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 معخخلص البحث:

الخّٗش ِلى الذوس الزي ًم٢ً ان ًٝىم به  ذساظتنهذٗ مً خال٥ هزه ال              

الم الاراعي اإلادلي في الخىُِت مً مخاوش ٘حروط ١ىسوها اإلاعخجذ، الزي ؤـبذ يهذد  الِا

ت هٍشا لخىىسجه  هزا اإلاجا٥ براِت خيؽلت  وحّخبر في. وآزاسه الىخُمتالخُاة البؽٍش

شث ِىاًت اإلا ُت مً  خاـت للخدعِغدلُت ؤخذ الاراِاث الزي ٘و  هزا مخاوش والخِى

بشهامجا ٌّذ  الزي "صخخ٤ بحن ًذ٤ً" بشهامجدلُل ُِىت مً وظجر٠ض ِلى ج .ٙحروطال

رل٤  واِخمذها فيًٝذم ممامحن ليؽش الىعي الفحي. وٜذ ١اهذ الُّىت ٜفذًت جٙاِلُا 

المُتفي ُت ِلى جدلُل اإلاممىن باِخباسه اداة اظاظ  ومً اهم .دساظت اإلامامحن الِا

ؤهه جم التر٠حز في حمُْ ؤِذاده ِلى الخدعِغ والخىُِت الصخُت  الىخائج اإلاخىـل اليها

الامشاك اإلاضمىت، مْ ُٔاب اإلاؽاس٠ت  ألصخابلخ٢َشعها ٠مبذؤ ؤولي خاـت باليعبت 

مْ ُٔاب  والّامُت،، مْ التر٠حز ِلى اظخخذام اللٕت الٙفحى واإلاجخمْ اإلاذويالجمّىٍت 

 اإلاازشاث والٝىالب الٙىُت.

٘حروط  الخىُِت، الخدعِغ، الخٙاِلُت، ،البرامج ؤلاراُِت ؤلاراِت، كلماث مفخاحيت: 

 .١ىسوها
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Abstract: 
       Through this study, we aim to identify the role that local radio 

media can play in raising awareness of the dangers of the emerging 

CORONA virus, which has become life-threatening due to its 

seriousness and serious effects. In this area, local radio station 

Khenchla is one of the radio stations that has provided special attention 

to awareness and awareness of the dangers of this virus. The sample 

was intended and we relied on content analysis as an essential tool in 

the study of media content. 

 One of the most important findings is that the focus in all its 

issues was on awareness and health awareness to devote it as a 

primary principle, especially for the owners of chronic diseases, with 

the absence of collective participation and civil society, with a focus 

on the use of classical and colloquial language, with the absence of 

artistic influences and templates.              

Keywords: radio, interactive radio programs, awareness, awareness, 

CORONA virus. 

 

  مقذمت

الم ؤلاراعي الخٙاِلي دوسا ٠بحرا في جى٘حر اإلاّلىماث اإلاخخلٙت واإلاخىىِت  ًلّب الِا

التي حعاهم في جىىٍش الشؤي الّام وجىىٍش ظلى٠ه هدى ألا٘مل، وهزا ًشجبي بىبُّت 

 ً ُه. ولّل م م وج٘ش الم اإلاخخلٙت مً جشبُت وجثُٝٚ وحُّل ائٚ اإلاىىوت بىظائل ؤلِا الٌى

ذ ِىاًت خاـت في اإلاجخمْ هجذ الصخت التي جمثل مجاال هاما في ؤهم اإلاجاالث الت ي ِ٘ش

شد واإلاجخمْ. مما حّل  اإلاجخمْ خاـت مْ اهدؽاس ألامشاك والعلى١اث اإلامشة بصخت اٙل

الم الفحي لشوسة مً لشوساث الّفش بهذٗ جىمُت الىعي الفحي، وحّذ  مً الِا

ن حعاهم في هزه الّملُت باِخباسها ؤلاراِت في هزا اإلاجا٥ مً ؤهم الىظائل التي ًم٢ً ؤ

 .ت لإلوعان في حمُْ مجاالث الخُاةؤ٠ثر الىظائل مشا٘ٝ

جت بن  الجضائش ٠ٕحرها مً البلذان مّشلت إلاؽا١ل صخُت ٠ثحرة وخىحرة هُد

الم ـحي ٌعاهم في وؽش الىعي الفحي  ش ِب ُاة، مما ٌعخذعي ج٘ى جىىس وحٕحر ؤظلىب الخ

ُاث الاجفا٥ التي ظاهمذ  والخدعِغ باإلاؽ٢الث الصخُت خاـت مْ اهدؽاس ج٢ىىلىح

ٝىىاث الاراُِت التي تهخم بالٝماًا الاحخماُِت خذمت  وظاِذث ِلى اهدؽاس ال٢ثحر مً ال
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ُت  لخاحاث اإلاجخمْ بلا٘ت الى الٝىىاث الىوىُت الثالر الىاوٝت باللٕت الّشبُت والٙشوع

ُٕت.   وألاماَص

م وؤلاراِت الثٝاُ٘ت ٠ما ٌهشث ٜىىاث مىلىِاجُت مثل براِت الٝشآ ن ال٢ٍش

براِت حهىٍت تهخم  48وبراِت الجضائش الذولُت وبراِت حُل ٗ م باإللا٘ت أل٠ثر مً 

ت دوس  ٝىىاث دّ٘ىا إلاداولت مّ٘ش باوؽٕاالث اإلاجخمْ اإلادلي. هزا الّذد ال٢بحر مً ال

الم الفحي في الخىُِت والخدعِغ باإلاؽ٢الث الصخُت خٙاٌا ِلى صخت ألاظشة  ؤلِا

ْ،واإلا خاـت و ؤن الّالم ٌِّؾ في ٌل جذاُِاث ٘حروط ١ىسوها الزي ؤـبذ يهذد   جخم

٘ت  ُاب الثٝا ت حمّاء خُث حعبب في و٘اة ال٢ثحر مً الا٘شاد هدُجت ٔ الخُاة البؽٍش

الصخُت و الىعي الفحي، ٠ما حعبب في حّىُل اليؽاواث الاٜخفادًت لل٢ثحر مً الذو٥ 

ىٙعُت، مما ٌعخذعي دٛ هاٜىط الخىش واجخار مما ؤدي ل٢ثرة اإلاؽ٢الث الصخُت وال

الاحشاءاث الىٜائُت اإلاىاظبت للخٝلُل مً مخاوش وآزاس هزا الٙحروط الزي ؤـبذ خىشا 

ت حمّاء.  خُُٝٝا يهذد الخُاة البؽٍش

الم الاراعي في هزا اإلاجا٥ ؤخذ آلالُاث التي ًم٢ً ان حعاهم فيو   َّخبر الِا

شط ظلى١اث حذًذة جخماش ى ومخىلباث الىلْ الجذًذ، خُث  الخىُِت الصخُت ؤ 

حّخبر براِت خيؽلت اإلادلُت ؤخذ ؤلاراِاث التي حععى لخٝذًم ممامحن حّالج اوؽٕاالث 

ـت في ٌل اهدؽاس ٘حروط ١ىسوها الزي ؤـبذ مؽ٢ال ًاسٛ الاظش  الجمهىس اإلادلي، خا

ًت خاـت مً اهم البرامج التي ؤولذ اإلاىلُى ِىا خُث ٌّخبر بشهامج "صخخ٤ بحن ًذ٤ً"

شط ظلى١اث حذًذة جخدذي آزاس هزا الٙحروط الٙخاٟ و  بهذٗ جىُِت الجمهىس اإلادلي ٔو

ً آزاسه الىخُمت.   ٠زا الخٝلُل م

الدعائ٥ حابت ِلى ؤلا اإلاىلُى ظىداو٥ مً خال٥ هزا الذساظت  ألهمُتهٍشا و 

 خيؽلت بةراِت: ماهي وبُّت اإلامامحن التي ًٝذمها بشهامج صخخ٤ بحن ًذ٤ً الخالي

 ٘حروط ١ىسوها خال٥ الٙترة الضمىُت اإلامخذة مً والخدعِغ بمخاوش للخىُِت الجهىٍت 

 ؟ 2021و حاهٙي 2020ؼهش ماي 

  :حعاؤالث الذساظت .2

ً ؤهمها: ج٣ُ٢ٙا للدعائ٥ الّام ُت م ً الدعائالث الِٙش  ٜذمىا مجمىِت م

 اإلاىالُْ التي ًىشخها البرهامج ؤلاراعي الفحي " صخخ٤ بحن  وبُّت ماهي

ً  في الخىُِت والخدعِغ  دوسه ما و  ؟"ًذ٤ً  ؟وش ٘حروط ١ىسوها اخمم
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   مً اإلاىلىِاث اإلاخّلٝت بالبرهامج " صخخ٤ بحن و الاهذاٗ ماهي الٕاًاث

 ؟ ًذ٤ً"

