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د .غادة �صبيح
عميدة كلية الإعالم  -جامعة الجنان

الإعالم وال�صحة
و�سائل االعالم والوقاية من المر�ض
�إطار منهجي
بو�سائل ��ه التقليدية والحديث ��ة ُي�ستخدم الإعالم لإي�صال ر�سال ٍة �إلى المجتمع الذي ينتمي �إليه
ويتوجه بالتالي �إلى �أبنائه .مع مفهوم الحياة الب�شرية التي ب�ضمنها ج�سم يتمتع ب�صحة جيدة ال بد
ّ
من �أن يكون الإهتمام ب�صحة الإن�سان الج�سدية والنف�سية من �أولويات هذا الإعالم.
في ع�صر التقنيات الحديث ��ة والو�سائط االجتماعية ،في ع�صر الإعالم الحديث القائم على
�شبك ��ة االنترن ��ت تحاول هذه الورق ��ة البحثية الإجابة على ال�س� ��ؤال التالي  :كي ��ف يتعاطى الإعالم
الحديث مع مو�ضوع ال�صحة والوقاية من الأمرا�ض؟
للإجاب ��ة على هذا الت�سا�ؤل نبد�أ بالق�سم الأول بالتع ُّر ِف على ال�صيغة التقليدية لهذه البرامج
التقليدية في الإعالم المرئي والم�سموع والتي تقوم على مبد�أ تقديم الإر�شادات والن�صائح للوقاية
والحماي ��ة من الأمرا�ض بوجود اخت�صا�صيين و�أطباء الذين يقومون بتحديد نوعها ،قالبها ،دورتها
الزمنية ،عالقة الإخت�صا�صيين بها ،وذلك من خالل لمحة عامة تعتمد المنهج التاريخي الو�صفي
ث ��م ننتقل �إل ��ى لمحة محددة من خالل عملية ر�ص � ٍ�د لبرامج لع ِّي َنة من ( 5محط ��ات تلفزيونية 5 +
محطات �إذاعية) لبنانية المن�ش�أ والم�صدر.
ف ��ي الق�سم الثان ��ي من هذه الورق ��ة البحثية نبحث ف ��ي طريقة تعاطي الإع�ل�ام الحديث مع
مو�ض ��وع ال�صحة والوقاية من الأمرا�ض من حيث القوالب الم�ستخدم ��ة والخ�صائ�ص التي ُت َم ِّيزُها
ع َّم ��ا يقدِّ م ��ه الإعالم التقليدي بهذا الخ�صو�ص من جهة ؛ م ��ع محاولة لتحديد نوع الت�أثير ال�صحي
الذي يحدثه اال�ستخدام للتكنولوجيا الحديثة ومدى م�ساهمتها بن�شر توعية طبية وقائية
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المنهج الم�ستخدم  :المنهج الو�صفي التاريخي
عين ��ة الدرا�س ��ة التحليلي ��ة  5 :محط ��ات ف�ضائي ��ة مرئية (من �أكث ��ر المحط ��ات متابعة عند
ال�شب ��اب)  :اللبنانية للإر�سال ،ام تي في ،الم�ستقبل ،المنار ،الجديد  5 +محطات �إذاعية (الأكثر
ت�ص ��در ًا للإح�صائي ��ات) � :صوت لبنان � +صوت لبنان الإذاعة� ،إذاع ��ة ال�شرق� ،إذاعة النور� ،إذاعة
لبنان الحر� ،إذاعة الفجر.
المدة الزمنية للر�صد  – 2015/02/16 :ولغاية 2015/02/22
ما هو الإعالم ال�صحي؟
ُي َع� � ِّر ُف العا ِل ُم �شيافو « »Schiavo,2007الإعالم ال�صحي ب�أنه منهج متنوع الأوجه و متعدد
التخ�ص�صات للو�صول �إلى الجماهي ��ر المختلفة ،بغر�ض تبادل المعلومات ال�صحية بهدف التوجيه
والت�أثي ��ر ودعم الأف ��راد والمجتمعات المحلية والممار�سي ��ن ال�صحيين و�صن ��اع ال�سيا�سات العامة
والجمهور لإدخال �أو َت َب ّني �أو المحافظة على �سلوك �أو ممار�سة �أو �سيا�س ٍة من �ش�أنها تح�سين النتائج
ال�صحية للمجتمع في نهاية المطاف.
لمحة تاريخية

