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Abstract:  

 This research paper aims at identifying the role of the 

National Enterprise of the Algerian Television with its various 

channels in the propagation of healthy culture and in the awareness 

of people and their sensibilization with their responsibility towards 

their health and others’ health especially with the emergence of 

Corona Virus or what is called "Covid-19". 

During that period the interest about healthy information in 

increased, so, the  Algerian Television played an important role in 

explaining, clarifying and convining people about the danger of this 

virus and the importance of following the preventive measures and 

this through its programmes in order to confront this pandemic, so, 

the Algerian Television programmed special programmes, and 

emissions in order to present the necessary information about this 

pandemic and this through months of doctors and specialists that 

were invited to their studios as well as various information 

campaigns related to this pandemic. In addition to that, the channels 

of the National Enterprise of the Algerian Television used slogans in 

order to remind the viewer, all along the 24 hours, to stay at home 

and to take care of his health and his health is between his hands.  

Key words: Healthy Information, Healthy Culture, Healthy Education, 

National Enterprise of the Algerian  Television, Corona Crisis.  
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ي نشر الثقافة الصحية خالل أزمة كورونا 
 
  دور اإلعالم الصحي ف
  -التلفزيون الجزائري العمومي نموذجا -الموجة األوىل

 

 3  عزوزسعيدة 
 4   بنان كريمة 

 
 الملخص

التلفزيون الجزائري العمومي بمختلف تهدف هذه الورقة البحثية إىل الكشف عن در 

ي نشر 
 
الثقافة الصحية وتوعية أفراد المجتمع وتحسيسهم بالمسؤوية تجاه  قنواته ف

وس كورونا أو ما يسىم بكوفيد  صحتهم وصحة اآلخرين  خاصة مع  ي هذه 19ظهور فير
 
وف

 ، ة بالذات يتعاظم االهتمام باإلعالم الصحي ا حيث لعب التلفزيون الجزائر  الفير ي دورا كبير

وس  ح وتفسير ومحاولة اقناع المواطنير  بخطورة هذا الفير ي شر
 
ام  بقواعد  ف ورة االلير  وض 

برامج  الحماية وذلك من خالل تكييف برامجه لمواجهة هذا الوباء، فخصص التلفزيون 

ورية والالزمة حول هذا الوباء وذلك عىل لسان  وحصص لتقديم كل المعلومات الض 

ي استوديوهاتها وكذا بث العديد من الحمالت االعالمية وأخصائ أطباء 
 
يير  تستضيفهم ف

ي قنوات التلفزيون العمومي شعارات من شانها  المرتبطة بهذا الوباء 
هذا باالضافة إىل تبن 

ي البيت واالهتمام بسالمته وأن صحته  ساعة  24تذكير المشاهد عىل مدار 
 
ورة البقاء ف ض 

 .   بير  أيديه

لتلفزيون ، االتثقيف الصحي ، الثقافة الصحية، االعالم الصحي : تاحيةالمف الكلمات
 .  أزمة كورونا ،الجزائري

 
 : المقدمة

ي سبيل توفير تنمية إجتماعية شاملة، 
 
ي تسىع المجتمعات لتحقيقها ف

تعد الصحة السليمة أحد األهداف األساسية النر

ي تضعها المنظمات والهيئات الدولية لتحديد درجة الرفاه االجتماعي ألي من 
وهي إحدى المعايير الرئيسية النر

ت السليمة وتعزيز المعرفة لدى أفراد المجتمع والتأثير عىل المجتمعات، وباعتبار وسائل اإلعالم منصة لنقل المعلوما

مشاعره وأفكاره وإتجاهاته تقع عليه مسؤولية تثقيف الجمهور وإشعار كل فرد بمسؤوليته تجاه صحته وصحة من 

ي ظل إنتشار األوبئة واأل ايرعاهم، لهذا 
 
مرا  هتم اإلعالم الصحي بالتوعية الصحية الوقائية وخلق ثقافة صحية خاصة ف

، ومع  وس كورونا أوما المزمنة، مما يستدعي نشر رسائل إعالمية صحية تثقف األفراد وتزيد من وعيهم الصحي ظهور فير

ي كل أنحاء العالم زادت أهمية اإلعالم الصحي من خالل تكثيف برامج التوعية ا" و 19كوفيد " يسىم بـ
 
نتشاره الواسع ف

 والتحسيس بمخاطره وكيفية الوقاية منه. 

