
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.14=  1027 لعام معامل التأثير العربي                                                                                                                        
 8102 يىَيى / أبريم  - عشر انتاسعانعدد  - انسادستانسُت    - دوريت عهًيت يحكًت تصدرها انجًعيت انًصريت نهعالقاث انعايت

 

 
  

  ٍحتهُم َقذٌ نظبهرح اإلقصبء انريزٌ -انسُبسٍ نهًرأح يف انتهفزَىٌ انعًىيٍ اجلزائرٌ احلضىر اإلعالي 

 

 9ص  ... (3الجزائر جامعة ) رضوان بو جمعة /د.أ                                                                         
 (3الجزائر جامعة )راجعً عٌشوش                                                                                

 

 ٌاألخجبر انسهجُخ عهً شجكبد انتىاصم االجتًبعٍ وعالقتهب مبستىي انقهق انسُبسٍ نذي انشجبة انسعىد 
 دراسخ يُذاَُخ عهً عُُخ يٍ انشجبة اجلبيعٍ        

 
 
 

 33ص   ... (اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) سعود آلسعد بن سعود بن محمد  /دم.أ.                                   
                                                        

 

 ىطٍ انعريبأثر اإلعالو املقروء عهً يُظىيخ انقُى يف ان 
     

 73ص   ... (البحرين -الجامعة الخليجية ) أ.م.د/ صابر حارص محمد                                                               
 

 ُىَخ نهًُتج عتأثري استخذاو يفهىو انعالقبد انعبيخ انتسىَقُخ عهً انقًُخ امل 
                                                                  دراسخ عهً عًالء شركبد األنجبٌ انعبيهخ يف انسعىدَخ

 93ص( ...  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) حمد بن ناصر الموسى /د                                             
 

 
 

  ثبنقُىاد انفضبئُخ املتخصصخ نطفماملعبجلخ اإلعاليُخ نهقضبَب انصحُخ وانجُئُخ ثبحلًالد اإلعاليُخ املقذيخ                   
 يب قجم املذرسخ

 323ص( ...  أم القرىجامعة ) إٌمان فتحً عبد المحسند/                                                                       

 ( بور سعيدجامعة ) سلوى علً الجٌارد/                                                                             
 

 

 دراسخ يُذاَُخ -نغتهى انعرثُخ عهً  واَعكبسهثبنهغخ اإلجنهُزَخ  تقُُى انشجبة نذراسخ ختصص اإلعالو  

 367ص...   (اإلمارات - للعلوم والتكنولوجيا العينجامعة ) د/ مٌرهان محسن طنطاوي                                       
 

 شرعُخ شرعُخ وسبئم اإلعالو                                                                                

 203ص( ...  المغرب - عبد المالك السعديجامعة ) د/ عبد السالم أندولسً                                                        

 دراسخ تطجُقُخ عهً اجلًهىر - انعبيخ انعالقبد يطجىعبد فبعهُخ 
 233ص( ...  جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) صقر علً الرحمن عبد رلى                                                        

 :رسبئم عهًُخيهخصبد 
 

 فبعهُخ استخذاو أسبنُت االتصبل انتسىَقٍ املتكبيم يف يصر 

 وحتهُهُخ عهٍ عُُخ يٍ انشركبد انىطُُخ ويتعذدح اجلُسُبددراسخ يُذاَُخ  

 237ص   ( ...األزهرجامعة ) محمد حسنً حسٌن محروس                                                               

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  8102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
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     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمل السابقعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 هللابركات عبد العزٌز محمد عبد  /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -علوم اإلعالم واالتصال أستاذ اإلعالم بقسم 

 

 

 

 يجهت بحىث انعالقاث انعايت انشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت عهًيت يحكًت

 

 2018 ٌونٌو/  أبرٌل - السادسةالسنة  - عشر التاسعالعدد 
 

 

 يؤسسها 

 رئيس يجهس اإلدارةو
   

 حاتى يحًد عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس انتحرير

 انسيد عجىةأ.د/ عهي 

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 انتحرير ايديـر

 / يحًد يعىض إبراهيىأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 واٌعّيد ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب 

  EPRAاال تشب  خ ثـ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 يحًىد يىسف يصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 يساعدو انتحرير                   

 د/ رزق سعد عبد انًعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا يحًد انسُىسيأ.و.د

 و ئيس لسُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ ِشب ن  تب  
 ( ث ) – جبِعخ اٌغ   

  

 د/ سهاد عادل يحًد
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 اٌد/ َصر انديٍ عبد انقادر عثً  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  
 

 عهي حسيٍ انًيهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بدرعهي حًد أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 انًراسالث

 انجًعيت انًصريت نهعالقاث انعايت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 8 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf


1028انجًعيت انًصريت نهعالقاث انعايت © حقىق انطبع   

 جّيع حمىق اٌطجع ِحفىظخ.

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د ا ــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــخد  و ا تٕســبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وثــيت و ــيٍخد  ــىا  ثط  مــخ 
يٌىت ؤيـــخ  و ةٌيـــخد ثّـــب  ـــ   ٌـــه اال تٕســـبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتســـجيً  و ا ـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبد وا ــت جب هبد و طجـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــخ ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ثبٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطجـــــع ٌٍٕســـــوخ اٌّطجى ـــــخ  و اإلٌىت ؤيـــــخ.

 

 اٌت ليُ اٌدوٌ  ٌٍٕسوخ اٌّطجى خ                                                                      
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  السادسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  ةثمانيأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

العممية بأكاديمية البحث العممي تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات  -
وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   لكتروني.ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإل

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعيةدار نشر ( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.العبيكان - المنظومة

 

الدراسات نقدم لمباحثين في  - السادسةفي السنة  والثاني - عشر من المجمة التاسعوفي العدد     
والمساعدين كذلك  المشاركينألساتذة لو  لألساتذة اإلعالمية والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو  ،الباحثين
 .والماجستير الباحثين لمناقشة الدكتوراه

من  –رضوان بو جمعةد/ أ.: لكل من 2جامعة الجزائر من امقدمً  مشترًكا ثًانجد بحففي البداية       
الحضور اإلعالمي السياسي لممرأة "عن: دراسة  اقدم انذموال، )الجزائر(من  راجعي عيشوش، (الجزائر)

 ".في التمفزيون العمومي الجزائري تحميل نقدي لظاىرة اإلقصاء الرمزي
 من -اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة  –سعود بن محمد آل سعودسعد بن  /دأ.م.: أما      