عاما حينم ��ا � َّأ�س�ست مجموع ٌة
ب ��د�أ التفكي ��ر بالإعالم ال�صحي منذ �أكثر م ��ن خم�سة وثالثين ً
لالهتمامات العالجية عام 1975م تحت مظلة الجمعية الدولية لالت�صال  ،ICAوالتي تحولت بعد
حي ��ن �إلى مجموعة اهتم ��ام للإعالم ال�صحي لتتطور بعد ذلك الم�ش ��اركات الإعالمية للممار�سين
ال�صحيي ��ن ف ��ي الجمعيات الإعالمي ��ة واالت�صالية ل ُت َت ّوج الجه ��و ُد بظهو ِر الكت ��ب والمقاالت �ضمن
� ْإ�ص ��دار المجلة ال ُمح ّكمة لالت�صال ال�صحي عام 1996م ،ومن ث ��م ظهور �أول برامج درا�سات عليا
ف ��ي المجال في مدين ��ة بو�سطن �ضمن م�شروع م�شت ��رك بين كلية �إمير�س ��ون للإعالم Emerson
 Collegeوجامع ��ة تفت�س Tufts Universityالمتخ�ص�صة في الدرا�سات ال�صحية ،كما �أ�صدرت
الجمعية الأمريكية لل�صحة العامة عام 1998م وثيقة عن دور االت�صال ال�صحي في تعزيز ال�صحة
مثير في مجال
تغيير كبير ٍة
ْ
�ساهمت ب�شكل ٍ
العام ��ة مما �ساهم في تو�سع المجال وتح ُّو ِله �إلى َم ْوجة ٍ
وخ�صو�صا خالل
مجتمعي قادر على التعامل مع الق�ضايا ال�صحية،
عام
ً
التوعية ال�صحية وبنا ِء ر� ٍأي ٍّ
ٍّ
الأزمات والكوارث ال�صحية(((.
 -1عبد الرحمن بن �سلطان ال�سلطان ،الإعالم ال�صحي ملاذا نحن مت�أخرون www.rs.ksu.edu.sa
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الدرا�سات ال�سابقة :
�.1أحم ��د ري ��ان بريان ،دور و�سائ ��ل الإعالم في التثقي ��ف ال�صحي للم ��ر�أة ال�سعودية بمدينة
الريا�ض (درا�سة ميدانية) ،ر�سالة ماجي�ستير ،كلية الآداب ،ق�سم الإعالم ،جامعة الملك
�سعود2004 ،
كمكان لتطبيق الدرا�سة الميدانية من �أجل التعرف
وقد اختار الباحث �أحياء مدينة الريا�ض
ٍ
عل ��ى هذه الو�سائ ��ل الإعالمية كم�صادر للتثقي ��ف ال�صحي لديها ومدى متابعته ��ا واال�ستفادة منها
والعالق ��ة بين م ��دى اال�ستخدام وم�ستوى الوع ��ي ال�صحي لديها واتجاهاتها له ��ذا الدور في عملية
التثقي ��ف ال�صح ��ي والعالقة بين المتغي ��رات الديموغرافي ��ة بالثقافة ال�صحي ��ة واال�ستخدام لهذه
الو�سائل.
وب�ش ��كل ع ��ام فقد لم� ��س الباحث �أن هن ��اك توج ًها ورغبة مقبول ��ة من قبل الم ��ر�أة ال�سعودية
لال�ستف ��ادة من و�سائ ��ل الإعالم في مج ��ال التثقيف ال�صح ��ي و�أن َّجميع ال ُم ؤَ� ِّ�ش ��رات �ست�ساعد في
خ�صو�صا مع الت َو ُّجهات القوية لو�سائل الإعالم �سواء المرئية �أو المقروءة �أو الم�سموعة
تحقيق ذلك
ً
ف ��ي تكثيف االهتم ��ام بالمواد الإعالمية الطبي ��ة وال�صحية من منطلق ال َت َف ُّه ��م لدورها الحيوي في
مجال التثقيف ال�صحي لجميع �شرائح المجتمع ومنها المر�أة.
.2حن ��ان ح�سن �صال ��ح الك�سوان ��ي ،دور ال�صحافة الأردني ��ة اليومية في التوعي ��ة ال�صحية :
درا�س ��ة في تحلي ��ل الم�ضمون ،ماجي�ستير ،كلي ��ة العلوم الإن�سانية ،ق�س ��م الإعالم ،جامعة
ال�شرق الأو�سط للدرا�سات ،الأردن.2009 ،
هدف ��ت هذه الدرا�س ��ة �إلى معرفة َد ْور ال�صحف الأردنية اليومي ��ة (الر�أي ،والغد ،والد�ستور)
و�ض ُع � َأجند ٍة �إعالمية وا�ضحة
في التوعية ال�صحية ،وفيما �إذا كان من �ضمن �أولويات هذه ال�صحف ْ
وهادفة تتعلق بالمو�ضوعات ال�صحية.
وتو�صل ��ت �إلى �أنَّ االهتمام بالموا�ضيع ال�صحية في ال�صحف اليومية الأردنية قد تزايد ب�شكل
ملح ��وظ بعد َب ْدء حم�ل�ات التوعية الخا�صة بمكافحة الأمرا�ض ال�سارية وغي ��ر ال�سارية� ،إلى جانب
زيادة االهتمام بمو�ضوع ��ات ال�صحة الإنجابية و�صحة المر�أة والطفل والغذاء والدواء� .إ�ضافة �إلى
ذل ��ك� ،أ�شارت نتائج الدرا�سة �إل ��ى غياب برنامج وا�ضح ٍلدى ال�صح ��ف اليومية الأردنية في تغطية
المو�ضوع ��ات ال�صحية ،علما ب�أن المو�ضوعات ال�صحية الوقائية ح�صلت على �أعلى معدالت تغطية
بين المو�ضوعات الأخرى.
م ��ن تو�صيات الدرا�سة دعوة ال�صح ��ف �إلى �إيالء المو�ضوعات ال�صحية �أهمي ��ة و�أَ ْو َل ِو َّية �أك َبر
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�ضم ��ن �أجندتها �إلى جانب المو�ضوعات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي ت َْح َت ُّل ال�صفحات الأولى ،وفي
ذات الوقت� ،أو�صت بت�ضمين ر�سائل �إعالمية وا�ضحة ومدرو�سة في المواد ال�صحفية بهدف ترويج
�سلوكيات �صحية �سليمة وخلق وعي �صحي.
.3زكري ��ا بيتية ،القي ��م التربوية في الإع�ل�ام الف�ضائي اللبناني نحو منه ��ج �إعالمي تربوي،
دكتوراه ،كلية الإعالم ،جامعة الجنان2012 ،
حاول ��ت هذه الدرا�سة �أنْ ت�ؤ ِّكد على �ضرورة و�ضع منهاج �إعالمي تربوي يقف «جنب ًا �إلى جنب
م ��ع نظري ��ة الم�س�ؤولي ��ة الإجتماعية في الإعالم من أ�ج ��ل �إعطاء دور ِق َيمِ ِّي ترب ��وي �إيجابي لو�سائل
الإعالم(((».
ف ��ي الإط ��ار العملي الذي تناول درا�سة عين ��ة من برامج الف�ضائي ��ات اللبنانية �سنة ()2011
ب َّي َن ْت الأطروحة تعار�ض مجمل العينات المختارة من البرامج اللبنانية مع مجموعة القيم التربوية،
مع وجود توافق محدود مع قيم محددة ،في حين كان هناك توافق كامل بين مواد العينة المختارة
التوجهات القيمية والتربوية.
التي تقدمها قناة لبنانية واحدة «المنار اللبنانية» مع ُّ
في الإطار الميداني �أظهرت نتائج اال�ستبيان الذي تم توزيعه على ع ِّي َنة من طالب الجامعات
�سج َلت
اللبناني ��ة موقف� � ًا �سلبي ًا من �إحت ��واء البرامج في الف�ضائي ��ات اللبنانية للقيم التربوي ��ة ،كما َّ
َ
انخفا�ض ن�سب ِة مالحظ ِة العينة المبحوثة للموا ِّد التربوية التي تعر�ضها قناة المنار اللبنانية(((.
َر ْ�صدٌ للبرامج ال�صحية عبر و�سائل الإعالم
برامج عالمية  /تليفزيونية

برنامج د .فيل :Dr Phil

برنام ��ج ح ��واري �أمريك ��ي يقدمه «فيل ماكجرو» ،ال ��ذي بد�أه �سنة  2002بع ��د تقديمه لفقرة
«ا�ستراتيجيات الحياة» ب�شكل دائم مع «�أوبرا وينفري» من خالل تجاربه كطبيب نف�سي ،وذلك لمدة
� 5سن ��وات .مدة البرنام ��ج �ساعة واحدة ح�صل على �أعلى الدرجات ف ��ي �أي برنامج جديد م�شترك
منذ �إطالق برنامج �أوبرا وينفري قبل  16عاما(((.