   صخخ٤ بحن »في بشهامج ماهي الىظائل الاجفالُت اإلابرمجت للخٙاِل مْ الجهىس

 ؟ًذ٤ً"خى٥ ٘حروط ١ىسوها

 اإلاعائل ماهي اللٕت اإلاعخخذمت في ب ً شهامج " صخخ٤ بحن ًذ٤ً" للخّبحرِ 

 ؟خاـت بؽان ٘حروط ١ىسوها الصخُت في البرهامج 

  صخخ٤ بحن ًذ٤ً" »ماهي الٝىالب واإلاازشاث الٙىُت اإلاّخمذة في بشهامج

ً مخاوش ٘حروط ١ىسوها ؟  للخدعِغ والخىُِت م

 : الذساظتأهذاف .3

إلاٝاسبت اإلاىهجُت اإلاخبّت بلى حععى هزه الذساظت ِلى لىء ؤلاؼ٣الُت اإلاىشوخت وا

ٗ الخالُت:  جدُٝٞ ألاهذا

  ً الم الاراعي في الخدعِغ والخىُِت م الخّٗش ِلى الذوس الزي ًادًه الِا

 .ألامشاك التي تهذد خُاة ألا٘شاد خاـت ٘حروط ١ىسوها

  باإلراِت " صخخ٤ بحن ًذ٤ً" الخّٗش ِلى اإلاىالُْ التي ًدىاولها البرهامج

ال  .مً جٙص ي ٘حروط ١ىسوهاٜهها بمجا٥ الخدعِغ اإلادلُت بخيؽلت ِو

  اإلاىلىِاث اإلاخّلٝت بالبرهامج " صخخ٤  وألاهذاٗ مًالخّٗش ِلى الٕاًاث

 .خاـت حّلٞ منها بٙحروط ١ىسوها  بحن ًذ٤ً"

  الخّٗش ِلى الىظائل الاجفالُت اإلابرمجت للخٙاِل مْ الجهىس في الٝماًا

 الصخُت .

  الخّٗش ِلى اللٕت اإلاعخخذمت في ً ّبحر ِ بشهامج " صخخ٤ بحن ًذ٤ً" للخ

 اإلاعائل الصخُت خاـت ما ًخّلٞ منها ٘حروط ١ىسوها.

   الخّٗش ِلى الٝىالب الٙىُت واإلاازشاث ألا٠ثر اظخخذاما في البرهامج الاراعي

 "صخخ٤ بحن ًذ٤ً" في الخدعِغ بمخاوش ٘حروط ١ىسوها .

 : الذساظتأهميت .4

المُت ٌّخبر مىلُى الصخت مً اإلاىالُْ الت ي ٘شلذ هٙعها ِلى العاخت ؤلِا

ٚ الّالج  هٍشا ل٢ثرة ألامشاك التي ؤـبدذ تهذد خُاة الٙشد، خاـت مْ اسجٙاُ ج٣اُل

حروط الزي  وهدً وِّؾوالعجض ال٢بحر ًِ الدعذًذ، خاـت  فش ١ىسوها هزا اٙل فيِ 

ُاة الا٘شاد ؤ المُوألاظش واإلاجخمّاثـبذ ًٙخ٤ خ ت الهامت . وحّذ ؤلاراِت مً الىظائل ؤلِا
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الخدعِغ بخىىسة الٙحروط خاـت في و التي ًم٢ً ان حعاهم بذوس ٠بحر في الخىُِت 

 مىاوٞ الٍل. 

 جحذًذ مفاهيم البحث: .5

 : إلاراعيحعشيف الاعالم 5.5   

الم حّني ؤظاظا ؤلاخباس وجٝذًم اإلاّلىماث، بمّنى ؤها  :اصطالحا بن ١لمت ؤلِا

خطح في رل٤ وحىد سظالت بِالمُت جيخٝل مً مشظل بلى معخٝبل، ُ٘ٝا٥ بلٕذ  ؤِلم، ٍو

الٝىم بالٔا ؤي ؤوـلههم الص يء اإلاىلىب والبآل ما بل٤ٕ ؤي وـل٤، وفي الخذًث "بلٕىا 

ما ٘لُبلٖ الؽاهذ الٕائب ؤي  ً، وًؤ حر٠م واِلمىا آلاخٍش  ٔ ـلىا ِني ولى آًت "ؤي ؤو

 (.9، ؿ 2009٘لُّلم الخالش الٕائب )ِبذ الجباس،

الم باألخباس وألاهباء والخىادر الّاسلت، وال ًخممً اإلاّنى  ًخفل مّنى ؤلِا

٣ُ٘ىن ؤ٠ثر اجفاال باألخذار وؤؼذ حّلٝا بالفٙت  هاس وؤلابشاص  اللٕىي ؤ٠ثر مً ألاهباء وؤلٌا

ً 26ؿ ،2006الٙاس ،الّابشة. )آلاهُت  ٚ اإلاٝذمت مً وٗش اإلا٢ٍٙش (. ُ٘ما ًخق الخّاٍس

شا الحعاُ مٙهىمه والباخثحن ٘ٝذ حّذدث بخّذد جخففاث اإلا٢ٙ ً والباخثحن ٍه ٍش

ٚ ًم٢ً ر٠ش البّن  وجذاخله في ال٢ثحر مً اليؽاواث ؤلاوعاهُت ومً ؤهم هزه الخّاٍس

 منها:

الم ؤلاراعي ٌّني : جضوٍذ الىاط باألخباس و  َّخبر الباخث حجاب مىحر ؤن ؤلِا

ـائب  الصخُدت واإلاّلىماث العلُمت والخٝائٞ الثابخت التي حعاِذهم ِلى ج٣ىًٍ سؤي

ُا  ّبحرا مىلىِ في واّٜت مً الىٜائْ ؤو مؽ٣لت مً اإلاؽ٢الث، بدُث ٌّبر هزا الشؤي ح

 (.310، ؿ 2003حجاب ،«.)ًِ ِٝلُت الجماهحر واججاهاتهم ومُىلهم

فاء ألاهباء آلاهُت ومّالجهها ووؽشها ِلى ؤوظْ  ً٘»٠ما ٌّخبره الٙاس ؤهه  اظٝخ

ت التي جيخجها  ال الجماهحر بالعِش  ر٠شه،ظبٞ  )الٙاس، مشحْ«. الخذًثت موظائل ؤلِا

الم جل٤ الّملُت التي ًخم بمٝخماها وؽش ألاخباس 28ؿ فذ باإِل (.ؤما بحشائُا ٘ٝى

الم  ٝا٘اث، بهذٗ جىٍىش الشؤي الّام باظخخذام وظائل ؤلِا واإلاّلىماث واإلاّاٗس والث

 واليؽش بٝفذ الخإزحر.

 حعشيف إلاراعت:2.5

الزًُى   بمّنى اليؽش ِلى هىاٛ واظْ، ٠ما  بن ؤـل ١لمت براِت هى بؼاِت ؤو  

ًٝفذ بها اـىالخا ١ل ما ًبث مً خال٥ الازحر واظخخذام مىحاث ٠هشومٕىاوِعُت 

ْ مما ٌعاهم في  شاُ٘ت وسبي اإلاعخمّحن بشباه مباؼش وظَش بةم٣انها احخُاص الخىاحض الٕج
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٘اث )دلُى ، الباخث هىسي  (، ٠ما ٌّخبر 135، ؿ 1998حؽ٢ُل الشؤي الّام وجٍٝشب الثٝا

"ؤنها ِملُت هٝل الفىث مً اإلاشظل الى اإلاعخٝبل بّذ جدىٍل الفىث الى  :مدمذ

مىحاث ٠هشومٕىاوِعُت جيخٝل ِبر ألازحر، حعخٝبل مً ؤحهضة الاظخٝبا٥ التي حُّذ 

 .(150، ؿ 2017جدىٍل اإلاىحاث الى مىحاث ـىجُت مشة زاهُت.)هىسي،

ُٝى٥:" بنها ا لشظالت الفىجُت اإلاعمىِت التي حّنى ؤما الباخث بمام ببشاهُم ٘

ُت  ،بالبث ؤلاراعي ت وزٝا٘ فىد بىاظىت الشادًى إلاىاد بخباٍس م واإلٝا وهي الاهدؽاس اإلاٍى

حن في  ًخم الخٝاوها في وٜذ واخذ مً اإلاعخّم حرها مً البرامج، خُث  ت ٔو وحّلُمُت وججاٍس

 ( ،275، ؿ 1998إلاىاظبت" )امام ،ؼتى ؤهداء الّالم باظخخذام ؤحهضة الاظخٝبا٥ ا

اهىالٜا مما ظٞب ًخطح حلُا ؤن ؤلاراِت جمثل ؤداة مً ؤدواث الاجفا٥ 

، و حّخبر الجماهحري جخمخْ بٝذسة ٠بحرة ِلى الزًُى مّخمذة في رل٤ ِلى الفىث ٘ٝي

 .براِت خيؽلت الجهىٍت ؤخذ هزه الاراِاث التي حععى لخدُٝٞ الخىمُت اإلادلُت

  عليت:مفهىم البرامج الاراعيت الخفا3.5

ش للمعخمْ ام٣اهُت ًخم جخمثل في جل٤ البرامج التي  بثها بؽ٣ل مباؼش مما ً٘ى

شك، و هزا ٌعاِذ في  بر الخىىه الهاجُٙت اإلاخففت لهزا إل اإلاؽاس٠ت و الخىاـلِ 

وشح اوؽٕاالث و اهخماماث اإلاعخمّحن مْ ام٣اهُت جلٝي الاحاباث بؽ٣ل مباؼش. ٘هي 

المُت مما ٌعاهم في الٙهم  بشامج جش٠ض ِلى سحْ الفذي و ال  ج٢خٙي بخٝذًم اإلامامحن الِا

