  2
 .82،ص0961،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر ، الصحافة العربية في الجزائر،عواطف عبد الرحمان  3
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 وظائف اإلذاعة المحمية في الجزائر  المبحث الثاني :أسباب و

 العامل   الجغرافي :(1

يعد من أىم العوامل التي تؤثر عمى النظام اإلذاعي في أية دولة فحجم و شكل األرض في  

أي منطقة ا دولة لو تأثير كبير عمى نظاميا اإلذاعي حيث ال تستطيع أحيانا اإلذاعة 

 المركزية أن تغطي كل أجزاء الدولة و ال يمكنيا أيضا أن تمبي احتياجاتيا.

 : (عامل المغة2

أىم العوامل التي تؤثر عمى األنظمة اإلذاعية ،إذ أن تعدد المغات و الميجات تعتبر المغة 

داخل الدولة قد يشكل عائقا أمام اإلذاعة في بعض األحيان وىذا يؤكد الحاجة إلى إذاعات 

 محمية لخاطبة التركيبات السكانية المختمفة بمغاتيم.

 (التحفيز لممشاركة في عممية التنمية:3

افة أبعادىا احد الدوافع األساسية إلنشاء اإلذاعات المحمية من اجل تفعيل تمثل التنمية بك

المشاركة في التنمية ،حيث أن الدول النامية ال تستطيع أن تحقق أىداف التنمية دون أن 

تولي اىتماما بأفرادىا في مجتمعاتيم المحمية و في ضوء احتياجات و مكونات تمك 

 1المجتمعات.

 
                                                           

لمنشر والتوزيع ،عمان،  ،دار غيداء اإلذاعات المحمية في ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية ،صالح محمد حميد  1

 .012،011،ص ص2102
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أن ىنالك أسبابا وجيية النتشار اإلذاعات كون اإلذاعة أكثر وسائل و في ىذا نجد      

االتصال الجماىيري انتشارا في العالم ،فيي الوسيمة الوحيدة التي يمكن أن يطمق عمييا صفة 

الجماىيرية ،و ال توجد وسيمة اتصال أخرى ليا إمكانية الوصول إلى فئات سكانية في 

 المحمية في الدول النامية . مناطق مترامية في المغات والميجات

لو أىمية خاصة في دول العالم الثالث بسبب قمة وصول الصحف إلى  فالراديو      

المناطق الريفية وأيضا بسبب انتشار األمية عمى نطاق واسع ،فاإلذاعة المحمية مفتوحة دائما 

وضوحا  الستقبال جماىير المستمعين يشاركون في البرنامج و تتحقق فيو بصورة أكثر

يعبرون عن أرائيم و أفكارىم في كل وقت ،كما يمكن أيضا التعرف عمى االحتياجات 

المحمية والعمل عمى تعريف الناس بيا ،تكيف البرامج المذاعة بحيث تتفق مع ردود الفعل 

المحمية و تحقيق التكامل بين أنشطة المجتمع المحمي و اإلعالم اإلذاعي، و تفسير األمور 

ميور وتشجيع أفراد الجميور عمى التعبير عن أنفسيم حول مستقبميم و المحمية لمج

 1مجتمعاتيم و المحافظة عمى الثقافة المحمية وتطويرىا.

 

 

 

 
                                                           

 . 011،ص  المرجع نفسو   1
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 وظائف اإلذاعة المحمية 

 : الوظيفة اإلخبارية-1

من أحداث  الخبر ىو وصف أو تقرير دقيق غير متحيز لمحقائق اليامة حول ما يحدث بو

مما يستأثر باىتمام األفراد ويتعمق بالمصالح العامة بشرط أال يكون خارجا عمى قواعد القذف 

والسب ،وتقوم اإلذاعة بتقديم األخبار لممجتمع بأسموب مختصر ولكنيا تتكرر عدة مرات 

سواء كما ىي أو مع بعض اإلضافات وفقا لتطور األحداث وتتميز بالسرعة في نقل األخبار 

تزويد الجماىير بأكبر قدر ممكن  من المعمومات والمعارف ولقد أصبح البحث عن األخبار و 

والتقاطيا ونشرىا جوىر صناعة اإلعالم المعاصر والنظرة البسيطة في واقعيا العالمي 

 ن الخبر أساس المعرفة .أالمعاصر تؤكد اليوم 

 الوظيفة الترفيهية :-2

من الوظائف األساسية لإلذاعة التسمية ،حيث تقوم بتسمية مستمعييا والترفيو عنيم عن 

طريق األغاني والبرامج الترفييية والموسقية وتقديم روبورتاجات اإلذاعية ،االحتفاالت الرسمية 

الحفالت الدينية والمباريات الرياضية وغيرىا،كما تقدم األحاديث مع المسؤولين التي يقوم 

 1اإلذاعة بإجرائيا معيم فضال عن المسابقات والبرامج المختمفة . ابو مندو 

                                                           
 060-061،ص ص2116،دار الفجر لمنشر والتوزيع ،القاىرة ، وسائل االتصال نشأتها وتطورها، محمد منير حجاب   1



 لمحة عامة عن اإلذاعة المحمية في الجزائر          الفصل األول              
 

 
56 

فاإلذاعة في كل ما تقدم من برامج يجب أن تحرص عمى احترام القواعد الخاصة بالفنون 

اإلذاعية وكذلك قواعد الخمق الفني وىي قواعد أساسية وىامة حتى تستطيع االرتفاع بمستوى  

 المستمع .

 اث االجتماعي :التعميم ونقل التر -3

أن موارد الراديو الثقافية ضخمة ،بحيث يساىم الراديو في تعميم المواطنين بعد االنتياء من 

المدرسة والحصول عمى الشيادة التي تمنحيا ،ييتم بمختمف أوجو النشاط الميني ففي الكثير 

االت من الدول برامج إذاعية متخصصة تتوجو إلى ىذه الفئات تقدم ليم كل جديد في مج

عمميم ،كما تقوم اإلذاعة بدور ىام بعممية التطبيع و التنشئة االجتماعية وذلك بنقل أنماط 

السموك المقبول والقيم الشائعة ،مما يساعد الفرد عمى اكتساب ثقافة جماعتو وأساليبيا 

االجتماعية ويسمك سموكا يأخذ توقعات اآلخرين في اعتباره حيث تساعد اإلذاعة عمى تحقيق 

 شابو بين أفراد المجتمع الواحد .الت

 : وظيفة المرافقة والصداقة-4

حيث تبين أن الراديو يمعب دور الرفيق بصفة عامة ويساعد في خفض التوترات الناتجة عن 

 .1روتين العمل اليومي والشعور بالعزلة من جية أخرى 

 

 

                                                           
 .060،ص  المرجع نفسو   1
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 الوظيفة االجتماعية :-5

مع اآلخرين في تشكيمة منوعة من األحداث ذات يتيح الراديو فرصة أمام المستمع أن يشارك 

المغزى واىتمام المشتركين ،حيث يستخدم مستمع الراديو إلى تحقيق نوع من االقتراب أو 

االرتباط بينو وبين غيره من المستمعين بمجرد اشتراكو في الستماع إلى األخبار نفسيا 

اىتمام مشترك ومن ثم فانو فقد والبرامج ذاتيا ،ومن ىنا نالحظ أن الراديو قد يخمق مجال 

 يدعم التفاعل االجتماعي بموضوعات جديدة .

 الراديو يمعب دور هام في حياة المستمعين اليومية :-8

ىذا الدور الشامل والموحد لمراديو إنما ىو نوع من الوجود العام المتعدد الجوانب والمزايا 

يعرض األحداث الكبرى التي تقع والذي يستطيع أن يثير ويريح ييدئ كما انو يستطيع أن 

في العالم الخارجي في الوقت الذي يستطيع فيو أن ينبأ بارتداء مالبس معينة تصمح لحالة 

 1الطقس التي يعمن عنيا .

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .22-28ص ص،2،0968،دار الكتاب المصري ،القاىرة ،ط المدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال،عبد العزيز شرف   1
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 المبحث الثالث :أهداف وأهمية اإلذاعة المحمية 

  أهداف اإلذاعة المحلية-1

تيدف اإلذاعة المحمية غمى حشد الطاقات اإلعالمية لتحقيق األىداف التنموية الشاممة 

 والمتكاممة لممجتمع وىذا من خالل :

تعزيز فضاء حرية التعبير لمرأي والرأي اآلخر كمرتكز أساسي لحق اإلنسان في التعبير  -

 عن أرائو وأفكاره وتصوراتو بحرية تامة .

 نسان والحريات المدنية والسياسية العامة والخاصة والشخصية .تنمية الوعي بحقوق اإل -

 اإلسيام  الفاعل بتنمية الوعي اليادف بتعديل النظرة المتحيزة ضد المرأة . -

 رفع الوعي البيئي لممواطن لتتجذر ثقافتو البيئية كإحدى تكوينات شخصياتو الثقافية . -

بداعاتيم ومواىبي - م االجتماعية والثقافية والتعميمية وخمق وعي االىتمام بقضايا الشباب وا 

 لدييم بأىمية التعميم الميني والتقني في سوق العمل واستقرار الحياة .

مناقشة قضايا المجتمع المحمي في جميع مجاالت االجتماعية والثقافية والتعميمية  -

براز دور السمطة المحمية .  واالقتصادية وا 

 المواطن ثقافيا ،رفع انشغاالت المواطن .ترقية التراث المحمي وترقية  -

 .1رد االعتبار لمثقافة المحمية وتنشيط الحركة الثقافية واإلبداعية  -

 

                                                           
 .008-001سابق ،ص صالمرجع ،الصالح محمد حميد    1
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 حتياجات الترفييية .تشجيع اإلعالم الجواري والتكفل باال -

 المساىمة بجميع السبل والوسائل في توسيع التواصل . -

المحافظات من خالل تغطية أنشطة وفعاليات  التعريف بالعادات والتقاليد االجتماعية في -

 الثقافية المختمفة.

التوعية المستمرة بخطورة القضايا والمشاكل التي تواجو المجتمع واإلعالن في كافة الجيود  -

 .1التي تبذل والنجاحات التي تتحقق في ىذا اإلطار

 :2إلى قسمين  أهداف اإلذاعات المحميةعموما تنقسم 

 شرة :األهداف المبا -أ

 تحقيق نوع من الديمقراطية الثقافية . - 

 إثراء األرشيف الثقافي لإلذاعات المركزية وكذا إثراءىا بالبرامج . -

 إبراز االختالفات والتنوعات الثقافية . -

 القضاء عمى العزلة الثقافية واألحادية الثقافية عن طريق اإلذاعات الوطنية . - 

 : األهداف غير المباشرة -ب

 خدمة المجتمع المحمي وتمبية احتياجاتو . -  

 .وتغطية األخبار المحمية إبراز الثقافة المحمية  -   

                                                           
 .008-001مرجع سابق ،ص ص،صالح محمد حميد - 1
 .28،ص0992،دار الفكر العربي ،عمان ، اإلذاعات اإلقميمية ،دراسة نظري مقارن،محمد عمر نوال -  2
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 : أهمية اإلذاعة المحمية-2

 ىناك اىتمام كبير باإلذاعات المحمية لعديد من األسباب : 

الذين ارتفاع نسبة األمين الذين وجدوا ضالتيم المنشودة في اإلذاعة ،ارتفاع نسبة األطفال -

ىم عمى مقاعد الدراسة وازدياد الطمب االجتماعي عمى التعميم وبروز دور اإلذاعة في ىذا 

المجال . كما يمكن لإلذاعات المحمية أن تمعب دورا ىاما في تنمية الوعي لدى الجماىير 

عن طريق المشاركة اإليجابية من جانب الجميور في عمل ىذه اإلذاعات ،كما يمكن أن 

ة المتاحة لتمقي التغذية المرتدة من الجماىير حيث تستطيع اإلذاعات المركزية تكون الوسيم

 القيام بذلك.

تمعب اإلذاعة المحمية دورا ميما في الربط بين أبناء المجتمع المحمي مع بعضيم البعض  -

وىي من الوسائل االتصالية التي تشعر كل مواطن من الوىمة األولى انو ليس وحده ،وأنو 

لمجتمع يعترف بوجوده خاصة أن اإلنسان في العصر الحاضر يعيش في عضو في ا

 .1ظروف كثير ما تجعمو في عزلة عن اآلخرين

تقوم اإلذاعة المحمية بالخدمة سواء كانت ىذه الخدمة متعمقة بحل مشاكل بعينو يواجييا ابن 

لراديو أنو المجتمع المحمي أو مجرد خدمة ترفييية يستأنس بيا في وحدتو ما يعكس أىمية ا

                      .2أصبح جزءا ىاما الزما بين أجيزة كل بيت تقريبا ويقبل المستمع غميو في أي مكان

                                                           
 .081،ص2116،دار المعرفة الجامعية ،القاىرة ، إلى االتصال الجماهيريمدخل ،جمال مجاىد وآخرون - 1
 .22،ص،2100،دار إثراء لمنشر والتوزيع ،األردن ، االتصال والعالقات العامة،محمد الدبس ،السردي   2



 لمحة عامة عن اإلذاعة المحمية في الجزائر          الفصل األول              
 

 
61 

 المبحث الرابع :مزايا وعيوب اإلذاعة المحمية                                                  

 .المحميةمزايا و عيوب اإلذاعات -1

لعل من أبرز مزايا اإلذاعة كوسيمة اتصال ,إن الكممة المذاعة تكتسب قوة إيجابية ليا 

خصائص متعددة منيا السرعة الفائقة التي تنتقل بيا من مصدر المادة اإلذاعة إلي أذن 

المستمع متخطية حواجز المسفات و الحدود األمية ,تخاطب اإلذاعة مختمف فئات الجماىير 

ة و العموم و الفنون و ألخبار ,يجمع الراديو بين الكممة المنطوقة و و تنقل ليم الثقاف

 .الموسيقى و المؤثرات الصوتية مما يتيح لو التأثير عمى العقل و العاطفة معا

الجميور المستيدف لإلذاعة المحمية ىو جميور محمي بعينو محدود من حيث العدد مقارنة -

 .  بجميور اإلذاعات األخرى

د التي تقدميا اإلذاعة المحمية نابعة و مستمدة من المجتمع المحمي ذاتو و محتوى الموا-

 لخدمتو  بحيث تعكس البرامج المختمفة عادات السكان وتقاليدىم ،تراثيم واىتماماتيم .

تتحدث اإلذاعة المحمية بمغة الجميور المستيدف وتخاطبو و قد يظير فييا أيضا ليجة -

 سكان المنطقة المستيدفة.

 .1يط الضوء عمى المناطق األكثر حرمانا و مراعاة خصوصية سكانياتسم-

 

                                                           
،دار المصرية المبنانية،القاىرة  اإلذاعة في القرن الحادي والعشرين،حسن عماد مكاوي، عادل عبد الغفار 1

 .26،ص2116
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تمبي الشبكة البرامجية االحتياجات الفعمية لممستمعين الذين تصميم برامج اإلذاعة  -

فالمضمون و المغة يجب أن يتالئم مع ما يحتاجو المجتمع المحمي و بمغتو المحمية المتفق 

 عمييا.

عممية االتصال الجماعي لإلحساس بتضافر الجيود نحو تعمل عمى تحقيق التفاعل في -

 إقامة عالقات االحترام و التعاون و التضامن.

 فسح المجال لممرأة بيدف ترقيتيا و خصوصا المرأة الريفية .-

القدرة عمى تشكيل الوجدان النفسي لممستمعين ،فالبرامج الصباحية تييأ لميقظة و العمل و -

إعاقيا الستقبال يوم جديد و برامج السيرة تتميز بالترفيو و التفاؤل و بذلك توجد جوا 

 .1اإلمتاع

 كما أن لإلذاعة مزايا فإن ليا عدد من العيوب والسمبيات لعل أبرزىا ما يمي:

باعتبار الراديو وسيمة اتصال يعتمد عمى الصوت فقط فإن ما نسمعو يكون اقل تأثيرا مما -

الراديو وسيمة سمعية فقط فيو يحتاج إلى التركيز حتى نسمعو ونشاىده في آن واحد وألن 

يمكن التجاوب مع البرامج المقدمة فالمغة المستخدمة فالبد أن تناسب ظروف المستمعين 

والبد أن يكون اإلرسال واضحا ونقيا وخاليا وخفوت التشويش حتى ال يفقد المستمع اىتمامو 

 2بالبرامج المقدمة.

                                                           
 .082،ص2112،دار المصرية المبنانية ،القاىرة ، اإلعالم والمجتمع،منى الحديدي،سموى إيمان    1
 .01،ص2112دار الفكر العربي ،لبنان،البث التمفزيوني واإلذاعي والبث الفضائي،،أنطوان الناشق  2
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عطال والتشويش مثل انقطاع البث أو التشويش الذي يحدث فنجد في اإلذاعة كثرة األ-

 ألسباب طبيعية كسوء األحوال الجوية مثال.

صعوبة استعادة الرسالة إذا ما فشمنا في فيميا منذ الوىمة األولى ،فنحن نستطيع قراءة     -

كن ماال نفيمو من الصحيفة أو الكتاب أكثر من مرة وكذلك مشاىدة األفالم أكثر من مرة ول

 ىذه الميزة غير موجودة في اإلذاعة .