وس، وعليه قامت السلطات باتخاذ عدة إجراءات للحد  ها من بلدان العالم عرفت إنتشار واسعا لهذا الفير والجزائر كغير

ي المقابل قام االعالم الجزائري 
 
ىلي وإقفال تام للمدارس والمؤسسات العامة والخاصة وف

من تفشيه كفر  الحجر المي  

ي نشر الوعي الصحي للمواطنير  من خالل ت
 
امج التوعوية مع إستضافة األطباء واألخصائيير  بدوره ف كثيف الحمالت والير

ام البيت حماية للفرد والمجتمع.  ورة االلير  ح مخاطر هذا الوباء وكيفية الحماية من اإلصابة به، وض   لشر

ي وعليه سنحاول من خالل هذه المداخلة إبراز دور اإلعالم الصحي الجزائري بمختلف وسائله خاصة السمعية الب
 
ضية ف

ي نشر الثقافة نشر الثقافة الصحية والوقائية ومن ثم نطرح التساؤل الجوهري: 
 
ماهو دور اإلعالم الصحي الجزائري ف

 الصحية لدى كافة أفراد المجتمع من خطر اإلصابة بوباء كورونا ومضاعفاته؟

 الثقافة الصحية -1

                                                           
 zouz.saida@univ-alger3.dz  الجزائر، ، مخبر االتصال واألمن الغذائي.، د

3
  

benane.karima@univ-alger3.dz  .الجزائر،، واألمن الغذائيمخبر االتصال ، د
4
  

mailto:samirabrahmia@yahoo.fr
mailto:samirabrahmia@yahoo.fr


Rimak Journal، Volume 3، Issue 8  74 

 

 8 November 2021, Volume 3, Issue  
p. 72-80 

 العالقة بي   الثقافة والصحة:  -1-1

ي األشكال والمظاهر لمجتمع معير  من عادات، ممارسات، 
 
جم ف إن مفهوم الثقافة من المفاهيم المعقدة، فعادة ما يير

 
ّ
قواعد ومعايير كيفية العيش والوجود من مالبس، دين وقواعد السلوك والمعتقدات ومن جهة أخرى يمكن القول أن

 ، ي يملكها البشر
أو الرصيد الفكري الذي يكتسبه الفرد من   (221، ص. 2010ي، )الشميمر الثقافة هي كل المعلومات النر

ي الحياة سواء العلمية أو اإلجتماعية أو اإلقتصادية. 
 
 مختلف المجاالت ف

  لصحة بأنهاا أما مفهوم الصحة فقد اختلفت التعاريف حوله فقد عرف بركي   
ّ
ي لوظائف الجسم، وأن حالة التوازن النسنر

 تكييف الجسم عملية إيجابية تقوم بها حالة التوازن هذه تنتج من تك
ّ
ي يتعر  لها وأن

يف الجسم مع العوامل الضارة النر

 (37، ص. 2012)المشابقة،  قوى الجسم للمحافظة عىل توازنه. 

ي الراحة النفسية  الموسوعة العربية العالميةأما 
فقد عرفت الصحة بأنها: " حالة اإلنسان الخالية من األمرا ، كما تعن 

ه والعقلية  واإلجتماعية، واإلنسان الصحيح هو الذي يشعر بالسالمة البدنية، وذو نظرة واقعية للحياة ويتعامل مع غير

ي الحياة 
 
ء لهم الفرص للوصول إىل أهدافهم ف بصورة جيدة، وتساعد الصحة الجيدة الناس عىل االستمتاع بالحياة وتهي

 (53، ص. 1999)الموسوعة العربية العالمية،  بصورة كاملة. 

ي حير  تؤكد منظمة الصحة العالمية عىل أن هناك إرتباطا ما بير  الصحة البدنية والعقلية واالجتماعية، وأن سالمة 
 
ف

ورة لتوفير المواطن الصالح القادر عىل اإلنتاج وعىل تكوين أشة صالحة وحياة  الصحة البدنية والعقلية واالجتماعية ض 

 أفضل. 

ي  اءعرفها الخب  فقد  الصحة العامةأما 
 
بأنها: علم يدرس البيئة والظروف الحياتية المحيطة باإلنسان ومدى تدخلها ف

ي صحة الفرد والمجتمع ومكافحته مسببات األمرا  ومعالجة الحاالت 
 
ي ف

ر
صحته وكيفية منع هذا التدخل وبالتاىلي الرف

 (2012)المشابقة، المرضية. 

 ، ي
، الدين  ، االقتصادين االجتماعي ي ضمن أنساق المجتمع المختلفة السياسي

 
فالصحة إذن تندرج كمجال سوسيو ثقاف

ي البد من أخذها بعير  االعتبار من طرف مختصي الصحة العمومية، ومن ثم فإن الصحة مفهوم 
ي والصحي والنر

التاريح 

ي يشكل ويؤطر تجارب وتصورات الفرد للعالم خاصة فيما 
 
ي لها عالقة بالمجال  ثقاف

تعلق بالتمثالت االجتماعية النر

قية الصحة،   ومقدمي الرعاية، وكذا نوع األنشطة الكفيلة بير
الصحي من حيث مفهوم الصحة والمر  من قبل المرض 

ي أوض بها مقدموا الرعاية الذين ال يتشاركون
امهم بالخيارات العالجية النر ي  باإلضافة إىل درجة فهم األفراد وإلير 

 
معهم ف

 المعتقدات الثقافية. 