و الاظخّاب و خلٞ خلٝت وـل بحن البرهامج و الجمهىس. و  ٌّخبر بشهامج  "صخخ٤ بحن 

ٟ ًِذ٤ً" في دساظدىا هزه اخذ البرامج الخٙا لُت التي جداو٥ خلٞ حى مً الخىاس والدؽاس

وؽٕاالث التي جاسٛ الجمهىس في مّالجت مؽ٣ل ٘حروط ١ىسوها لٙخذ اإلاجا٥ لىشح الا

ً آزاسه الٙخا٠ت  ،اإلادلي  وٜائُت.   ظلى٠ُاثو ٔشط و٠زا وؽش الىعي الفحي للخذ م

 حعشيف الخىعيت الصحيت:4.5 

ى٥ والاججاهاث لبّن   ت والٙهم وج٣ىًٍ اإلُا ًخمثل الىعي الفحي في اإلاّ٘ش

ت، بما ًى٢ّغ بًجابا ِلى العلىٟ الفحي  الٝماًا الصخُت اإلاىاظبت للمشخلت الّمٍش

 ً بذؤ با٠دعاب الٙشد للخٝائٞ الصخُت التي جخدى٥ بلى ؼّىس وحذاوي م الُىمي، ٍو

٠ما ؤن هىاٟ مً ٌّخبر الىعي الفحي هى الٝذسة ، ١اث صخُتخال٥ جبني اججاهاث وظلى 

هم اإلاّلىماث الصخُت وجىُٙزها،  ِلى الخدفُل ومّالجت  وٜذسة ألا٘شادِلى ٜشاءة ٘و

هم اإلاّلىماث الص  ،2016الٝق،الفحي. )خُت التي حعاِذ ِلى جشؼُذ العلىٟ ٘و

 (.179ؿ
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ّلىماث الصخُت  :في هزه الذساظت ؤما بحشائُا ُ٘ٝفذ به مجمُى اإلاّاٗس واإلا

المُت  التي ًٝذمها بشهامج التي ٢ًدعبها اإلاىاوً مً خال٥ حّشله إلاخخلٚ اإلامامحن ؤلِا

، مما ٌعاِذه ِلى اجخار وش ٘حروط ١ىسوهابمخا"صخخ٤ بحن ًذ٤ً" في الخىُِت مً 

ْ جشؼُذ ظلى٠ه.  ٚ مجاالث خُاجه الُىمُت م  الخذابحر الىٜائُت الّالحُت الالصمت في مخخل

 مذخل هظشي: .6

 : إلاراعيخلفيت هظشيت عً الاعالم الصحي 5.6

الم دوسا ال ٌعههان به في جدُٝٞ التربُت  ً  والخىُِت الصخُتجلّب وظائل الِا م

اإلاجخمْ باإلاّلىماث وألاخباس ومخخلٚ اإلاعخجذاث خى٥  خال٥ جضوٍذ مخخلٚ ؼشائذ

ادة الىعي الفحي وخث الجمهىس ِلى اجخار العلى١اث  الٝماًا الصخُت، بهذٗ ٍص

المُت الصخُت ًخىلب مجمىِت مً الؽشوه لّل مً بُنها:  الىٜائُت. وهجاح الشظالت ؤلِا

اث بّذ زٝافي ال جدخمل ؤي ٔمىك، وؤن ج٣ىن ر واضخت ومباؼشةؤن ج٣ىن الشظالت 

واحخماعي جخماش ى ومّخٝذاث وخفائق اإلاجخمْ اإلادلي مما ًى٘ش ظهىلت الٙهم 

والاظدُّاب، ٘مخخلٚ هذه الخفائق ججّل مً الشظالت راث ؤهمُت وّ٘الُت حصجْ 

فا٥ الشظائل  الم ًم٢ً ًب ِلى جىىٍش وحٕحر العلىٟ الفحي إلاا هى ؤ٘مل. ٘مً خال٥ الِا

اإلاجخمْ ل٢ً الخّامل مْ هزه اإلاىالُْ ًخىلب  ٘شاد فيالا الصخُت والاسجٝاء بمعخىي 

ً بُنها: ً الؽشوه م  مجمىِت م

 .اإلاّلىماث ومٝاسههها ْ الم الفحي اإلاخّذدة ٜفذ حم  الاهٙخاح ِلى مفادس ؤلِا

 .المُت اإلاخخففت ت الىٜائُت ِبر البدث ًِ اإلافادس ؤلِا  اهخٝاء مفادس اإلاّ٘ش

 ها للخمدُق ت الصخُت وبخمِا شاء والاظخيخاج  جدلُل اإلاّ٘ش مً خال٥ الاظٝخ

 اإلاؽاس٠ت ؤلاًجابُت في ألاوؽىت الخدعِعُت الصخُت.-وبـذاس ألاخ٣ام. 

 الفحي واإلاعاهمت في وؽش الثٝا٘ت الصخُت ٟ  (el Kawthar,2018) جصخُذ العلى

الم في الٕشب بالبدث ًِ ألادواس التي جٝىم بها وظائل    لٝذ اهخمذ وظائل الِا

الم في جدُٝٞ ال بذساظت خى٥ الخمالث  2007ىعي الفحي، خُث ٜام ظىاًذس ظىت ؤلِا

الم،الصخُت اإلاّخمذة ِلى وظائل  ؤن هزه الخمالث ال جٝل ؤهمُت ًِ  وجىـل بلى الِا

 ً دت م البرامج الىٜائُت اإلاّخمذة في اإلاذاسط، وؤنها ؤ٠ثر هجاِت ِىذما جفل بلى ؤ٠بر ؼٍش

ٛ ظلى١ا حذًذا.  ىذما حعى  (. skinandallergy org، 2018الؽهلىب،)الجمهىس اإلاعههذٗ ِو
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وحّخبر ؤلاراِت في هزا اإلاجا٥ مً ؤ٠ثر الىظائل ٜذسة ِلى الخإزحر هٍشا إلاا جخمحز به 

مً ٜذسة ِلى الاهدؽاس واٜترابها مً ألا٘شاد ١ىنها حّخمذ ِلى الاظخماُ بٕن الىٍش ِلى 

 الجىاهب الاخشي.

 خلفيت هظشيت عً الىعي الصحي:.2.6 

شة هدُجت لخىىس وحّٝذ ًدخل الىع  ي الفحي ؤهمُت ٠بحرة في اإلاجخمّاث اإلاّـا

٘ٝها ال٢ثحر مً اإلاؽ٢الث الصخُت التي تهذد بالخُاة البؽشٍت  الخُاة الاحخماُِت التي سا

حر الىاُِت مما  ٍهش رل٤ خاـت في اإلاجخمّاث الىامُت خُث ج٢ثر الامشاك والعلىٟ إل ٍو

مْ، مما ٌعخذعي لشوسة الّىاًت بالىعي الفحي ًازش ِلى صخت مخخلٚ الا٘شاد في اإلاجخ

٠مشوسة وخخمُت ؤملهها الٍشوٗ التي آلذ بليها هزه اإلاجخمّاث. وجخلخق ؤهمُت الىعي 

 الفحي مً الىٝاه الخالُت:

  ماًا الصخُت، مما ٌعاِذه ً هٍشة صخُدت اججاه اٝل حعاِذ الا٘شاد ِلى ج٣ٍى

مما ًىمي العلىٟ الىٜائي  ائج،والىخِلى الخ٢ٙحر والخدلُل للشبي بحن ألاظباب 

 ِىذ الٙشد.

 .ُذ مّشفي ًم٢ً لإلوعان ؤن ٌعخخذمه متى ١اهذ المشوسة لزل٤  جمثل ـس

  حعاِذ ِلى خلٞ سوح الخٝذًش والثٝت ألهل الّلم وججّل مً الاوعان الىاعي

ً ؤن ٌعاهم ؤًما في الخىُِت الصخُت.  صخُا ِىفشا ّ٘اال ًم٢

 ىذه ِالٜت حٕشط في الاوعان خب الٙهم وا٠دؽ  ِ بصخخه. اٗ ١ل حذًذ

 (.208ؿ ،١2017افي،)

 اهطالقا مً هزه ألاهميت للىعي الصحي فيمكً أن هلخص أهذافه في الىقاط الخاليت:

  ٛ ؤن ٣ًىن ؤ٘شاد اإلاجخمْ ِلى دساًت باإلاؽ٢الث الصخُت العائذة في اإلاجخمْ ووش

 الىٜاًت.

 عاولُت اإلاجخمْ ٜبل ؤن ٣ًىن ألا٘شاد ِلى وعي جام بإن الٝماًا الصخُت هي م

 ١ل ش يء.