-1زكريا بيتية ،القيم الرتبوية يف الإعالم الف�ضائي اللبناين نحو منهج �إعالمي تربوي ،دكتوراه ،كلية الإعالم ،جامعة اجلنان،
� ،2012ص257 .
� -2ص231 .
www.biography.com -3
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برنامج د� .أوز :Dr OZ

�أ�ضخ ��م برنام ��ج �صحي في العالم يعر�ض عل ��ى قناة  ، MBC4ل�صاحب ��ه «محمد �أوز» الذي
ب ��د�أ بتقديم فقرة في برنام ��ج «�أوبرا وينفري» على مدار  5ف�صول من البرنامج .وبناء على النجاح
الكبير الذي حققه قررت �شركة �إنتاج «�أوبرا» �أن تخ�ص�ص له برنامج خا�ص تحت عنوان ()Dr OZ
وذلك منذ  2009ولغاية ال�سنة.
ا�ستط ��اع ه ��ذا البرنامج ال ��ذي يذاع يوميا ف ��ي �أمريكا ويعتم ��د على حاالت مر�ضي ��ة واقعية،
وبا�ستخ ��دام و�سيل ��ة العر� ��ض الب�ص ��ري المرح� ،أن يناف� ��س ،ومنذ ال�شه ��ر الأول ،برنام ��ج الدكتور
في ��ل ويه ��دد مكانته كونه �أكث ��ر برنامج طبي م�شاهد ًة ف ��ي �أمريكا خالل ع ��ام 2009م ،وما لبث �أن
ذاع ��ت �شهرة البرنامج ليكون �أ�ضخم و�أ�شهر برنامج �صحي على م�ستوى العالم ،حتى �إنه يبث الآن
في  45دولة(((.
برنامج The Doctors

�ضم ��ن موجة البرام ��ج «الم�ستوردة» قلب ًا وقالب� � ًا و�صل �إلى �شا�شات ا إلع�ل�ام العربي الن�سخة
العربية من برنامج  The Doctorsالأمريكي((( وذلك عبر �شا�شة -الأم تي في -اللبنانية في دورة
برام ��ج  2011حيث ّتم �ش ��راء حقوق العر�ض و�أجرت المحطة كافة التح�ضيرات لإطالقه بعد ما ّتم
�إدخال تعديالت عليه لتتما�شى �صيغتُه العربية مع الحياة ال�شرق �أو�سطية
يق� � ّدم �أع�ض ��اء الفري ��ق الطب ��ي المك ّون م ��ن ثالثة �أطب ��اء وطبيب ��ة ،طبيب �أمرا� ��ض جلدية،
اخت�صا�صي ��ة تولي ��د ون�سائ ��ي ،اخت�صا�صي جراح ��ة تجميل واخت�صا�ص ��ي طب الأطف ��ال الم�شورة
والن�صائ ��ح الطبية ب�أ�سلوب مب�سط ي�سه ��ل فهمه وا�ستيعابه بلغة مفهوم ��ة وبعيدة عن الملل .ح�سب
مق ��دم البرنام ��ج د .موري�س دح ��داح «هَ � َ�دف « »THE DOCTORSالتوعية �أكثر م ��ن �أن َي ُح َّل
م�ش � َ
�اكل معين ًة .فم ��ن الواجب معرف ��ة النا�س متى يجب الأخذ ب ��ر�أي الطبيب والقي ��ام با�ست�شارته
والتوقيت المنا�سب للذهاب �إليه»(((.
www.mbc.net -1

-2برنامج حواري �أمريكي ،يتم بثه يوميا يف الواليات املتحدة الأمريكية وكندا و�أيرلندا وال�سويد وفنلندا .بد أ� بثه يوم � 8سبتمرب
� .2008أنتج الربنامج بامل�ساعدة من فيل وجي ماكغرو ,ويتم توزيعه من خالل �شبكة �سي بي ا�س التلفزيونية للتوزيع �إن هذا
املفهوم (والذي ن�ش�أ من م�سل�سل الدكتور فيل) يركز يف الأ�سا�س على الق�ضايا ال�صحية والطبية ،حيث يناق�ش فريق من املهنيني
الطبيني ق�ضايا �صحية خمتلفة ويقومون بالإجابة على �أ�سئلة امل�شاهدين والتي قد يتحرج البع�ض يف �أن ي�س�ألها لأطبائهم
ال�شخ�صيني
 -3جملة جميلة� ،شباط  ،2011قطر
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ح�س ��ب المنتج المن ّفذ للبرنامج مي�ش ��ال �سنان «كانت ك ّل حلقة تبد�أ بجمل ��ة تنبيه ّية الى كون
ال�صحي .فق ��د كان ُي َ
قتطع منه
البرنام ��ج ال يه ��دف لغايات غير تل ��ك المتع ّلقة بالتوجي ��ه واالر�شاد
ّ
ك ّل ك�ل�ام لطبي ��ب ي�س ّوق لنف�سه �أو لعمل ّيات ��ه �أو � ّأي كالم يتع ّلق ب�شكل مبا�ش ��ر �أو غير مبا�شر بالأمور
توقيف ب ِّثه في
الدعائ ّي ��ة ،ول ��م ُتع َر�ض �سوى المعلوم ��ات الط ّب ّية البحتة»((( .ولكن هذا لم يمن ��ع من ِ
الم�سجلة �أ�سما�ؤهم في النقابة
لبنان بعد قرار نقابة الأطباء الذي ت�ضمن عدم م�شاركة كل الأطباء
َّ
(((
عبر و�سائل الإعالم� ،ضيوف ًا �أو مقدمين .
الأم ��ر الذي دفع بال�شركة المنتجة  Studiovisionالتي تملك ح�صري ًا حقوق �إنتاج الن�سخة
ت�ضم �أط ّباء من جن�سي ��ات عربية مختلفة،
العربي ��ة من البرنام ��ج ،ب�إنتاج ن�سخة في تلفزيون دب ��ي ّ
بالتزامن مع ا�ستمرار عر�ض البرنامج على  MTVمع �أط ّباء لبنانيين .ونظر ًا للنجاح الكبير الذي
يح�ص ��ده البرنام ��ج في الدول العربية ،وخ�صو�ص ��ا في الإمارات وال�سعودي ��ة وم�صر ،تدر�س �شركة
ليتم عر�ضها على محطات تبثّ في تلك
� Studiovisionإمكاني ��ة �إنتاج ن�سخ �أخرى من البرنام ��جّ ،
البلدان(((.
برامج محلية  /تليفزيونية
برنامج  :الزم تعرف