 مفهوم الثقافة الصحية:  -1-2

تعرف الثقافة الصحية عىل انها عملية ترجمة الحقائق الصحية المعروفة إىل أنماط سلوكية سوية وكذلك مساعدة الفرد 

ات وممارسته العادات الصحية الصحيحة، عليم الفرد وكذا ت (15)بدج، مزاهرة، و بدوان، د.س، ص.  عىل اكتساب الخير

ي المجتمع. ومن ثم فالتثقيف الصحي 
 
ي تظهر ف

عملية تعليمية هو  كيفية حماية نفسه من األمرا  والمشاكل الصحية النر

تزود الناس بالمعرفة الالزمة حول الصحة ومحدداتها والمر ، وإيكولوجيا المر  )العامل المسبب والبيئة( وكذا 

قاية، ويسىع لتعزيز المواقف اإليجابية تجاه الصحة والسلوكيات الصحية المظاهر المرتبطة وأساليب المعالجة والو 

السليمة، ويمكن أن يقود الكتساب الممارسات الصحية، كما يعمل التثقيف الصحي عىل تحقيق ثالثة أغرا  أساسية 

ي المعرفة وذلك بزيادة اهتمام الناس بالصحة حول المشكالت الصحية للمجتمع بتعريف الظاه
 
رة وطرف تتمثل ف

ا الممارسة أي تحفير  السلوك الصحي  ي الموقف إي تعزيز المواقف اإليجابية وأخير
 
معالجتها والوقاية منها وكذلك ف

، السليم وتعليم وإتباعه.   (17، ص. 2010)السباعي

 كما يعرف التثقيف الصحي بأنه مجموع األنشطة الهادفة إىل االرتقاء بالمعارف الصحية وبناء االتجاهات وغرس

، السلوكيات الصحية للفرد والمجتمع.  ي
 
 (29، ص. 2017)كاف

فالتثقيف الصحي هو عملية متصلة ومستمرة  يهدف إىل إيصال المعرفة وتغيير السلوك، كما أنه ينىمي عند الناس 

اإلحساس بالمسؤولية تجاه صحتهم ويدفع إىل مشاركتهم بشكل فعال، كما يستوجب التثقيف الصحي دراسة األفراد من 

لناحية النفسية والثقافية، حيث ترتكز هذه الدراسة عىل المفاهيم واألفكار األخالقية وكذا القيم والرغبات ومراكز ا
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المصلحة وحاجيات أفراد الجمهور المستهدف من ذلك، وعليه يستعمل التثقيف الصحي كل الوسائل واإلمكانات 

از اإلجراءات السليمة من أجل حياة أفضل، وبالتاىلي خلق لمساعدة اآلخرين عىل تعديل وتغيير وضعهم وسلوكهم مع إبر 

أفراد ذوي مستوى عال من الوعي والمعرفة بالحقائق العلمية الخاصة بالصحة والقادرين عىل ربط األحداث بمسبباتها 

ورة التعلي بية الصحية الصير
ي المشاكل الصحية واألمرا ، ]ومن هنا تصبح الير

 
مية وكيفية الوقاية وعدم الوقوع ف

، فهي عمىلي ترجمة الحقائق والمعلومات الصحية وتحويلها إىل أنماط سلوكية صحية سليمة عىل  للتثقيف الصحي

بوية الحديثة بهدف رفع المستوى الصحي واالجتماعي للفرد  مستوى الفرد والمجتمع وذلك بإستعمال األساليب الير

 (45، ص. 2012)المشابقة،  والمجتمع. 

 : أهداف الثقافة الصحية -1-3

 تهدف عمليات التثقيف الصحي إىل: 

ي المجتمع.  -
 
 نشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة ف

 ترسيخ السلوك الصحي السليم وتغيير الخاطئ عىل سلوك صحي صحيح.  -

ي حل مشاكلهم الصحية باستخدام إمكاناتهم.  -
 
 مساعدة الناس ف

امج  - ي المجتمع وذلك عن طريق تعاون األفراد مع القائمير  عليها وتفهم األهداف العمل عىل تنمية وإنجاح الير
 
الصحية ف

وعات.  ي من أجلها تم إنشاء وتجهير  تلك المشر
 النر

 إيجاد حلول للمشاكل الصحية وتجنب الوقوع فيها.  -

لحديث لكي يأخذوا تغيير مفاهيم المجتمع وقيمه يما يتعلق بالصحة والمر  والمساعدة عىل إدراك مفهم الصحة ا -

ي وهذا يعتمد  اك والمساهمة بالفعاليات والنشاطات الصحية بأنفسهم دون تحريك خارجر عىل عاتقهم مسؤولية االشير

ي واالجتماعي كاالهتمام بالسكن الصحي والغذاء الصحي والرعاية الكاملة لألمومة 
 
عىل المستوى التعليىمي والثقاف

 والطفولة. 