األخبار " ميدانية عمى عينة من الشباب الجامعي  بعنوان: فقدم دراسة( المممكة العربية السعودية)
  ".  السمبية عمى شبكات التواصل االجتماعي وعالقتيا بمستوى القمق السياسي لدى الشباب السعودي

أثر دراسة عن: " ،(مصر)من  - الجامعة الخميجية بالبحرين –صابر حارص محمدد/ أ.م. وقدم:     
 ".اإلعالم المقروء عمى منظومة القيم في الوطن العربي

المممكة )من  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  – حمد بن ناصر الموسىد/  قدمبينما      
تأثير استخدام مفيوم  عن: " األلبان العاممة في السعودية عمى عمالء شركات دراسة ،(العربية السعودية

 ."العالقات العامة التسويقية عمى القيمة المعنوية لممنتج



دراسة مشتركة  تقدم( مصر)من  - أم القرىجامعة  – إيمان فتحي عبد المحسن حسيند/ أما       
المعالجة اإلعالمية لمقضايا  " عن: )مصر( من –جامعة بور سعيد  –د/ سموى عمي إبراهيم الجيار مع 

 ".الصحية والبيئية بالحمالت اإلعالمية المقدمة بالقنوات الفضائية المتخصصة لطفل ما قبل المدرسة
 

        بحثًا بعنوان:  ،(مصر)من  - العينجامعة  – ميرهان محسن محمد السيد طنطاويد/  تبينما قدم     
 ". دراسة ميدانية –تقييم الشباب لدراسة تخصص اإلعالم بالمغة اإلنجميزية وانعكاسو عمى لغتيم العربية "

       

 ورقة عممية، (المغرب)من  –عبد السالم أندلوسي د/ قدم – عبد المالك السعديجامعة ومن       
 ."شرعية شرعنة وسائل اإلعالم" بعنوان:

 من –/ رلى عبد الرحمن عمي صقر  قدمت الباحثة الدكتوراهعمى درجة  اضمن متطمبات حصوليو      
 –من رسالتيا لنيل درجة الماجستير بعنوان: " فاعمية مطبوعات العالقات العامة  الً بحثًا مست)مصر(، 

 دراسة تطبيقية عمى الجميور".
عرًضا لرسالة )مصر( من  –جامعة األزىر  –محروس  حسين محمد حسني وأخيًرا يقدم الباحث/     
دراسة ميدانية وتحميمية  -فاعمية استخدام أساليب االتصال التسويقي المتكامل في مصر ": بعنوان هدكتورا

 عمى عينة من الشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات".
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 ا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.فتخضع جميعي ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي  وأخيرًا وليس آخًرا ندعو      

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الموفق،،                                                                                                             
 

                                                                
 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 
 

 

 

 

 

املعبجلة اإلعالمية للقضبيب الصحية والبيئية ببحلمالت اإلعالمية املقدمة 
 ببلقنوات الفضبئية املتخصصة لطفل مب قبل املدرسة

 

 

 

 
 إعداد

 

إٌمان فتحً عبد المحسن حسٌن د/
 )*(  

سلوى علً إبراهٌم الجٌار د/
 (*)*  

 

 

 
 
 
 

                                                           
)*( 

. انًغبعذ فٍ كهُخ انعهىو االعزًبعُخ ثغبيعخ أو انمشيأعزبر اإلعالو 
 

)**( 
عبيعخ ثىسععُذ -اإلعالو وصمبفخ األطفبل  يذسط

. 
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للقضبيب الصحية والبيئية ببحلمالت اإلعالمية املقدمة ببلقنوات املعبجلة اإلعالمية 
 الفضبئية املتخصصة لطفل مب قبل املدرسة

 

 إٌمان فتحً عبد المحسن د/                                                           
                                                                      dr_emy_17@yahoo.com 

 عبيعخ أو انمشي                                                                                               

 سلوى علً إبراهٌم الجٌار د/                                                           
                                                                     drsalwa12@yahoo.com 

 عبيعخ ثىس ععُذ                                                                                              

ىىىى:خصلمال
وسائؿ اإلعبلـ بصفة عامة والقنوات الفضائية بصفة خاصة عمى مناقشة ،وطرح دأبت كافة         
في عمميات  ميـ، والتي منيا الحمبلت اإلعبلمية لما ليا مف دور برامجيامف خبلؿ  المختمفةالقضايا 

، وتعد وحثيـ عمى تقبؿ أفكار، وأساليب جديدة ، وقدرتيا عمى توعيتيـوذلؾ لمخاطبتيا لمجماىير ،لتنميةا
لفرد وتتضح في مستقبؿ حياة البذرة األولى لمشخصية التي يترعرع عمييا ا ىيمرحمة الطفولة المبكرة 

لذا  ،تكوينية الحاسمة مف حياة اإلنسافالفترة ال ىاولذا كاف االىتماـ بمرحمة الطفولة المبكرة باعتبار  ،الطفؿ
الصحية والبيئية بالحمبلت اإلعبلمية المقدمة  ضرورة دراسة المعالجة اإلعبلمية لمقضايا فاتوجدت الباحث

حيث  ،وىذا ما يعطى ىذه الدراسة أىمية خاصةبالقنوات الفضائية المتخصصة لطفؿ ما قبؿ المدرسة، 
  .الموضوع مف زاوية جديدة تتناول تافأف الباحث
اإلعبلمية لمقضايا ومف ىنا تبمورت مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيسي اآلتي: "ما المعالجة       

 .الصحية والبيئية بالحمبلت اإلعبلمية المقدمة بالقنوات الفضائية المتخصصة لطفؿ ما قبؿ المدرسة؟"
المعالجة اإلعبلمية لمقضايا الصحية والبيئية بالحمبلت اإلعبلمية المقدمة بالقنوات الدراسة  تستيدفوا   

 -:خبلؿ الفضائية المتخصصة لطفؿ ما قبؿ المدرسة، وذلؾ مف
 .التي تناولتيا الحمبلت اإلعبلمية محؿ الدراسة لصحية والبيئيةأىـ القضايا ارصد  (1)
 .الحمبلت اإلعبلمية محؿ الدراسةرسائؿ األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا  التعرؼ عمى  (2)
معرفة المعالجة  مف خبلليا إلى تافسعى الباحثت، و ذه الدراسة إلى الدراسات الوصفيةتنتمي ى     

اإلعبلمية لمقضايا الصحية والبيئية بالحمبلت اإلعبلمية المقدمة بالقنوات الفضائية المتخصصة لطفؿ ما 
 الحمبلت اإلعبلمية محتوى بعض لمسحبشقو التحميمي  منيج المسح بالعينةعمى  اعتمدتوا قبؿ المدرسة،