مقا ِب َل ال َقا َل ِب المعا�صر للبرامج ال�صحية مع  The Doctorsعلى محطة «الأم تي في» َخ َط ْت
خطوات جريئ ًة جد ًا
اللبناني ُة للإر�سال
واختارت الثقافة الجن�سية والإر�شادات الطبية للثنائي حول
ْ
ٍ
كل م ��ا يتعل ��ق بالحياة الجن�سي ��ة الحميمة التي تجمعهما وذلك في برنام ��ج «الزم تعرف» الذي كان
ُي َب ��ثَّ َّ
أحد عند العا�شرة م�سا ًء ،من تقديم اخت�صا�ص ��ي �أمرا�ض ن�سائية وتوليد و�أخ�صائية
كل نه ��ا ِر � ٍ
�صحة جن�سية.
ق� � ّد َم «الزم تع ��رف» مجموعة حلق ��ات« ،اجتازت في جر�أته ��ا ال َف َّجة ،كل ما يمك ��ن �أن يتوقعه
الم�شاهد العربي؛ �إذ لم يتورع منتجو البرنامج ،من الخو�ض �أمام الم�شاهدين ،في تفا�صيل جن�سية
ح�سا�سة عند المر�أة والرجل؛ يكاد المر ُء يخْ َج ُل وهو ي�سمعها على انفراد من الطبيب المخت�ص»(((.
 Alkalima onlin -1لهذه الأ�سباب ّمت �إيقاف برنامج “THE DOCTORS”...مي�شال �سنان :ما ح�صل كان بالت�أكيد ردّة فعل
2012-6-21 /
 -2النهار 6 ،متوز  ،2012ما هي الأ�سباب احلقيقية لتوقف برنامج « ”The Doctorsعرب “الأم تي يف”؟
�“ ،http://www.kesserwen.org/n/news.php?id=5717 -3أم تي يف” تو�ضح  The Dotorsم�ستمر على �شا�شتنا!
 8 ،http://www.alriyadh.com/708065 -4فرباير  ،2012علي �سعيد  :برنامج «الزم تعرف»� :إباحية جن�سية حتت �شعار «ال
حياء يف البزن�س»!
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البرنام ��ج يعتمد على تقديم �شه ��ادات ل�شباب وبنات ،رجال ون�ساء ،يفتق ��دون �إلى الح�شمة،
ويجه ��رون ب�آراء واعتراف ��ات ال تراعي الذوق العام ،وال تحترم خ�صو�صي ��ات النا�س ،ويبدو الجن�س
ي�ضرب عر�ض
ه ��و المحور الأ�سا�س والهدف النهائ ��ي لهذا البرنامج ،لي�ؤكد �أنه برنام ��ج (�إباحي) ِ
الحائط ب�أخالق المجتمع اللبناني و�أخالقيات وتقاليد المجتمعات العربية(((.
اختلف ��ت الآراء حول البرنامج ،وعلى عك�س ما �سبق كانت هناك �آراء ترى في م�ضمونه توعية
�ضرورية حيث كان هناك على �سبيل المثال وقفة مع «�أ�ساليب منع الحمل والأفكار المنت�شرة حولها»
حي ��ث ّتم تو�ضي ��ح الكثير من الأمور التي يتكل ��م عنها النا�س ويعتمدوها ك�أ�سل ��وب حياة وهي خط�أ،
وذهب البع�ض �إلى الإ�شادة بالبرنامج وبالمعلومات الذي يقدمها واعتراف ًا منهم ب�أنه لو توفرت لهم
ه ��ذه المعلومات من قبل لكانوا وفروا الكثير من الآالم وخا�صة تلك الناجمة عن انتقال عدوى عبر
العالقة الجن�سية �أو الحمل عن طريق الخط�أ(((.
�أم ��ام ه ��ذا االنق�س ��ام الحاد �ض ��د البرنام ��ج كان للمجل�س الوطن ��ي للإعالم تو�صي ��ة ب�إلزام
الم�ؤ�س�س ��ة اللبناني ��ة للإر�سال بح�ص ��ر توقيت بثه بعد ال�ساعة العا�ش ��رة والن�صف م�ساء ،وعدم بث
الإعالن ��ات الترويجي ��ة للبرنامج قب ��ل التا�سعة والن�صف م�س ��اء((( كونه يعال ��ج الموا�ضيع الجن�سية
وغيره ��ا والمقدم ��ان الطبيب ��ان يعر�ضانه ��ا بالم�صطلحات العلمي ��ة عموما ب�ص ��ورة �سطحية على
ال�صعيد العلمي وهي من المفتر�ض �أن تكون مخ�ص�صة للكبار والبالغين.
ر�صد للبرامج التلفزيونية ال�صحية (خالل ا�سبوع الر�صد)
الأم تي في � :ضمن الفترة المبا�شرة من Alive MTV

(((

 : Eat-rightم ��ن � Balanceإلى � eat rightستة محطات للتغذية مع خبيرتي التغذية «نتالي
ياغ ��ي» و «رن ��دا فهد» ،موا�ضيع ون�صائح هامة ،حول تنظيم الحمي ��ة والطعام ال�سليم ونظام الغذاء
ال�صحيح ،مع ات�صاالت وتوا�صل وم�سابقات مع الم�شاهدين ،المدة الزمنية  13 :دقيقة.
 :Clinicث�ل�اث محطات �أ�سبوعي ��ة ،كل اثنين ،و�أربعاء ،و�سبت ،مع ه ��ذه الفقرة التي تتناول
الم�شاكل والأمرا�ض ال�صحية ،والن�صائح والإر�شادات ،والإجابة على �أ�سئلة الم�شاهدين ،مع اطباء
،http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/247935-1