ي نظر المواطنير  يسعون إىل تحقيقه بصفة تلقائية ذاتية تثمير  وتقديم الصحة  -
 
للجميع أي جعل الصحة غاية وهدفا ف

نابعة من فهم وإدراك المواطنير  ألهمية الصحة وطرق وأساليب، تحقيقها، وهذا التثمير  والتقدير يعتمد عىل عدة عامل 

ي للمواطنير  وحرصهم ومدى إهتمامهم وكذا 
 
.   أهمها المستوى الفعىلي والثقاف  كفاءة المثقفير  الصحيير 

ي كل موسم بالعادات والسلوك الصحي والمخاطر الموسمية ثم أمرا  اليف والشتاء.  -
 
)المشابقة، التذكير بإستمرار ف

 (46، ص. 2012

 ترقية الصحة العامة.  -

، ومما سبق يتضح بأن مستويات التثقيف الصحي يكون عىل أربعة مستويات.  ي
 
 (55، ص. 2017)كاف

ي تهمه مثل: التغذية، طبيعة ومسببات المر   :التثقيف الصحي لألفراد -أ
بحيث يتم تثقيف الفرد عن األمور النر

ء....إلخ  والوقاية منه، النظافة الشخصية واالصحاح السي

ي هذا التثقيف األرسي -ب
 
ي النفوس من خالل األشة، لذا فإن التثقيف ف

 
: ذلك أن الكثير من السلوك الصحي يغرس ف

ي مستقبىلي عىل أفارد األشة ومن ثم المجتمع بأشه. الم وري لما له من ـتأثير إيجابر
 ستوى ض 

تشمل المجموعة أفراد ذوي خصائص متشابهة والمعرضير  أو المصابير  ببعض  :التثقيف الصحي للمجموعات -ج

مع مجموعات مختلفة مثل: المشاكل الصحية الشائعة المبنية عىل الجنس أو العمر أو الوظيفة، ويمكن أن يشمل المجت

هم، ويجب إختيار الموضوع الذي يهم المجموعة كلها مثال: تعليم  أطفال المدارس، األمهات، مجموعة المدخنير  وغير

ي تثقيف 
 
الحوامل عن الوالدة كيفية رعاية الطفل وتعليم أطفال المدارس عن النظافة الشخصية ومن األهمية ف

ات المجموعة لتكون أكير المجموعات هو المشاركة اإليجابية  الحية بير  المتلقير  وكذا إختيار الوسائل حسب ممير 

 فعالية. 

من المواطنير  عىل إختالف  :التثقيف الصحي المجتمعي  -د ويتم ذلك عير وسائل اإلعالم بحيث يصل إىل عدد كبير

ائحهم مستوياتهم.   شر
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1-4-  :  وسائل وأساليب التثقيف الصحي

 : لوجاهي تصال المبارسر أو اأوال: اال 

ي مع المثقف الصحي بالشخص المستهدف من عملية التوعية والتثقيف قد يكون عير 
وهو االتصال الذي يلتقر

ي يقوم بها المنتسبير  
 المحادثات الشخصية والحوار كالحديث بير  الطبيب والمريض أو عن طريق اللقاءات الشخصية النر

ي 
 
ي الفضاءات العمومية ف

 
ي ف

إطار الحمالت واأليام التحسيسية بحيث يكون النقاش والحوار  إىل جمعيات المجتمع المدب 

 حول أسس الرعاية الصحية وأسس الوقاية من األمرا  أو قضايا تنظيم األشة. 

ة من الجمهور وبالتاىلي تعم  ات هذا االتصال هو توفير الوقت والجهد، فالرسالة تصل إىل مجموعة كبير ومن أهم ممير 

 االتصال المباشر يزيد من المشاركة اإليجابية الفائدة من خالل مشاركة 
ّ
ي وضع الحلول والتقيد بها، خاصة وأن

 
المجتمع ف

 للمتلقير  مع موضوع النقاش وكذا التفاعل. 