، المحور( المصرية الحياة، الفضائية األوليعبر قنوات ) تـ بثيا( حممة اعبلمية 19)بمغ عددىاوالتي 
تـ االعتماد عمى تحميؿ و  .ـ32/9/2217حتى و ـ 1/7/2217بدأت مف  والتى تـ بثيا فى الفترة التى

لوصؼ المحتوى الظاىر والصريح لمحمبلت اإلعبلمية لمعرفة Content analysis المضموف 
عمى تساؤالت الدراسة وطبقًا لمتصنيفات الموضوعية وذلؾ لئلجابة  ،المعمومات والقضايا الصحية والبيئية

 .التي تـ تحديدىا في الدراسة
 :إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا توصمت الدراسةو 

كؿ حممة عمى معالجة  تشتمماقد فتنوعت القضايا الصحية التى ناقشتيا الحمبلت اإلعبلمية  -1
التدخيف السمبى وآثاره السمبية ) :قضاياحتمت واأكثر مف قضية مف القضايا، حيث وضح ذلؾ 
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الحمبلت  في التي وردت القضايا الصحية لطفؿ ماقبؿ المدرسةمقدمة  (عمى صحة الطفؿ
( مشيد 4تناولت ىذه القضية ) التيعدد المشاىد  إجماليحيث بمغ  ،اإلعبلمية عينة الدراسة

 وقمة النشاط البدنىالوزف الزائد يمييا فى الترتيب الثانى قضيتى )%(، 13.8بنسبة بمغت )
خطورة تناوؿ الوجبات الجاىزة مف أماكف غير  ،فى النـو ومدى تأثيره عمى صحة الطفؿ واآلفراط

 .%( لكؿ منيما12.3ىد بنسبة بمغت )( مشا3بواقع ) صحية ألنيا تضر الجياز المناعى لمجسـ
تموث المياه راسة )لحمبلت اإلعبلمية عينة الدجاءت فى مقدمة القضايا البيئية التى ناقشتيا ا -2

الخزانات الخاصة بالشرب وكيفية تنظيفيا وتعقيميا بمحموؿ الكمور لكى تصبح خالية مف البكتريا 
 التيعدد المشاىد  إجمالي،حيث بمغ %(25بنسبة بمغت ) والفيروسات المسببة لؤلمراض الخطيرة

 البيئية األخرى قضاياالعدد المشاىد المرتبطة ب إجمالي( مشيد وذلؾ مف 3تناولت ىذه القضية )
استخداـ )سوء  ايمييا فى الترتيب الثانى قضيت، ناقشتيا الحمبلت اإلعبلمية عينة الدراسة التي

( لمتخمص مف الحشرات  واآلفات التى )بالزيادة أو النقص ف لممبيدات الحشرية السامةالمزارعي
الحرص عمى  -يف بالمكاف تأثيرىا عمى صحة اإلطفاؿ  المحيطتضر المحاصيؿ ومدى 

التخمص مف عبوات  المبيدات عقب أستخداميا بطريقة صحيحة وأرتدا المبلبس  المناسب أثناء 
 .%(16.7( مشيد بنسبة )2(، بواقع )الرش
ىالمقدمة:

أصبح اإلنساف أكثر مف أي وقت مضى في حاجة إلى الكثير مف المعمومات عف العديد مف       
، والتطور ده، خاصة في ظؿ السموات المفتوحةو أف ُيمـ بيا بمفر الموضوعات، والقضايا التي يصعب عمي

لمحصوؿ  ميماً الذي حدث في حياة اإلنساف، وأدى إلى اعتماده عمى وسائؿ اإلعبلـ باعتبارىا مصدرًا 
 ،ت الفضائية بصفة خاصة عمى مناقشةدأبت كافة وسائؿ اإلعبلـ بصفة عامة والقنوا، عمى المعمومات
في  ميـ، والتي منيا الحمبلت اإلعبلمية لما ليا مف دور برامجيامف خبلؿ  تمفةالمخوطرح القضايا 

، وأساليب عمى تقبؿ أفكاروحثيـ  ، وقدرتيا عمى توعيتيـلتنمية ،وذلؾ لمخاطبتيا لمجماىيرعمميات ا
، والتي تنـ عف حدوث تغيير في األفكار سات السميمة الخاصة بتمؾ القضاياجديدة، وتبني الممار 

البذرة األولى لمشخصية التي يترعرع عمييا  ىي مرحمة الطفولة المبكرة ، وتعد وتحويميا إلى أفكار إيجابية
الفرد وتتضح في مستقبؿ حياة الطفؿ ،ولذا كاف االىتماـ بمرحمة الطفولة المبكرة لما ليا مف أثر في 

الحياة اإلنسانية حيث أف ما يحدث  المراحؿ التي تمييا، ولذا فإف ىذه الفترة تعتبر مف أخطر وأىـ فترات
حيث شيدت الطفولة اىتمامًا متزايدًا خبلؿ  ،أو تعديمو في مستقبؿ حياة الفرد فييا مف نمو يصعب تقييمو

، وىذا االىتماـ ال يتوقؼ فقط عمى الصعيد المحمي واإلقميمي بؿ يتجاوز ذلؾ إلي يفالعقديف اآلخر 
بار مرحمة الطفولة المبكرة الفترة التكوينية الحاسمة مف حياة وباعت .االىتماـ العالمي بقضية الطفولة

اإلنساف وذلؾ ألنيا الفترة التي يتـ فييا مبلمح الشخصية التي تتبمور وتظير في المراحؿ التي تمييا،وىي 
ة ف فييا الطفؿ فكرة واضحة وسميمة عف نفسو ومفيومًا محددًا لذاتو الجسمية والنفسيا الفترة التي يكو  أيضً 
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ضرورة دراسة المعالجة اإلعبلمية لمقضايا الصحية والبيئية  فات، لذا وجدت الباحث(1)واالجتماعية
 .بالحمبلت اإلعبلمية المقدمة بالقنوات الفضائية المتخصصة لطفؿ ما قبؿ المدرسة

ىتحدودىالمذكلةىالبحثوة:ى
الباحثتاف تعد الحمبلت اإلعبلمية أكثر األشكاؿ البرامجية انتشارًا في اآلونة األخيرة ، وقد الحظت       