  ُؤن ًخّٗش ؤ٘شاد اإلاجخمْ ِلى وبُّت الخذماث الصخُت اإلاخى٘شة و٠ُُٙت الاهخٙا

 ٞ منها. و١ل هزه ألاهذاٗ جخجعذ مً خال٥ جصخُذ العلى١اث الصخُت وجدُٝ

ً اإلاشاخل  رل٤ ًخىلب مجمىِت م
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  ًجاد جٝذًم اإلاّلىماث واإلاّاٗس الصخُت الصخُدت التي حّذ سا٘ذا ؤظاظُا إل

ٟ الفحي العلُم. بت في جبني العلى ً الاججاه والٔش ُ وج٣ىٍ  الىعي الفحي. الاٜخىا

  ُت بىاء اإلاماسظاث الصخُت العلُمت مً خال٥ الخىبُٞ الّٙلي للّاداث الصخ

ىبت ) ٞ  الٝق، مشحْاإلأش  .(184ؿ ر٠شه،ظب

لٕشط العلى٠ُاث الصخُت مْ مداولت جصخُذ العلى١اث الخاوئت،  باإللا٘ت

هش في ظلى١اث ألا٘شاد وبرا لم جخدى٥ ٘ال ً ً الىعي الفحي برا لم ًٍ م٢ً الخذًثِ 

ُ بإهمُت الىعي الفحي.  بلى مماسظاث ِادًت جماسط دون الخ٢ٙحر هدُجت الاٜخىا

 : الصحيالىعي وجىميت العالقت بين الاعالم إلاراعي .3.6 

اليؽي الزي حّخبر ؤلاراِت "الىظُلت الىخُذة التي ًم٢ً لها ؤن جُٙذ الجمهىس 

ٞ ؤو جىاو٥ الىّام  ًٝىم بإي ؼ٣ل مً ؤؼ٣ا٥ الخش٠ت والّٙل واليؽاه ١العحر في الىٍش

ما٥ اإلاجزلُت...لزل٤ جمثل سمض لىظُلت الاجفا٥ الجماهحري التي ال جىا٘غ  ؤو الُٝام باأِل

 ٞ ُ ؤي وظُلت ؤخشي جداو٥ احخزاب اهدباه الجماهحر بزل٤ جخدى٥ ؤلاراِت الى ال٘ش

الم ألاخشي، ،(150، ؿ2017،الذائم")هىسي مما ًاهلها لخدخل الفذاسة بحن وظائل ؤلِا

م الخىىس ال٢بحر لىظائل الاجفا٥ بال ؤن ؤلاراِت ماصالذ مداٍ٘ت ِلى م٣اههها هٍشا  ٘ٔش

ً بُنها:  إلاجمىِت مً الخفائق التي جمحزها م

 .ت الاهدؽاس ١ىنها ال حؽتره حمهىس مّحن وبهما ٢ًٙي جى٘ش الجهاص  ظِش

  ِلى الاظخدىار وٜابلُهها لجزب الجماهحر اإلاخخلٙت و٠زا بواٛل الخُا٥ ٜذستها

 والاًداء.

  ت وخىاحض الضمان اٜت البذهُت والبفٍش جخىي خىاحض اإلاعخمْ ١الٙٝش والِا

 واإلا٣ان.

 .الٝذسة ِلى حؽ٢ُل الىحذان الىٙس ي للمعخمّحن مما ٌعاِذ ِلى الاظترخاء 

 ُت الاظخماُ ؤلاراعي للخّذًل والخُٕحر. اإلاشوهت وظهىلت الاٜخىاء والدؽُٕل وٜابل

  (.151، ؿ 2017)هىسي،

١ل هزه الخفائق حّلذ مً ؤلاراِت ؤ٘مل وظُلت اجفا٥ في وؽش الىعي 

ُت  ش بم٣اه ُٞ ًىمي للمعخمْ خاـت مْ الخىىس الخ٢ىىلىجي الزي ٘و الفحي باِخباسه ٘س

ت التي حّذ مشآة الاظخماُ ِبر حهاص الهاجٚ الىٝا٥، مما ًى٘ش جدُٝٞ الثٝا٘ت الصخُ

ٍخجلى في مخخلٚ العلى١اث الُىمُت. وال ًم٢ً جدُٝٞ الىعي  هش و للىعي الفحي الزي ًٍ
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الم الفحي  الفحي بال برا حٕحرث العلى١اث هدُجت الاٜخىاُ والٙهم الّمُٞ ألهمُت الِا

ُت  ولشوسة الخٙاً ِلى صخههم باِخباسها معاولُههم ؤوال مً خال٥ جبني ظلى١اث صخ

ؽاٟس هى آلاخش في ٔشط الثٝا٘ت الصخُت بذؤ باألظشة الى بُٝت بؽ٣ل ِٙىي  ىمي، َو ٍو

ْ جدُٝٝا للىٜاًت الصخُت.  ؤ٘شاد اإلاجخم

ً جطىس إلاراعت في .4.6   : الجضائشملحت جاسيخيت ع

الم  ىن الجضائشي جدذ ظلىت وصاسة ؤلِا ٍض لٝذ جم ولْ ماظعت ؤلاراِت والخٙل

للذولت، خُث ١اهذ جىحذ ٜىاة واخذة باِخباسها ماظعت ِمىمُت جابّت  1963ظىت 

١اهذ حٕىُهها جىدفش في ؼما٥  الّشبُت، وٜذجدذ اظم: الٝىاة ألاولى الىاوٝت باللٕت 

خُث ؤـبدذ بشامج هزه الٝىاة حٕىي ١امل التراب الىوني 1968البالد الى ٔاًت ظىت 

ُٝت وألاوسوبُت والؽٛش ؤوظىُت، ورل٤ بّذ بوؽاء مدىت  وختى حضء مً البلذان ؤلاٍ٘ش

ٚ )بسظا٥ ِحن البُماء بىالًت   (.95ؿ ،2008جىاحي،ظىُ

جت  وٜذ خٍُذ ؤلاراِت بؽّبُت واظّت هدُجت ؤلاٜبا٥ ال٢بحر ِلى بشامجها هُد

ُت  الاهدؽاس ال٢بحر ألحهضة التراهضظخىس، ومً حهت ؤخشي هدُجت ِىاًت البرامج ؤلاراِ

باث وجىلّاث اإلاعخمّحن خاـت في الجاهب الخاؿ بةخُاء ا لترار الثٝافي الزي ًمثل بٔش

ت حؽ٣ل  ت مً مذًشٍاث مش٠ٍض مّالم الصخفُت الىوىُت وجخ٣ىن ؤلاراِت الجضائٍش

ت الٝىاة ألاولى التي جبث بشامجها  ٝىىاث والتي جخمثل في: مذًٍش اث ال ظا ١املت 24مذًٍش

ت الٝىاة الثاهُت والٝىاة الثالثت باإللا٘ت الى الٝىاة الشابّ ت الخابّت باللٕت الّشبُت، ومذًٍش

ت والاظباه ت الٝىاة الثالثت وجبث بشامجها باللٕخحن ؤلاهجلحًز ، 2008)جىاحي،ُت إلاذًٍش

 (.128ؿ

الم لعىت   هىس ٜاهىن الِا وحٕحر العاخت  1990وهدُجت للخدىالث العُاظُت ٌو

ٝىىاث  المُت ٌهشث مجمىِت مً ال ولّل مً ؤهم ، الهامت ؤلاراُِت اإلاىلىِاجُتؤلِا

ُت البرامج التي اهخ مذ بها الٝىىاث الاراُِت في الجضائش بؽ٣ل ِام هجذ البرامج الصخ

باِخباسها لشوسة مً لشوساث الّفش، هدُجت الاهدؽاس ال٢بحر لألمشاك الخىحرة هدُجت 

العلى١اث الصخُت الخاوئت التي جشسخذ في ظلى١اث ألا٘شاد وألاظش، مما ٌعخذعي 

ٗ الٙاِلت في ِملُت الخىُِت ٚ ألاوشا ٟ مخخل  . بؼشا

وحّذ ؤلاراِت في هزا اإلاجا٥ مً ؤهم وظائل الاجفا٥ الجماهحري التي ًم٢ً ؤن 

حعاهم في ِملُت الخىُِت الصخُت، وٜذ ججعذ هزا الاهخمام مً خال٥ بِذاد و بث 

ُت  الّذًذ مً البرامج الصخُت اإلاذسحت في الؽب٣اث البرامجُت للّذًذ مً الٝىىاث الاراِ
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ر٠ش ألامثلت الخالُت: بشهامج ؤلٚ صخت ًبث في براِت ولّل مً ؤهم هزه البرامج ًم٢ً 

ٙت  الجضائش الذولُت جٝذمه الصخُٙت ِائؽت ظُذِلي، ًدىاو٥ اإلاىالُْ الصخُت اإلاخخل

 ْ ذاد سوبشجاحاث وجدُٝٝاث مُذاهُت خى٥ واٜ بمؽاس٠ت ألاوباء ومخخفحن باإللا٘ت إِل

شض ى للىبِب واإلاعاو٥ اإلاىٍىمت الصخُت بالجضائش بهذٗ هٝل اوؽٕاالث الجمهىس واإلا

 ٛ ىم الّالمي إلا٣ا٘دت مشك العُذا، الاخخىا ًِ هزه اإلاؽ٢الث. مً ؤهم اإلاىالُْ: اُل