ية واإلعالم الجديد:  ثانيا:   وسائل اإلتصال الجماهب 

ي يستخدمها المثقف الصحي أو القائم باإلعالم الصحي لتوصيل المعلوما
ات وهي الوسائل النر ت والحقائق و الخير

ي وقت واحد ويتم ذلك عير وسائل اإلتصال المسموعة  
 
بوية الصحية إىل أكير عدد ممكن من الجمهور وف

والرسائل الير

كالراديو أو المسموعة المرئية كالتلفزيون والسنيما ووسائل االتصال المقروءة كالصحف والمجالت والملصقات ووسائل 

ونية كمواقع .  اإلتصال اإللكير نيت ومواقع التواصل االجتماعي  اإلنير

نيت  ، خاصة مع بروز اإلعالم الجديد، الفضائيات واالنير ي من أهم وسائل التثقيف الصحي وتعد وسائل اإلعالم الجماهير

أي اإلعالم التفاعىلي الذي يتيح للجمهور االتصال والتفاعل مع المرسل حول الرسائل الصحية التوعوية والتحسيسية 

 المشكالت الصحية والتوعية باألمرا  المزمنة والوقاية من األوبئة.  لمقاومة

 

 اإلعالم الصحي والثقافة الصحية:  -2

ي نشر الثقافة الصحية وتسليط الضوء عىل أهمية الصحة ومعالجة مشكالتها 
 
تؤدي وسائل اإلعالم واالتصال دورا هاما ف

هذه الوسائل كأدوات فاعلة لتغيير سلوك األفراد نحو  للتخفيف من حدة أثارها خاصة بعد أن أثبتت الدراسات نجاعة

 عادات صحية سليمة. 

ي 
 
ي المجال الصحي خاصة مع تزايد إنتشار األوبئة واألمرا  ف

 
لقد واكب اإلعالم منذ البداية التطور الحاصل ف

ي وسائل اإلعالم وتطورت هذه المواد نوع
 
ا وكما وتطور المجتمعات اإلنسانية، وعليه زاد حضور المواد الصحية ف

ي بها وتطورت أشكال تقديمها، ومع تطور المجال الصحي وتحويله إىل حياة كاملة مليئة باألحداث 
الجمهور المعن 

ي ظل هذا  والظواهر واألزمات برزت مسألة الصحة باعتبارها إحدى المسائل الهامة بالنسبة
 
االجتماعية والتنموية وف

ي 
 
ي اإلعالم الصحي الذي أوكلت له مهمة نشر الثقافة الحية ف

 
الواقع الصحي الجديد ظهر مجال إعالمي جديد والمتمثل ف

 ؟ فالمقصود باإلعالم الصحي المجتمع وتحسير  المستوى الصحي لدى الفرد والمجتمع ككل. 

2-1-  :  مفهوم اإلعالم الصحي

م الصحي إىل اإلعالم المتخصص الذي يقوم بتقديم األخبار والحقائق حول مختلف القضايا الصحية ينتىمي اإلعال 

ي يواجهها 
والطبية، واألحداث والمستجدات الصحية األساسية والثانوية والتطورات الطبية والتمريضية الطارئة النر

 بئة وكيفية الوقاية منها. المجتمع أو األمرا  المزمنة وكيفية التعامل معها، وكذا إنتشار األو 

ي معالجة معطيات الحياة الصحية بجوانبها المختلفة وبكل ما فيها من أحداث 
 
كما يعرف بأنه فرع إعالمي يتخصص ف

وظواهر وتطورات ويتوجه إىل مختلف الفئات االجتماعية المعنية بالمسألة الصحية ويــهدف إىل نشر الثقافة الصحية 

بية الصحية ي الير
 
.  واالسهام ف ، وتحقيق الوعي الصحي  (30، ص. 2018)أحمد حسير 

فاإلعالم الصحي يقوم بمعالجة معطيات الحياة الصحية بجوانبها المختلفة وبكل ما فيها من أحداث وظواهر وتطورات، 

ب ي الير
 
ية ويتوجه إىل مختلف الفئات االجتماعية المعنية بالمسألة الصحية، ويــهدف إىل نشر الثقافة الصحية واإلسهام ف

الصحية وتحققا لوعي الصحي ومن ثم تعديل إتجاهات وعادات وسلوكيات األفراد إىل السلوك الصحي السليم وإكسابهم 
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االتجاهات اإليجابية والمفاهيم الجديدة نحو الصحة والرضا بما يتالءم مع االكتشافات الحديثة وتزويدهم بأساليب 

ي الحفاظ عىل صحتهم. 
 
، وطرق تساعدهم ف ي

 
 (29، ص. 2017)كاف

كما يعرف اإلعالم الصحي بأنه منهج متنوع األوجه ومتعدد التخصصات للوصول إىل الجماهير المختلفة بغر  تبادل 

المعلمات الصحية بهدف التوجيه والتأثير ودعم األفراد والمجتمعات المحلية الممارسير  الصحيير  وصناع السياسات 

ي أو المحافظة
عىل سلوك أو ممارسة أو سياسة من شأنها تحسير  النتائج الصحية  العامة والجمهور إلدخال أو تبن 

 للمجتمع والمحافظة عىل صحة األفراد باستخدام وسائل وأساليب االتصال المختلفة. 