انتشار العديد مف الحمبلت اإلعبلمية المقدمة لطفؿ ما قبؿ المدرسة لتقديـ التوعية بالقضايا الصحية 
 ية والبيئية .، بما يؤثر عمى سموكياتيـ الصحالتي تبلئـ ىذه المرحمة العمريةوالبيئية 

 ومن ىنا تبمورت مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيسي اآلتي:
"ما المعالجة اإلعبلمية لمقضايا الصحية والبيئية بالحمبلت اإلعبلمية المقدمة بالقنوات الفضائية 

 المتخصصة لطفؿ ما قبؿ المدرسة؟"
ىأهموةىالدرادة:

العمريػػػة المقدمػػة ليػػا الحمػػبلت اإلعبلميػػػة تظيػػر أىميػػة الدراسػػة الحاليػػػة مػػف أىميػػة المرحمػػة ( 1)
يظيػر فػي مراحػؿ  ، بمػالتي تمثمت في طفؿ ما قبؿ المدرسة، حيث تتشكؿ فييػا شخصػية الطفػؿوا

 .حياتو المستقبمية
فػػػي تزويػػػد الجميػػػور بكافػػػة الحقػػػائؽ واألخبػػػار والمعمومػػػات عػػػف  ميػػػة( أىميػػػة الحمػػػبلت اإلعبل2)

 .لمدرسةصحية والبيئية لطفؿ ما قبؿ االقضايا ال
، حيػث أف ىنػاؾ ي إضػافة جديػدة لممكتبػة اإلعبلميػةمػف خػبلؿ ىػذه الدراسػة فػ يأمؿ الباحثوف( 3)

 ية.مندرة في الدراسات التي تناولت الحمبلت اإلعبل
ىأهدافىالدرادة:ى

المعالجة اإلعبلمية لمقضايا الصحية والبيئية بالحمبلت اإلعبلمية المقدمة بالقنوات الدراسة  تستيدؼ   
 -:وذلك من خاللالفضائية المتخصصة لطفؿ ما قبؿ المدرسة، 

 .المغة المستخدمة في الحمبلت اإلعبلمية محؿ الدراسة التعرؼ عمى (3)
 معرفة اسموب عرض رسائؿ الحمبلت اإلعبلمية محؿ الدراسة. (4)
 .التي تناولتيا الحمبلت اإلعبلمية محؿ الدراسة لصحية والبيئيةلقضايا اأىـ ارصد  (5)
 .الحمبلت اإلعبلمية محؿ الدراسةرسائؿ األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا  التعرؼ عمى  (6)
 .الحمبلت اإلعبلمية محؿ الدراسةالتعرؼ عمى اسموب معالجة أىداؼ الرسائؿ ب (7)
 بالحمالت اإلعالمٌة محل الدراسة.التعرف على االستماالت المستخدمة  (8)

 .لغة الخطاب المستخدـ في الحمبلت اإلعبلمية محؿ الدراسةمعرفة  (9)

ى
ى
ى
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ىللدرادة:ىمفاهوم
 :المعالجة االعالمية ) تعريف إجرائي(

مف حيث  الحمبلت اإلعبلميةيقصد بيا إجرائيًا الخصائص المتعمقة بالحدث اإلعبلمي والذي تناولتو     
أساليب  –الشكؿ الصحفي المستخدـ في معالجة القضايا  – المغة المستخدمة) :الشكؿ والمضموف مثؿ

 وذلؾ بيدؼ عرض القضايا أو مناقشتيا والتأثير في الجميور واتجاىاتيـ. اإلقناع المستخدمة(
 :القضايا الصحية والبيئية ) تعريف اجرائي(

كسابيـ سموكيات صحية ا  ية الصحية والبيئية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة و يقصد بيا إجرائيًا قضايا التوع     
 وبيئية سميمة مثؿ النظافة والعناية بالصحة وغيرىا.

 :الحمالت االعالمية
 المستقبؿ،الجميور  ىي إحدى أساليب االتصاؿ االجتماعي الذي ييدؼ إلى إحداث تأثير معيف في    

مما يجعمنا نستخدـ كافة وسائؿ االتصاؿ الجماىيري بيدؼ إقناع الجماىير بفكرة جديدة أو تكويف صورة 
 (2)معينة.ذىنية تجاه األفكار الجديدة خبلؿ فترة زمنية 

 طفل ما قبل المدرسة ) تعريف إجرائي(
 ( سنوات.6-4يقصد بو إجرائيًا الطفؿ في المرحمة العمرية ) 

ىللدرادة:اإلطارىالنظريى
  :الحمالت اإلعالمية

 :تعريف الحمالت االعالمية
أو  ىي مجموعة مف الجيود المنظمة التي تقوـ بيا جية معينة منشأة ما بيدؼ ترويج أفكار معينة     

قناعيـ بقبوؿ فكرة أو زيادة القبوؿ لفكرة اجتماعية ، وذلؾ إلحداث تغيير في اتجاىات سموكيات األفراد وا 
معيف أو بيدؼ ترويج خدمة أو منتج معيف خبلؿ فترة زمنية معينة وتحقيؽ نتيجة محددة سموؾ اجتماعي 

 (3)والوصوؿ إلى رد فعؿ يتبلءـ مع ىدؼ المرسؿ أو القائـ باالتصاؿ.

 استخدام الحمالت اإلعالمية لعناصر الوسائط المتعددة عبر مواقع التواصل االجتماعي:
بالعديد مف عناصر الوسائط المتعددة التي استطاع القائموف عمى تتميز مواقع التواصؿ االجتماعي      

 الحمبلت اإلعبلمية استخداميا عند تصميـ الحمبلت والتي منيا:
النصوص: وىي موضوع الرسالة التي تتضمنيا الحممة اإلعبلمية والتي البد أف تصمـ وتصاغ  -1

 بشكؿ يتوافؽ مع تقنيات مواقع التواصؿ االجتماعي.