 ال تصمح اإلذاعة كوسيمة إعالمية مع بعض فئات اإلعاقة وبذات فئات اإلعاقة السمعية .-

السعي وراء الربح فاإلذاعة ىي مؤسسة اقتصادية بالدرجة األولى تيدف إلى تحقيق العائد -

 المادي .

مؤسسة  إعالمية ،لذلك تسخر  ألي كثرة اإلعالنات باعتبارىا المصدر الرئيسي لمدخل 

اإلذاعة الكثير من اإلعالنات التي تقدم صور ذىنية نمطية أو مشوىة وتروج لألساليب 

 الحياة المادية وحث األفراد عمى اإلنفاق والشراء في ظل الظروف االقتصادية السيئة.

روف تقدم اإلذاعة أحيانا مضامين سطحية بحجة أنيا تجذب الجماىير وفي ظل الظ-

 بحاالت اإلحباط مما يدفعيم بالفعل واالقتصادية المتدنية فإن األفراد يشعروناالجتماعية 

لإلقبال عمى مثل ىذه المضامين فتتسع اليوة بينيم وبين واقعيم االجتماعي وبدل أن 

 .1تساعدىم اإلذاعة عمى مواجية مصاعب الحياة فإنيا تدفعيم إلى اليروب منيا

                                                           
،دار الفكر العربي ،القاىرة  المجتمعات الغربية دراسة في اإلعالم الدوليالنظم اإلذاعية في ،جييان رشتي  - 1

 .20صدت،
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تستطيع أن تقمل أو تحد من مجموعة من العيوب والسمبيات التي  فاإلذاعة المحمية لم-

 فيما يلي : تتمثل

 تحول بعض اإلذاعات المحمية إلى وسائل دعائية لمقيادات السياسية والتنفيذية المحمية .-

 تمعب ىذه الوسائل المحمية وتتكرر األدوار ذاتيا التي تمعبيا اإلذاعات المركزية .-

اعات المحمية سوى جذب الفئات األقل تعميما من الجميور المستيدف لم تستطيع ىذه اإلذ-

 الذي يبحث أساسا عن التسمية والترفيو وليس المعرفة .

تفتقر معظم اإلذاعات المحمية إلى استخدام مختمف التقنيات المتعمقة بالتفاعمية في تحقيق -

 المشاركة والتواصل الفعال والنشط مع جميورىا.

لمحمية عمى مضمون غنائي ترفييي وقد تقدم مضامين أجنبية غير وطنية تركز اإلذاعة ا-

 متناسية األنشطة الفنية والثقافية والمحمية بحيث ال تقدم التراث الشعبي وىنا تصبح بال ىوية.

معظم اإلذاعات المحمية تبث إرساليا بالميجات المحمية وبالتالي ىي تبعد مستمعييا عن -

 .1ربية الفصحى وتحول دون دخوليا في النسيج الثقافي لممجتمعاإلحساس بقيمة المغة الع

 

 

 

 

                                                           
 .22المرجع نفسه ،ص  1
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 خالصة 

لقد حاولنا من خالل ىذا الفصل التطرق إلى أبرز الوظائف ومزايا اإلذاعة المحمية باإلضافة 

من أىداف باعتبارىا وسيمة اتصال جماىيرية وأداة تواصل مع عامة الناس  إلى ما تتميز بو

داخل المجتمعات ،وىذا راجع إلى مخاطبة المستمعين ضمن نطاق واسع ،حيث يتجمى ىذا 

األخير بتغطية حواجز سياسية وجغرافية من خالل سرعة انتشار األخبار في مختمف 

اة االجتماعية لألفراد،كما أن لإلذاعة تأثير الميادين مع مراعاة جميع جوانب وظروف الحي

فعال وقوي عمى جميور واسع النطاق متعدد األجناس والميجات وبالرغم من كل ىذه المزايا 

 .التي تتمتع بيا اإلذاعة المحمية إلى أنيا ال تخمو من بعض السمبيات
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 :تمهيد 

اإلذاعة ليا مسؤولية كبيرة ،كما أشرنا سابقا نظرا لقوتيا إن وسائل اإلعالم ومنيا       

التأثيرية الكبيرة والميام الممقاة عمى عاتقيا،كنتيجة ليذا كان الزما عمييا أن تأخذ جزءا كبيرا 

من المسؤولية خاصة من اجل صحة أفضل لمجميع، وتثقيف وتوعية الجماىير صحيا،نظرا 

ة الفرد والجماعة عمى حد سواء ،وىذا يعني أن الوعي لموعي وما لو من أىمية كبيرة في حيا

الصحي يختص بتغيير وجيات الفرد والمجموعة وسموكيم لتحسين المستوى الصحي وحث 

األشخاص عمى اكتساب المعمومات الصحية ،ومن أىم ما تطرقنا إليو في ىذا الفصل 

وأساليب التوعية يتمحور حول مفيوم الصحة والوعي الصحي وأىم أىدافو ومبادئو وطرق 

 الصحية .
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 مفهوم الصحة والوعي الصحي . األول : المبحث

 مفهوم الصحة -1

الصحة ىي حالة من اكتمال لياقة الشخص بدنيا وعقميا واجتماعيا ونفسيا وال تقتصر        

الداء ولقد عرف العالم "بركنز"الصحة بأنيا حالة التوازن بين  عمى مجرد انعدام المرض أو

وظائف الجسم ،وأن ىذا التوازن ينتج من تكيف الجسم لمعوامل الضارة ،ىو عممية إيجابية 

 .1مستمرة تقوم بيا قوى الجسم المختمفة لممحافظة عمى حالة التوازن

"فقد عرفت الصحة بأنيا حالة كاممة من السالمة W.H.Oأما منظمة الصحة العالمية "      

                           الجسمية والنفسية والعقمية واالجتماعية ال مجرد الخمو من المرض أو العجز أو الضعف .

تعني حالة السواد لإلنسان واالكتمال البنائي في الجوانب الجسمانية والنفسية والعقمية  الصحة

في في اتزان ديناميكي يحقق السالمة والنمو من األمراض وأنواع العجز وحسن األداء الوظي

 .2واإلصابات مما يمكنو من التعامل االيجابي في الحياة

الصحة تعني غياب المرض أو العجز مع توافر حالة متكاممة من التوازن الجسمي     

ا وليس مجرد غياب والعقمي واإلجتماعي ،يعتقد عمماء النفس بان الصحة حالة يمكن تحقيقي

 .3المرض

                                                           
 .9،ص6002،دار البداية ناشرون وموزعون ،عمان ، الصحة والسالمة العامة،رشا بسام  - 1
،المكتب الجامعي الحديث  الممارسة المهنية لمخدمة االجتماعية في المجال الطبي،عبد المنصف حسن عمي رشوان  - 2

 .33،ص6002سكندرية ،اإل
 .720،ص7002األردن ،، دارالحامد،  علم النفس الصحيشيلي تايلور،    3
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الصحة ىي تكون لمعمم والفن اليادفان حد المرض والوقاية منو والعمل عمى إطالة      

العمر قدر المستطاع ورفع مستوى الصحة والكفاية نتيجة لممجيودات المنظمة لتحسين 

ية صحة البيئة والتحكم في انتشار األمراض المعدية وتعميم األفراد أصول الصحة الشخص

وتنظيم الخدمات الطبية والتمريض الكتشاف المرض في بوادره والوقاية منو وتنمية المنظومة 

االجتماعية ،حتى يتمكن كل فرد من االرتقاء إلى مستوى معيشي أفضل ومناسب وحتى 

 يمنح كل مواطن حقوقو الطبيعية في الصحة .

عمم وفن لموقاية من المرض الصحة ىي حالة من التوازن النسبي لوظائف الجسم وىي       

واالرتقاء بالصحة من خالل مجموعة من المجيودات من قبل المجتمع وتشمل العديد من 

 .1المجاالت والميادين

الصحة بصفة عامة ىي مفيوم نسبي تقوم أساسا عمى التوازن بين وظائف الجسم والتي      

صورة ميكانكية فطرية أو تنتج من حالة التكيف مع العوامل الضارة التي يتعرض ليا ب

 .2مكتسبة

 

 

                                                           
 .62،ص6002،االدارة العانة لممكتبات لمنشر والتوزيع ،بنغازي  الصحة والسالمة المهنية،مفتاح عبد السالم الشوييدي   1
،دار الوفاء لمطباعة  والنشر اإلسكندرية  العوامل االجتماعية واالقتصادية وأثرها عمى الوعي الطبي،محمد عمي السالمة  2

 .22،ص6002،
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 مفهوم الوعي  الصحي  -7

ىو مجموعة األنشطة اليادفة إلى االرتقاء بالمعارف الصحية وبناء االتجاىات وغرس      

 السموكيات الصحية لمفرد والمجتمع .

عممية متصمة ومستمرة وتراكمية فيي ليست عممية سيمة وبسيطة إذا أخذنا في  ىو      

 1االعتبار أنو ال ييدف إلى إيصال المعرفة فقط ولكن إلى تغيير السموك.

ىو أحد العناصر األساسية لمرعاية الصحية األولية وىو ييدف إلى دعم السموكيات       

وتغيير السموك معين إلى سموك صحي سميم الصحية وتعزيزىا ،كما يسيل عممية التعمم 

وتقديم المعمومات والحقائق الصحية التي ترتبط بالصحة والمرض في المجتمع وجعميا سموكا 

 2حيا واقعيا في حياتنا مستخدمين في ذلك األساليب التربوية الحديثة .

ة والتربوية تعرف التوعية الصحية أيضا بأنيا مجموعة األنشطة التواصمية واإلعالمي      

اليادفة إلى خمق وعي صحي الطالع الناس عمى واقع الصحة وتحذيرىم من المخاطر 

األوبئة واألمراض المحدقة باإلنسان،ويعرف أيضا انو العممية التي تستيدف تعميم الناس 

 3عادات صحية سميمة وسموك صحي سميم باستخدام وسائل االتصال الجماىيرية.

 
                                                           

،دائرة الصحة العامة قسم الرقابة الصحية  دليل التثقيف الصحي لمعاممين في مجال الرقابة الصحية،حسن ىادي باقر   1

 .02،ص6006العراق ،
نجازات المستقبل،توفيق أحمد خوجة   2  .72،ص6000الرياض ،د د،، الرعاية الصحية األولية ،تاريخ وا 
 .09،ص6002،دار آرام ،األردن ، هامه وواجباتهالمراقب الصحي في األردن م،رياض أحمرو    3
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إلمام المواطنين بالحقائق والمعمومات والحقائق الصحية وأيضا إحساسيم  يقصد بو      

بالمسؤولية نحو صحتيم وصحة غيرىم ،وفي ىذا اإلطار يعتبر الوعي الصحي ىو الممارسة 

 .1ععن قصد نتيجة الفيم واإلقنا
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 . وسائل تحقيق التوعية الصحية المبحث الثاني :

يتحقق الوعي الصحي في المجتمع وبين األفراد من خالل استخدام وسائل اإلعالم      

المختمفة من فضائيات والتمفاز والمذياع والممصقات والصور والمعارض وذلك إلبالغ الرسالة 

 : 1التثقيفية الصحية ومن بين ىذه الوسائل ما يمي

 : سمعية البصرية )المذياع،التمفاز(الوسائل ال-1

من أفضل وسائل اإلعالم والتثقيف الصحي الستخدام غالبية الناس ليا مع ضرورة  تعتبر

 مراعاة المغة في الكممة المنطوقة والوضوح في الصورة باإلضافة إلى الوقت المناسب لبثيا 

 المصورات و الممصقات :-2

تشتمل عمى فكرة واحدة وتعمق في أماكن بارزة وواضحة ىدفيا تعميم المواطنين أسس 

 الممارسة الصحية السميمة .

ويجب أن تكون معموماتيا بسيطة : المطبوعات ،الكتب ،النشرات ،الصحف،المجالت-3

ستيعابيا.  مفيومة وأسموبيا شيق حتى تسيل قراءتيا وا 

من شبكة االنترنيت وبرامجو مثل :برنامج العرض  استخدام الحاسوب وتقنياته المتعددة-4

لتجييز شرائح تحتوي عمى نصوص صحية ورسوم بيانية وصور وجداول ورسومات  التقديمي

 وأشكال مختمفة وعرضيا بواسطة شاشة جياز عرض الحاسوب لمشاىدتيا .

                                                           
 .66-60،ص ص6009،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عمان ، الثقافة الصحيةأحمد محمد بدح وآخرون ،  1
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وىي اختيار عدد من المعمومات والنماذج والرسوم والموحات والصور  :المعارض -5

اقع الحياة التي  يعيشيا  والمجسمات واآلالت واألدوات التي تتعمق بقضايا صحية من و 

 .1الناس 
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 .المبحث  الثالث :مبادئ التثقيف الصحي

إن عممية الوعي الصحي ىي عممية تعميمية تماثل عممية  التعميم  العام ،و تيدف        

  إلى تغيير المعمومات و االتجاىات و الشعور و السموك اإلنساني و تقوم عمى األسس

 :1 التالية

الوقوف عمى الموارد و اإلمكانيات الصحية في كل مدينة أوحي أو قرية أو أي مجتمعات -0

 سكانية الن معرفة ىذه الموارد يسيل عممية الوعي الصحي

معرفة عادات وتقاليد و مفاىيم الناس نحو الصحة و المرض و طرق الوقاية لكي تركز  -6

 عمى المفاىيم الخاطئة فييا

الفعمية من جانب فئات المجتمع كافة في عمميات التوعية و التثقيف تحقيق المشاركة  -3

 الصحي ،كاألسرة و المدرسة و األطباء.

 وجود تنسيق بين األجيزة الصحية و أجيزة الخدمات االجتماعية و التعميمية و غيرىا -2

إنتاج و استعمال وسائل سمعية و  بصرية ،عمما أن كل مجتمع يحتاج إلى وسائل  -7

 فية خاصة ترتبط بمستواه الثقافي و التعميمي.تثقي

توفير المؤسسات الطبية المختمفة ،و توفير العدد الكافي من المسؤولين عن الرعاية  -2

 الصحية وتدريب الموظفين و العمل عمى رفع مستوى المين التمريضية  .

                                                           
دار وائل لمنشر والتوزيع ، العمل االجتماعي من أجل صحة االنسان:الخدمة االجتماعية الطبية ،فيصل محمود غرايبو  1

 . 677-672،ص ص6002عمان ،
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ل عمى توفير رفع مستوى الطبقات الفقيرة و إرشادىا إلى الطرق الصحية لمتغذية و العم -

 المواد الالزمة لموقاية و النمو.

محاوالت لمتجارب مع الحاجات و الرغبات النفسية كان يكون االستفادة من البرنامج  -2

 الصحي دافعا لمحصول عمى مراكز اجتماعية.

إثارة المواطنين لتعريفيم باألمراض و إعراضيا خصوصا في وقت انتشارىا و تزويدىم  -9

ية الوقاية منيا وأيسر الطرق لعالجيا كما ينبغي تعريف المواطنين بالمعرفة عن كيف

 .1بالمستشفات و العيادات التي تقدم ليم الفرص العالجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، اإلسكندرية مدخل في الصحة العامة والرعاية الصحية من منظور الخدمة االجتماعية ،سموى عثمان الصديقي    1
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 المبحث الرابع:أهداف وأهمية الوعي الصحي .

 أهداف الوعي الصحي -0

إن اليدف العام واألعمى لعممية التوعية الصحية ىو تحقيق السعادة لممجتمع عن       

طريق تحريك الناس لمعمل عمى تحسين أحواليم من جميع النواحي وتحقيق  السالمة والكفاية 

البدنية والعقمية واالجتماعية وبالتالي الصحة النفسية والتوافق مع المجتمع ،ولبموغ ىذا اليدف 

 : 1يق األىداف األولية التالية البد من تحق

 تغيير مفاىيم األىالي فيما يتعمق بصحتيم ومرضيم وجعل الصحة العامة ىدف عندىم . -

 االشتراك والمساىمة بالفعاليات الصحية بأنفسيم ودون دافع خارجي . -

توضيح أىمية وجيود القائمين عمى الرعاية الصحية ومؤسساتيا اليادفة لرفع المستوى  -

 حي واالجتماعي لممواطنين .الص

تعريف المواطنين بالدور الرئيسي واألعمال التي تقوم بيا المؤسسات الصحية مثل مراكز  -

 رعاية األمومة و الطفولة .