ي  أكاديمياأما 
 
دراسي وفرع من فروع الدراسات االتصالية وهو يجمع بير  النظرية  -فاإلعالم الصحي هو مجال معرف

ي فهم عمل
 
ي تهدد والممارسة ف

ورة األخطار النر ي الوقت الذي يشهد صير
 
ي خاصة ف يات االتصال وتغير السلوك البشر

، الصحة العامة عىل الصعيد العالىمي من امرا  وأوبئة وكوارث بيئية.  ي
 
 (29، ص. 2017)كاف

حول القضايا  مما سبق يمكن القول بأن اإلعالم الصحي هو ذلك النوع من اإلعالم الذي يهتم بنقل األخبار والمعلومات

ي يواجهها المجتمع وكيفية الوقاية منها من أجل تعزيز وتحقيق عملية تغيير المواقف والسلوكيات لدى 
الصحية النر

، ومن ثم نشر الوعيب الصحي وترسيخ الثقافة الصحية وذلك بإستخدام مزيــــج من التقنيات المنهجيات  جمهور معير 

 والعمليات اإلعالمية. 

: أهمية اإلعالم  -2-2  الصحي

اف من قبل الرابطة  اف الرسىمي واألكاديىمي بهذا التخصص، ولقد كان االعير جاء االهتمام باإلعالم الصحي من خالل االعير

، وتأسيس األكاديمية األمريكية لالتصال عام  1975الدولية لالتصال عام  تم إنشاء قسم خاص بإسم االتصال الصحي

ها وصدور مجلة متخصصة باإلتصال الصحي عام فرعا جديدا باسم اإلتصال الصحي  1979 تحت عنوان  1985ونشر

"Journal of Health Communication ي األهداف
 
" وألول مرة أخذ اإلتصال الصحي يحتل فصال مستقال ف

ي مقررات الدراسة عىل مستوى البكالوريوس 
 
الصحية للواليات المتحدة األمريكية باإلضافة إىل إدراج اإلعالم الصحي ف

ي الجامعات األمريكية عام 
 
، . 1998والماجستير ف ي

 
ومن هنا أصبح اإلعالم الصحي فنا وعالما يرّوج  (30، ص. 2017)كاف

بية تهدف إىل تغيير  ألنماط سلوكية صحية سليمة بإستخدام مجموعة من األنشطة اإلعالمية والتواصلية والتوعوية والير

ي أفكار جديدة
ي وتوعية الناس بمخاطر اإلصابة  المعرفة واالتجاهات من خالل تبن  وصوال إىل سلوك صحي إيجابر

 باألمرا  واألوبئة. 

ي حياة 
 
فأهمية الدور الذي يقوم به اإلعالم الصحي نابع من أهمية الصحة ذاتها بحيث تعتب ر أهم المجاالت العامة ف

ي مجال التوعية الصحية و 
 
تحسن المستوى الصحي لألفراد األفراد بحيث تؤدي وسائل اإلعالم واالتصال دورا هاما ف

 والمجتمع وتوحيدهم إلتباع السلوك الصحي الصحيح وتغيير مقاهيهم الصحية الخاطئة وكسابهم قافة صحية سليمة. 

2- 3-  :  وظائف اإلعالم الصحي

ي النقاط التاليةيمكن إيجاز و
 
، . ظائف اإلعالم الصحي ف  (2018)توهامي

ات ا - ي نقل الخير
 
لعالمية وتسليط الضوء عىل التجارب الصحية والقضايا الطبية لالستفادة منها يسهم اإلعالم الصحي ف

ويعمل عىل تعليم الناس عادات صحية سليمة، وكذا نشر الحقائقو األفكار عن األمرا  وأسبابها وطرق انتشارها وكيفية 

 تشخيصها والوقاية منها

اطر األوبئة واألمرا  وتربية فئات المجتمع عىل خلق وعي صحي بإطالع الناس عىل واقع الصحة وتحذيرهم من مخ -

 القيم الصحية والوقائية مما ينعكس إيجابا عىل الثقافة الصحية المجتمعية. 

اء  - ي المجتمع بهدف دعوة الخير
 
ية ولفت النظر إل المشاكل الصحية الملحة والمهمة ف إثارة القضايا الهامة المصير

ي حلها. 
 
 والمسؤولير  إىل المشاركة ف

ي والعاجل والمخطط لمنع إندالع  -
ر
كما يعمل اإلعالم الصحي عىل حث الحكومات والمنظمات عىل التحرك االستباف

ي المجتمع، وتنبيه الحكومة نحو ما يقع من أخطار صحية. 
 
 األوبئة واألمرا  ف
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ية التقليدية منها والحديثة ي تربية فئات المجت -وبالتاىلي فإن وسائل اإلتصال الجماهير
 
مع عىل القيم الصحية تساهم ف

المستوحاة من ثقافة المجتمع وعقيدته وتقليل العدوى ونسبة الوفيات باإلضافة إىل تحسير  نوعية الحياة لكل من الفرد 

 والمجتمع من خالل نشر ثقافة صحية سليمة. 