 الصور المعبرة عف موضوع الحممة والتي ينبغي أف يراعى فييا النقاء والوضوح الصور : وىي -2
 .وأف تكوف مؤثرة لكي تدعـ الحممة

ي تزيد مف الصوت : وىي عبارة عف التعميقات الصوتية أو الموسيقى أو المؤثرات الخاصة الت -3
 .تفاعؿ الجميور بالحممة
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ب أف تتسـ تمؾ المقاطع بتوظيؼ الفيديو : وىي مقاطع مصورة حوؿ موضوع الحممة ويج -4
 (4).الجاذب لمجميور نحو رسالة الحممةالمحتوى المؤثر 

 أنواع الحمالت االعالمية 
 جاء تقسيـ أنواع الحمبلت إلى قسميف حسب رؤية بعض الخبراء العامميف في مجاؿ اإلعبلـ:

 المجال الداخمي: -1

يدور ضمف أجيزة رسمية محددة في إطار وىو مادة الحمبلت مف اإلرشاد وتوجيو وتثقيؼ وفكر     
ية خاصة الدولة التي تشرؼ عمى الحمبلت اإلعبلمية إشرافًا مباشرًا حيث تكوف جميع الوسائؿ اإلعبلم

، واإلذاعة الرسمية والصحؼ الرسمية وتيدؼ عبلمية الرسمية كالتمفاز الرسمي، وتكوف باألجيزة اإلبالدولة
خبار رشادىـ إضافة إلى اطبلعيـ ع األجيزة إلى تحرير معمومات وا  مى ما يجري في لممواطف وتثقيفيـ وا 

دة الحمبلت اإلعبلمية في ما :عمى المجاؿ الداخمي ةومف األمثم ،، إضافة إلى الدعايةالعالـ وفي الدولة
، عمى ضوء الثورة المعموماتية والتطور في وسائؿ اإلعبلـ أصبحت الدولة تميؿ إلى خصخصة التمفاز

ـ أو إخضاعيا لئلشراؼ لجاف مف القطاع الحكومي والخاص فظيرت مجموعة مف أجيزة اإلعبل
 الفضائيات المستقمة التي تتبنى سياسات خاصة بيا.

 :الخارجي لنوع الحمالت اإلعالمية المجال -2

والسياسة  تمعات العالمية بالمجتمع المحمي،ىو ما تقوـ بو األجيزة اإلعبلمية مف تعريؼ لممج     
، والرد عمى ما يتعرض لو مع الدوؿ األخرى في شتى المياديفالداخمة والخارجية ووسائؿ التعاوف 

 (5).بلمية تبثيا أجيزة إعبلمية موجيةالمجتمع مف ادعاءات وىجمات معاكسة وىي مادة إع

ف التي األىدا كما حدد كوتمير أربعة أنواع لمحمالت اإلعالمية جاءت تقسيماتو مبنية عمى أساس     
 :تسعى الحممة لتحقيقيا وىي

 الحمبلت اإلعبلمية التي تيدؼ لتغيير مفاىيـ المواطنيف تجاه موضوع ييـ الرأي العاـ. -1

 الحمبلت اإلعبلمية التي تيدؼ لتحقيؽ أىداؼ معينة. -2

 األىداؼ اإلعبلمية التي تيدؼ لتغيير القيـ السائدة. -3

 (6)السموؾ.الحمبلت اإلعبلمية التي تيدؼ لتغيير  -4

عف أنواع عدة لمحمبلت مف خبلؿ ما رصده عمماء العبلقات العامة  "د. ميند الغزاوي"يتحّدث بينما      
ا لوظيفة الحممة، ومف خبلؿ مراقبتو لمواقع اإلعبلمي، ويبدو أف ىذا التصنيؼ الذي رصده يكوف وفقً 

 :ومنيا
 .احمبلت التوعية: والتي تصمـ لتعريؼ الجميور بقضية م( 1)
دراكو لحدث ما، : ىي حممة معمومات عامة تسعى وراء الحمبلت المعموماتية( 2) معرفة الجميور وا 
 ة.تزويده ببعض المعمومات العامة الحيوية. ومثاليا ىاشتاقات الرأي العاـ والقضايا المجتمعيو 
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إلى التفسير ـ تذىب بخطوة إضافية خمؼ الوعي والمعمومات حمبلت التربوية: ىي حممة لمتعمال  (3)
 .مقدرة الجميور عمى تطبيؽ المعمومات و تحويميا إلى سموؾ يوميو 
يات الموجودة السموكتحاوؿ تغيير وتعديؿ االتجاىات و  ىي نوع مف الحمبلتحمبلت تعديؿ السموؾ و ( 4)

 ىي مف أكثر الحمبلت صعوبة و تعقيدًا ألنيا تستيدؼ تغيير السموؾ أو االتجاه لدىلدى بعض األفراد، و 
 .الفرد
ىذا النوع ينفذ لمعالجة حمبلت الدعاية المضادة التي تستيدؼ المجتمع   حمبلت الدعاية المضادة( 5)

 . وخمؽ حالة توازف فكري ومعموماتي ونفسي لموقاية مف الدعاية المضادة
القوات  : وىذا النوع يستخدـ لمردع الخارجي وزرع الثقة بالجميور بمقدرةعبلمية العسكريةإلالحمبلت ا (6)

 .خرىأالمسمحة الوطنية مف جية وحمبلت التغطية الحربية مف جية 
 (7).عبلمية الخاصة وتقـو بيا جماعات وأفراد ألىداؼ مختمفةإلالحمبلت ا( 7)

وآخرون أن الحممة اإلعالمية الموجية ترتبط بعدد من العوامل ذات التأثير  "محمد نبيل"وأوضح      
 الفعال عمى عممية االتصال واإلعالم منيا:

ترتيب عرض الموضوع الخاص بالحممة : حيث يتأثر الجميور عادة بجانب القضية الذي يأتي  -1
قضية لذا البد مف مراعاة عرضو أواًل وأف ىذا األثر يظؿ قويًا بالمقارنة بالجوانب األخرى مف ال

 ترتيب عرض جوانب القضية حسب أىميتيا.

: فالرسالة المتحيزة ىي التي تيتـ بعرض جانب واحد مف الحقيقة وتغفؿ التحيز في العرض -2
 اآلخر عف عمد وفقًا ألغراض خاصة مما تفقد تأثيرىا بالطبع عمى الجميور.

ر نقمو إلى الجميور واضحًا صريحًا الصراحة والغموض: وقد يأتي المعنى الذي يريد المصد -3
وسط مضموف الرسالة أو قد يأتي غير ذلؾ بصورة غامضة ضمنية بحيث يترؾ لممستقبؿ فرصة 

 ، وكمما كانت الرسالة واضحة ومحددة كانت أكثر تأثيرًا.ستنتاج بالشكؿ الذي يريده ويفيمواال

: قد تتخذ الحمبلت اإلعبلمية في بعض األحياف التيديد والتخويؼ أسموبًا التيديد والتخويؼ -4
لمتأثير عمى األفراد مف أجؿ إزعاجيـ واستجاباتيـ لممضموف المراد توصيمو ليـ والحممة التي 
تبالغ في ىذا االتجاه تفقد تأثيرىا بمرور الوقت عمى الجميور بالمقارنة بمرور الوقت عمى 

األفراد بشكؿ متزف وبصورة بالحممة المعتدلة والتي تنشد التغيير في آراء الجميور بالمقارنة 
 .معتدلة

: يؤكد معظـ الباحثيف أف تكرار الحممة لرسالتيا اإلعبلمية يزيد مف فاعميتيا كرسالة التكرار -5
 (8)موجية ومف احتماؿ التأثير بمضمونيا بشرط أال تكوف بصورة مممة فارغة.