 تثمين وتقييم الصحة لمجميع وذلك يجعل الصحة غاية وىدفا غالبا في نظر المواطنين . -

 لدوائية والغذائية التي تقدميا الدولة .ترشيد اإلنتقاع بالخدمات الصحية والطبية وا-

المبادرة إلى العالج السميم فور حدوث المرض أو وقوع اإلصابة واالستمرار في العالج  -

 . حتى الشفاء وذلك عن طريق االستفادة من الخدمات الصحية المقدمة إلى أقصى حد ممكن
                                                           

 .026،ص6000دار الفجر لمطباعة والنشر ،عمان ،،مبادئ الصحة العامة ،مصطفى القمش وآخرون   1
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الشروط الصحية يجب ولبموغ غايات وأىداف الوعي الصحي والمساىمة في عممية تحسين 

 العمل في جميع المجاالت المحيطة باألفراد والجماعات :

:حيث يعمل الوعي الصحي عمى زيادة االىتمام بالصحة الشخصية والنظافة  البيت -أ

العامة والتغذية ونوعية المالبس وساعات الراحة والنوم والمعب ،وممارسة أفراد العائمة أسس 

الوقاية من األمراض ورعة معالجة المصاب ،االىتمام بصحة البيئة ،إتباع أفراد األسرة 

  .ة بوسائل الترويج والترفيو والسفر واستخدام الحدائق والمتنزىاتعادات صحية سميمة ،العناي

:حيث يكمن دورىا في الوعي الصحي من خالل تعاون أفراد المدرسة مع  المدرسة -ب

الوالدين لنقل التوعية الصحية إلى البيت ،تعاون المدرسة مع مؤسسات الصحية في إقامة 

 وعية ،قيام الطمبة بنقل اإلرشادات الصحيةالمعارض والندوات وتشكيل المجان خاصة بالت

السميمة إلى بيوتيم من خالل النماذج والممصقات ،اشتراك المعممين في مجاالت مكافحة 

خمق االىتمام لدى الطالب بالتربية البدنية واأللعاب الرياضية ،األوبئة واألمراض السارية 

 سعافات األولية .تعميم الطالب كيفية مواجية الحوادث وطوارئ المرضية واإل

:يشمل مجاالت المقاىي والمطاعم والنوادي والمتنزىات والمساجد والمصانع المجتمع  -ج

وغيرىا ،مما يفسح المجال لكسب األسس والمبادئ الصحيحة في جميع األمور الصحية 

 .1 المجتمع واعيا ألسس الصحة العامةواالجتماعية خاصة إذا كان 

                                                           
 .630،ص6002،دار تسنيم لمنشر والتوزيع ،عمان ، لصحة العامة،ارشدي قطاش ،نوال حسن  - 1
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 أهمية الوعي الصحي . -6

لموعي الصحي أىمية كبيرة في حياة الفرد و الجماعة عمى حد سواء و ذلك الن      

المجتمع القوي الصحيح يتكون من أقوياء و أصحاء و تزداد أىمية الوعي الصحي في ىذا 

العصر بذات بحكم ازدياد الكثافة السكانية في معظم المجتمعات و انتشار التموث البيئي من 

و زيادة عدد السيارات ،و ما إلييا من آليات التي تموث البيئة بما  جراء انتشار المصانع

تخرجو من المعادن و المواد السامة ،لذلك يتعين أن يمعب الوعي الصحي دور في الوقاية 

 من اإلصابة باألمراض، و ال سيما الخطير منيا كالسرطان 

و أساليب الوقاية و العالج و يتطمب التقدم اليائل الذي يحدث في مجال العموم الطبية      

أن يزداد وعي الناس الصحي و إلماميم باإلمكانيات و الخدمات التي توفرىا الدولة مشكورة 

في الخدمات الطبية ،فالوعي الصحي يؤدي إلى حماية الناس من اإلصابة باألمراض ليم 

                                            المختمفة بل يؤدي إلى تمتعيم بالصحة الجيدة عقميا و جسميا  .            

ال يخفي ما ليذا من اثر طيب في توفير ما قد ينفق من المال العام إلى عالج األمراض و و 

مكافحة األوبئة ،و ىو ما يسمى بالتكمفة تتمثل في تكاليف نظم الوقاية و الدواء و العالج،و 

 .1و سبل الوقاية و الرعاية و العالجارتباط ذلك بالنمط التنظيمي الذي تقدم من خالل

  

                                                           
 .030،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية ،دت،صسالمي والعالج النفسي اإل،عبد الرحمان العيسوي   1
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و النظر إلى اإلنفاق عمى الرعاية الصحية باعتبارىا نوع من االستيالك المطموب لم يعد 

صحيحا الن تكمفة الرعاية الصحية إذا قورنت بالخسائر االقتصادية الناجمة عن حدوث 

ة ذات عائد اقتصادي الصحيأن الخدمات و  لي تفقد قوى منتجة في المجتمع ،المرض و بالتا

تحققو الرعاية الصحية من رفع مستوى الصحة لمفرد و المجتمع و بالتالي يقمل  ما وو ى

 .الخسائر الناجمة عن العجز و الوفاة بسبب المرض

ومن ىذا المنطمق فان ما ينفق عمى برامج التوعية الصحية يعتبر من قبل االستثمار 

ينفق المجتمع من المال العام عمى برامج التوعية   االقتصادي الجيد ،ذلك ألنو عمى قدر ما

و وسائل نشر الوعي الصحي ، عمى قدر ما يرتد ذلك عميو عمى شكل ثروة بشرية ثمينة و 

 .1غالية يناط بيا أعباء اإلنتاج و مسؤولية الخدمات في المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اإلسكندرية  ،،دار المعرفة الجامعية  المدخل االجتماعي لممجاالت الصحية الطبية والنفسية،اميرة منصور يوسف  - 1
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 الخالصة 

ذلك من خالل تغيير العادات  لقد تطرقنا فيذا الفصل إلى أىمية و أىداف الوعي الصحي و

و المفاىيم و االتجاىات و الممارسات الصحية فالوعي الصحي يعتبر الوسيمة الفعالة و 

األداة الرئيسية في تحسين مستوى صحة المجتمع  باإلضافة إلى اليدف األسمى في تحقيق 

 السعادة و السالمة و الكفاية البدنية و العقمية لمفرد و المجتمع.
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 تمهيد 

 

تعد وسائل اإلعالم من أىم الوسائل الميمة في المجتمع في جميع مجاالت الحياة نظرا 

لدورىا الكبير في تثقيف أفراد المجتمع و توعيتيم، فاإلعالم الصحي ىو التعامل بشفافية مع 

الواقع الصحي بكل أبعاده بما فيو اكتشافو ألخطاء الطبية و رصد االنجازات الصحية ،     

عية الصحية من الميام التي ينبغي لوسائل اإلعالم أن تقوم بيا فيي قادرة عمى و تعد التو 

إحداث الوعي الصحي في المجتمع عامة و المرأة خاصة ،فاإلذاعة المحمية تمعب دورا ميما 

 في نشر الوعي الصحي لدى المرأة الماكثة بالبيت كونيا تمثل مختمف شرائح المجتمع 

حمية تكسب المرأة ميارات و معمومات عن الصحة العامة و بإضافة إلى أن اإلذاعة الم

 ترشدىا و توعييا صحيا من اجل الحفاظ عمى صحتيا و صحة عائمتيا.
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 المبحث األول: اإلعالم الصحي في الجزائر.

خاضت الجزائر منذ االستقالل تجربة طموحة في التنمية الصحية ،نظرا لمدور الذي       

رة في مجال حل مشاكميا االجتماعية ، إال أن الطب في الجزائر كان لمرحمة تمعبو ىذه األخي

اتبعت الجزائر مخططا لمتنمية  7;>4طويمة ال يتجاوز دور العالج ،و لكن في عام 

الصحية العمومية ييتم أساسا بالوقاية ،عمى اعتبار أن الوقاية تحافظ عمى صحة أفراد 

 .1المجتمع بالدرجة األولى

 السوسيول الوثيق بالمشاكبسبب ارتباطيا  مشاكل الصحية تزداد حدة وتنوعا،ال       

إقتصادية)زيادة عدد السكان البطالة التموث (،و نقص الوعي الصحي لدى أفراد 

 المجتمع،يزيد األمر تعقيدا خاصة مع تفشي الطرق التقميدية في العالج و ما تحممو من

مخاطر ،أن تعقد الوضع الصحي في الجزائر و ارتباطو الوثيق بمختمف النظم الفاعمة في 

المجتمع ،و ما يزيد الوضع حدة ظيور عادات غريبة عن المجتمع و مضرة بالصحة ، 

ساعدت عمى تفشي األمراض المزمنة أو القاتمة ،و التي أصبحت تشكل ىاجسا مخيفا 

ر تستدعي إيجاد رأي عام صحي مستنير و الوعي بأىمية لألفراد،و حالة الصحة في الجزائ

 .2لذلك صحتو و كيفية المحافظة عمييا  من خالل التثقيف الصحي و ىو السبيل الوحيد

                                                           
 .580،ص5008،دار الحكمة ،الجزائر ،االتصال الصحي في الجزائر ،المجمة الجزائرية لالتصال ،نبيمة بوخبزة  - 1
 .70،ص >>>4،المكتبة اإلعالمية ،دمشق ، بحوث إعالمية ميدانية،أديب حضور - 2
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في عصرنا الحالي أصبحت وسيمة واحدة ال تكفي في مجال الصحة ،لذلك فان تجنيد جميع 

اإلعالم تحتل الصدارة ألنيا الوسائل القادرة عمى أداء ىذا الدور ضروري و لعل وسائل 

أصبحت تشكل عامال ال يمكن االستغناء عنيا ،لذلك فان استغالليا في كل ما ينفع يزيد من 

أىميتيا ،خاصة و نحن نعرف أن من وظائفيا التوعية و اإلرشادات والتي من خالليا 

ى يكتسب األفراد ميارات و معمومات تفيدىم في الميدان الصحي و ترجع أىميتيا إل

لى أماكن مختمفة  إمكانياتيا الفائقة في الوصول إلى اكبر عدد من الجماىير في آن واحد وا 

ميما كان موقعيا ، و تدعيميا لألفكار المراد ترويجيا عن طريق التكرار و االستمرار 

فوسائل اإلعالم لدييا القدرة الكبيرة في تضخيم الحدث و التأثير عمى الجماىير ،و وضع  

وضع ىام و لكل وسيمة خاصيتيا و مقدرتيا في اإلقناع التي تميزىا  عن الصحة في م

 .غيرىا

اإلعالم ييتم بتوصيل األخبار و المعمومات واألفكار و الحقائق حول المسائل الطبية و 

القضايا الصحية و األحداث الطارئة التي يواجييا المجتمع أو األمراض المزمنة و كيفية 

ذاعة و التعامل معيا و تقدم  اإلرشادات و النصائح حيث تمعب ىذه الوسائل من صحف وا 

تمفزيون دورا ىاما في التوعية و التثقيف الصحي نجد الكثير من نشرات و مطبوعات 

 .1 وممصقات و برامج إذاعية و تمفزيونية و حمقات تعميمية و مؤتمرات إقميمية و دولية

                                                           
 .509،ص8>>4،دار الكتابة لمكتاب ،الجزائر ،إدارة المستشفيات العمومية الجزائرية ،الدين حاروش  نور  1
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فة الصحية لمكافحة مختمف األمراض سواء ويمعب اإلعالم دورا ىاما في نشر الوعي والثقا 

بالعالج السريع أو بالوصفات و اإلرشادات الطبية لمسايرة ىذه األمراض و التعايش معيا  و 

عمل إجراءات وقائية ،و ما يعاب عمى العممية االتصالية الخاصة بالصحة في الجزائر انو 

في مجال االتصال  ليس ىناك مرسل أو معد لمبرنامج بصورة دائمة ،أو أخصائيين

االجتماعي الصحي ،فيي تعتمد أساسا عمى المبادرات الفردية و الجيود التمقائية التي تظير 

 .1في المناسبات

فيناك تغيير مستمر ىو الذي يؤثر عمى أسموب و طريقة تناول المسالة الصحية ،و كثيرا ما 

قناعيا  تؤدي إلى التكرار المستمر بدون تقديم أي جديد ،و ىذا ما يقمل من احتمال نجاحيا وا 

الجماىير نو ىناك غياب واضح لمجدية في ىذا الميدان بحيث نجد جل الشعارات و    

الممصقات الصحية منتشرة في األوساط الصحية)المراكز الصحية و المستشفيات(،كما نجد 

دراسات معدي العمميات االتصالية ييممون المواطن العادي ،و الدليل عمى ذلك ىو انعدام ال

السوسيولوجية و النفسية لممواطن الجزائري ،فمحتوى اإلعالنات الصحية ال يتماشى 

 .2بالضرورة مع خصوصيات المواطن الجزائري بصفة خاص

 

 

                                                           
 دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية في الدول النامية دراسة حالةموالي لخضر عبد الرزاق ،بونوة شعيب = - 1

 .5040،>500،:0،مجمة الباحث ،العدد  الجزائر
 .5006جويمية 57،المرسوم المؤرخ في :9،العدد الجريدة الرسميةالديمقراطية الشعبية ،الجميورية الجزائرية  - 2
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 المبحث  الثاني: أهمية الصحة عند المرأة.

تعد الخدمات الصحية التي يحصل عمييا المواطن رجل كان أو امرأة واحد من أىم        

المعايير التي يقاس عمييا  تقدم  الدول ،كون الخدمات الصحية من الحاجات الضرورية 

 الميمة في حياة اإلنسان التي الغنى لو عنيا .

والشك أن قضية المرأة و حقوقيا المختمفة قضية قديمة قدم التاريخ و ىي قضية ال         

جتمع ال يمكن أن يتحقق تخص المرأة وحدىا بل تخص المجتمع من أساسو فتطور أي م

بمعزل عن تقدم المرأة و ىي نصف المجتمع والذي ال يحصل بدون وعييا بحقوقيا حيث أن 

واقع المرأة في أي مجتمع يشكل معيار فعمي لمحكم عمى درجة النمو الحقيقية ليذا المجتمع 

الحديث عن  و ارتقائو فحدود تقدم ىذا المجتمع فيو نفسو درجة تقدم المرأة فيو ،و ال يمكن

التطور و التقدم ما لم يكن ىناك صحة ،ولن تتحقق الصحة ما لم يوجد وعي بأىميتو لدى 

النساء ،لذا فان االىتمام بصحة المرأة بات من األولويات القصوى لدى دول العالم المتقدمة 

ليس العتبارات إنسانية أو اجتماعية فحسب و إنما العتبارات اقتصادية أيضا ،و الشك أن 

المرأة ليا دور كبير بالنيوض بالتنمية المرتبطة بالصحة كما في الحكمة )أن الحياة الصحية 

لمنساء عادة ما تنتج اقتصاديا صحيا(،و ىذه الحياة الصحية عادة ال تأتي إال عند ارتفاع 

نسبة الوعي بين النساء لمحفاظ عمى صحتين ،واىتمام المرأة بصحتيا ينعكس عمى صحة 

 .1رتيا و بالتالي عمى صحة المجتمع ككلأطفاليا و أس

                                                           
 .8>-6>،ص ص;>>4،المكتب الجامعي الحديث ،القاىرة ، عمم اجتماع المرأةحسين عبد الحميد أحمد رشوان ، - 1
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ن صحة المرأة و إشراكيا في الرعاية الصحية مفتاحان أو قد نتج من تزايد الوعي ب     

أساسيان لتحقيق ىدف توفير الصحة لمجميع ،فالمرأة ال تواجو مشكالتيا الصحية الخاصة 

ألكبر من صحة عائمتيا المتصمة بالحمل و الوالدة فحسب ،و إنما ىي تضطمع عادة بالقسم ا

فكل ما تعممو المرأة في الميادين المختمفة و دورىا في األسرة و تربية األطفال ال يؤثر عمى 

صحة المرأة فحسب بل انو يتأثر بيا ،ىذا وقد ثبت أن مستوى تعميم المرأة ىو احد العوامل 

 .1في تامين الصحة ألسرتيا و محيطيا

ء بصفة عامة من أىم ما تقوم بو المجتمعات النامية سواء تعتبر التوعية الصحية لمنسا     

عمى صحة حممين أو صحة أطفالين و غيرىا ،ذلك نظرا العتبار المرأة من الفئات 

الحساسة أن الصحة عند المرأة ىي حالة من العافية الجسدية و العقمية و االجتماعية و 

و السياسي و االقتصادي المرض أو الضعف،و تتجدد بالمحيط االجتماعي  ليست غياب

و قد تم تفسير الصحة عند المرأة بأنيا اكتمال كل الشروط ،إضافة إلى تكوينيا الجسدي

 .2الصحية الالزمة لموقاية من األمراض و توفير خدمات صحية مالئمة

 

 

 
                                                           

،لبنان والنشر والتوزيعجامعية لمدراسات ،مجد المؤسسة الالمرأة في منظومة االمم المتحدة نيى القاطرجي ،  1

 .>67،ص5009
 .788،ص5048،دار االعصار لمنشر والتوزيع ،عمان ،عمم النفس العيادي محمد عبد الحميد الشيخ آخرون ،   2
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أما بالنسبة لمحالة الصحية لممرأة فيي تتأثر بعوامل متعددة من بينيا=الفروق        

البيولوجية و الوضع االجتماعي ،و التمييز النوعي و عدم حصوليا عمى الرعاية الصحية و 

مشكمة النقص الغذائي ، وما تزال معدالت الوفاة و اإلصابة باألمراض مرتفعة بسبب عدم 

لصحتيا ،أما إذا كانت تمك المرأة تنتمي إلى بيئة محرومة من الخدمات توافر الرعاية الكافية 

 .1حظيا من الرعاية الصحية من المتوقع أن يكون أكثر سوء بكثيرفان 

و تبين مؤشرات الحالة الصحية لمنساء واحدا من أىم مظاىر ىشاشة موضاعين و      

ي لديين خاصة في مرحمة يرجع ذلك إلى انعدام الخدامات الصحية و إلى انعدام الوع

اإلنجاب و مرحمة الحمل و اإلرضاع ،يحتاج األمر إذن إلى تكثيف الرعاية الصحية لممرأة 

مع االىتمام بصفة خاصة بتوسيع رفع مستوى الخدمات الوقائية حتى يقل االعتماد عمى 

المرأة  إن التوعية بصحة،توسيع مظمة التامين عمى الصحة و  مية الخدمات العالجية و التأىي

 .2تشكل جزء ميم في عممية التثقيف الصحي الن صحتيا تنعكس عمى العائمة 

فصحة المرأة تعتمد عمى عدة عوامل من اجل الوقاية و تحسين نمط الحياة الصحية و 

االجتماعية بدءا بالتغذية الصحية المتوازنة التي تحتاجيا المرأة ،و الرياضة البدنية ميمة في 

 .3ألمراض،كما تساعد عمى الحفاظ عمى وزن صحيالوقاية من تطور ا

 

                                                           
 .789المرجع نفسو ،ص   1
 .76-74،ص ص5004،دار المصرية المبنانية ،القاىرة ، المرأة واإلعالم في عالم متغيرناىد رمزي =   2
 .>69-:69،دار المصري المبنانية ،القاىرة ،ص ص جتماع الطبيعمم االنادية محمد السيد عمر =   3
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المبحث الثالث:دور اإلذاعة المحمية في نشر الوعي الصحي لدى المرأة الماكثة 

 بالبيت .