 ،2011-11-22عمار �أبو عابد “ :الزم تعرف” �إثارة

جمانية وحماولة جلذب امل�شاهد ب�أي ثمن !
 2011-01-7 /http://bisara7a.com -2ر�أي -ثقافة جن�سية مطلوب معرفتها وبرنامج الزم تعرف ي�ضيء عليها ،فمن يريد
تعتيم عقول ال�شعوب العربية؟
 -3تقرير املجل�س الوطني للإعالم عن «الربامج اجلن�سية»� 22 ،شباط lebanonfiles.com ،2012
www.mtv.com.lb -4
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من مختلف الميادين ،المدة الزمنية  12 :دقيقة.
(((
تلفزيون  : otvغياب تام لل�صحة من البرامج والفقرات
(((
تلفزيون الجديد  :غياب تام لل�صحة من البرامج والفقرات
(((
تلفزيون المنار  :تحت عنوان ال�صحة يندرج برنامجان
ال�صح ��ي للفت ��رة الم�سائية ف ��ي تلفزي ��ون المنار ،م ��دة الحلقة �ساعة
�أوك�سجي ��ن :البرنام ��ج ِّ
تلفزيوني ��ة ،غير مبا�ش ��ر بمعظمهُ ،ي َب ��ثُّ ال�ساع َة ال�ساد�س ��ة والن�صف م�سا ًء ،ي ��وم الثالثاء ،تقديم
«فاطمة المقداد».
أربع رئي�سية :
تتوزع فقراته بين � ٍ
فقرة «جديد ال�صحة» وهي عبارة عن تقرير �صحي م�ستقى من وكاالت الأنباء العالمية؛
فق ��رة «�آراء وجدليات» تتن ��اول عر�ض تقرير يتناقله الإعالم في الخ ��ارج وم�ستقى من �شبكة
الأنترن ��ت وي ��دور ح ��ول مو�ضوع �صح ��ي مثير للجدل ث ��م ا�ست�ضاف ��ة مخت�صين لمناق�ش ��ة المو�ضوع
واال�ستماع �إلى ر�أي العلم حوله.
فق ��رة «مل ��ف اليوم»َ :و ْق َف ٌة مط َّولة ح ��ول ٍّ
ملف �صحي َت ِت ُّم مناق�شته ف ��ي العمق مع �أحد الأطباء
واالخت�صا�صيين ،ي�شارك فيها بع�ض ال�ضيوف الح�ضور من �أ�صحاب التجارب.
فقرة «�صحت ��ك م�س�ؤوليتك» وهي تطبيق لمهارات الرعاية الطبية وال�صحية وحتى الإ�سعافية
والتي يحتاج كل واحد منا لممار�ستها داخل المنزل.
�صحت ��ك نعم ��ة  :برنامج طب ��ي  -تثقيفي ،من �إعداد وتقدي ��م «�آمنة الب ��زال» و «ب�شرى �سعد»
و«يو�سف حمدان» ،يبث نهار الجمعة على قناة المنار الأر�ضية والف�ضائية ال�ساعة  8:30م والإعادة
نهار االثنين 12ظ على الأر�ضية ونهار ال�سبت 12:30ظ على الف�ضائية.
َي ْل ِقي البرنامج ال�ضو َء على �أبرز الم�شاكل ال�صحية التي ت ُه ُّم النا�س في قالب َف ِّني يقدمه ثالثة
م ��ن �أهل الطب وال�صيدل ��ة واالخت�صا�ص ،ي�ست�ضيفون �إ�سبوعيا مجموعة م ��ن الأطباء وال�صيادلة،
م ��ع عينات من مر�ضى يعانون م ��ن الأمرا�ض التي يتم تناولها� ،إ�ضافة �إلى ا�ست�ضافة اخت�صا�صيات
ف ��ي مجال التغذية .يتن ��اول البرنامج �أي�ضا المفاهيم الخاطئة عن الط ��ب من خالل فقرة «�صح �أو
خط� ��أ» و فقرة «اح ��ذر» التي ُت ْع َنى بت�صحي ��ح المعلومات والنظريات الخاطئ ��ة المعتمدة في الحياة
www.otv.com.lb -1

www.aljadeed.tv -2

www.almanar.com.lb -3
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اليومي ��ة  .وفق ��رة «ببيوتنا» تلقي ال�ضوء على �أنماط الحياة اليومي ��ة للإ�ستفادة منها في فن العالج
والوقاية ال�صحية المنزلية  .كما تتابع فقرة «�آخر الأبحاث» كل ما يطر�أ على ال�ساحة الطبية محلي ًا
وعربي ًا ودولي ًا في عالم الطب الحديث والطب التكميلي .كذلك للم�شاهدين ح�صة في البرنامج من
خالل اال�ستماع �إليهم والرد على ا�ستف�ساراتهم بالإ�ضافة �إلى عر�ض م�شاركاتهم في مواقع التوا�صل
االجتماعي على �شبكة االنترنت
تلفزي ��ون اللبناني ��ة لالر�سال  :غياب ت ��ام للبرامج والفقرات ال�صح ّية عب ��ر �أثير المحطة في
(((
توج ُد زاوي ٌة تن�شر �أخبار ًا طبية تحت عنوان «العيادة ال�صحية» عبر موقع القناة االلكتروني
حين ّ
(((
تلفزيون الم�ستقبل  :عبر فترة البرنامج اليومي المبا�شر «عالم ال�صباح»
فقرة «ع�صحة ال�سالمة» ،تقدمها «روى الأطر�ش» لمدة  13دقيقة،
فقرة «خفيف نظيف» ،تقدمها د .كارال حبيب مراد ،لمدة  13دقيقة
برامج �إذاعية
�سنعر� ��ض لنماذج متع ��ددة من برام ��ج �إذاعية حول العال ��م ،ونتوقف عن ��د العر�ض الإذاعي
المحلي الخا�ص بالبرمجة الإذاعية ال�صحية وذلك خالل عملية الر�صد الإذاعي التي قمنا بها من
 – 2015/02/16ولغاية 2015/02/22
�ألو ما�شا
لربم ��ا ن�ستطيع الق ��ول �أنه من البرامج الرائ ��دة الإذاعية ،الذي ّ
�سطرت م ��ن خالله الإذاعة
الفرن�سية �أنموذج العمل الأول الذي يقوم به الطبيب  :اال�ستماع لألم المري�ض.
لم ��دة � 27سنة متوا�صلة ،م ��ن  1977ولغاية  ،2006بقي برنامج «ما�ش ��ا بيرانجيه(((» ال�شهير
«�أل ��و ما�شا» ي�ستقبل ات�صاالت النا�س عبر �أثير �إذاعة فرن�س ��ا الداخلية «فران�س انتر» ،للحديث عن
وحدتهم ،وم�شاكلهم النف�سية والمجتمعية.
�أول م ��ن فتح الميكروفون للقل ��وب الوحيدة المتعبة ،من منت�صف الليل للواحدة �صباح ًا كانت
«ما�شا» تن�صت لأولئك الذين ال يعرفون النوم ،ل�ساهري الليل مثل �سائقي ال�شاحنات ،الممر�ضات،
العازبات اللواتي يعانين الوحدة ،الأمهات اللواتي يعانين من م�شاكل �أ�سرية.
www.lbcgroup.tv -1

www.futurtvnetwork.com -2
Macha Béranger -3
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لطالم ��ا رف�ض ��ت «ملكة الليل» ،اللقب ال ��ذي �أطلقه عليها �أ�صدقا�ؤها ،الق ��ول انها تقارب علم
(((
النف�س عبر برنامجها بل كانت ت�سجل فقط ح�ضور ومرافقة في الليل
مع الذات
برنامج �إذاعي نف�سي يعنى بال�صحة النف�سية ،نرى فيه ن�سخة حديثة علمية لما حاولت القيام
به «ما�شا» ببرنامجها .يقدمه االخت�صا�صي النف�سي واخت�صا�صي العالقات با�سل الحمد على راديو
البل ��د  92.4اف ام(.الأردن) لم ��دة �ساعة ون�صف م�ساء .وح�سب ُم ِع ��دٍّ ومقدِّ م البرنامج «ال ي�سعى
«مع الذات» �إلى �أن يكون بدي ًال عن العالج النف�سي والإر�شاد النف�سي وهو ال يق ّدم نف�سه على �أنه حل
للم�ش ��اكل النف�سية واالجتماعية بل دوره الأ�سا�سي التوعية والتثقي ��ف في موا�ضيع ال�صحة النف�سية
وهو دور م�ساند للطبيب والمر�شد والمعالج»(((.
ال�صحة اولوية Priorité santé