 .ا ألنيا مجانية وغير مراقبةالسمبية يمكنيا أن تجد في المحتوى التفاعمي رواجً الحمالت الدعائية _
وربما يعتبر ىذا أبرز سمبيات المحتوى التفاعمي، إذ وبسبب مجانية المحتوى وعدـ خضوعو لحراس      

الحمبلت ، ولذلؾ تنتشر ا أو مستحيبلً ا صعبً البوابة اإلعبلمية، يصبح التحّكـ في الحمبلت الدعائية أمرً 



   www.epra.org.eg                                   www.jprr.epra.org.eg                    مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – التاسع عشرالعدد  434 

العنصرية أو الذكورية أو التي تحّرض عمى اإلرىاب أو تصنيع األسمحة أو ترويج المخدرات، أو التراشؽ 
 .المنطقي أو الطائفي

وفي ىذا السياؽ تقترح ديتمير في مقالتيا حوؿ وجود متعاطفيف مع تنظيـ الدولة اإلسبلمية حوؿ      
بأف ما حصؿ كاف بسبب الوصولية العالية التي يقّدميا اإلعبلـ الجديد والوسائط المتعددة، فصور  العالـ، 

 "كبرج لندف"العالمية  المتعاطفيف مع تنظيـ الدولة كانت تبث مف حوؿ العالـ ومف أماـ أكبر المعالـ
وغيرىا، وىو ما جعؿ التمدد العاطفي والشعبي ليذا  "ساحة تايمز سكوير"و "برج أيفؿ"و "بف جالب"و

التنظيـ يكبر ويستمد وجوده مف الفضاء االفتراضي لوحده باإلضافة إلى تقنيات الصورة والفيديو والتي 
إيقاظ النزعات اإلجرامية والفضولية لدى الفئات  منحتيا إياىا وسائؿ اإلعبلـ التفاعمي. وىو ماساىـ في

 (9).ا ومف ثـ تمدد شعبية ىذا التنظيـاألصغر سنً 

ىمراجعةىالدراداتىالدابقة:
عمى دراسات سابقة ذات الباحثتاف بعد البحث في فيارس المراكز المتخصصة والجامعات لـ تعثر      

المعالجة اإلعبلمية لمقضايا الصحية والبيئية بالحمبلت اإلعبلمية المقدمة  "ارتباط مباشر بموضوع 
،وما وجد مف دراسات فيي دراسات عامة حوؿ  "بالقنوات الفضائية المتخصصة لطفؿ ما قبؿ المدرسة"

اسة تناولت الموضوع در  د، ال توجالباحثتافالحمبلت اإلعبلمية ودورىا فى التوعية، وفي حدود عمـ 
نما ىناؾ دراسات ُتشير بصورة غير مباشرة إلى جوانب الموضوع الذى تقـو باشرةبصورة م الباحثتاف ، وا 

تـ و مف رصد تمؾ الدراسات الباحثتاف  تبدراستو، ومف خبلؿ االطبلع عمى بعض الدراسات السابقة تمكن
 تمك الدراسات فيما يمي: توصيؼ

عبلمية لمجاف حماية إلحوؿ الحمبلت ا(12)(م2116فاتن عبد الرحمن الطنباري )أوضحت دراسة      
، أف نسبة مف لـ تصادفيـ ممصقات عف لجاف الحماية ا في التوعية بحقوؽ الطفؿ المصريالطفولة ودورى

بينما  ،عبلنية عف تمؾ المجافإلعبلمية واإل% وذلؾ يرجع لقمة الحمبلت ا122مف المبحوثيف بمغت 
عبلمية في التوعية الصحية إلحوؿ دور الحمبلت ا (11)(م2116بيجة بدر عبد اهلل بدر )أكدت دراسة 

ديسمبر  – ـ2213: دراسة تطبيقية تحميمية عمى مجموعة المبادرات النسائية في الفترة مف يناير لممرأة
رض عبلمية الخاصة باالكتشاؼ المبكر لمإل% مف أفراد العينة يؤكدوف بأف الحممة ا75، أف  ـ2215

% حيث 87.5، وأف الحممة أحسنت توظيؼ العبارات بنسبة ـسرطاف الثدي ساىمت في توعيتي
حوؿ  (12)(م2115سمية بورقعة )أوضحت دراسة ، و استخدمت عبارات تناسب جميور السيدات

يادي البيضاء" برنامج المرأة النموذج" حمبلت األقناعية "إلساليب األعبلمية: دراسة في اإلالحمبلت ا
يادي البيضاء في برنامج المرأة النموذج ألالتي اعتمدت عمييا حممة ا تنوع االستماالت االقناعية ا"أنموذجً 

، كما تنوعت وسائؿ قناعية مرتبطة بالشكؿإلساليب األ، وجاءت ااالستماالت العقبلنية والعاطفية بيف
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حميدة ميدي سميسم ركزت دراسة ، بينما اإلعبلميةااليضاح المستخدمة في الحمبلت 
عمى ضرورة استفادة ، مية في زيادة فاعميتيا وكفاءتياالحمبلت اإلعبلتقييـ  دورحوؿ (13)(م2114)

القائميف عمى الحمبلت اإلعبلمية مف خصائص التقييـ وميزاتو، في أسسو ومتطمباتو، وتطرقت إلى 
لى ضرورة بذؿ الجيد الحثيث لمعرفة أنواع التقييـ المناسبة لحمبلتو  أنواعو ومراحمو واستراتيجياتو، وا 

مف البداية المتميزة إلى النياية المثمرة، مرورًا بالخطوات المدروسة بعناية ودقة، والمراحؿ  لمسير بيا
الزمنية المتعاقبة، لتكوف تمؾ الحمبلت متناسبة مع األىداؼ المنشودة منيا، ومبلئمة لمشرائح المستيدفة، 

حوؿ دور حمبلت (14)(م2113شادية محمد جابر )أوضحت دراسة ، كذلؾ وممبية لآلماؿ المعقودة عمييا
، ارتفاع نسبة المسئولية المجتمعية لدى الجميورعبلمية بالقنوات الفضائية المصرية في دعـ إلالتوعية ا