ً اإلاماداث الخُىٍت ومؽا١ل الّٝم.  بالٕاص، الُىم الىوني للخذ م

 : للذساظتالخطبيقي  إلاطاس  .7

 : املىهج املخبع .5.7

مً اإلاىاهج الهامت في  اِخمذها في هزه الذساظت ِلى اإلاىهج اإلاعحي الزي ٌّذ

دساظت الٍىاهش آلاهُت، وحمْ اإلاّلىماث مً حمهىس مّحن او دساظت مممىن ما، و ٜذ 

ى٥ الى بُاهاث و  م للـى ِٗش ظمحر مدمذ خعحن هزا اإلاىهج "اهه الجهذ الّلمي اإلاٍى

ً اوـاٗ الٍاهشة او مجمىِت الٍىاهش مىلُى البدث اإلا٣ىهت للمجخمْ  مّلىماثِ 

تر  ً ٜاِذة اظاظُت مً البُاهاث و اإلاذسوط وٙل ة صمىُت ١اُ٘ت للذساظت، بهذٗ ج٢ٍض

اإلاّلىماث في مجا٥ جخفق مّحن، ؤو الخّٗش ِلى ألاظالُب و والىٛش واإلاماسظاث التي 

اجبّذ في مىاحهت مؽ٣لت مُّىت واظخخذام البُاهاث في سظم العُاظاث و ولْ الخىي 

ً الاظدبفاس.)خعحن،  (. 147، ؿ 2006ِلى اظاط م

ى٥ اهه مىهج ٜائم ِلى وـٚ حمهىس مّحن او و  ٘ٝا للخٍّشٚ العابٞ ًم٢ً اٝل

مممىن مّحن دون ججاوص رل٤ للبدث ًِ الاظباب و في بدثىا هزا ظىذسط مممىن 

ت وبُّت اإلامامحن التي  ٝىُت جدلُل اإلاممىن إلاّ٘ش بشهامج صخخ٤ بحن ًذ٤ً مً خال٥ ج

 ا في اإلاجخمْ اإلادلي. جٝذمها للخىُِت و الخدعِغ بمخاوش ٘حروط ١ىسوه

 :املجخمع وعيىت الذساظت 2.7

ًمثل مجخمْ هزه الذساظت في البرهامج الاراعي "صخخ٤ بحن ًذ٤ً" ،بشهامج 

ِس ي مىحه بالذسحت ألاولى لجمُْ اإلاعخمّحن وبخاـت بلى ٘ئت ألاشخاؿ  ـحي جدع

ًخممً مىالُْ ٘يها مجا٥ للخدعِغ الف حي اإلاعىحن وؤصخاب ألامشاك اإلاضمىت ١ىهه 

ُت  ً وشٍٞ الخدلي باإلحشاءاث الىٜائ  ِ ٙص ي ٘حروط ١ىسوها والىٜائي مً جٙادي ج

والابخّاد ًِ خاالث التراخي ،وهى البرهامج الىخُذ وألاو٥ في اراِت خيؽلت الجهىٍت ًزاُ 

ؤظبىُِا في بشهامج ـباح الخحر مً خيؽلت ١ل زالزاء بذءا مً العاِت الخاظّت وخمغ 

، وهٍشا لفّىبت دساظت ١ل مجخمْ الذساظت باِخباسه بشهامج  دٜائٞ ختى الّاؼشة ـباخا
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فىدة مً البرامج  ًخىاـل ِلى مذاس العىت، ٘ةهه جم اظخخذام ؤظلىب اإلاسح لُّىت ٝم

ً  10خُث وْٜ اخخُاسها ِلى  ؤِذاد التي لها ـلت بؽ٣ل ِام بالخدعِغ مً ١ىسوها لم

 يؼهش ما الٙترة الضمىُت بحنالبرهامج الفحي صخخ٤ بحن ًذ٤ً في الؽب٢ت الّادًت وفي 

ترة، ألن الجائدت ١اهذ في ؤوج اهدؽاسها  2021حاهٙي و  2020 . وٜذ جم اخخُاس هز اٙل

ٞ الٍل خُث الٍشوٗ الفّبت.   ععى للخىُِت خاـت في مىاو الم باسصا َو               و١ان دوس ؤلِا

  :أدواث الذساظت 3.7

شامج براُِت، ٘ان ألادواث ن الهذٗ مً هزا البدث هى دساظت مممىن بؤ بما

ُت  الاظاظُت التي ظىٗ وّخمذ ِليها جخمثل في جدلُل اإلاممىن الزي ٌّذ الاداة الاظاظ

حر مباؼشة  ٘ه ؤخمذ بً مشظلي اهه: "وظُلت بدثٔ  ش في دساظت اإلامامحن اإلاخخلٙت و ٜذِ 

ُت و الا٘الم  اإلافىسة بٕن  حعخخذم في مّالجت الىفىؿ اإلا٢خىبت و الاؼشوت الفىج

لىٍش ًِ الضمً الزي جيخمي الُه و هي راث اظخخذام واظْ خاـت في الّلىم راث ا

الم و الاجفا٥ و ما جيخجه مً ممامحن مخىىِت و ما جماسظه مً  الّالٜت بّلىم الِا

ً مشظلي، جإزحراث  (. 249، ؿ2007مخخلٙت ِلى حماهحرها". )ب

ُٕت جدلُل ٘خدلُل اإلاممىن هى الاداة اإلاىاظبت في مىلُى مدل الذساظت ب

ممامحن بشهامج صخخ٤ بحن ًذ٤ً، الزي جبثه ٜىاة خيؽلت الاراُِت للخدعِغ 

والخىُِت بمخاوش ٘حروط ١ىسوها الزي خفذ ال٢ثحر مً الاسواح هدُجت ٜلت الىعي. 

وجدُٝٝا لزل٤ ًخىلب اظخخذام جدلُل اإلاممىن جدذًذ ٘ئاث ووخذاث الخدلُل التي 

ٗ وّخمذ ِليها في ِملُت الخدلُل.  ظى

 . عشض وجحليل الىخائج8

الخدلُلي في ؤي دساظت بدثُت اإلانهل ألاظاط الزي ًم٢ً الباخث  ؤلاواس ٌّخبر      

خماد ِلى اإلاىهج اإلاىاظب في  ؤلاواس مً خالله جثبُذ ١ل ما جىاوله  شي مً خال٥ الِا الٍى

ٖ البُاهاث في  تها للباخث ٜشاء الجذاو٥، لُدعنىدساظت ُِىت البدث و٠زا ألاداة في جَٙش

وجٙعحرها ٜفذ حعهُل لّملُت اظخخالؿ الىخائج اإلاىاظبت ومىاٜؽهها في بواس ِلمي 

 لخّشك في ألاخحر ِلى ؼ٣ل هخائج نهائُت للذساظت الخدلُلُت اإلاشاد اهجاصها.

 مفاده:جحليل هخائج الدعاؤل ألاول والزي -5

، ودوسه في ماهي اإلاىالُْ التي ًىشخها البرهامج ؤلاراعي الفحي " صخخ٤ بحن ًذ٤ً" 

ً خىش ٘حروط   ١ىسوها؟ الخىُِت والخدعِغ م

 ٘ئت مارا ُٜل؟ُ مدخىي مىلى  . دساظت 
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 بالذساظت: البرهامج املخعلقت ًبين وعب املىاطيع املطشوحت في أعذاد (5سقم ) جذول  

 اليعب والخ٢شاساث          

 اإلاىالُْ          

ت الخ٢شاساث  %اليعب اإلائٍى

 

 32.14 18 ائُت اإلاخخزة وبُّت الاحشاءاث الىٜ

 21.42 12 ج٢َشغ الّٙل الفحي الىٜائي

 28.57 16 ج٢َشغ زٝا٘ت الىعي الفحي

ت الصخُت  17.85 10 اإلاّ٘ش

 100 56 اإلاجمُى

             

          

               
                 

                  
        

                  
      

               

 

 ( ًبين وعب املىاطيع املطشوحت في أعذاد البرهامج5ؼكل بياوي سقم )

ممً خال٥ ما ًىض   والؽ٣ل اإلاشا٘ٞ له في وشح اليعب  1 خه الجذو٥ ٜس

ٟ ،للمىالُْ في ؤِذاد البرهامج اإلاخّلٝت بالذساظت  والخ٢شاساثاإلائىٍت  هالخَ ؤن هىا

 ً ت م وعب مخٙاوجت خعب ؤهمُهها في الخفق اإلازاِت ِبر ؤزحر الاراِت الجضائٍش

خُث حاءث في خيؽلت  مىالُْ راث الفلت بىبُّت الاحشاءاث الىٜائُت اإلاخخزة، 

٘ت  %28.57، جلهها وعبت%32.14الفذاسة بيعبت  للمىلُى اإلاخّلٞ بخ٢َشغ زٝا

للمىلُى اإلاخّلٞ بخ٢َشغ  %21.42الىعي الفحي، لخليها في اإلاشجبت الثالثت وعبت

ِاث بال ؤنها  م الخٙاوث في اإلاىلى الّٙل الفحي الىٜائي، ١ل هزا ًىضح ؤهه ؤس
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هىم  الثٝا٘ت والىعي الفحي لذي الجماهحر جفب في ٜالب واخذ وهى ٔشط ٙم

اإلاعههذ٘ت في حمُْ اإلاعائل الصخُت ظُما اإلاخّلٝت بالخدعِغ مً مخاوش جٙص ي 

جابُت هدى الجىاهب ، مً خال٥ الٙاء ُٜم وظلى ١19ىُ٘ذ وباء ١ىسوها ١اث ًا

ً خال٥ دساظدىا اِخماد الاراِت في الخدعِغ  الصخُت بلٙا ؤهه وسٔم رل٤ سجلىا م

هامج واخذ ٘ٝي بال ما حّلٞ بالبرامج اإلا٢ُٙت في ألاًام اإلاٙخىخت وهزا الفحي ِلى بش 

ٔحر ١اٗ مْ التراخي ال٢بحر الخاـل لذي الجماهحر في ؤوظاوها اإلاجخمُّت بالجضائش 

 بىحه خاؿ.