تتمثل بعض مشكالت التنمية في ىبوط مستوى الوعي و انخفاض مستوى النظافة و      

اإلىمال ،و من انتشار األمراض و اضطراب أنماط االستيالك و غيرىا من مظاىر 

مشكالت تحتاج في عالجيا إلى قدر مالئم من الوعي الجماىيري بطبيعة المشكالت و 

بأسموب مواجيتيا و البد أن تقوم اإلذاعة بدورىا في ىذا الصدد معتمدة عمى برامجيا في 

 .1الدرجة األولى و ما تقدمو من خالليا من معمومات

دور كبير في التثقيف الصحي ليا بان اإلذاعة و مما سبق اإلشارة إليو يمكن القول      

فييا مواضيع صحية عن  التي مختمف الحصص التثقيفية تعالجفي المرأة خاصة  لدى

األمراض أو االكتشافات أو األدوات الطبية و غيرىا ،إضافة إلى النصائح الصحية في شكل 

الماكثة بالبيت  إعالنات قصيرة و بسيطة تعمل عمى رفع المستوى  الصحي لدى المرأة 

و يمكن من خالل اإلذاعة المحمية أيضا  ،كحثيا عمى ضرورة إرضاع أطفاليا من الثدي 

 .2لتطرق إلى الصحة عن طريق حصص تربوية في شكل بحوث حوار موجو لمنساءا

                                                           
،النظرية و التطبيق ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية  االتصال الجماهيري والمجتمع الحديث،سامية محمد جابر   1

 .;66،ص7>>4
،ص 5007،مركز الدراسات الوحدة العربية ،بيروت ، االتصال واإلعالم في الوطن العربي،راسم محمد جمال   2

 .496-490ص



 ي والمرأةالفصل الثالث                                          اإلعالم الصح
 

 
90 

الماكثة  و إلى كل ما تطرقنا إليو في دور اإلذاعة في نشرىا لمتوعية الصحية عند المرأة

م كذلك نخبة من األطباء الذين يقدمون برامج طبية ىادفة عند النساء بالبيت ،فيي تض

باإلضافة إلى تقديم العالج الجسدي و النفسي و مواجية الحاالت الطارئة و المواسم التي 

تنتشر فييا األمراض السيما أيام الحر الشديد و البرد الشديد و كمثال عمى ذلك تقديم 

الماكثة بالبيت  حول المحافظة عمى صحة بشرتيا  أةاإلذاعة المحمية نصائح تخص المر 

 .1أثناء خروجيا في يوم حار جدا باستخدام كريمات مناسبة تقي من أشعة الشمس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .;7-:6،ص ص:500،دار الراية لمنشر والتوزيع ،عمان ، اإلعالم الطبي والصحيمحمد ابو سمرة =  1
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 خالصة

و بتالي تستطيع اإلذاعة المحمية أن تتولى ميمة تنمية الوعي الصحي خاصة لدى المرأة 

االىتمام  باإلعالم المحمي خاصة ، فيو يفتح الماكثة بالبيت ،و بذلك فالمرأة تسعى إلى 

أفاق جديدة بالنسبة ليا بحيث يعمل عمى تعميميا و تثقيفيا و توعيتيا في الميدان الصحي 

 ألنيا عنصر فعال في المجتمع و ألنيا تيتم بصحة اآلخرين .
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 بطاقة فنية حول إذاعة مستغانم الجهوية )الظهرة( -1

،دورا كبيرا في خدمة المجتمع المحمي التي تصمو في كافة  تؤدي إذاعة الظيرة لمستغانـ   

المجاالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية ،وذلؾ مف خالؿ برامجيا االذاعية الثرية التي 

تقدميا وتيدؼ مف وراء ذلؾ إلى إعالـ وتثقيؼ وتسمية المستمع ،تركيز عمى المشاركة 

 ديف خاصة في الميداف الصحي .الجماىيرية وتوعية الجماىير في كافة الميا

تتربع عمى مساحة 1014تقع إذاعة مستغانـ الجيوية في بمدية مستغانـ حي المطمر ص. ب

،  10/02/2004متر مربع مبنية ،أنشأت في 382.80متر مربع منيا 1086.40تقدر ب

 .FM104.0،FM93.3،FM101.1،FM96.8موجتيا 

ذاعة :كانت انطالقة البث بأربع ساعات تطور الحجـ الساعي لمبث منذ تاريخ إنشاء اإل

ساعات مف 10،ثـ انتقمت إلى 2005-2004زواال مف 13:00صباحا إلى غاية 09:00مف

إلى الساعة 07:00ساعة مف 17،ثـ انتقمت إلى 2007-2005مف 17:00إلى 07:00

إلى الساعة 06:55ساعة مف الساعة 13،وأخيرا إلى 2009-2007ليال مف 00:00

 .2017-2009مف 20:00

 الربط مع القنوات الوطنية :

 سا اإلذاعة الثقافية .23:00-سا20:00-

 سا القناة األولى .00:00-سا23:00-

 سا إذاعة القرآف الكريـ .02:00 –سا 00:00-
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 سا القناة األولى .05:00 –سا 02:00-

 سا إذاعة القرآف الكريـ .06:55 –سا 05:00-

 ذاعة مستغانـ الجيوية.سا انطالؽ البث اليومي إل07:00 –سا 06:55-

)مكتب المدير،مكتب األمانة ،مكتب المالية ،مكتب   04اإلمكانيات المادية : عدد المكاتب 

 اإلنتاج (.

 ستديو البث ،أستديو اإلنتاج (.أ)2عدد اإلستديوىات -

 )قاعة التحرير ،قاعة االستقباؿ ،قاعة االجتماع ،قاعة األرشيؼ(.04عدد القاعات  -

،تقنييف 02،ميندسيف 08،مخرجيف 09،منشطيف 07البشرية : صحافييف اإلمكانيات 

،حضيرة 01،عوف متعدد الخدمات 01،نظافة 03،سائقيف 05،أعواف أمف 04،إدارييف 07

 .04السيارات 

الشبكة البرامجية :عممت إذاعة مستغانـ الجيوية عمى تقديـ األفضؿ لمستمعييا بتحديث 

اتيـ .تقدـ مختمؼ البرامج منيا البرامج التربوية ،البرامج شبكتيا البرامجية واالستجابة لطمب

 الثقافية ،البرامج االجتماعية ،الرياضية ،الدينية ،الصحية ،اإلخبارية .

 .045.41.08.71/045.41.07.89الياتؼ : -

 .045.41.01.09الفاكس  -

 radiomostaganem27@Gmail.comالبريد اإللكتروني : -
 

mailto:radiomostaganem27@Gmail.com
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 : مجال  التغطية -

 FMالموجة  جهاز البث المنطقة

كيلواط 5.2 الحشم مستغانم  014.1 

واط 21 مقر اإلذاعة  014.1 

واط 011 الشواشي بلدية سيدي علي  39.9 

واط 21 سيدي لخضر  010.0 

بوقيراط –قرابس  واط 011   010.0 

واط 011 جبل األسد  3..9 

 

 : الصحي  البرنامج بطاقة فنية عن -

تقدـ إذاعة مستغانـ الجيوية باقة مف البرامج تراعي مف خالليا جميع األذواؽ والفئات 

جميورىا ،وكذا توجيات أفرادىا ،تضـ ىذه البرامج مجموعة حصص طبية يعدىا ويقدميا 

خصائيوف في الطب النفسي والصحة العامة ومختصوف بيولوجيوف في محاولة منيا لتقديـ أ

النصائح وقائية تمـ بجميع جوانب صحة الفرد مف بينيا "حصة صحتؾ أوال " ىي حصة 

وأصبحت تسمى" صحتؾ ىي دنيتؾ" 2010تغير اسميا سنة  2004ت منذ سنة أسبوعية بدأ

 .17:00لى إ 16:00 تبث يوـ كؿ يـو الخميس عمى الساعة

وىي برنامج إذاعي مف ضمف الشبكة البرامجية العادية إلذاعة مستغانـ ، تتناوؿ مواضيع 

مراض المزمنة تيـ صحة الفرد منيا مواضيع حوؿ الحمؿ ،صحة الطفؿ ،مواضيع حوؿ األ
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)السكري ،ضغط الدموي ( كما تضع الحصة رقما ىاتفيا تحت تصرؼ المستمعيف لطرح 

استفساراتيـ بخصوص الوقاية ونشر الثقافة الصحية  ، حيث تقوـ صاحبة ومعدة تساؤالتيـ و 

البرنامج "حكيمة فراح "بطرح قضية في بداية كؿ حصة ،كما يقوـ المواطنوف باالتصاؿ 

ىاتفيا بالبرنامج إلبداء أرائيـ وأفكارىـ ،ولمتفصيؿ أكثر في الموضوع تقـو السيدة حكيمة 

القضية كاستضافة مختصيف في المرض أو إداري مختص أو ستدعاء الجيات المعنية باب

 أطباء.

تسعى إذاعة مستغانـ الجيوية مف خالؿ ىذه الحصص إلى نشر الوعي الصحي بيف 

عناصر المجتمع المحمي وتغيير بعض المفاىيـ الخاطئة حوؿ الصحة والمرض والوقاية 

 لصحة العمومية .وكذا أداء دورىا التثقيفي في المجتمع بالرجوع إلى مؤسسات ا
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 . عرض البيانات وتحميمها وتفسيرها -

 :  البيانات الشخصية -

  ( توزيع حسب متغير السن:1جدول) -

 

 الـنسـبـة           الـتكـــرا ر    الـســـــن    

     51– 91            0.         41 % 

     90- 41         05 

    

        91 % 

     40 – 21          05         91 % 

 %        011         41         الـمجـموع    

 

 الـتـحمـيــــــل :        

( الذي يمثؿ توزيع المبحوثات حسب متغير السف 01مف خالؿ قراءتنا لمجدوؿ )         

ثـ تمييا الفئة التي  %40بنسبة  30 -20نجد أف المبحوثات المواتي سنيـ يتراوح مابيف 

وأخيرا الفئة الثالثة وكانت متساوية مع الفئة  % 30بنسبة  40 – 30تتراوح أعمارىـ مابيف 

.نستنتج مف خالؿ عرض النتائج أف  %30بنسبة  50 – 41األخرى ويتراوح سنيـ مابيف  

ة وىذا راجع إلى طبيعة المجتمع وأف الفئ 30- 20أغمبية المبحوثات كاف سنيـ مابيف 
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األولى يمكف أنيف في عمر مبكر يجعؿ اإلنساف حيوي وديناميكي ومتفاعؿ أكثر ومحتؾ 

 .كثيرا بما يحيطو لذا شكمت ىذه الفئة نسبة أكثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلطار التطبيقي
 

 
99 

 ( توزيع العينة حسب المستوى التعميمي : 2جدول )-

 

الـمسـتوى                    

 الـتعلٌـمً

                             

 الـــتكـرار

                                

 الــنسـبــة

 %52 01 ابـتدائـً

 %41 .0 متوسط                   

 %51 19 ثـانـوي        

 02% .1 جامعً 

 %011 41 الـمـجموع      

 

 التحميل :        

المتوسط ىـ أكثر نسبة ( يتبيف لنا بأف النساء المستوى 2مف خالؿ قراءتنا لمجدوؿ )         

مقارنة بالنساء مف المستويات األخرى حيث تمييا نساء المستوى االبتدائي بنسبة  %40ب 

وأخيرا النساء ذات مستوى جامعي بنسبة  %20بمائة ،ثـ نساء المستوى الثانوي بنسبة 25

15 % . 

ذاعة نظرا ونستخمص مف ىذا بأف نساء المستوى المتوسط ىـ األكثر استماعا لإل        

لمستواىـ الذي يتأقمـ مع المستوى اإلذاعي بحيث تساعد مكتسباتيف في فيـ المواد اإلعالمية 

فما بيف أف الجامعي أعمى مرتبة منو في درجة الوعي إال أف معظميف عامالت وليست 

 ماكثات بالبيت ،لكف عامة توجو اإلذاعة إلى كؿ المستويات .
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 . سب الحالة المدنية( توزيع أفراد العينة ح3جدول) -

 

 النسبة التكرار الحالة المدنٌة

 %  91 05 عزباء

 % 25.2 50 متزوجة

 % 01 14 مطلقة

 % 1.2 19 أرملة

 % 011 41 المجموع

 

 التحميل :        

المتزوجات شكمت نسبة كبيرة بيف   النساء ( أف فئة 3نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )         

والمطمقات  %30بمائة في حيف كانت نسبة النساء العازبات 52.5بقية الفئات وىي 

،احتمت الفئة األولى نسبة أكبر نظرا ألنيف ربات % 7.5وأخيرا النساء األرامؿ بنسبة 10%

ألزواجيـ  بيوت ويقع عمى عاتقيف مسؤولية البيت حيث أنيـ عادة ييتموف بالجانب الصحي

وأبنائيـ مما يضطرىـ إلى متابعة البرامج الصحية باستمرار واإلذاعة كوسيمة اتصاؿ 

 جماىيرية يمكف أف تقدـ ذلؾ. 
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عرض وتحميل وتفسير البيانات المتعمقة بمدى اهتمام اإلذاعة المحمية -1

 لمستغانم بالبرامج الصحية .

( توزيع أفراد العينة حسب مدى استماع المرأة لمبرامج والحصص اإلذاعية في 4جدول )-

 إذاعة محمية لمستغانم حسب متغير السن.

 

 
 السن      

 المجموع        النسبة            التكرار         

 النسبة   التكرار   أحٌانا    غالبا    أحٌانا    غالبا   

   51 - 91 05 14 91% 10 % 16 40  % 

   90 – 41 19 14  %20 10 % 12 30 % 

   40 – 21 01 15 25 % 05  % 12 30 % 

 % 011 40 %  25 % 75 01 91 المجموع   

 

 التحميل :        

يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف نسبة المستمعات المواتي يتراوح سنيف مابيف         

ولنفس الفئة وكانت إجابتيف %30نسبتيف بػ (ىف األكثر استماعا حيث قدرت20-30)

 بالنسبة لمواتي اجبف "أحيانا "نستمع لإلذاعة المحمية لمستغانـ .%10بػ"غالبا" بػ

كانت نسبتيف  "غالبا" المواتي يستمعف لإلذاعة(40-31في المقابؿ نجد الفئة )      

 .%10وفي نفي الفئة أجبف بػ"أحيانا" كانت نسبتيف بػ%20بػ
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(نجد أنيف أجبف بػ"غالبا "حيث قدرت 50 -41لى جانب الفئة التي يتراوح سنيف )وا         

 . %5،أما فيما يخص المواتي اجبف بػ"أحيانا" بنسبة %25نسبتيف ب

ومف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ يتبيف لنا الفئة األولى ىف األكثر استماعا لمبرنامج         

النشاط والحيوية وييتموف بما يخص الصحي في اإلذاعة وذلؾ ألنيف في عمر يتميز ب

صحتيف النفسية والجسمية ألنيف في سف شبابي أما الفئة الثانية والثالثة فيف ربات بيوت 

يحتجف لمعمومات عف صحة عائمتيف وأوالدىف وتنمية معارؼ والتأنس باإلذاعة باعتبارىا ذو 

 بعد توعوي تثقيفي .
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( يبين الحجم الساعي المخصص لمحصص اإلذاعية الصحية في إذاعة 5جدول )-

 مستغانم.