الجميور  تأثر%، كذلؾ ارتفاع معدؿ 62.42عبلمية بصفة دائمة بنسبة إلمشاىدة الجميور لمحمبلت ا
%، يمييا 44.19عبلمية وتعددت االستجابات السموكية مابيف المشاركة بالماؿ بنسبة إلبالحمبلت ا

% مف الجميور يستفيدوف مف الحمبلت 72.28%، وجاء 31.26المشاركة بالجيد والماؿ بنسبة 
دور الحمبلت اإلعبلمية  (15)(م2113إيمان فتحي عبد المحسن ) استعرضت دراسةاإلعبلمية، بينما 

 ات الفضائية في توعية الشباب الجامعي بالقضايا المجتمعية، حيث أكدت نتائج الدراسةالمقدمة بالقنو 
في المرتبة األولى  حرص المبحوثيف عمى متابعة الحمبلت اإلعبلمية المقدمة بالقنوات الفضائية عمى

المبحوثيف %، كما تمثمت أسباب مشاىدة 14.5، يمييا عدـ حرصيـ عمى المتابعة بنسبة %85.5بنسبة 
ة في المرتبة لمحمبلت اإلعبلمية المقدمة بالقنوات الفضائية ألنيا تزيد مف ثقافتيـ بالقضايا المجتمعي

%، بينما 84.8، ثـ لما تقدمو مف أساليب توعوية ميمة في المرتبة الثانية بنسبة %88.2األولى بنسبة 
ت اإلعبلمية بالقنوات الفضائية بدرجة جاء اىتماـ المبحوثيف بالقضايا المجتمعية التي تعرضيا الحمبل

كذلؾ  %،31.5، تمييا في المرتبة الثانية اىتـ إلى حد ما بنسبة %56.7في المرتبة األولى بنسبة   كبيرة
عمي المشاركة  تأثير الحمبلت اإلعبلمية المقدمة بالقنوات الفضائية التي تتناوؿ القضايا المجتمعيةأكدت 

تأثير الحمبلت اإلعبلمية ، تمييا في المرتبة الثانية عدـ %64.3لمقدمة بنسبة جتمع في ااإليجابية في الم
عمي المشاركة اإليجابية في المجتمع بنسبة  المقدمة بالقنوات الفضائية التي تتناوؿ القضايا المجتمعية

عبلمية في نشر إلت احوؿ فاعمية الحمبل (16)(م2111منال حسن البدري )ثبتت دراسة أو  ،35.7%
-ـ2227: دراسة تطبيقية عمى حمبلت شمؿ األطفاؿ بتميفزيوف السوداف في الفترة مف الوعي الصحي

، وأف الحمبلت اإلعبلمية التي يقوـ تي تيتـ بالتوعية بتحصيف األطفاؿـ، انخفاض نسبة البرامج ال2229
( م2118ريفين )جأكدت دراسة ، و ، وضعؼ مستوى المادة االتصالية لؤلمياتغير فعالةبيا التميفزيوف 

Griffin(17) عبلمية في توعية األفراد بخطر الفيضانات واكتساب معمومات عنيا إلحوؿ دور الحمبلت ا
 اسً أف األشخاص القريبيف مف المخاطر لدييـ قدرة أكبر في طمب المعمومات وتمثيميا حيث أف لدييـ إحسا

نيدرديب توصمت دراسة ، بينما المعمومات، كذلؾ التعميـ يؤثر عمى طمب وتمثيؿ بقرب الخطر منيـ
حوؿ دور البرامج التي تحتوي عمى حمبلت إعبلمية في التأثير عمى  )18Niederdeppe)( م2117)
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خبارية لحمبلت مكافحة التدخيف تؤثر عمى إل، إلى أف التغطية ايور بالتطبيؽ عمى برنامج فموريداالجم
  سمية عمي أحمدبينت دراسة ، كذلؾ التدخيف بيف المراىقيفالمراىقيف في ارتفاع معدالت االمتناع عف 

: دراسة وصفية تحميمية لمحمبلت ية ودورىا في التنمية االقتصاديةحوؿ الحمبلت اإلعبلم (19)(م2117)
يناير  –ـ2222الجديد في الفترة مف يناير  مشروع سد مروىاإلعبلمية بمشروع سد مروى بالتطبيؽ عمى 

، كما أكدت أف ىناؾ نسبة كبيرة مف والمتأثريفـ ، ضعؼ العبلقة بيف إدارة االعبلـ بسد مروى 2225
، ة اإلعبلـ لمقياـ بحمبلت إعبلمية، كذلؾ التوجد ميزانية كافية إلدار أفراد العينة غير راضييف بالرحيؿ

مبلت اإلعبلمية التي تيتـ بقضية كذلؾ ال يوجد تنوع في استخداـ األشكاؿ واألساليب اإلعبلمية في الح
 حوؿMegdal and BederS ( 22 )(م2116) يدرزالوب ميغدأوضحت دراسة ، كما التنمية االقتصادية

بصورة جيدة لمعرفة مدى فاعمية ضرورية استخداـ بحوث التقييـ  ، أفتقييـ فعالية الحمبلت اإلعبلمية
، إضافة إلى االطبلع عمى استخداـ كفاءة الطاقة لجميور لمعرفة مجاؿالحمبلت اإلعبلمية الموجية إلى ا

، تصاميـ البحوث المناسبة وأساليب التقييـ المبلئمة لدراسة كفاءة اإلعبلنات التي تستخدميا الحمبلت
حوؿ اآلثار المعرفية لحمبلت اإليدز  (21)( م2115عبد الكريم قرني )أوضحت نتائج دراسة كذلؾ 

إلى  -ـ2223ديسمبر  1قى السوداني لمراديو والتميفزيوف الفترة مف ملئلذاعة ، دراسة تطبيقية عمى المت
، وجود عبلقة ذات داللة إحصائية في درجات دراسة مسحية –ـ  بوالية الخرطوـ 2224نوفمبر  32

، كما تفع والمنخفض لصالح الفئة األعمىاكتساب المعرفة نتيجة لحممة اإليدز بيف فئات المستوى المر 
ا بيف المعرفة وخمؽ الوعي لبلتجاه نحو الوقاية مف اإليدز حصائيً إارتباطية دالة  أوضحت وجود عبلقة
 .في الراديو والتميفزيوف