ً  عشض وجحليل هخائج الدعاؤل الثاوي والزي مفاده:-2 ما هي الغاًاث م

 ًذًك"؟ صحخك بين املىطىعاث املخعلقت بالبرهامج "

( ًبين وعب وجكشاس الغاًاث وألاهذاف للمىطىعاث املخعلقت بالبرهامج 2جذول سقم )

 "صحخك بين ًذًك".

 اليعب والخ٢شاساث

 

 اإلاىلُى

ت الخ٢شاساث  اليعب اإلائٍى

% 

ذم الخُٝذ   .50 00 28 الىٜاًت بةحشاءاثبزاسة ظلى١اث التراخي ِو

والعلى١اث الاًجابُت اججاه  الّٙل الفحيالخدعِغ والخىُِت بإهمُت حٍّضض 

 ألا٘شاد داخل اإلاجخمْ

17 30.35 

 19.64 11 ؤهمُت الخمالث الخدعِعُت اإلاُذاهُت في ج٢َشغ الخىُِت الصخُت

ــُـى ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  100 56 اإلاجمـ

 

 
 امج.( ًبين جكشاساث الغاًاث للمىطىعاث املخعلقت بالبره2ؼكل بياوي سقم )
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م ( والؽ٣ل اإلاشا٘ٞ له في وشح اليعب 2) مً خال٥ ما ًىضخه الجذو٥ ٜس

للٕاًاث وألاهذاٗ للمىلىِاث اإلاخّلٝت بالبرهامج الفحي صخخ٤ بحن  والخ٢شاساثاإلائىٍت 

ًذ٤ً للذساظت، هالخَ ؤن هىاٟ وعب لِعذ مخٙاوجت ٠ثحرا بل مخٝاسبت خعب ؤهمُهها 

ت مً خيؽلت راث الفلت باإلاعائل الصخُت في الخفق اإلازاِت ِبر ؤزحر الاراِت  الجضائٍش

ـت  ىٍت الصخُت وجدٙحز العلىٟ هدى الاًجاب في مىالُْ الصخت اإلاّشولت خا والخِى

اإلاىحهت ألصخاب ألامشاك اإلاضمىت واإلاعىحن واإلاعخمّحن بؽ٣ل ِام، خُث ؤن ٔاًاتها 

ِلى الاوؽىت جفب في ٜالب واخذ ؤال وهى ج٢َشغ الخىُِت الصخُت مً خال٥ التر٠حز 

الصخُت التي لها ـلت مباؼشة بالّٙل اإلاُذاوي، الخدعِغ والخىُِت في ١ل ماله ـلت 

ض العلىٟ الفحي،  ً و بالجاهب الفحي خاـت ُ٘ما حّلٞ بالخدعِغ، حٍّض البدث ِ

 .19وباء ١ىُ٘ذآلُاث مجابهت 

ذم الخُٝذ    الىٜاًت في بةحشاءاثخُث حاءث وعبت ٔاًت بزاسة ظلى١اث التراخي ِو

، جلهها ٔاًت الخدعِغ %50وبيعبت مئىٍت بلٕذ  28الفذاسة بّذد ج٢شاساث بلٕذ 

ض الّٙل  الفحي والعلى١اث الاًجابُت اججاه ألا٘شاد داخل اإلاجخمْ  والخىُِت بإهمُت حٍّض

، لخإحي في اإلاشجبت الثالثت ٔاًت %33.33وبيعبت مئىٍت بلٕذ  17بّذد ج٢شاساث بلٕذ

ُذاهُت في ج٢َشغ الخىُِت الصخُت بّذد ج٢شاساث بلٕذ ؤهمُت الخمالث الخدعِعُت اإلا

١ل هزا ًبحن ؤن هزا الخٝاسب في الٕاًاث لهى ماؼش  %19.64وبيعبت مئىٍت بلٕذ  11

الم حىاسي جٙاِلي مً خال٥  ىم به الاراِت اإلادلُت ٠ِة ًِ الذوس الاًجابي الزي ٝج

فب في ٔاًت واخذة بشهامج الصخت في ج٢َشغ الخىُِت الصخُت ١ىن ؤن ١ل الٕاًاث ج

 وهي بلٙاء حاهب الخدعِغ والخىُِت في اإلاعائل ألامىُت.

 محل الذساظت.برهامج الًبين جكشاساث الشخصياث الحاطشة في : (3جذول سقم)

 اليعب والخ٢شاساث                

 اإلاىلىِاث

ت الخ٢شاساث  اليعب اإلائٍى

% 

 14.28 8 اواساث ٜىاُ الصخت

ــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ِلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحن فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مخخفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؤوبـ

 ٙحروظاث ال

36 64.28 

ــي  ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ــت الٙاِلـ ـ ـ ـ ـ ــت الجمٍّى ـ ـ الخش٠ـ

 الخىُِت الصخُت

12 21.42 

ــُى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  100 56 اإلاجمـ
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 ًبين جكشاساث الشخصياث الحاطشة في البرهامج : (3ؼكل بياوي سقم )

ىضخه الجذو٥ والؽ٣ل اإلاشا٘ٞ له في وشح اليعب اإلائىٍت   ً مً خال٥ ما

٘هها ببرهامج صخخ٤ بحن ًذ٤ً، و٘اِلت لمىه  الخ٢شاساثو  للصخفُاث التي ًخم اظخما

ترخاتها في مجا٥ الخدعِغ الفحي هالخَ ؤن هىاٟ وعب مخٙاوجت  بإ٣٘اسها وآساءها وٝم

ت مً خيؽلت بدُث حاء  حذا ُ٘ما حّلٞ بمُىٗ البرهامج اإلازاُ ِبر ؤزحر الاراِت الجضائٍش

ُت والزًً ؤزبخىا  في الفذاسة ؤوباء مخخفحن في ىلىحُا الجضئ حروظاث والُب ِلم اٙل

ٙص ي وباء دؤ حذاستهم في الخدلُل والبدث ًِ الخلى٥ للمؽ٢الث الصخُت و واث جٙادي ج

١ىسوها بلى حاهب خمىسهم اإلا٢ثٚ والذوسي لمً البرهامج مسجلحن بزل٤ ِذد 

البرهامج  لخىاحذهم في مخخلٚ ؤِذاد %64.285ووعبت مئىٍت بلٕذ  36ج٢شاساث بلٕذ 

الفحي "صخخ٤ بحن ًذ٤ً"  جلهها الخش٠ت الجمّىٍت الٙاِلت في الخىُِت الصخُت في 

 ، ًليها في اإلاشجبت ألاخحرة%21.42وبيعبت مئىٍت بلٕذ  12البرهامج بّذد ج٢شاساث بلٕذ 

  .%14.28شخفُاث اواساث ٜىاُ الصخت بيعبت مئىٍت بلٕذ 

ما هي الىظائل الاجصاليت مفاده: عشض وجحليل هخائج الدعاؤل الثالث والزي -3

 دساظت فئت كيف قيل؟ ""  املبرمجت للخفاعل مع الجهىس في القظاًا الصحيت

مع  املبرمجت للخفاعل( ًىضح وعب وجكشاساث الىظائل الاجصاليت 4جذول سقم)

 .الجمهىس في املعائل الصحيت

 اليعب والخ٢شاساث            

    اإلاىلىِاث       

تالي الخ٢شاساث  عب اإلائٍى

% 

 52.27 23 الهاجٚ

 13.63 6 البًرذ الال٢ترووي

 22.72 10 الخىاحذ في الاظخىدًى

 11.33 5 ؼب٢ت الِٙعبىٟ

ــُى ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ  100 44 اإلاجـ



البرامج إلاراعيت الخفاعليت ودوسها في الخحعيغ والخىعيت مً جفش ي فيروط كىسوها دساظت  واقع

ج " صحخك بين ًذًك " باراعت خيؽلتجحليليت لعيىت مً حصص بشهام  

127 
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للخفاعل مع  الاجصاليت املبرمجت ( ًبين وعب وجكشاساث الىظائل4ؼكل بياوي سقم)

 ل الصحيتالجمهىس في املعائ

م ؤن الاظخّاهت والؽ٣ل البُاوي الخابْ له (4)ًخطح لىا مً خال٥ الجذو٥ ٜس

ادة الترجِب بّذد الخ٢شاساث بلٕذ  وبيعبت  23بالىظُلت الاجفالُت الهاٚج حاءث في ٍس

الخىاحذ في الاظخىدًى  ، جليها في اإلاشجبت الثاهُت الىظُلت الاجفالُت%52.27مئىٍت بلٕذ 