 

        
المستوى 
 التعلٌمً 

 المجموع النسبة  التكرار 

غٌر     كاف  
 كاف

ال 
 أدري

غٌر  كاف
 كاف

ال 
 أدري

 النسبة  التكرار 

 %52 01 %1.2 %5.2 %02 19 10 .1 ابتدائً

 %41 .0 %5.2 %91 %1.2 10 05 19 متوسط

 %51 19 %5.2 %02 %5.2 10 .1 10 ثانوي

 %02 .1  %02   .1  جامعً

 %011 41 %05.2 %5.2. %52 12 52 01 المجموع

 

 التـحمـيل :           

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف النساء الماكثات بالبيت والمواتي مستواىف            

تدائي يريف الحجـ المخصص لمحصص الصحية في إذاعة مستغانـ كاؼ حيث التعميمي اب

،أما المواتي يريف انو غير كاؼ وىف مف نفس المستوى فقدرت نسبتيف %15قدرت نسبتيف بػ

،وفيما يخص النساء المواتي لـ يبديف آرائيف حوؿ إذا كاف الوقت البرنامج المبث في %2.5بػ

 .%7.5بتيف بػاإلذاعة كاؼ أو غير كاؼ فكانت نس
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أما فيما يخص النساء المواتي مستواىف التعميمي متوسط يريف أف الوقت المخصص           

،أما المواتي يريف أف الوقت البرنامج  %30البرنامج الصحي  غير كاؼ فقدرت نسبتيف بػ

نسبة المستمعات %2.5،بحيث قدرت % 7.5كاؼ وىف مف نفس المستوى فقدرت نسبتيف بػ

  يدريف عف مدة بث البرنامج الصحي الكافية .المواتي ال

أما النساء ذوي المستوى التعميمي ثانوي فكانت إجابتيف بأف الوقت الساعي لمبرنامج         

وبنفس المستوى التعميمي أجبف بأف الوقت %15الصحي غير كاؼ حيث قدرت نسبتيف بػ

ات المواتي أجبف بػال ،أما المستمع%15المخصص لمبرنامج  كاؼ حيث قدرت نسبتيف بػ

 أيضا .% 2.5أدري قدرت نسبتيف بػ

أما فيما يخص المستمعات المواتي مستواىف التعميمي جامعي فقدرت نسبة إجابتيف        

وال توجد %15بأف الوقت المخصص لمبرنامج الصحي المقدـ في إذاعة مستغانـ غير كاؼ بػ

 أي نسبة بالنسبة لموقت الكافي أو ال يدريف .

ويتضح لنا مف  خالؿ تحميمنا لمجدوؿ أف النساء المواتي مستواىف التعميمي ثانوي        

وجامعي يريف بأف الوقت المخصص لمبرنامج الصحي غير كاؼ وكانت نسبتيف األكبر وىف 

يريف أف ساعة واحدة لبث البرنامج غير كافية لتمقي المعمومات واكتساب وعي وتثقيؼ 

ت المخصص لمبرنامج ال يساعد األخصائييف في شرح وتفسير صحي باإلضافة إلى أف الوق

الموضوع أكثر بالنسبة لممستمعات وىذا يدؿ ذوي المستوى الثانوي والجامعي متعطشيف 

لمميارات الصحية وىـ يسعوف لتعرؼ والتعمـ واالستفادة أكثر بما يعرض مف مواضيع تخص 
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الذيف يكتفوف بالقميؿ حيث أف تقديـ الصحة ،بعكس األفراد ذوي المستوى التعميـ المنخفض 

المواضيع بطريقة سطحية ومعالجة جانب واحد مف جوانبيا يكوف أكثر فاعمية في إقناع الفرد 

األقؿ تعميما ،عكس الفرد المتعمـ الذي ال يقتنع بسيولة بكؿ ما يبث في اإلذاعة لذا نجد أف 

لمبرنامج واإلسياـ أكثر في نسبة كبيرة مف الجامعيات يطالبنا بتمديد المدة المخصصة 

 معالجة قضايا الصحة.
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( يبين الفترات التي تفضمن المستمعات فيها االستماع إلى البرنامج الصحي 6جدول)-

 حسب الحالة المدنية . 

 

الحالة  
 المدنٌة

 المجموع     النسبة   التكرارات

 النسبة التكرار المساء الظهٌرة الصبٌحة المساء الظهٌرة الصبٌحة

 %91 05 %01 %2 %02 14 15 .1 عزباء

01.2 %2 %91 11 15 05 متزوجة
% 

50 25.2
% 

 %01 14  %5.2 %1.2  0 9 مطلقة

 %1.2 19 %5.2  %2 0  5 أرملة

05.2 %21.2 05 12 59 المجوع
% 

91% 41 011% 

 

 التحميل :          

لنا مف خالؿ الجدوؿ أف الفترة التي تفضمف االستماع  إلييا النساء المتزوجات  تبيف        

،لفترة  %5،في نفس الفئة  بنسبة%30ىي األكبر نسبة كانوا يحببف الصبيحة وبنسبة 

كانوا يفضمف االستماع  ،أما الفئة الثانية ىف عازبات%17.5الظييرة،أما في المساء بنسبة

، أما في %05،أما في فترة الظييرة فقدرت نسبتيف بػ%15في الصبيحة حيث قدرت بنسبة 

،أما الفئة الثالثة مطمقة فكانت نسبتيف قميمة مف أفراد عينتنا %10المساء قدرت نسبتيف بػ

فقدرت ،أما في فترة ظييرة  %7.5حيث قدرت نسبتيف في االستماع لإلذاعة في الصبيحة بػ
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،أما فترة المساء فمـ يكف ىناؾ استماع أما الفئة األخيرة وىي المستمعات األرامؿ  %2.5بػ 

،أما فترة الظييرة ال يوجد %5والتي تفضمف االستماع لإلذاعة في فترة الصباح وقدرت بنسبة 

 .   %2.5ىناؾ استماع أما في فترة المساء وقدرت بنسبة

لصباحية مواتية ألغمب النساء الماكثات بالبيت خصوصا يتبيف لنا بأف الفترة ا        

المتزوجات حيث يكوف ليف الوقت الكافي و تساعدىـ ىذه الفترة أيضا في االستماع في نفس 

الوقت ، أداء األعماؿ المنزلية في حيف أننا نشاىد غياب تاـ في االستماع لإلذاعة في فترة 

في المساء فيف عمى استعداد لالستماع  الظييرة ألف المرأة بحاجة إلى الراحة، أما

لمبرنامج،كما أف جؿ األفراد في ىذا الوقت يكونوا قد تحرروا مف أعباء األعماؿ اليومية وأقدر 

 عمى االستماع،وذلؾ باعتبار النساء ىـ أكثر الفئات المعينة بأمر الصحة وأكثرىا اىتماما.
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ضيع التي نالت إعجاب المستمعات إلذاعة ( توزيع أفراد العينة حسب الموا7جدول )-

 .مستغانم 

 

 النسبة المئوٌة       التكرارات    المواضٌع الصحٌة       

 %91 05 صحة المرأة والطفل   

 %52 01 األمراض النفسٌة     

مواضٌع حول األمراض المزمنة و 

 المعدٌة و سبل العالج و الوقاٌة منها 

1. 

 

51  % 

 

       % 02 14 وسائل عالجه اإلدمان طرقه و

 %01 14 و ال موضوع       

 %  011 41 المجموع           

 

 التحميل :         

( و الذي يوضح لنا المواضيع الصحية التي نالت 7يتضح مف خالؿ الجدوؿ )         

إعجاب المبحوثيف بإذاعة مستغانـ أف أعمى نسبة متعمقة بصحة األـ و الطفؿ قدرت 

بالنسبة لألمراض النفسية ثـ مواضيع حوؿ األمراض المزمنة %25ثـ تمييا نسبة  %30ب
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ثـ مواضيع متعمقة باإلدماف ’%20والمعدية و سبؿ العالج و الوقاية منيا قدرت نسبتيا ب

 .% 10و أخيرا و ال موضوع  بنسبة  % 15وسائؿ عالجو قدرت نسبتيا ب طرقو

المذاعة في إذاعة مستغانـ كانت مفيدة و  نستنتج مف مختمؼ المواضيع الصحية     

متنوعة خاصة لدى المرأة باعتبارىا الركف األساسي في المنزؿ .ىذا ما جعؿ المجتمع ككؿ 

 ييتـ بمختمؼ المواضيع المتعمقة بصحتو و صحة غيره.  
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(  يبين مدى اهتمام المستمعات بالنصائح التي يقدمها البرنامج الصحي 8جدول) -

 حسب الحالة المدنية . اإلذاعة المحمية لمستغانمب

 

 المجموع النسبة التكرارات الحالة المدنٌة

 النسبة التكرار أحٌانا دائما أحٌانا دائما

 %91 05 %51 %01 19 14 عزباء

 %25.2 50 %52 %51.2 01 00 متزوجة

 %01 14 %5.2 %1.2 10 19 مطلقة

 %1.2 19 %2 %5.2 15 0 أرملة

 %011 41 % 25.2 %41.2 50 03 المجموع

 

 التحميل :      

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف الفئة المستمعات العازبات ومتزوجات الماكثات       

أحيانا %20بالبيت لدييف أىمية في متابعة البرنامج الصحي بنسب متقاربة وكانت إجابتيف بػ

وىف اكبر نسبة ،أما المواتي اجبف ب %25أما المتزوجات فكانت نسبتيف بػ بالنسبة لمعازبات

،أما العازبات %27.5ػدائما وىف مف نفس الفئة فكانت نسبتيف بالنسبة لممتزوجات بػ

،أما فئة النساء المطمقات واألرامؿ فكانت نسبتيف متقاربة حيث كانت نسبة المطمقات %10بػ
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،أما النساء األرامؿ فقدرت دائما بنسبة %2.5بنسبة ،أما أحيانا فكانت %7.5دائما بػ

 .%5أما أحيانا بػ2.5%

يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ أف الفئة النساء المتزوجات الماكثات بالبيت ىف الفئة        

الف  األكثر استماعا لمبرنامج الصحي "صحتؾ ىي دنيتؾ "المقدـ في إذاعة المحمية لمستغانـ

عمى عاتقيف مسؤولية اتجاه صحة أوالدىف وعائمتيف ،أيضا ىف بحاجة إلى اكتساب 

إرشادات توعوية حوؿ موضوعات تخص نمو أطفاليف وحوؿ صحتيف ،أما النساء العازبات 

واألرامؿ والمطمقات فييتموف قميال بالبرنامج الصحي باعتباره ال يمد بمعمومات كافية عف 

 كز عمى جوانب دوف أخرى وتناوؿ مواضيع روتنية متكررة.المواضيع المطروحة وير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلطار التطبيقي
 

 
112 

(  يبين  مدى مراعاة المسؤولين الوقت المناسب عند تقديم النصائح 9جدول) -

 واإلرشادات الصحية )الوقائية أو العالجية (حسب الحالة المدنية.

 

 المجموع النسبة التكرارات الحالة المدنٌة

 النسبة التكرار ال نعم ال نعم

 %91 05 % 2 % 52 15 01 عزباء

 %25.2 50 % 02 % 91.2 .1 02 متزوجة

 % 01 14 % 5.2 % 1.2 10 19 مطلقة

 % 1.2 19 % 5.2 % 2 10 15 أرملة

 % 011 41 % 52 % 12 01 91 المجموع

 

 التحميل :        

والمتزوجات مف عينتنا يريف أنو  نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف فئة النساء  العازبات        

يجب  مراعاة في تقديـ النصائح واإلرشادات في البرنامج الصحي وقد قدرت نسبة العازبات 

فقط مف نفس الفئة اجبف بال ،أما النساء المتزوجات %5بحيث أجبف بنعـ وبنسبة %25بػ

نفس الفئة  بالنسبة لمواتي اجبف بال مف%6و%15فقدرت نسبة المواتي اجبف بنعـ بنسبة 

،بحيث كانت نسبة المستمعات العازبا ت والمتزوجات متقاربة وفيما يخص فئة النساء 

المطمقات واألرامؿ فكانت نسبتيف متقاربة أيضا بحيث قدرت نسبة النساء المطمقات المواتي 



 اإلطار التطبيقي
 

 
113 

أما النساء األرامؿ المواتي اجبف بنعـ %2.5والمواتي اجبف بال بنسبة %7.5اجبف بنعـ بنسبة 

 المواتي اجبف بال .%2.5،%5انت نسبتيف بك

نستنتج مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ أف جؿ المستمعات اجبف بنعـ ولكف بنسب متقاربة         

وىذا واضح مف خالؿ تبيانا لمنسب ي الجدوؿ أعاله ويرجع ذلؾ حسب رأييـ إلى عدـ 

ء مف الناحية الفترات مراعاة الوقت المناسب عند تقديميـ لمنصائح واإلرشادات الصحية سوا

لمبث البرنامج وكذا األياـ وحتى الفصوؿ ،فالمرأة بحاجة مستمرة لإلرشادات وتوجيات خاصة 

 لدى الماكثة بالبيت .
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عر ض وتحميل و تفسير البيانات المتعمقة بمدى مساهمة اإلذاعة المحمية -2

 في تكوين ثقافة صحية لدى المرأة الماكثة في البيت.   لمستغانم

( يوضح مدى استفادة  المرأة الماكثة بالبيت من البرامج الصحية المقدمة 10جدول )-

  إذاعة حسب المستوى التعميمي. في

 

المستوى 
 التعلٌمً

 المجموع النسبة التكرارات

 النسبة التكرار ال نعم ال نعم

 % 52 01  % 52  01 ابتدائً

 % 41 .0 % 5.2 % 91.2 10 02 متوسط

 % 51 19 % 2 % 02 15 .1 ثانوي

 % 02 .1 % 5.2 % 05.2 10 12 جامعً

 %011 41 % 01 % 31 14 .9 المجموع

 

 التحميل:         

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف الفئة األكثر استفادة مف البرنامج الصحي لممستمعات         

الماكثات بالبيت ىف ذوي المستوى التعميمي ابتدائي ومتوسط بحيث كانت نسبتيف متقاربة 

لمواتي اجبف بػ"نعـ"مستواىف ابتدائي ولـ نحصؿ عمى أية نسبة مقابؿ "ال"أي %25وقدرت بػ

ستفدف ،أما المستمعات المواتي مستواىف التعميمي متوسط فقدرت أنيـ كميف لـ ي

لمواتي اجبف بػ"ال"أما فئة النساء المواتي % 2.5بالنسبة لمواتي أجبف بػ"نعـ"، وبنسبة %37.5بػ
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مستواىف التعميمي ثانوي وجامعي فكانت نسبتيف  متقاربة  أيضا ، بحيث اجبف المستمعات 

أجبف بػ"ال "، أما المواتي  %5وبنسبة %15ستفادة بنسبة ذوي المستوى الثانوي عف مدى اال

بالنسبة لمواتي أجبف  %12.5مستواىف التعميمي جامعي فكانت نسبة إجابتيف بػ

 لمواتي أجبف بػ"ال". %2.5بػ"نعـ"و

ويتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ أف كؿ النساء المستمعات لمبرنامج الصحي المقدـ في        

بمختمؼ مستوياتيف )ابتدائي ،متوسط،ثانوي،جامعي(يستفدف مف البرنامج  إذاعة مستغانـ

الصحي ولكف بنسب متفاوتة فالمواتي مستواىف ابتدائي ومتوسط يستفدف أكثر مف المواتي 

مستواىف ثانوي وجامعي ،وذلؾ كوف الفئة األولى مف النساء )ابتدائي ،متوسط( رصيدىـ 

واىف العممي والثقافي المنخفض ،أما الفئتاف المعرفي حوؿ المعارؼ الصحية بحـ مست

األخيرتاف )ثانوي ،جامعي (ليف معارؼ ومكتسبات عف ما يخص الصحة وعف مختمؼ 

األمراض كونيف ذوي المستوى تعميمي يفوؽ المستوى التعميمي األوؿ والثاني ،وأنيف عمى 

 ة متفاوتة .دراية ببعض األمراض وكيفية الوقاية منيا وىذا ما جعؿ نسبة االستفاد

وتثقيفي و  باإلضافة إلى الدور اإلعالمي لمبرامج اإلذاعية ،إال أف ليا دور توجييي        

توعوي يمثؿ في محاولة المرأة الماكثة بالبيت إلى بموغ ثقافة معينة ،فالمرأة بحاجة مستمرة 

ه الزوج و إلرشادات و التوجييات خاصة و أنيا ماكثة بالبيت ،و ليا مسؤوليات كثيرة اتجا

 األوالد و تسيير الحياة األسرية الزوجية ، فقد تمجا إلى اإلذاعة في مثؿ ىذه المواقؼ.
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( يوضح المجاالت التي استفادت منها المرأة من البرامج الصحية المقدمة في 11جدول )-

 إذاعة مستغانم .

 

 النسبة المئوٌة       التكرارات        االستفادة فً     

 % 91              05              معالجة بعض األمراض 

 % 21              51              الوقاٌة من بعض  األمراض

التعرف على بعض   
 األمراض

            19              51 % 

 % 011             41             المجموع      

 

 التحميل :       

(يوضح المجاالت التي استفادت منيا المستمعات مف البرامج الصحية 11الجدوؿ )       

وىي تمثؿ نسبة المواتي استفدف %50المقدمة في إذاعة مستغانـ بحيث قدرت أعمى نسبة بػ

والتي تمثمت في %30مف البرامج الصحية في الوقاية مف بعض األمراض ،تمييا نسبة 

تفدف مف التعرؼ عمى بعض األمراض معالجة بعض األمراض ،وأخيرا نسبة المواتي اس

 .%20وقدرت بػ

فاإلذاعة المحمية لمستغانـ ليا دور توجييي وتثقيفي وتوعوي  ال يستياف بو في         

تكويف ثقافة ووعي صحي لدى المرأة الماكثة بالبيت فيي بحاجة دائمة لإلرشادات 
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وبالتالي شكمت لدييف وعيا والتوجييات ،فاإلذاعة استطاعت التأثير عمى سموؾ مستمعاتيا 

صحيا يدفعيف ويوجيف إلى كؿ ما يقدـ في الحصص الصحية وتعميمات باىتماـ ووعي 

 كبيريف .
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( يوضح المجاالت الصحية التي ينبغي التركيز عميها من قبل البرنامج  12جدول )-

 الصحي في إذاعة مستغانم .