 

ي الجزائر:  -3
 
 اإلعالم الصحي ف

ي الجزائر -3-1
 
 :بدايات االعالم الصحي ف

ي إنتهجتها البالد  لقد حظيت المشاكل الصحية
ي بداية السبعينيات مقابل السياسة النر

 
ببعض االهتمام اإلعالمي ف

ة بسبب األمية الجهل  ي تلك الفير
 
ي كانت جد متدهورة ف

للنهو  بالقطاع الصحي وتحسير  الظروف الصحية للسكان النر

ي المؤهل لتقديم عند  ،  الرعاية.  والفقر، وقلة مراكز تقديم الرعاية الصحية ونقس الكادر الطنر ي
 (287، ص. 2006)شعباب 

ي الجزائر متواضعا كما وكيفا حنر سنة 
 
ي مجال اإلعالم الصحي ف

عندما سطرت الجزائر واليونيسف برنامجا  1986وبقر

صحيا بهدف تخفيض نسبة وفيات األطفال، حيث تم تسطير مخطط لالتصال الصحي موجها للعاملير  الصحيير  

ي 
بهدف ترقية الخدمات الصحية والعمل عىل توعية الجماهير صحيحا، فقامت كل من واألطباء، وكل المجتمع الجزابئ

وزارة الصحة ووزارة االتصال بإعداد أفالم وثائقية وإعالنات تلفزيونية ومنشورات وكتيبات وملصقات إعالمية بهدف 

نامج.  ،  تعزيز هذا الير  (306، ص. 2018)توهامي

ة التسعين ي فير
 
ات واأللفير  عرفا إلعالم الصحي الجزائري تطورا نسبيا وذلك من خالل تسليطه بعد التعددية اإلعالمية ف

الضوء عىل القضايا الصحية الوطنية منها مر  الطاعون، الرمد...إلخ، أو العالمية مثل: مر  السارس، جنون البقر، 

 أنفلونزا الطيور ...إلخ. 

ي جريدة وذلك من خالل األركان الطبية الثابتة عىل صفحات بعض الجرائ
 
د العمومية والخاصة مثل: ركن عيادة الطبيب ف

ي تبثها القناة التلفزيونية الثالثة أو بعض 
نامج إرشادات طبية النر امج اإلذاعية والتلفزيونية الدائمة كير الخير اليومية، والير

امج الغير ثابتة والمرتبطة بأيام وتظاهرات طبية محددة مثل: اليوم العالىمي للسيدا أو ا ليوم العالىمي لمكافحة شطان الير

 الثدي..إلخ

ي مواسم محددة مثل: الكيس الما
 
ي تنتشر ف

ي وبعض األخبار والحصص المتفرقة حول األمرا  النر
الذي يكير الحديث  بئ

ي 
ار النر شيد السائقير  وتوعيتهم بمدى األض 

ي عيد األضح، باإلضافة إىل الحصص المتعلقة بحوادث المرور لير
 
عنه ف

ار التدخير   تسببها حوادث ، وكذا اإلعالنات التوعوية كتلك المتعلقة بأض  المرور عىل المستوى الفردي والجماعي

ها.  ورة التلقيح وتباعد الوالدات وغير ،  والمخدرات وبض   (307، ص. 2018)توهامي

ي الوقت الحاىلي خاصة بعد إنتشار األوبئة واألمرا  
 
وزاد إهتمام اإلعالم الجزائري بمختلف أشكاله بالمشاكل الصحية ف

المزمنة مما إستدع تكاثف جهود كل من القطاعير  الصحي و اإلعالمي هذا األخير الذي يقوم بإنتاج برامج صحية ونشر 

ي الثقافة الصحية الوقائية عير وسائل اإلعالم 
 
امج صحية ف ا لير المكتوبة المسموع وكذا السمعية البضية بتخصيص حير 

مختلف القنوات التلفزيونية العمومي منها والخاصة، ونخص بالذكر برنامج الصحة هي الصح هو برنامج أسبوعي يبث 

وق  ي فضائية TVعىل قناة شر
 
قناة القرآن الكريم " الذي يبث عير وبرنامج "بلسم Numidia Tv ، وكذا برنامج العبادة ف

 ....إلخ. 