وهى ما ٌّنى وحىد جٙاِل ٠بحر ، %22.72وبيعبت مئىٍت بلٕذ  10بّذد ج٢شاساث بلٕذ 

ٙخذ البرهامج  هىِا ما مْ الجمهىس والفذي ال٢بحر إلاىالُْ البرهامج وٜذستها ِلى الخإزحر ب

ٞ الخٙاِل بالبًرذ  ِلى الهىاء مباؼشة والخٙاِل مّه، ؤما في اإلاشجبت الثالثت ًِ وٍش

جّل الجمهىس ٌؽاٟس  ً بٝىة إلبذاء آساءه وؤ٣٘اسه خى٥ اإلاعائل  الال٢ترووي وهى ما

الصخُت بالشظائل الال٢تروهُت وؤهمُت الخىُِت الصخُت ٠ألُت مهمت في الخدعِغ 

، لُدل في اإلاشجبت ألاخحرة %13.63وبيعبت مئىٍت بلٕذ  6الفحي بّذد ج٢شاساث بلٕذ 

ذد الِٙعبىٟ" بّ ؼب٢ت»الاحخماعي الىظُلت الاجفالُت الخٙاِلُت ؼب٣اث الىاـل 

وهى ألامش الزي هشاه ًىٝق البرهامج ، %11.33وبيعبت مئىٍت بلٕذ  5ج٢شاساث بلٕذ 

ًٙشك اظخخذام هزه  ُا اإلاّلىماث  خاـت ؤن الخىىس ال٢بحر الزي حؽهذه ج٢ىىلىح

 .الىظائل الخىاـلُت 

عشض وجحليل هخائج الدعاؤل الشابع والزي مفاده: ما هي اللغت املعخخذمت في بشهامج -4

ً املعائل الصحيت  صحخك بين"  في البرهامج محل الذساظت؟ًذًك" للخعبير ع

 اللغت املعخخذمت وجكشاساث( ًبين وعب 5جذول سقم)

 ٢شاساثخاليعب وال           

 اللٕت اإلاعخخذمت

 اليعب اإلائىٍت الخ٢شاساث

% 

 32.14 18 -واضخت-ِامُت
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 62.5 35 -بعُىت-٘فحى

ج  5.35 3 مٍض

ـُـى ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  100 56 اإلاجمـ

 

         

          

     -     - 

    -     - 

     

 
 ( ًبين وعب وجكشاساث اللغت املعخخذمت5ؼكل بياوي سقم)

م ) ؤن اللٕت الٕالبت في ،( والؽ٣ل الخابْ له 5ًخطح لىا مً خال٥ الجذو٥ ٜس

، ًلُه  %62.5وبيعبت  35بّذد ج٢شاساث بلٕذ  -البعُىت -الاظخخذام هي اللٕت الٙفحى

وهى ما ، %32.14وبيعبت  18ثاهُت الخّامل  بالّامُت  بّذد الخ٢شاساث بلٕذ في اإلاشجبت ال

ٌّني مداولت خلٞ الخىاصهاث في معخىٍاث اللٕت بالبرهامج والزي هى مىحه لّامت الىاط 

مً الجبهت الاحخماُِت وهىا وحب ِلى لٕت الخىاـل ؤن جخمحز بالىلىح والبعاوت واللٕت 

ش الشظائل باإلاٙهىم الصخُذالٙفحى الىاضخت ٔحر اإلاّٝذة ل   .دعهُل جمٍش

ماهي القىالب واملإثشاث الفىيت عشض وهحليل هخائج الدعاؤل الخامغ والزي مفاده: . -5

صحخك بين ًذًك" فيما ًخعلق »املعخمذة في الخحعيغ والخىعيت الصحيت طمً بشهامج 

 بفيروط كىسوها ؟

 خمذة في البرهامج( ًىضح وعب وجكشاساث القىالب الفىيت املع6جذول سقم)

 اليعب والخ٢شاساث         

 الٝىالب الٙىُت    

ت الخ٢شاساث  اليعب اإلائٍى

% 

 39.28 22 خىاساث 

 60.71 34 هٝل مباؼش

ــُـى ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  100 56 اإلاجمـ
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 الفىيت املعخمذة في البرهامج ( ًبين وعب وجكشاساث القىالب6ؼكل بياوي سقم)

ًخطح ؤن الٝالب الٙني ألا٠ثر جذاوال في البرهامج الفحي "صخخ٤ بحن ًذ٤ً" 

ت للمعخمّحن بّذد ج٢شاساث  ٜالب الىٝل اإلاباؼش اإلاٙخىح ِلى الهىاء للدؽاس٠ُت الجىاٍس

 22الخىاساث بّذد ج٢شاساث بلٕذ ًليها ٜالب  ،%60.71وبيعبت مئىٍت بلٕذ 34بلٕذ 

ٌّني ؤهمُت هزا الٝالب الٙني ٠زل٤ في الخإزحر وجىـُل ألا٣٘اس  وهى ما %39.28 بتوبيع

 الفحي.الشظائل الخدعِعُت في اإلاجا٥ 

 :املعخخذمت املإثشاث الفىيت وجكشاساث( ًبيبن وعب 7جذول سقم)

 اليعب والخ٢شاساث             

 اإلاازشاث

ت الخ٢شاساث  %اليعب اإلائٍى

 

 26.78 15 اًٝاُ مىظُٝي

 73.21 41 دون مىظُٝى

 0 0 ؤٔاوي

ــُـى ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  100 56 اإلاجمـ

 

 
 ( ًبين وعب وجكشاساث املإثشاث الفىيت7ؼكل بياوي سقم)
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م ) اله والؽ٣ل البُاوي الخابْ له، بإن ؤ٠ثر 7ًخطح لىا مً خال٥ الجذو٥ ٜس ( ِؤ

 41ٝاُ مىظُٝي بّذد ج٢شاساث بلٕذاإلاازشاث الٙىُت اإلاعخخذمت في البرهامج هى بذون بً

وهى ما ًا٠ذ ؤن البرهامج الفحي الخىِىي ال ٌّخمذ ٠ثحرا  %73.21وبيعبت مئىٍت بلٕذ

ِلى ؤلاًٝاُ اإلاىظُٝي ١ىهه بشهامج بخباسي بفذد بًفا٥ ا٠بر ِذد مم٢ً مً اإلاّلىماث 

لُليها في خى٥ ما ًذوس خى٥ اإلاعائل الصخُت اإلاخّلٝت بمخاوش وباء ١ىسوها ومؽ٢التها، 

وبيعبت مئىٍت بلٕذ   15اإلاشجبت الثاهُت اإلاازشاث باإلاىظُٝى بّذد ج٢شاساث بلٕذ 

بت مً ألاو٥ وحعخخذم ٔالبا ما 26.78% بحن الخىاساث والخٝذًم في بذاًت  وهي وعبت ٍٜش

اوي ٘هي ال حعخخذم اوالٜا مً خال٥ ِذد  ٤" البرهامج، ؤما ألٔا البرهامج بلى حاهب "حُجًر

ىائه الخُىٍت خُث  %0وبيعبت  0ٕذ ج٢شاساث بل ، وهى ألامش الزي ًىٝق البرهامج إِل

ًم٢ً جخفُق ؤٔاوي هاد٘ت لها ِالٜت باإلاىالُْ اإلاىشوخت، وهي مىحىدة ٠إٔاوي 

جدعِعُت وجىِىٍت وجخىٍُٙت  للمخاوش اإلادذٜت ؤو ٠ذٛ هاٜىط الخىش ِلى ٌاهشة 

 مُّىت خاـت.

 الذساظت:جفعير ومىاقؽت هخائج  .9

ً الىخائج ، الذساظت ئلىجىصلذ  لقذ   ًلي: ًمكً ئًجاصها فيمامجمىعت م

ز في حر٠جم الت البرهامج، ؤهه مدخىي ممامحنالذساظت مً خال٥ جدلُل  ؤوضخذ 

٠مبذؤ ؤولي و٠ألُت وحب  لخ٢َشعها والخىُِت الصخُتحمُْ ؤِذاده ِلى الخدعِغ 

اإلاضمىت واإلاعخمّحن الاهخمام بها خاـت التر٠حز ِلى جدعِغ ٘ئت ؤصخاب ألامشاك 

بؽ٣ل ِام مً خال٥ بؼشا٠هم في ١ل ما جم جىاوله في البرهامج الزي ًداو٥ ١ل مشة 

بلٙاء حىاهب ظلى٠ُت اًجابُت هدى الخىُِت الصخُت وؤهمُهها في الىظي اإلاجخمعي، 

 ٟ ماء مخىٙغ آخش بؽ٣ل ٠بحر بةؼشا جّل لهزا اٙل ِاتها وألاخز بها. ل٢ىه لمً  وحب مشا

٠ٙخذ اإلاجا٥ للجمُّاث اليؽىت والتي هجذ خمىسها مددؽم في ؤٔلب  ٘اِلحن آخٍشً

ذاد  ٝت مّذ البرهامج وهى  وفي الخىاساثألِا ما في بِذاد البرامج الصخُت باإلراِت ٘س وًؤ

ذ مً الذوس الخدعِس ي ال٢بحر الزي ًادًه البرهامج الفحي "  ألامش الزي مً ؼإهه ؤن ًٍض

 صخخ٤ بحن ًذ٤ً".