 

 النسبة المئوٌة       التكرارات       مجاالت الصحة    

 % 01             14              صحة بٌئٌة       

 % 52             01              صحة المرأة     

 % 02              .1              صحة الطفل     

 % 51              19              الوقاٌة من األمراض 

 %1.2              19              العالج من األمراض  

 %  55.2             13              صحة نفسٌة     

 % 011              41              المجموع     

 

 التحميل :       

( يتبيف لنا أف النساء المواتي أجبف أف اإلذاعة المحمية 12مف خالؿ قراءتنا لمجدوؿ )       

وأما المواتي أجبف بأف الصحة %25عمى صحة المرأة قدرت نسبتيا بػيجب عمييا تركز 

فيما يخص الوقاية مف األمراض ،أما %20، وبنسبة %22.5النفسية قدرت نسبتيف بػ

المستمعات المواتي قالوا باف اإلذاعة المحمية يجب التركيز عمى صحة الطفؿ قدرت 

 .%7.5األمراض قدرت نسبتيا بػ ،وأخيرا العالج مف%10،أما صحة البيئية قدرت بػ%15بػ
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نستنتج مف خالؿ تحميمنا أف نسبة النساء المواتي أبديف رأييف حوؿ ما يجب أف تركز        

عميو اإلذاعة المحمية لمستغانـ مف خالؿ تقديميا لمبرنامج الصحي "صحتؾ ىي دنيتؾ" 

صحتيف وبما فكانت نسبة الصحة النفسية وصحة المرأة ىي األكبر وذلؾ لكونيف ييتمف ب

يتعمؽ بأحواليف النفسية خصوصا أف في العصر الحالي أصبحت ظاىرة الضغوطات النفسية 

 بكثرة و ذلؾ لعدة عوامؿ منيا االجتماعية.
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( يوضح االعتراضات عمى بعض ما جاء في البرنامج الصحي لإلذاعة 13جدول) -

 مستغانم حسب الحالة المدنية .

 

هناك 
 اعتراضات

 المجموع النسبة التكرارات

 النسبة التكرار ال نعم ال نعم

 % 91 05 % 51 % 01 19 14 عزباء

 % 25.2 50 % 51.2 % 52 00 01 متزوجة

 % 01 14 % 2 % 2 15 15 مطلقة

 % 1.2 19 % 2 % 5.2 15 10 أرملة

 % 011 41 % 21.2 % 45.2 59 01 المجموع

 

 التحميل :      

مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف نسبة المستمعات المتزوجات ىف األكثر فئة ليس  نالحظ       

وأجبف بػ "ال "أما    %27.5لدييف اعتراض عمى ما جاء في البرنامج الصحي وذلؾ بنسبة 

بالنسبة لمواتي %20، أما فئة النساء العازبات فكانت بنسبة %25المواتي أجبف بػ "نعـ"فكانت 

،أما الفئتيف المطمقة و األرممة فكانتا متساويتيف مف حيث %10نتأجبف بػ"ال"،أما"نعـ"فكا

لكالييما ،أما ىناؾ اعتراض فكانت المطمقة أجابت بنعـ  %5نسبة عدـ االعتراض بنسبة 

 . %2.5أما األرامؿ ب%5بنسبة
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تبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ بأنو ال يوجد اعتراض وذلؾ يدؿ عمى أف البرنامج         

الصحي تـ تقديمو بطريقة سيمة و مبسطة وواضحة وسريعة الفيـ واالستيعاب وأنيف يستفدف 

مف المعمومات التي يتمقونيا مف البرنامج الصحي و اإلرشادات توعوية وتثقيفية تجعؿ 

وعي بصحتيـ صحة غيرىـ وتزويدىـ بالمعمومات  قيمة تجعميف الجميع عمى درجة مف ال

يعممف بيا ،أما الذيف ليف اعتراض حسب رأي المستمعات يعود ذلؾ إلى عدـ وجود تغطية 

كافية لمموضوع المطروح لمنقاش وعدـ وجود تجديد لمحصص و يغمب عمييا طابع روتيني 

يضا وقت الحصة الذي ال يتجاوز واحد ممؿ ،و حجـ المعمومات الصحية المقدمة قميؿ وأ

 .ساعة مف الزمف
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( يوضح حجم المعمومات الصحية المقدمة في اإلذاعة المحمية لمستغانم 14الجدول) -

 حسب المستوى التعميمي .

 

مستوى 
 التعلٌمً

 المجموع النسبة التكرارات

 النسبة التكرار قلٌل متوسط مكثف قلٌل متوسط مكثف

 %52 01  %05.2 % 5.2 14 12 10 ابتدائً

 %41 .0 % 2 % 52 % 01 15 01 14 متوسط

 %51 19 % 2 %05.2 % 5.2 15 12 10 ثانوي

 %02 .1 % 5.2 %05.2  10 12  جامعً

 %011 41 %05.2 %5.2. % 02 13 52 .1 المجموع

 

 :التحميل         

ذناىا التي مستواىا التعميمي مختمؼ نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف العينة التي أخ        

)ابتدائي ثانوي ،متوسط ،جامعي (ترى بأف حجـ المعمومات الصحية المقدمة في البرنامج 

الصحي الذي يبث في إذاعة مستغانـ ذو حجـ متوسط وكاف ذلؾ بنسب متقاربة بحيث أجبف 

،أما %25سبة والمواتي مستواىف متوسط بن%12.5المستمعات المواتي مستواىف إبتدائي بػ

بنفس نسبة المستوى ابتدائي ،وفيما يخص %12.5ذوي المستوى الثانوي فأجبف بنسبة 

ولـ تكف أية نسبة %12.5المستمعات المواتي مستواىف جامعي فأجبف بنفس نسبة أيضا بػ

بالنسبة لحجـ المعمومات مكثؼ  بالنسبة لمجامعي ،أما نسبة المستوى االبتدائي والثانوي 
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ونفس الفئة لمواتي أجبف بأف حجـ المعمومات قميؿ %2.5لنسبة وقدرت بػفكانت نفس ا

،أما ذوي المستوى المتوسط فأجبف %5ومستواىف التعميمي متوسط وثانوي وقدر ذلؾ بنسبة 

 .%10بنسبة 

ونستنتج مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ أف النسبة األكبر مف النساء المستمعات لإلذاعة       

ت المقدمة متوسط ،وىذا راجع إال أف ىذه المعمومات تتالءـ أحيانا يريف أف حجـ المعموما

مع ما تريده المستمعات مف مواضيع صحية ومعمومات حوؿ بعض األمراض لكف المدة 

المخصصة لمبرنامج والتي ال تتجاوز ساعة مف الزمف غير كافية لتوفير الحجـ المطموب مف 

 المعمومات المقدمة مف طرؼ المختصيف.
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عرض وتحميل وتفسير البيانات المتعمقة بالدور الذي تمعبه اإلذاعة المحمية  3-

 في تشكيل الوعي الصحي لدى مستمعاتها.

( يوضح مدى استجابة المستمعات لمنصائح المقدمة في البرنامج الصحي 15الجدول ) -

 حسب متغير السن  . اإلذاعي

 

 المجموع النسبة التكرارات متغٌر السن

 النسبة التكرار ال نعم ال نعم

51 - 91 05 14 91 % 01 % 0. 41 % 

90 - 41 01 15 52 % 2 % 05 91 % 

41 - 21 13 19 55.2 % 1.2 % 05 91 % 

 % 011 41 % 55.2 % 11.2 13 90 المجموع

 

 التحميل :        

( 30-20نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة النساء المواتي يتراوح سنيف مابيف )        

(يريف أف ىناؾ استجابة لمنصائح المقدمة في البرنامج الصحي إلذاعة 40-31ومابيف )

(، وبنسبة 30-20بالنسبة لمواتي أعمارىف مابيف ) %30مستغانـ المحمية وذلؾ بنسبة 

لمواتي أجبف %10(وكانت إجابتيف بػ"ػنعـ "،وبنسبة 40-31بالنسبة لمواتي أعمارىف )25%

أجبف بػ"ال"أيضا %5(وبنسبة 30-20بػ"ال"ومف نفس الفئة التي تتراوح أعمارىف مابيف )



 اإلطار التطبيقي
 

 
125 

(،أما فيما يخص الفئة األخيرة والتي تتراوح أعمارىف مابيف 40-31المواتي أعمارىف مابيف )

 قالوا "ال" .%7.5قالوا"نعـ"وبنسبة %22.5تيف بنسبة ( فكانت إجاب41-50)

نستنتج مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ أف نسبة النساء الماكثات بالبيت والتي تتراوح        

(استجبف لمنصائح الصحية في البرنامج بنسب 40-31(ومابيف )30-20أعمارىف مابيف )

البرنامج الصحي كونيف يعممف  متقاربة وذلؾ لمتابعاتيف واستماعيف المستمر لإلذاعة أي

بالنصيحة المقدمة في البرنامج كاالستفادة حوؿ بعض األمراض كالسيدا ،السكري ،ضغط 

تباع نظاـ  الدـ ،ونصائح حوؿ الصحة النفسية وعدـ اإلفراط في األكؿ لتفادي السمنة وا 

الشبابي  غذائي معيف والتقميؿ مف السير لتفادي األمراض الناتجة عنو ،وىذا راجع لمعمر

لدييف بحيث تمتاز ىذه الفئة مف العمر بالنشاط والحيوية وحب الحياة ،وكذا متابعة نصائح 

 صحية تخص العائمة واألطفاؿ.

(فيمجأف إلى طبيبيف الخاص لمعرفة 50-41أما الفئة التي تتراوح أعمارىف مابيف )      

ألمراض مثؿ :سرطاف  أحواليف الصحية كوف النساء المواتي في مثؿ ىذا العمر معرضيف

 الثدي سرطاف الرحـ.
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( يوضح التغيرات التي طرأت من قبل المستمعات بعد سماعهن لمبرنامج 16الجدول)-

 الصحي "صحتك هي دنيتك" في إذاعة مستغانم لبعض األمراض.

 

 النسبة المئوٌة      التكرارات       تغٌٌر السلوكٌات 

 % 51             19            األمراض المزمنة 

 % 51             19            األمراض المفصلٌة 

 % 92             04            أمراض النساء  

أمراض متعلقة بنمو 
 االطفال

          01             52 % 

 % 011              41           المجموع    

 

 التحميل :     

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ  أف معظـ النساء كانت نسبة إجابتيف حوؿ التغيرات التي      

طرأت عمييف بعد سماعيف لمبرنامج الصحي بإذاعة مستغانـ ىي أمراض النساء أي 

األمراض التي تصيب المرأة مثؿ سرطاف الثدي ،ػسرطاف الرحـ واكتئاب ما بعد الوالدة بحيث 

فيما يخص األمراض المتعمقة بنمو األطفاؿ فكانت بنسبة ،أما %35قدرت نسبتيف بػ

وذلؾ الىتماـ األميات بصحة أطفاليف ،أما األمراض المفصمية واألمراض المزمنة 25%

 .%20فقدرت نسبة كؿ منيما بػ
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( يوضح نسبة الموضوعات التي كان لمبرنامج الصحي بإذاعة المحمية 17الجدول )-

 اليومية حسب الحالة المدنية .لمستغانم دور في حياة المرأة 

 

الحالة  
 المدنٌة

 المجموع النسبة التكرارات

 النسبة التكرار ال نعم ال نعم

 % 91 05 % 5.2 % 51.2 10 00 عزباء

 % 25.2 50 %91 % 55.2 05 13 متزوجة

 % 01 14 % 5.2 % 1.2 10 19 مطلقة

 % 1.2 19 % 5.2 % 2 10 15 أرملة

 % 011 41 % 91.2 % 5.2. 02 52 المجموع

 

 التحميل :       

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف نسبة الموضوعات التي كاف لمبرنامج الصحي        

باإلذاعة لو دور في حياة المرأة الماكثة بالبيت ،حيث نجد فئة النساء المتزوجات ىف األكثر 

ما فئة النساء العازبات فكانت ،أ%30،أما "ال"بنسبة %22.5فئة الذيف قالو "نعـ"بنسبة 

وىي نسبة ضئيمة جدا ،أما فئة %2.5،أما "ال"فكانت %27.5معظـ اجابتيف بػ"ػنعـ "بنسبة 

ػأما %7.5النساء مطمقات واألرامؿ فكانت نسبتيـ متقاربة جدا فكانت نسبة المطمقات بػ"ػنعـ"

 .%5وأيضا بالنسبة لألرامؿ ،وكانت إجابتيف بػنعـ بػ%2.5"ال"فكانت 
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يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ أف المتزوجات والعازيات ىف األكثر فئة التي أجبف        

باإليجاب وىذه بادرة طيبة لنجاح البرنامج الصحي في مجاؿ اقتناع المستمعات بالميارات 

الصحية ودفعو لتطبيقيا عمى ارض الواقع ،بحيث أنو كاف قادر عمى إفادة األفراد وتحقيؽ 

توعيتيـ وتثقيفيـ وتعريفيـ بكؿ األمور والممارسات الصحية التي مف  ىدؼ األساسي في

شانيا تقي صحة المواطف وتحميو مف كؿ أذى فعمى سبيؿ المثاؿ :لـ تكف كؿ األميات عمى 

عمـ باألشير الذي يتـ فييا تمقيح أطفاليف ،وكثير منيف كانوا يخطئف في المواعيد وأيضا 

ا بالنسبة الذيف أجابوا بالسمب ،حيث أكدت بعض تمقيح المرأة في طور اإلنجاب ،أم

المستمعات مف األرامؿ والمطمقات بأنيف لـ يتحصمف عمى معمومات مف برنامج واف اغمبيا 

 كانت متكررة وغير معروفة ،ىناؾ بعض الموضوعات لـ يتطرؽ إلييا البرنامج الصحي. 
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( يوضح تقييم المستمعات لمبرنامج الصحي في إذاعة محمية لمستغانم 18الجدول )-

 حسب المستوى التعميمي .

 

المستوى 
 التعلٌمً

 المجموع النسبة التكرارات

 النسبة التكرار ضعٌف متوسط جٌد ضعٌف متوسط جٌد

 %52 01  %01.2 % 1.2  11 19 ابتدائً

 %41 .0 %1.2 %55.2 % 01 19 13 14 متوسط

 %51 19 % 2 %01 % 2 15 14 15 ثانوي

 %02 .1 % 2 %1.2 %5.2 15 19 10 جامعً

 %011 41 %01.2 %21.2 %52 11 59 01 المجموع

 

 التحميل :      

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة المستمعات الماكثات بالبيت مف خالؿ تقيميف        

ذوي المستويات التعميمي )ابتدائي ،متوسط ،ثانوي  لمبرنامج الصحي في إذاعة مستغانـ

جامعي ( يريف أف البرنامج ذو مستوى" متوسط "ونالحظ ذلؾ مف خالؿ النسب التي تتراوح 

بالنسبة لممستمعات ذوي المستوى %22.5بالنسبة لمواتي مستواىف ابتدائي ،و%17.5مابيف 

لنسبة لمواتي مستواىف جامعي با%7.5،و%10متوسط ،أما المستوى الثانوي فكانت نسبتيف 

ونالحظ أف النسب متقاربة بيف مختمؼ المستويات التعميمية حيث اجبف   بػ "جيد"المستمعات 

أما المواتي % 10والمواتي مستواىف متوسط بنسبة %7.5المواتي مستواىف ابتدائي بنسبة 
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مستواىف التعميمي أما المستمعات الماكثات بالبيت المواتي  %5مستواىف ثانوي فأجبف بنسبة 

أما بالنسبة عف المستوى البرنامج الصحي ضعيؼ فمـ  %2.5جامعي فأجبف بنسبة قميمة بػ

لمواتي مستواىف التعميمي ثانوي وجامعي  %5نجد أية نسبة عند المستوى االبتدائي وبنسبة

 .%7.5،أما المستوى المتوسط فكانت بنسبة 

يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ أف جؿ المستمعات في كافة المستويات التعميمية يريف         

أف البرنامج الصحي المقدـ في اإلذاعة المحمية لمستغانـ متوسط ولكف بنسب متفاوتة قميال 

وذلؾ راجع إلى تتبعيف لمبرنامج ومعرفة ما يحويو مف معمومات إذ يريف أف تمؾ المعمومات 

بضرورة المستمعيف وبالخصوص عند النساء ذوي المستوى التعميمي جامعي  غير كافية

 كونيف يممكف رصيد معرفي أكثر مف النساء المواتي مستواىف في الطور االبتدائي والمتوسط.
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يوضح اقتراحات المستمعات لتحسين مستوى الحصص الصحية في إذاعة  (19جدول )-

 مستغانم .

 

 النسبة المئوٌة         التكرارات                           مقترحات ال              

استضافة ذوي الخبرة واالختصاص مع 
 التخصص فً المعالجة )صغر،كبار(

10             52 % 

زٌادة عدد المكالمات وإعطاء الوقت 
 الكافً للمتصلٌن مع الحرٌة فً الطرح 

04             01  % 

زٌادة الحصص الصحٌة خاصة 
 الوقائٌة 

05           05.2% 

عدم تكرار المواضٌع المتناولة 
 واالهتمام دوما بالجدٌد 

06            02 % 

 %  99            15 زٌادة فً وقت البرنامج   

 % 011            41           المجموع          

 

 التحميل :      

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ اقتراحات المستمعات لتحسيف مستوى الحصص الصحية        

في إذاعة مستغانـ ،أف نسبة كبيرة مف أفراد عينتنا اقترحت الزيادة في رقت البرنامج بنسبة 

38. 