م ��ع البرنام ��ج التالي نتوقف عن ��د أُ�نموذج البرنام ��ج ال�صحي الذي يهت ��م بالوقاية ال�صحية
العام ��ة« .ال�صح ��ة أ� ْو َلو ّية» هو برنامج �صحي يعر�ض من االثنين ولغاي ��ة الجمعة من التا�سعة وع�شر
دقائ ��ق ولغاي ��ة التا�سعة والن�صف عبر �إذاعة فرن�سا الدولية (منذ اكتوبر  )2014ببث يغطي باري�س
ويتوج ��ه للعالم الخارجي وبالذات قارة �أفريقيا تع� � ُّده وتقدمه «كلير ايدون»((( .يقوم البرنامج على
ا�ست�ضاف ��ة اخت�صا�صيين ال�صحة وعر�ض ريبورتاجات �إذاعية وفق ��رات تتناول �آخر الإنجازات في
عال ��م الط ��ب والعالج� ،ضمن ر�ؤية وهدف واحد  :ن�شر الوعي الطب ��ي عند الجمهور وتعزيز معرفته
بحقه باال�ست�شفاء وبالح�صول على الطريقة ال ُم ْثلى للعالج من المر�ض(((.
�إذاعة ال�صحة العامة

«�إذاعة ال�صحة العامة » �إنه النموذج المثالي لما ن�ستطيع ت�سميته �إذاعة طبية متخ�ص�صة.
ق�س ��م الجمهور �إلى فئات مختلفة ح�س ��ب العمر واالهتمامات المتنوعة بي ��ن الريا�ضة،وحتى اللغة
ُي َّ
الأجنبية في محاولة لتغطية كل ت�شعبات الإختالف الممكن عند الجمهور الم�ستمع.
ب�شعاره ��ا «الإذاع ��ة التي تهتم ب�صحتك» ،تقدم «�إذاعة ال�صح ��ة العامة» منذ  2006باقة من
(((

_1 - w ww.gala.fr/l_actu/news_de_stars/portrait_macha_beranger_plongee_au_caeur_de_la
nuit_177988
« -2مع الذات» ،برنامج �إذاعي عن ال�صحة النف�سيةhttp://www.alghad.com ،
Claire Hédon -3
www.rfi.fr -4

La radio qui vous veut du bien../http://www.publicsante.com -5
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الب ��ث الإذاع ��ي المتخ�ص�ص ب�ش� ��ؤون ال�صحة وفق قاعدة المعادلة التالي ��ة  % 50 :مو�سيقى % 50 /
�صحة ،وفق الئحة التخ�ص�صات التالية :
�صح ��ة عامة «تغذية وا�ستهالك» :تتوجه ببرامجه ��ا لجمهور وا�سع يهتم بالحفاظ على �صحته
من خالل العناية بالغذاء وذلك �ضمن قالب مو�سيقي معا�صر.
�صح ��ة عامة «ا�سترخاء» :محط ��ة �إذاعية قائمة على المو�سيقى الهادئ ��ة وفقرات �إذاعية عن
ال�صحة العامة
�صح ��ة عام ��ة «جيل الم�سني ��ن» :تتميز باختي ��ار الفق ��رات الإذاعية بم�ضمونه ��ا وبالمو�سيقى
المرافقة لها الموجهة لفئة الم�سنين
�صحة عامة «ترفيه وريا�ضة» :تتوجه لجمهور يهتم بمتابعة الأخبار المخت�صة ب�ش�ؤون الريا�ضة
والترفيه �ضمن برمجة مو�سيقية ناب�ضة بالحياة
�صحة عامة «الأ�سرة» :تقدم برامج ت�ستهدف الن�ساء خا�صة بالتناوب مع فقرات تتعلق بالحياة
العائلية �ضمن برمجة مو�سيقية هادئة تتنا�سب مع الموا�ضيع المطروحة.
�صح ��ة عام ��ة «حياة جن�سي ��ة» :تتوجه لجمه ��ور يهتم بالبرام ��ج المتعلقة بال�صح ��ة الجن�سية
ترافقها مو�سيقى منا�سبة
�صح ��ة عامة بالإنكليزية تقدم ن�سخة من برامجها باللغة االنكليزية تحت �شعارها الأ�سا�سي :
� % 50أخبار �صحية و  % 50مو�سيقى.
لربم ��ا هنا من المفتر�ض �أن نقتب�س -عرب ًا وم�شرقيين -من هذه التجربة الفريدة والناجحة
في عالم البث الإذاعي المتخ�ص�ص عبر الأنترنت.
برامج �إذاعية محلية �صحية (خالل ا�سبوع الر�صد)