ٕاًاث والصخفُاث ٘ىجذ ؤن البرهامج خاو٥ ؤلاخاوت في ؼٞ الخذًث ًِ ال

ب٣ل رل٤ ل٢ً ّ٘الُت اإلاجخمْ اإلاذوي والخش٠ت الجمّىٍت وحذهاها ؼبه ٔائبت في ١ل 

م مً ؤهمُت الذوس الزي جٝىم به خاـت في اإلاجاالث اإلاخّلٝت  ؤِذاد البرهامج بالٔش
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لها جفب في بالخدعِغ والخىُِت والىٜاًت الصخُت، ل٢ً دساظت الٕاًاث ١اهذ ١

ج٢َشغ الخىُِت الصخُت والّٙل الفحي وهى ما ٢ٌّغ الذوس ال٢بحر الزي ًلّبه 

 19البرهامج في مجا٥ اإلاعائل الصخُت خاـت في مجا٥ الخدعِغ مً ١ىسوها ١ىُ٘ذ

 وخىىسجه.

هجذ ؤن البرهامج اِخمذ بؽ٣ل ٠بحر ِلى  اللٕت ،ًِ اللٕت اإلاعخخذمت  ؤما

وهى ما ًا٠ذ خشؿ الٝائمحن ِلُه بدعهُل ٘هم  الٙفحى البعُىت و ٠زا الّامُت

اإلامامحن والشظائل التي ٌعّىها بلى جبلُٕها للجمهىس ُ٘ما حّلٞ بإهمُت الخىُِت 

الصخُت وؤخلٝت الّٙل الفحي بىحه خاؿ لذي ِامت اإلاعخمّحن وبؽ٣ل ٠بحر ِىذ 

 بٙحروط ١ىسوها. لإلـابت٘ئتي اإلاعىحن وؤصخاب ألامشاك اإلاضمىت ألا٠ثر ِشلت 

ؤن البرهامج لم ًش٠ض  ،لمازشاث والٝىالب الٙىُت ل سجلذ الذساظت باليعبت 

٠ثحرا ِلى ؤلاًٝاُ اإلاىظُٝي ؤو الٕىائي بيعبت ٠بحرة ألهه ١ان ٌّخمذ ألاظلىب ؤلاخباسي 

الزي ًشج٢ض ِلى اإلاّلىمت الصخُت واًفالها بؽ٣ل مباؼش وآوي، والتي ًجب ؤن جفل 

مباؼش ُ٘ما هجذ ِذم اًالء ألاهمُت لٝالب  للمعخمّحن في ٜالب خىاساث  وهٝل

الم وهى ما  م ؤهمُهها في الخبُٖ وؤلِا الخدُٝٝاث هزه ألاخحرة التي وحذهاها مىّذمت ٔس

ٝاث ل٣ىنها حعاِذ  ًم٢ً ؤن هلح ِلُه في دساظدىا في ؤلا٠ثاس مً الشٍبىسجاحاث والخدُٝ

فا٥ الشظالت بؽ٣ل ٠بحر خاـت للمعىحن ورو  ي ألامشاك اإلاضمىت، ؤ٠ثر في الخإزحر وًب

ً البرهامج ١ىهه  اوي الهاد٘ت واإلاّبرة وهى ما ًم٢ً ؤن ًاخزِ  حن باأٔل البرهامج ال ٌعّخ

 بشهامج اخباسي مشجبي بُٝمت اإلاّلىمت اإلاخذاولت.

مً الىظائل اإلاّخمذة لبلٓى ألاهذاٗ ٢بحرة اليعبت ٠ما بُيذ الذساظت ؤن ال

ُت ،اجٚ اله هيٌّخمذها البرهامج في الخىاـل والتي  ذ مً الخٙاِل وهي وظُلت جٍض

والدؽاس٠ُت خاـت ؤزىاء اإلاىاٜؽت وببذاء آلاساء، ول٢ً ما ًاخز ًِ البرهامج اِخماده 

ذ الال٢ترووي  بؽ٣ل لُّٚ لىٛش ؤخشي للخىاـل ٠ؽب٣اث الخىاـل الاحخماعي والبًر

مً دوسه بهما صاد  اظخّانوهما وظُلخان لم ٌّي لهما خٝهما في البرهامج والزي برا ما 

في ج٢َشغ الخىُِت الصخُت وؤهمُهها في مجا٥ الخدعِغ والىٜاًت مً الاخىاس التي تهذد 

 .صخت ألا٘شاد بصاء جٙص ي وباء ١ىسوها
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 اقتراحاث وجىصياث .51

  الاهخمام بالجمهىس اإلاعههذٗ مً خال٥ حٍّضض الثٝا٘ت الصخُت لذًه

 إلزشاءي به بةؼشا٠ه في اإلاىالُْ راث الفلت باإلاجا٥ الفحي التي جدُ

ِاث داخل  ٞ ٢٘شة اإلاماسظت الجماُِت ِلى ؼ٣ل مجمى اإلاىالُْ، بمّنى خل

 الٙماءاث اإلاٙخىخت ختى بن وحذ باإلااظعاث الصخُت وفي الاراِت .

  ج٢ثُٚ الٙماءاث ؤلاراُِت التي جدىاو٥ الٝماًا الصخُت و ٘خذ ؤس١ان

شا لفّىبت بداسة بشامج  ـباخُت لزل٤ باإلراِت والتي حّاوي في هزا ألامش ٍه

 اراُِت مخخففت في اإلاجا٥ الفحي.

  لشوسة الخ٣ىًٍ اإلاجخمعي في هزه اإلاشخلت مً خال٥ ج٣ىًٍ في مجا٥ مىاهج

 الخدعِغ الفحي.

  بر  ِ الخ٣ىًٍ اإلاخخفق للصخُٙحن في مجا٥ مّالجت اإلاعائل الصخُت

ٚ ؤهداء الىوً.  مخخل

 خُت وم٣اههها الخىُِت الص-بدساج مادة حذًذة في اإلاٝشس الذساس ي بّىىان

 جخمُّت.إلاا

  الٙاء حاهب الخدٙحز لذي الّائالث وؤوٙالهم مً خال٥ جىٍُم معابٝاث

ً اإلاعائل الصخُت. ِ ْ ً مىالُ  جخمم

  ٟ ماءاث الّمىمُت بدفق مباؼشة ٌؽش اخشاج ؤلاراِت اإلادلُت بلى اٙل

ِاتها خى٥  ىن باإلاجا٥ الخدعِس ي الفحي وجذوس مىلى ٘يها اإلاهخمىن واإلاُّى

 الخىُِت الصخُت. الخدعِغ و 

  ِاث التي حعهش ِلى صخت اإلاىاوىحن جىٍُم خشحاث مُذاهُت إلاخخلٚ الٝىا

ً الىباء.  ووٜاًههم م

 خاجمـــــت

ٞ ر٠شه ؤن الخىُِت الصخُت جلّب دوسا ٠بحرا وسٍادًا في  ً ١ل ما ظب وعدؽٚ م

مجا٥ الخدعِغ للخٙـاً ِلـى صـخت اإلاـىاوىحن بؽـ٣ل ِـام برا مـا ١اهـذ معـىذة بـةِالم 

سي جٙـاِلي هـادٗ ًشج٢ـض ِلـى مبـذؤًً ؤظاظـُحن وهمـا الخٙاِلُـت والدؽـاس٠ُت فـي وـشح حـىا

لأل٘ــشاد واإلاجخمْـ وحــب ولـْـ  احخماُِـتحمُْـ الٝمــاًا الصـخُت التــي حؽـ٣ل مؽــ٢الث 

المي الـزي  حمُْ الاخخُاواث الالصمت للخفذي لها ًىماٗ بليهما التر٠حز ِلى الجاهب ؤلِا

ــــا  ــــخّاهتٌعــــدىذ ؤًمـ ــــائل الا باالظـ ــــل بىظـ ــــب٣اث الخىاــ ــــشاس ؼـ ــــى ٔـ ــــت ِلـ ــــا٥ الخٙاِلُـ جفـ



البرامج إلاراعيت الخفاعليت ودوسها في الخحعيغ والخىعيت مً جفش ي فيروط كىسوها دساظت  واقع

ج " صحخك بين ًذًك " باراعت خيؽلتجحليليت لعيىت مً حصص بشهام  

133 

 

التــي ؤضــخذ حؽـــ٣ل ٜىبــا بِالمُــا هامــا ٢ًـــشط لجــاه ي الاجفــا٥ الصخ ـــ ي  الاحخمــاعي

بلــى جىظــُْ دائــشة اإلاىلــىِاث التــي جدىـــاو٥  باإللــا٘ت، لالهدبــاهوالاحخمــاعي بؽــ٣ل ال٘ــذ 

ّملُـــت ، وؤًمـــا ألن ال 19اإلاعــائل الصـــخُت فــي ؤلاراِـــاث خاـــت مــْـ اهدؽــاس وبـــاء ١ىُ٘ــذ

ببحن مً الجماهحر اإلاعههذ٘ت  ضها ؤ٠ثر  وحب ؤن ه٣ىن ٍٜش  بةخشاجالخىِىٍت ل٣ي ًخم حٍّض

ت اإلاُذاهُت الّٙلُت.  ؤلاراِت للؽاُس وهزا ؤلاحشاء ًجعذ خُٝٝت مبذؤ الجىاٍس
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