و التنويع في  25بإضافة إلى االستعانة باألخصائييف و ذوي الخبرة بنسبة        

أما التركيز عمى  15لمتناولة و زيادتيا و االىتماـ بالجديد بنسبة المواضيع الصحية ا

، وزيادة عدد المكالمات و إعطاء الوقت الكافي   12.5الحصص الوقائية بنسبة 
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لممتصالت مع إعطائيف الحرية الكاممة في الطرح و السماح ليف بإدالء انتقادىف بشرط ال 

 . 10بنسبة تخرج عف إطارىا األخالقي و العممي ،وذلؾ 

و نستنتج مف خالؿ تحميمنا لمجدوؿ أف ىناؾ تقارب االقتراحات ما بيف النسب      

لممستمعات لمبرنامج الصحي "صحتؾ ىي دنيتؾ " المقدـ في اإلذاعة المحمية لممستغانـ 

بحيث كانت اقتراحتيف الزيادة في وقت البرنامج و استضافة ذوي الخبرة و االختصاص 

مقارنة باالقتراحات األخرى و ذلؾ لتنمي وعي صحي أكثر لدييف و توخي  متفاوتة نوعا ما

 الحذر و الوقاية مف األمراض لسالمة صحتيف و صحة عائمتيف .
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 .النتائج المتعلقة بالفرضية األولى

محتوى ىذه الفرضية ىو "أن اإلذاعة المحمية لمستغانم تقدم برامج صحية شاممة لمختمف 

رشادات وقائية وعالجية لمستمعاتيا.  األمراض تتضمن نصائح وا 

من خالل الجداول التحميمية يتبين لنا بان الفرضية صحيحة حيث حققت نسبة كبيرة في 

االستماع المرأة الماكثة بالبيت لمبرامج الصحية في اإلذاعة ،حيث يتضح ذلك من خالل 

(،وأن معظم النساء يرين أن الحجم الساعي المخصص لمحصص الصحية  43الجدول )

لممعمومات واإلرشادات التوعوية ،وان فترة الصبيحة كانت غير كاف وذلك ألنيم بحاجة أكثر 

مناسبة لمعظم المستمعات لمبرنامج الصحي "صحتك ىي دنيتك "في اإلذاعة ،وذكرت 

نو ىناك مواضيع متنوعة نالت إعجابين ويتضح ذلك من خالل الجدول أالمبحوثات 

ت إعجابين ،ومدى (في جوابين عن سؤالنا المفتوح حول المواضيع الصحية التي نال46)

تمسك المستمعات بالنصائح الصحية التي تقدميا اإلذاعة المحمية لمستغانم ويتضح ذلك من 

(ويتبين أكثر عند تحديده لألمراض التي سبق لو وان تمقى فييا نصيحة 47خالل الجدول )

)أمراض مزمنة ،أمراض مفصمية ،أمراض متعمقة بصحة الطفل (،ومدى مراعاة اإلذاعة 

ة لمستغانم الوقت المناسب عند تقديميا لمنصائح واإلرشادات الصحية لمستمعاتيا من المحمي

 (.48خالل الجدول )
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 . نتائج متعلقة بالفرضية الثانية -2

محتوى ىذه الفرضية ىو 9"تساىم اإلذاعة المحمية لمستغانم في تكوين ثقافة صحية لدى 

 المرأة الماكثة بالبيت ".

جابات المبحوثات عن تساؤالتنا في ىذا المحور المتعمق بمدى لقد أوضحت بشكل بارز إ

مساىمة اإلذاعة المحمية لمستغانم في تكوين ثقافة صحية لدى مستمعاتيا صدق ىذه 

( الذي يبين مدى استفادة المرأة من البرنامج 04،00،01الفرضية من خالل الجداول )

ي معالج بعض األمراض والوقاية الصحي "صحتك ىي دنيتك"،وكذا االستفادة من البرنامج ف

منيا ،وينبغي عمى اإلذاعة المحمية في تقديميا لمبرنامج الصحي التركيز عمى مجالت 

مختمفة عن الصحة كالصحة النفسية ،صحة المرأة والطفل ،وكذا تفاعل النساء مع ىذا 

(، وكما 02البرنامج واعتراضين عمى بعض المواضيع من خالل ما يوضحو الجدول )

أن جل المجتمعات يرين أن المعمومات المقدمة في البرنامج  03حظ من خالل الجدول نال

 الصحي غير مكثفة و غير واضحة خصوصا و أن بعض المواضيع تحتاج لشرح معمق.

 متعلقة بالفرضية الثالثة. نتائج -3

ما في تشكيل الوعي ىامحتوى ىذه الفرضية ىو9"تؤدي اإلذاعة المحمية لمستغانم دورا 

لصحي لدى المرأة الماكثة بالبيت من خالل إجابة المبحوثات عمى تساؤالت ىذا المحور و ا

( تبين لنا صدق ىذه الفرضية 08إلى  04المشار إلييا  بالتحميل من خالل الجداول من )

وذلك وفق لممعطيات اآلتية استجابة المستمعات لمنصائح المقدمة في البرنامج الصحي  
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انت حول صحتين وصحة أطفالين و ىذا يدل عمى تأثرىن بالبرنامج ومعظم ىذه النصائح ك

(، إن نسبة تغيير المستمعات لسموكاتين اتجاه 05(و)04الصحي و من خالل  الجدولين )

بعض األمراض الحاصمة لين بعد سماعين لمبرنامج الصحي كان من خالل ما يتمقونو من 

يل وعي صحي لديين من خالل ما معمومات و إرشادات حول المرض وىذا دليل عمى تشك

(، كما يعتبرن أن مستوى البرنامج الصحي متوسط دليل عمى تتبعين 06يوضحو الجدول)

( وكما يرين  جل 07لمبرنامج و معرفة ما يحويو من معمومات و ىذا ما يبينو الجدول   )

فة  ذوي المستمعات في اقتراحتين لتحسين البرنامج الصحي زيادة في وقت البرنامج واستضا

 الخبرة و االختصاص و ذلك الكتساب وعي صحي و معمومات حول المواضيع الصحية .
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 النتائج العامة للدراسة  

بما أن مرحمة عرض النتائج تمثل الركن األساسي في عممية البحث ، و ال يكفي       

عمييا في البداية و مجرد عرض الوقائع و النتائج و إنما البد من مناقشتيا و التعقيب 

ن موضوع بحثنا حديث فيما نعمم ،و قد أوضحنا ذلك في إشارتنا ألسباب اختيار أالتذكير ب

الموضوع و أىميتو و كذا في تحميمنا النقدي لمدراسات السابقة لذلك فميس لدينا فروض و 

ن بعضيا نتائج بحث أخرى نناقشيا و نقارنيا بنتائج بحثنا ىذا ،ولكن ال ننكر االستفادة م

كالمراجع مع التقاء بعض نتائج بحثنا مع نتائج الباحث في دراسة سابقة لو ، و ستتم اإلشارة  

مبريقي لمفرضيات إلييا فيما بعد وبالتالي فإننا سنستعرض نتائج البحث و كذلك الصدق اإل

 إشكالية بحثنا و ما توصمنا إليو من النتائج. 

 التالية 9  عطيات الميدانية إلى النتائج و لقد تم التوصل من خالل تحميمنا لمم

أن نسبة المبحوثات المستمعات لمبرامج الصحية المقدمة في اإلذاعة المحمية لمستغانم      

 غير راضيات عن الحجم الساعي المخصص ليذه البرامج الصحية غير كاف .

ة الصحية و أيضا النساء المتزوجات و العازبات ىن األكثر استماعا لمبرامج اإلذاعي       

استماع المرأة ليذه البرامج اإلذاعية يتم في الفترة الصباحية  ألنيا متنوعة و ثرية وتتميز 

 بالنشاط و الحيوية .

أن أفضل المواضيع الصحية التي نالت إعجاب المبحوثات بإذاعة مستغانم ىو     

بل الوقاية منيا و األمراض النفسية  ، و مواضيع حول األمراض المزمنة و المعدية و س
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صحة بالعالج منيا وأن أكثر المستمعات لمبرامج الصحية يرون بأنو يجب أن تيتم اإلذاعة 

 المرأة و الطفل عمى وجو الخصوص .

كما تعرف البرامج الصحية التي تقدميا إذاعة مستغانم الجيوية إقباال من طرف         

عن نفسيا ، في حين يتحكم متغير مستوى المرأة المستغانمية  الماكثة بالبيت بغض النظر 

التعميمي إلى حد ما في إقبالين عمى المتابعة رغم وجود بعض الحاالت من أفراد العينة 

المواتي رغم تدني مستواىن التعميمي إال أنين يتابعن مثل ىذه البرامج و ىذا راجع إلى 

 ما يصعب تبسيطو . حرص القائمين عمى إعدادىا و تقديميا بمغة بسيطة و شرح و تفسير

تساىم حصة "صحتك ىي دنيتك "في إكساب المستمعات ثقافة صحية بخصوص       

جميع المواضيع سواء بتقديم نصائح مركزة حول موضوع بعينو ،أو فتح المجال لمتواصل مع 

 األطباء المدعوون عبر الصحة لمنقاش و اإلجابة عمى األسئمة التي يطرىا الجميور .

أفراد العينة بإذاعة محمية لمستغانم يرون بأن وجود برامج صحية في أية  إن جل        

 إذاعة محمية ضروري .

أن أكثر المبحوثات المستمعات إلذاعة مستغانم تقترحن تحسين مستوى الحصص     

اإلذاعية الصحية و زيادة الحصص و كذا الحجم الساعي المخصص ليا ،و استضافة 

 متخصصين .  

النساء المتابعات لمحصص الصحية إلذاعة مستغانم يجمعن عمى أنين  معظم         

يستفدن من النصائح و اإلرشادات المقدمة لحماية أنفسين و أسرتين من األمراض والتعرف 
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عمى األمراض المصاحبة ليا أي عمى العموم الحصول عمى معمومات صحية تساعدىن في 

 الوقاية من األمراض .

إلى أن دراستنا طبقت لنظرية االستخدام واإلشباع ،في المجتمع ومن ىنا نشير        

الجزائري وخاصة المرأة المستغانمية المختمفة التي تعتبر أن اإلذاعة مصدرا لمتوعية الصحية 

بجوانبيا المختمفة وتشبع لدى المرأة عددا من االحتياجات االجتماعية والصحية وتدعميا 

 قيف الصحي .وتقدم ليا عائد من المعرفة والتث

إن استخدام المرأة الماكثة بالبيت لموسيمة اإلعالمية فإن دافعيا في ذلك ىو         

الحصول عمى الوعي الصحي وترغب من خالل استماعيا لإلذاعة إشباع حاجاتيا المعرفية 

والشخصية حول الصحة خاصة في ضوء تور المستجدات الطبية والتي تفيدىا في حياتيا 

تالي فمضمون الحصص اإلذاعية يعبر عما يشبعو البرنامج من خالل حاجات اليومية وبال

 لدى المرأة ونؤكد دور الوسيمة في حياتيا بعيدا عن الترفيو وقضاء وقت الفراغ .
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 التوصيات واالقتراحات 

 في ضوء النتائج السابقة نوصي بما يمي 9

الصحية بشكل يجذب الجميور وعمل العمل عمى ابتكار أساليب جديدة في طرح القضايا -

لقاءات إذاعية تحمل وجيات نظر المواطن حول القضايا الصحية التي ستناوليا البرنامج 

 واإلجابة عمييا.

االىتمام بالزيارات والممتقيات الصحية التي تحدث في المستشفيات وقضايا المحاكم -

ن عن طريق إنتاج حصص واألمراض المعدية والمرضى عقميا وكل ما ييم فئة المكفوفي

 خاصة بيم تربوية كانت أو تثقيفية .

يجب عمى اإلذاعة المحمية أن تكثف من الحصص والبرامج الصحية وزيادة فترة بثيا ،كون -

 ليا مستمعين كثيرين وىذا من شروط نجاحيا باعتبارىا تحاكي مجتمع محمي مختمف .

اقشيا البرنامج من خالل طرح استفتاء استشارة الجميور في القضايا التي يرغبون في أن ين-

يتم من خاللو طرح قضايا معينة لمناقشتيا ،ومن ثم اختيار قضية التي يصوت عميا 

 الجميور أكثر من غيرىا

ضرورة وجود موقع الكتروني مستقل لمبرنامج يعرض حمقات البرنامج حتى يسمح لممشاىد -

مومة طبية أو استشارة في موضوع بالرجوع إلى الحمقات التي يريدىا في حال احتاج مع

 ييمو.
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إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث ذات الصمة مثل دراسة مدى تمبية وسائل اإلعالم -

 الجزائرية لحاجة المواطن الصحية .

إدراج برامج خاصة باألسرة وتربية األطفال ومعالجة المواضيع الحساسة التي تمس المرأة -

 والصحية منيا .

 أكثر بالمصداقية وانشغاالت المستمعين  .االىتمام -

االىتمام بالمواضيع الصحية التي تشغل المجتمع الجزائري في عصرنا الحالي مثل )التمقيح -

 مرض المالريا ،سرطان الثدي (.

االىتمام بالمواضيع التي تخص التغذية المتكاممة والصحية لدى المواطن الجزائري لتفادي -

 السمنة .

قناع أفراد المجتمع بتوجيات  أىمية مناقشة- القضايا الصحية ذات الطابع االستراتيجي  وا 

 ىذه اإلستراتيجية والعناية بالتوعية الصحية المحققة ألىداف السياسة الصحية في المجتمع .
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 خاتمة                               

 

قد شغمت اإلذاعة حيزا واسعا في العديد من الدراسات و بحوث اإلعالم باعتبارىا       

وسيمة إعالمية جماىيرية تتميز بالعديد من المزايا و الخصائص جعمت منيا وسيمة إعالمية 

 ليا جميور خاص  ، و ىذا إلى فكرة اإلذاعة  الجوارية في المجتمع المحمي .

ا بالتعرف عمى إذاعة مستغانم المحمية من بثيا و تقديميا و عمى غرار ىذا قمنا ببحثن     

لمبرنامج الصحي" صحتك ىي دنيتك "ىذا البرنامج الذي حظي باىتمام بالغ لدى مستمعي 

اإلذاعة المحمية و خاصة المرأة باعتبارىا عنصر أساسي و فعال في المجتمع من خالل 

صحي ، كما ىناك ارتباط قوي بين اكتسابيا و رغبتيا في التعرف عمى مصادر التثقيف ال

الوعي الصحي و زيادة الوعي الصحي لدى المرأة الماكثة بالبيت و ىذا يزيد من الدور 

المناط بوسائل اإلعالم في مجال التثقيف الصحي ، كما دلت دراستنا عمى وجود اتجاه 

في مجال  ايجابي إلى حد كبير من قبل المرأة الماكثة بالبيت حول دور اإلذاعة المحمية

التثقيف و التوعية الصحية ، والشك أن استماع المرأة لإلذاعة المحمية و دورىا في مجال 

التثقيف الصحي يؤكد ذلك كمو أن اإلنسان ال يستخدم الوسيمة اإلعالمية إال لتحقيق 

إشباعات و رغبات و اكتساب قيم و مفاىيم مفيدة ،و الحصول عمى المعرفة و المعمومة 

مجال الحيات اليومية لو أثر صحي عمى المرأة الماكثة بالبيت ، وىذا ما يعرف المفيدة في 

باليدف أو الوظيفة المباشرة لوسائل اإلعالم و إضافة إلى ذلك فان تعدد القيم و المجاالت 



 خاتمة
 

 
143 

التي تحققيا اإلذاعة المحمية لدى المرأة في مجال التثقيف الصحي يؤكد ما ليا من دور في 

دى المرأة و الدور الرئيسي في حياتيا لما تحققو من فوائد قيد التقميل من تدعيم قيم معينة ل

المواقف السمبية في حياتيا أو تزيل نوعا من الصراع في المعمومة الصحية عندما تؤكدىا 

اإلذاعة المحمية بحيث يكون لممرأة قدر من اكتساب اإلرشادات و النصائح الصحية و 

 صحي .التوعية والتثقيف في المجال ال

و في األخير يمكن القول بأن إذاعة مستغانم المحمية نجحت إلى حد ما من أن توفق      

توعية و إرشادات صحية التي ساىمت و بشكل  من بين رغبات المستمعات و ما تقدمو

نظر العديد من النساء الماكثات بالبيت إلى األحسن و  اتفعال و كبير في تغيير وجي

خبرات جديدة التي ن الصحي و اكتسابي نو تنمية وعييم اىفي طرح قضاي نساعدتيم

و ليذا يجب عمى اإلذاعات المحمية التكثيف من الحصص الصحية  نفي حياتي نساعدتي

الخاصة بالجنس المطيف كون ىذه األخيرة عنصر ىام في بناء خمية المجتمع المتكامل 

 األطراف .
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 قائمة المصادر و المراجع                        

 الكتب بالعربية :-أ

، دار آرام  االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة، صالح خميل أبو إصبع  .1

 .0991، لمدراسات والنشر والتوزيع ، األردن

دار أسامة لمنشر  ، اإلذاعة ودورها في الوعي األمني ، إسماعيل سميمان جاللأبو  .2

 .2102األردن ،،  والتوزيع

 .2112،دار الراية لمنشر والتوزيع ،عمان ، اإلعالم الطبي والصحيمحمد ، بو سمرة أ .3

دار المطبوعات الجزائرية  ، مدخل إلى عموم اإلعالم واالتصالزهير،  إحدادن  .4

 .2112،الجزائر

نجازات المستقبل،توفيقأحمد خوجة  .5 الرياض دد،  ، الرعاية الصحية األولية ،تاريخ وا 

2110. 