وس كورونا -2-3 ي نشر التقافة الصحية المرتبطة بفب 
 
 :دور التلفزيون الجزائري العمومي ف

وس كورونا تدخل العديد من األطراف بما فيها قطاع  ي عرفتها الجزائر جراء انتشار فير
لقد تطلب إدارة األزمة الصحية النر

ايد الدور المنوط بها أال وهو االعالم بمختلف وسائله، السمعية البض  ونية  فير  ية، الصحافة المكتوبة والوسائط االلكير

 .  القيام بالتوعية والتحسيس إزاء هذا الوباء العالىمي

مج حصصا اعالمية تتناول فيها مواضيع  يجب االشارة هنا إىل أن القنوات التلفزيونية قبل ظهور هذا الوباء، كانت تير

إال أن ظهور هذا الوباء اصبح الموضوع الرئيسي لمختلف  داء السكري، أمرا  الضغط الدمويالصحة العامة المختلفة ك

ة.  ي هذه الفير
 
امج الصحية ف  هذه الير
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ي شهر مارس 
 
ي بدأت ف

ة الحجر الصحي النر ي فير
 
وما زالت ممتدة إىل حد  2020قام التلفزيون الجزائري بمختلف قنواته ف

ي بعض الواليات بتكييف مختلف
 
كير  عىل توعية المواطنير  وتزويدهم  اليوم ف

برامجه مع الوضع الصحي الطارئ  والير

ي نفس الوقت تفاديه وكيفية الوقاية منه. كما تم  
 
ي تمكنهم من اكتشاف أعرا  هذا الوباء وف

ورية النر بالمعلومات الض 

ي ثالثة تسلسالت هرمي
 
ي  ضبط العمل االعالمي خالل أزمة كورونا ضمن شبكة قيادات منظمة ف اتيحر ة ذات طابع اسير

ي 
  (.2021)بوعشة،  وتكتيكي وعمليابر

 

ي نفس السياق،
 
 ـ:  قام التلفزيون الجزائري ب دائما ف

ي بالطوهات التلفزيون  -
 
وس وذلك باستضافة  أطباء ومتخصصير  ف تكثيف برامجه التوعوية ضد مخاطر هذا الفير

ي يجب اتباعها. 
ح هذا الوباء وتقديم النصائح واالرشادات النر  العمومي لشر

وس كورونا يوميا عىل ال - ساعة الخامسة تقديم معلومات رسمية عىل لسان الدكتور جمال فورار رئيس لجنة متابعة فير

ي سجلت أكير عدد من االصابات. 
 عن عدد االصابات والضحايا وكذا الواليات النر

قناة موضوعاتية اخبارية وقناة تلفزيونية عامة  2020مارس  26اطالق المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري يوم  -

 (2021)بوعشة، بصيغة جديدة وبرامج متنوعة موجهة للعائلة الجزائرية. 

ي بيتك" شعار القناة الثالثة،  -
 
ي وسائل االعالم لشعارات مختلفة نذكر" سالمتك ف

  تبن 

ي شعار"    "عىل قناة األرضية "سالمتك بيدك" ، شعار Ta survie entre tes mains عىل قناة كنال ألجير

وس وكذا طريقة الوقاية منه. بث حمالت عمومية توعوية وتحسيسية موجهة ألفراد المجتمع  - ح فيها الفير  تشر

 

 التوصيات: 

-  . ي المجال الصحي عىل المستوى العالىمي
 
ورة مرافقة وسائل اإلعالم لمختلف التطورات الحاصلة ف  ض 

امن مع وسائل اإلعالم التقليدية.  - ي تثقيف وتوعية المواطن بالير 
 
ورة إستخدام الوسائط التكنولوجية الجديدة ف  ض 

ي  -
اتيجية إعالمية بحيث تتضمن وضع األسس والمعايير والتوجهات واألهداف البعيدة للفكر اإلعالمي الصحي تبن  إسير

ي والوعي الصحي 
 .والتثقيق 

 

 خاتمة: 

ي تشغل الرأي العام 
ي زرع الوعي الصحي بير  أفراد المجتمع لكون الصحة من أهم المواضيع النر

 
يساهم اإلعالم الصحي ف

وري تثقيف الجماهير بالصحة العامة السليمة بإعتبار الوعي خاصة مع إنتشار األمر  ا  واألوبئة، وهنا أصبح من الض 

ي حياتهم اليومية. 
 
ي لها أثر كبير ف

ي تطوير أنماط سلوكياتهم اليومية النر
 
 الصحي لألفراد حجر األساس ف

ة الحجر الصحي  ولقد لعبت وسائل اإلعالم الجزائرية وعىل رأسها التلفزيون العمومي بمختلف قنواته ا خالل فير دورا كبير

ي نشر الوعي الصحي حيث أنها قامت بتكثيف برامجها التوعية، وذلك بإستضافة األطباء والمختصير  للحديث  2020
 
ف

وس حديث الظهور، واألطباء والممارسير  الصحيير  يجهلونه  عن وباء كورونا وطرق الوقاية منه، خاصة وأن هذا الفير

ي الدول المتقدمة. ومن ثم يتابعون تطو 
 
 ر األبحاث حوله ف
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