�إذاعة لبنان الحر � 102.5 - 102.3 :أف �أم
�صيدلية لبن ��ان الحر ،تقديم جان حد�شيتي ،برنامج متخ�ص�ص علمي طبي يتناول كل جديد
ومفيد في عالم الطب وال�صحة العامة .كل �أربعاء ال�ساعة الرابعة من بعد الظهر.
(((
�إذاعة الفجر � 107.7 – 104.9 – 100.7:أف �أم
قم ��ح وملعقة ع�سل ،مع ميرف ��ت رم�ضان ،الطريق �إلى الر�شاقة هاج� ��س الدرا�سات الغذائية
(((
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الحديث ��ة فما هو م ��دى �صحتها ودقتها؟ مع �ضيف ��ة البرنامج اخت�صا�صية التغذي ��ة :مي برهومي»،
الأربع ��اء بعد موجز العا�شرة والن�صف �صباح ًا ويعاد يومي الجمعة عند الرابعة م�ساء وال�سبت عند
الثامنة والن�صف م�ساء.
الح َكم ال�صحية للعب ��ادات ك ِّلها ،مع �ضيف
الطبي ��ب الأول ،مع ميرفت رم�ض ��ان ،برنامج عن ِ
البرنام ��ج الثاب ��ت «يون�س عب ��د الرزاق» ،الثالث ��اء ،الثانية ع�شرة ظه ��ر ًا ،و ُيعاد الخمي� ��س التا�سعة
والن�صف م�ساء ،وال�سبت الثانية ع�شرة والن�صف ظهر ًا ً.
(((
�إذاعة النور � 92.2 – 91.9 – 91.7 :أف �أم
�صحت ��ك بالدنى � /إعداد وتقديم �آمال �أتات ،برنامج يتناول موا�ضيع �صحية وغذائية مختلفة
عبر لقاءات وفقرات غنية ومتنوعة ،الخمي�س الثانية ع�شرة ظهر ًا وع�شر دقائق.
(((
�إذاعة �صوت لبنان � 100.5 – 100.3 :أف �أم
كلينيك �صوت لبنان ،مع �سميرة ق�صابلي من ّير ،يومي ًا ما عدا ال�سبت والأحد ،ال�ساعة الحادية
ع�شرة وع�شرين دقيقة.
(((
�إذاعة �صوت لبنان (الإذاعة) � 93.3 :أف �أم
كليني ��ك �صوت لبن ��ان ،مع روني الخوري ،موا�ضي ��ع طبية في حوارات م ��ع اخت�صا�صيين ،كل
ثالثاء وخمي�س العا�شرة وع�شر دقائق و الثانية ع�شرة ظهر ًا وع�شر دقائق
مع �أطيب تحيات �سو�سن ،ال�صحة والغذاء ال�سليم في ن�صائح لفريق  Diet Centerمبا�شرة
على الهواء كل يوم جمعة ال�ساعة التا�سعة و 20دقيقة.
(((
�إذاعة ال�شرق � 88.7 :أف �أم
فق ��رة «�ألو دكت ��ور»  :يوم الأربعاء �ضمن الفترة الإذاعية ال�صباحية ،مع «�إيلين �شديد خليفة»،
بعد موجز الحادية ع�شرة �صباح ًا ولغاية الثانية ع�شرة ظهر ًا.
فقرة «ا�ست�شارة طبيب»  :يوم الأربعاء �ضمن فترة بعد الظهر الإذاعية ،مع «مي�سم درزي» بعد
موجز الخام�سة ولغاية الخام�سة والن�صف.
مالحظات الر�ص ��د للبرمجة الإذاعي ��ة المرئي ��ة والم�سموعة ال�صحية
ن�ستطي ��ع �أنْ ُن َل ِّخ� َ��ص
ٍ
بالتالي :لغة علمية مب�سطة،
www.alnour.com.lb -1
www.vdl.me -2
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ال�ص� � َورِي والأمثل ��ة ال�شعبي ��ة لمقاربة
االعتم ��اد عل ��ى االخت�صا�صيي ��ن واال�ستعان ��ة بال�شرح ُّ
المو�ض ��وع عن ��د المتلقي ،فتح المجال لأ�سئلة ولمداخالت الجمه ��ور عن طريق الهاتف وعن طريق
الر�سائ ��ل الن�صية ومواق ��ع التوا�صل االجتماعي للمحطات المعني ��ة ،الت�سل�سل بمحا ِو ِر البرامج من
�شرح ال َم َر�ض وعوار�ضه و�أ�سبابه� ،إلى ُ�س ُبل المعالجة و�شرح تفا�صيلها� ،إلى �سبل الوقاية.
تو�ضي ��ح المعلوم ��ات المتوارثة «الثقاف ��ة ال�شعبية» ح ��ول الأمرا�ض و�سبل نق ��ل العدوى فيها،
والحماية والوقاية منها.
خدمات الكترونية طبية
مواقع الكترونية طبية:

ن�شي ��ر على �سبيل المثال �إلى موق ��ع «الطبي  »altibbi.comالذي يق ��دم نف�سه «�أكبر من�صة
الكترونية للأطباء والم�ستخدمين العرب» لالطالع على �آخر المعلومات الطبية وال�صحية ،للتوا�صل
م ��ع الأطب ��اء مبا�شرة وللتوا�صل مع الآخرين بالأمور ال�صحية .موق ��ع يقدم نوافذ متعددة مت�شعبة :
دليل طبي  -مو�سوعة الأدوية  -طب و�صحة � -صحة العائلة  -اللياقة والجمال مع النافذة الأ�سا�سية
للتفاعل مع الم�ستخدمين (ا�سئلة و�أجوبة)(((.
«كل يوم معلومة طبية» ،موقع طبي �آخر �أن�شىء في  2010من �أجل العمل على �إثراء المحتوي
العرب ��ي من المعلومات العلمية الطبي ��ة الموثوقة ذات الم�صداقية «من�صة متكاملة تلبي احتياجات
الجمهور العربي من المعلومات ال�صحية والطبية على الإنترنت ،حيث يقوم بن�شر معلومات ح�صرية
وم َو َّث َقة عن �آخر التطورات الطبية في المجاالت المتنوعة التي تهم المري�ض والطبيب»(((.
تطبيقات الهواتف الذكية للأغرا�ض ال�صحية
تت�ساب ��ق �شركات الهواتف الذكية على و�ضع التطبيقات والبرامج التي تهتم بال�صحة الفردية
وباللياق ��ة البدني ��ة .بي ��ن قيا�س ال�سع ��رات الحرارية ل ��كل ما يتناول ��ه �صاحب الهات ��ف الذكي� ،إلى
ع ��د الخطوات وبالتال ��ي احت�ساب الوح ��دات الحرارية التي ت ��م حرقها ،نجد برام ��ج �أخرى ت�شرح
الم�صطلحات الطبية.
يتزاي ��د ا�ستخ ��دام ه ��ذه التطبيقات في العال ��م وباتت فوائده ��ا ال�صحية تتع ��دد من تنظيم
مواعي ��د تناول الأدوية و�شرائها �إل ��ى التدريب الطبي وت�شخي�ص �أمرا� ��ض كال�سرطان ».فعن طريق
تطبي ��ق برمج ��ي على الهاتف الذكي با إلم ��كان الم�سح �ضوئي ًا لخطوط ال�شف ��رة الخا�صة بعلبة دواء
www.altibbi.com -1
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معين موجود في المنزل فيتم �إر�سال طلب ال�شراء فور ًا �إلى ال�صيدلية.
كم ��ا يقوم منظ ��ار الهاتف الذك ��ي بالتقاط �صور مكبرة م ��ن بقع «ال�شام ��ات» او بقع «الخال»
الموجودة على �سطح الجلد.وي�ساعد بالتالي بالك�شف عن �سرطان الجلد.
وبوا�سط ��ة �أحد التطبيقات  iRadiologyالذي ي�شمل قاعدة معلومات لأكثر من  500مري�ض
في مجال الت�شخي�ص الإ�شعاعي ،ي�ستطيع الطالب التدرب على ت�شخي�ص �صور الأ�شعة و�أي�ض ًا على
تقييم جهاز الت�صوير الطبقي المحوري و�صور جهاز الرنين المغناطي�سي» (((.
الخاتمة
مج َتمِ ع ًة طبيعة
الثقاف ��ة والمعرفة الطبية المختزن ��ة والمعنى المعطى للن�شاط هي التي ُت َو ِّجه ْ
الإح�سا� ��س بالتع ��ب حتى الج�سدي منه ،حيث نج ��د ما يعرف بالتعب «اللذي ��ذ ،الممتع» الذي ن�شعر
ب ��ه بعد ممار�سة ريا�ضة كالرك�ض على �سبيل المث ��ال .هذا المعنى الإيجابي للتعب الج�سدي يرتبط
حتم� � ًا بخطاب طبي ي�ؤكد على �ضرورة و�أهمية ممار�سة الريا�ضة ،وكذلك يرتبط بثقافة عامة تق ّدر
الم�س�ؤولية الفردية (((.
نح ��ن بحاج ��ة للعمل عل ��ى تن�شيط ه ��ذه الم�س�ؤولية الفردي ��ة بالتوعية الطبية ،ب ��كل ما يتعلق
بالوقاية من المر�ض بوا�سطة خطاب طبي معا�صر من خالل و�سائل الإعالم المتخ�ص�صة وبوا�سطة
برامج ت�أخذ بما اطلق عليه د�« .أوز» ت�سمية «الو�صلة العاطفية بين البرنامج والم�شاهد» والتي يلج أ�
لتحقيقه ��ا من خالل «عر�ض ق�ص�ص واقعية ،وا�ستخ ��دام �أ�سلوب مرح في العر�ض و�إعادة الحما�س
للمعلومة ال�صحية كي ي�شعر بها الجمهور فيت َع َّل ُمها»(((.
الح َمالت الأخي ��رة التي ت َب َّناها وزير
.بي ��ن الخبر ال�صحي الذي يت�ص ��در ن�شرات الأخبار مع َ
ال�صح ��ة العامة اللبناني تحت �شعار �سالمة الغذاء والذي (وح�س ��ب الوزير) كانت «�سيا�سة وزارة،
ف�أ�صبح ��ت �سيا�سية حكومة(((» ،و�أخب ��ار انت�شار الأمرا�ض التي تغزو العال ��م مثل :انفلونزا الطيور،
انفلون ��زا الخنازير وجنون البقر ،وداء الإيدز� ،إلى الحمالت التي تطلقها منظمات ال�صحة الدولية
ووزارات ال�صحة ،مثل حملة مكافحة �سرطان الثدي وغيره ،تبقى البرامج الطبية الناجحة هي تلك
الت ��ي تعط ��ي الم�ساحة للتفاعل مع «المري�ض» مع الباحث عن المعلوم ��ة م�ستمع ًا كان �أم م�شاهد ًا �أم
مت�صفح ًا للأنترنت.
 -1تطبيقات الهواتف الذكية للأغرا�ض الطبية www.dw.de
Marc LORIOL, Séminaire de la sociologie de la santé, CNRS, Paris 1, p. 11 -2
www.biography.com -3
 -4الوكالة الوطنية للإعالم /http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/141326
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بالإرتكاز على درا�سة تتناول المحادثات عبر الو�سائط الإجتماعية (تويتر وفاي�س بوك) حول
برامج التلفزيون((( ،ي�ستوقفنا التالي :
بع ��د ما �أجرت �شرك ��ة  Second Syncالمخت�صة بتحليل المحادث ��ات عبر «تويتر» درا�ستها
ل�صالح موزعي و�شركات الدعاية والإعالن في بريطانيا� ،سنة  ،2013تبين لها التالي :
 % 60من الم�ستخدمين البريطانيين لخدمة «تويتر» يغردون وهم ي�شاهدون التلفاز
ت�سجل خالل �ساعات
 % 40م ��ن اال�ستخ ��دام المرتفع لخدمة «تويت ��ر» في بريطانيا العظم ��ى ّ
الذروة للم�شاهدة ومتابعة البرامج التلفزيونية
 % 90من المحادثات المبا�شرة المتعلقة ببرامج التلفزيون تجري عبر «التويتر»
«الكت ��اب الأبي� ��ض» ه ��و المحاول ��ة الرديف ��ة التي �أجرته ��ا �شرك ��ة  Bristolالمتعل ��ق بتحليل
المحادثات ولكن هذه المرة عبر «الفاي�سبوك» وعلى عدد من البلدان حيث جاءت النتيجة التالية :
على عك�س المتوقع �أغلب المحادثات المتعلقة ببرامج التلفزيون عبر «الفاي�سبوك» تتم خالل
عر�ض البرنامج.
حوالي ¼ جمهور المحطة ين�شر �أو يعلق �أو يكتب ما له عالقة بم�ضمون البرنامج المعرو�ض
حوالي  % 80من محادثات «الفاي�سبوك» المتعلقة ببرامج التلفزيون تتم عبر الهواتف الذكية
كم ��ا وتقدِّ ُم الدرا�سة نموذج� � ًا للن�شاط الذي ي َّت ِب ُع ُه م�ستخ ��دم «الفاي�سبوك» عند متابعته �أحد
البرامج ،يتلخ�ص بالنقاط التالية:
تعليق يحدد فيه ن�شاطه ومتابعته للبرنامج وا�ضع ًا نقطة َت َم ْح ُو ٍر للنقا�شات المحتملة
يبد أ� بو�ضع ٍ
خالل البرنامج �سيقوم بالمتابعة من خالل �إ�شارة التقدير « »Likeلما يقر�أه �أو يكتبه
ينتقل بالمرحلة الثالثة لتو�ضيح «ر�أيه» وللتعليق على ردود الآخرين
يقوم في النهاية بم�شاركة ون�شر ر�أي ا�ستوقفه و�أراد تعميمه.
�إذن للو�ص ��ول �إل ��ى الت�أثير المثالي وللتوعية الطبية المن�ش ��ودة ال بد من دمج ا�ستخدام مواقع
الو�سائ ��ط االجتماعية الخا�صة بالبرامج ال�صحية وتفعي ��ل دور المتلقي الن�شط الذي �سيقوم بدوره
بتعميم المعرفة حوله.
1- Livre Blanc Social TV : Comment la TV génère des conversations sur Facebook? 2014
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