رة القاه،،المكتب الجامعي الحديث  عمم اجتماع المرأة ،عبد الحميد  حسينأحمد رشوان  .6

0991  . 

 .2112 ،،دار آرام ،األردن المراقب الصحي في األردن مهامه وواجباته، رياض أحمرو .7

 ،دار المعرفة الجامعية ، عمم االجتماع ودراسة اإلعالم واالتصالمحمد ،  الجوهري .8

 .0992القاهرة 
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 ،،القاهرةدار المصرية المبنانيةال ، اإلعالم والمجتمع ، سموىإيمان ،منى الحديدي .9

2112. 

دار  األنظمة اإلذاعية في الدول العربية ، ، عواطف عدلي العبد ماجد ، الحمواني  .11

 .0912،الفكر العربي ،القاهرة 

دار الفرقان لمنشر  ، الكتابة واإلنتاج اإلذاعي بالراديو،عمرحسن  ، عبد الدائم .11

 .0911والتوزيع عمان ،

دار إثراء لمنشر والتوزيع  ، االتصال والعالقات العامة،محمدالسردي  الدبس .12

 .2100،األردن

،دار  واالقتصادية وأثرها عمى الوعي الطبيالعوامل االجتماعية محمد عمي ،السالمة  .13

 .2112الوفاء لمطباعة  والنشر، اإلسكندرية ،

،المؤسسة الوطنية لمكتاب  المسؤولية اإلعالمية في اإلسالم، محمد السيد محمد .14

 .0911ـ2،الجزائر ط

ة لممكتبات مدارة العا،اإل الصحة والسالمة المهنية ، مفتاح عبد السالم الشويهدي  .15

 .2111 ،بنغازي  التوزيع ،لمنشر و 

عصار لمنشر والتوزيع ،دار اإلعمم النفس العيادي آخرون ، محمد عبد الحميدالشيخ  .16

 .2102عمان ،
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درا أسامة لمنشر والتوزيع اإلعالم والتنشئة االجتماعية ،صالح خميل ،الصقور  .17

 .2102 ،،األردن

نتاج البرامج اإلذاعية، رفعت عارف الضبع  .18 القاهرة  ،دار الفجر ، اإلذاعة النوعية وا 

2100. 

مع دراسة عن :إعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعية ، محمد عوض  العايدي .19

 .2112القاهرة ،، مركز الكتاب لمنشر والتوزيع ، البحث مناهج

دار النهضة العربية ،بيروت  ، في المفاهيم الحديثة لإلعالم واالتصال، مي العبد اهلل .21

2102. 

،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية، سالمي والعالج النفسي اإلالرحمان ،عبد العيسوي  .21

 دت.

،مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات مم المتحدة المرأة في منظومة األ،نهى القاطرجي  .22

 .2112،والنشر والتوزيع،لبنان 

دار الفجر لمطباعة والنشر ،عمان ،مبادئ الصحة العامة وآخرون ،مصطفى  القمش .23

2111. 

دار اليازوري ،األردن  ، اإلعالم والمعمومات واالنترنيتعامر إبراهيم ، القندلجي .24

2102. 
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العربي  ردار الفكالبث التمفزيوني واإلذاعي والبث الفضائي، ،أنطوان الناشق .25

 .2112لبنان،

،دائرة  دليل التثقيف الصحي لمعاممين في مجال الرقابة الصحيةحسن هادي ،باقر  .26

 .2102العراق ،،لرقابة الصحية الصحة العامة قسم ا

 .2112،دار البداية ناشرون وموزعون ،عمان ، الصحة والسالمة العامة،رشابسام  .27

 .2112الحامد، األردن ، ، دار عمم النفس الصحي، شيمي تايمور .28

،دار الكتابة لمكتاب إدارة المستشفيات العمومية الجزائرية الدين ، نورحاروش  .29

 .0992الجزائر 

 .2111لمنشر والتوزيع ،القاهرة ،  دار الفجر، االتصال اتنظري، رمنيمحمد حجاب  .31

، ،دار الفجر لمنشر والتوزيع وسائل االتصال نشأتها وتطورها، محمد منيرحجاب  .31
 .2111 القاهرة

 .0999،المكتبة اإلعالمية ،دمشق ، بحوث إعالمية ميدانيةأديب ،حضور  .32

ومطبعة دار المنار ،مكتبة  االجتماعمدخل إلى عمم ،موسى عبد الرحيم  حمس  .33

 .2112 ،فمسطين

  ،،دار الفجر، القاهرة االتصال : مفاهيمه ، نظرياته ، ووسائمه،  فضيلدليو  .34

2112 .  

ديوان المطبوعات الجامعية  ، مقدمة في وسائل االتصال الجماهيرية ،ضيل ف دليو .35

 .0991الجزائر ،
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دار  ،01ط ، ،مفهومه وأدواته وأساليبهالبحث العممي ،دوقان عبيدات وآخرون  .36

 .2112الفكر لمنشر والتوزيع ،عمان ،

،دار  النظم اإلذاعية في المجتمعات الغربية دراسة في اإلعالم الدولي،جيهانرشتي  .37

 .،د تالفكر العربي ،القاهرة

  .2110،دار المصرية المبنانية ،القاهرة ، المرأة واإلعالم في عالم متغير: ناهد رمزي .38

،دار اليازوري ،األردن  اإلعالن الفعال منظور تطبيقي متكامل،عمي فالح  زغبي .39

2119. 

 .2112ة المبنانية ،القاهرة ،دار المصريال،  عالم والمجتمعاإلوآخرون ، عميسعيد .41

دار الفكر الجامعية ،  اإلعالم المحمي وقضايا المجتمع ،،طارقحمد أسيد  .41

 .2112اإلسكندرية 

الكتاب  دار، 2ط ، المدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال، زعبد العزيشرف  .42

 .0912لقاهرة ،ا  المصري

 العربي لمنشر والتوزيع ، فنون الراديو في ضوء متغيرات العصر ،عبد المجيد شكري  .43

  القاهرة ـ دت .

دار الفكر العربي  ، اإلعالم المحمي في ضوء متغيرات العصر،المجيد  عبد شكري .44

 .2112 ،القاهرة
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، دراسة في النشأة والتطور وسائل اإلعالم واالتصال : ، محمد صاحب السمطان .45

  . 2102األردن ، المسيرة ، دار

 شباعاتالصحفية :دراسة االستخدامات واإل اإلعالنات ، العادلي مرزوقعبد الحكم  .46

  . 2111 ،القاهرة ،دار الفجر لمنشر والتوزيع،

 ،،القاهرة الكتب ،عالم التأثير تجاهاتا و االتصال نظريات، محمد الحميد عبد .47

0992. 

،المؤسسة الوطنية لمكتاب  الصحافة العربية في الجزائر ، عواطف عبد الرحمان .48

 .0912،الجزائر 

مدخل في الصحة العامة والرعاية الصحية من منظور ، سموى عثمان الصديقي .49

 .2112اإلسكندرية ،، دار الفكر الجامعية ،الخدمة االجتماعية 

الممارسة المهنية لمخدمة االجتماعية في المجال عبد المنصف حسن ،عمي رشوان  .51

 .2112سكندرية ،اإل،،المكتب الجامعي الحديث  الطبي

دار العربية   ، مقدمة في الفنون اإلذاعية والسمعية البصرية،حسينعمي محمد  .51
 .2119والتوزيع ،القاهرة ، لمنشر

العمل االجتماعي من أجل صحة :الخدمة االجتماعية الطبية فيصل محمود ،غرايبه  .52

 . 2112عمان ، ،دار وائل لمنشر والتوزيعنسان ،اإل 

 .2112 ،،دار تسنيم لمنشر والتوزيع ،عمان لصحة العامةنوال ،احسن ،رشديقطاش  .53
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 ،،دار المعرفة الجامعية مدخل إلى االتصال الجماهيريوآخرون ، جمال مجاهد .54

 .2111القاهرة 

،دار المصري المبنانية  جتماع الطبيعمم اال، نادية محمد السيد عمر .55

 .2112،،القاهرة

،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عمان  الثقافة الصحيةوآخرون ،أحمد محمد بدح  .56

،2119.  

،النظرية و التطبيق ،دار  االتصال الجماهيري والمجتمع الحديث ، سامية محمد جابر .57

 .0992،المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية 

دراسات الوحدة مركز  ، االتصال واإلعالم في الوطن العربي ، راسم محمد جمال .58

 .2112العربية بيروت ،

دار  ، اإلذاعات المحمية في ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية ،صالح  محمد حميد .59

  .2102غيداء لمنشر والتوزيع ،عمان، 

دار ال، ،اإلذاعة في القرن الحادي والعشرينعادل حسن عماد ، عبد الغفارمكاوي  .61

 .2111المصرية المبنانية،القاهرة 

الدار المصرية المبنانية ،  االتصال ونظرياته المعاصرة،  وآخرون حسن عماد مكاوي .61

 .2112القاهرة ، 
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 ، الطبية والنفسيةالمدخل االجتماعي لممجاالت الصحية  ، أميرة  منصور يوسف .62

 .0992دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،

،دار الفكر العربي  ةمقارن ةاإلذاعات اإلقميمية ،دراسة نظري،محمد عمر نوال - .63

 .0992عمان 

 والموسوعات: المعاجم والقواميس

  .2111بيروت ، ،دار طادر، 02المجمد ، لسان العرب ابن منظور، .64

 .2101،دار أسامة المشرف الثقافي ،عمان ، االجتماعمعجم عمم أبو مصمح ، .65

 ،دار أسامة لمنشر والتوزيعمعجم المصطمحات اإلعالمية ،، محمد جمال الفار  .66

 .2102األردن 

 .0992،عربي عربي، منشورات دار المجاني ، بيروت، القاموس المجاني لمطالب .67

 ،زيعلمنشر والتو مؤسسة أعمال الموسوعة ،  2ط،  موسوعة العربية العالميةال .68

 . 0999،ة المممكة العربية السعودي

القاهرة ،الهيئة المصرية العامة لمكتاب ، معجم عمم االجتماع إبراهيم ،مذكور  .69

0922. 
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 المجالت والجرائد :

،المرسوم المؤرخ 22،العدد الجريدة الرسميةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، .71

 .2112جويمية 22في 

دور القطاع الخاص في التنمية ،  بونوة شعيب ،موالي لخضر عبد الرزاق  .71

 12،مجمة الباحث ،العدد الجزائر، دراسة حالة: االقتصادية في الدول النامية 

2119،2101. 

  :الرسائل الجامعية 

دراسة  ، دور التمفزيون األرد ني في التثقيف الصحيمصعب عبد السالم ،المعايطة  .72

 .2102-2102بالدنيا ،جامعة بترا ،األردن ، في برنامج صحتك

 دور اإلذاعة المحمية في نشر الوعي البيئي لدى الطمبة الجامعيين  ، ياسينبوذراع  .73

 .  قسنطينة ،جامعة منتوري، رسالة ماجستير غير منشورة 

جامعة عبد الحميد  ، االتصال االجتماعي والتثقيف الصحي بالجزائر،طالبي زوبيدة  .74

 . 2112-2112مستغانم ،، ابن باديس 

،جامعة عبد الحميد ابن  ة الريفية وعالقتها باإلعالم الصحيأالمر ،  بوشي فوزية .75

 2101-2119باديس مستغانم ،
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،رسالة ماجستير غير منشورة  جمهور الطمبة الجزائريين واالنترنتبديس ،  لونيس .76

 .2111جامعة قسنطينة ،

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التـعلـيم الـعالي والبـحث الـعلـمـي

 مستغانم -جامعة عبد الحميد ابن باديس

 

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة

 قسم علوم اإلعالم واالتصال

 تخصص وسائل اإلعالم والمجتمع

 

 ستـمارة استـبيـان ا

 تحٌة وتقدٌر:

وع "دور اإلذاعة ماستر حول الموض هذه االستمارة خاصة ببحث علمً مٌدانً لنٌل شهادة 

جابة سئلة واإلنٌة لألألوعً الصحً لدى المرأة "فالرجاء منك القراءة المتا المحلٌة فً نشر

غراض البحث ال ألإٌك الخاص.المعلومات المقدمة من طرفك لن تستعمل أعنها حسب ر

 لفا على مساهمتك الثمٌنة فً انجاز هذه الدراسة .العلمً ،ولك الشكر س
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 عربً البوعمامة بلقاسم خٌرة                                                د. -

 قدوش حورٌة -

 

 

 السنة الجامعية 

6102/6102 



 ستمارة استبيان إ

 (فً الخانة المناسبةxضع العالمة )

  البيانات الشخصية

 السن :-

 سنة  01إلى 00سنة       من01 إلى 00سنة        من01 إلى61 من

 المستوى التعلٌمً:-

  ابتدائً         متوسط         ثانوي         جامعً         

 الحالة المدنٌة :-

 متزوجة            مطلقة           أرملة                       عزباء

 توعوٌة .ذاعة المحلٌة لمستغانم برامج صحٌة :تقدم اإل ولالمحور األ

 ذاعة المحلٌة لمستغانم ؟مج الصحً لإلناهل تستمعٌن للبر-0

        أحٌانا                         غالبا            

 ذاعٌة الصحٌة فً إذاعة مستغانم؟الحجم الساعً المخصص للحصص اإلهل ٌعتبر -6

           أدري  ال            كاف غٌر          كاف        

 مج الصحً ؟ناالبرا ما هً الفترات التً تفضلٌن أن تستمعٌن فٌها لهذ-0

         فً المساء         عند الظهٌرة                  فً الصبٌحة        

 ؟ذاعة مستغانم )الظهرة (إما هً المواضٌع التً نالت إعجابك ب-0

-.............................................................................. 

 ذاعة المحلٌة لمستغانم )الظهرة(؟هل تهتمٌن بالنصائح التً تقدمها اإل-0

                          أحٌانادائما                              

الوقت فً رأٌك هل ٌراعى عند تقدٌم النصائح واإلرشادات الصحٌة )الوقائٌة ،العالجٌة( -2

 المناسب لها؟



 نعم                              ال          

 : تساهم اإلذاعة المحلٌة لمستغانم فً تكوٌن ثقافة صحٌة لدى المرأة . المحور الثاني

 ج الصحً المقدم فً إذاعة مستغانم مفٌد ؟نامهل تعتقدٌن أن البر-0

 نعم                          ال               

 جابة بنعم هل أفادتك فً :فً حالة اإل

معالجة بعض األمراض        الوقاٌة من بعض األمراض        التعرف على بعض 

 اذكرها.............................خرى أ.          األمراض 

ذاعة إج الصحً فً نامعلٌها البر ركزٌ ن أهً مجاالت الصحة التً ٌنبغً  ٌك ماأفً ر-6

 مستغانم ؟

مراض       العالج ة        صحة الطفل        الوقاٌة من األأصحة بٌئٌة        صحة المر

 مراض       صحة نفسٌة            من األ

 رى اذكرها ................................................خأ

 ذاعة؟ج الصحً لإلنامجاء فً البرا اعتراض على بعض م ًلكهل -0

 نعم                          ال

 ٌك هل ٌتمثل هذا االعتراض فً :أ"فً ربنعمجابة "فً حالة اإل-

 األمراض وجود تقصٌر من طرف معدي الحصص الصحٌة بخصوص بعض-

 عدم وجود تغطٌة كافٌة للموضوع المطروح للنقاش-

 ذاعٌة ٌغلب علٌها طابع روتٌنً واحد مملعدم وجود تجدٌد للحصص الصحٌة اإل-

 أخرى أذكرها...........................................

 ما رأٌك فً حجم المعلومات الصحٌة المقدمة فً إذاعة مستغانم ؟-0

 متوسط                   قلٌل                  مكثف

دورا هاما فً تشكٌل الوعً الصحً  مذاعة المحلٌة لمستغان:تلعب اإل المحور الثالث

 .لمستمعاتها 



 ذاعة ؟ستجبتً لنصٌحة قدمت من طرف اإلا نلكً وأهل سبق -0

 نعم                               ال

 اذا كانت هذه النصٌحة ..........................................جابة" بنعم"حول مفً حالة اإل

مراض التً غٌرت سلوكك تجاهها بعد سماعك هً األ تٌة :مامراض اآلمن بٌن األ-6

 ذاعة مستغانم ؟إج الصحً فً نامللبر

مراض متعلقة أ        مراض النساءأمراض المفصلٌة         األ  مراض المزمنة      األ

 طفال      بنمو األ

 خرى اذكرها........................................أ

 ذاعة مستغانم موضوعات تخص حٌاتك الٌومٌة ؟برنامج الصحً لإلهل لل-0

 نعم                     ال

 جابة بنعم اذكر كٌف................فً حالة اإل

 ستغانم؟ذاعة المحلٌة لمفً إالصحً  نامجتقٌٌمك للبر ما-0

 جٌد                   متوسط                    ضعٌف

 ذاعة مستغانم )الظهرة(؟ماذا تقترحٌن لتحسٌن مستوى الحصص الصحٌة إل-0

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