 :لدراسةباأوجو االستفادة من مراجعة الدراسات السابقة ذات الصمة 
، عبلوة عمى تحديد المفاىيـ المشكمة البحثية الخاصة بالدراسة، والمساعدة في صياغتيابمورة  -

 .لمدراسةالعامة 
مف نتائج الدراسات السابقة في التعرؼ عمى المنيج المستخدـ لكوف أغمب  تافالباحث تاستفاد -

 الدراسات مف نوع الدراسات الوصفية.
 في تحديد اإلطار النظري المناسب لمضموف الدراسة. ساعدت الدراسات السابقة الباحثتاف -
 الدراسات السابقة وأسباب استخداميا.حصائية التي تطرقت ليا إلاالستفادة مف األساليب ا -
 كما ساعدت الدراسات السابقة في إمكانية تفسير بعض النتائج النيائية لمدراسة الحالية. -

ىاإلجراءاتىالمنكجوةىللدرادة:
 :ومنيجيا نوع الدراسة ( أ

معرفة  مف خبلليا إلى تافسعى الباحثت، و ذه الدراسة إلى الدراسات الوصفيةتنتمي ى : نوع الدراسة
المعالجة اإلعبلمية لمقضايا الصحية والبيئية بالحمبلت اإلعبلمية المقدمة بالقنوات الفضائية 

 .المتخصصة لطفؿ ما قبؿ المدرسة
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 بشقو التحميمي. تستخدـ ىذه الدراسة منيج المسح بالعينة : منيج الدراسة
تـ عبلمية إ( حممة 19)بمغ عددىاوالتي  الحمبلت اإلعبلمية مسح محتوى بعض :عينة الدراسة ( ب
بدأت مف  والتى تـ بثيا فى الفترة التى، المحور( المصرية عبر قنوات )الحياة، الفضائية األولي بثيا
 -وذلؾ عمي النحو التالي: ـ32/9/2217حتى و ـ 1/7/2217
  ( ت

 (4) رقم جدول
 عٌنة الدراسة اإلعالمٌة الحمالت 

 

 التوصٌف

 القنــاة 
 شعار الحمالت

 بث  دورٌة

 الحملة

موعد بث 
 الحملة

جهة إنتاج 
 الحملة 

تارٌخ بداٌة 
الحملة 

 ونهاٌتها 

 زمن الحملة  

 ق         ث   

 الحٌاة

 حٌاة صحٌة بال
 أمراض

 ٌومى

 

 مسائى
 جمعٌات أهلٌة

و1/7/7117
حتى 

01/8/7117 
4 7 

 جمعٌات أهلٌة مسائى ٌومى أحمى نفسك 
1/7/7117 

وحتى 
01/8/7117 

5 7 

الوقاٌة من 
 األنفلونزا

 جمعٌات أهلٌة  مسائى ٌومى
1/7/7117 

وحتى 
01/8/7117 

5 7 

فى أنواع 
بالسكتٌك مش 
ٌنفع  ناكل أو 

نشرب فٌها وال 
 نخزن والنسخن
والحتى نلعب 

 بٌها 

 جمعٌات أهلٌة مسائى ٌومى

1/7/7117 
وحتى 

01/8/7117 
0 7 

العبارة لوهتدخن 
مش تدخن جنبى 

 ألنك بتأذٌنى
 السلبىبالتأثٌر 

 جمعٌات أهلٌة مسائى ٌومى

1/7/7117 
وحتى 

01/8/7117 
1 7 

العبارة علشان 
الصحة تدوم الزم 
 نبطل كسل ونوم

 جمعٌات أهلٌة مسائى ٌومى
1/7/7117 

وحتى 
01/8/7117 

1 0 

 جمعٌات أهلٌة صباحى ٌومى غسل األٌدى
1/7/7117 

وحتى 
01/8/7117 

7 7 

لوعاٌز تعمل أكل 
صحى " نغسل 
صح ونحضر 

 صح" 

 جمعٌات أهلٌة صباحى  ٌومى

1/7/7117 
وحتى 

01/8/7117 
1 0 

أحسن طرٌقة 
للحافظ على 

 1/7/7117 جمعٌات أهلٌة  مسائى ٌومى
وحتى 

1 7 
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الصحة منولعش 
النور عمال على 

بطال ونوفر 
 هرباء"كبال

01/8/7117 

نحافظ على 
نظافة الخزان 
 نعٌش بأمان

 جمعٌات أهلٌة مسائى ٌومى
1/7/7117 

وحتى 
01/8/7117 

5 7 

الفضائٌة األولى 
 المصرٌة 

طول ما رش 
المبٌدات  شغال 
 أبعد عن المكان

 أسبوعى
 وقت الظهٌرة

 صباحى
 وزرات

م 5/7/7117
وحتى 

01/9/7117 
7 0 

أختر غذاءك 
 الصحى

 أسبوعى
 وقت الظهٌرة

 صباح
 وزرات

م 5/7/7117
وحتى 

01/9/7117 
1 0 

لوبترمى 
المخلفات بالمٌه 
 وفاكرها بتتعدمه

 وترجعلك تلف

 أسبوعى
 وقت الظهٌرة 

 صباحى
 وزرات

م 5/7/7117
وحتى 

01/9/7117 
1 0 

فٌن ماتكون الزم 
تأكل أكل 
 مضمون

 أسبوعى
 وقت الظهٌرة

 صباحى
 وزرات

م 5/7/7117
وحتى 

01/9/7117 
7 0 

"قبل ما تمد أٌدك 
وخالص ..حاسب 

تكون ملوثه 
 بالرصاص"

 أسبوعى
 وقت الظهٌرة

 صباحى
 وزرات

م 5/7/7117
وحتى 

01/9/7117 
7 0 

 المحور

 جهات حكومٌة فترة الظهٌرة ٌومى التدخٌن السلبى  

م1/8/7117
 وحتى 

78/9/7117 

59 
- - 

علم أوالدك 
 الرٌاضة

 جهات حكومٌة فترة الظهٌرة ٌومى

م1/8/7117
 وحتى 

78/9/7117 

56 - 

الهدٌة السعٌدة 
تكون حاجة  ألزم

 مفٌدة
 جهات حكومٌة فترة الظهٌرة ٌومى

م1/8/7117
 وحتى 

78/9/7117 

1 7 

رش المبٌد الزم 
ٌكون بعٌد عن 
األطفال وألنه 

ٌضر البٌئة نكون 
حرصٌن 
 باألستعمال

 جهات حكومٌة فترة الظهٌرة ٌومى

م1/8/7117
 وحتى 

78/9/7117 

0 7 

 40 41 اإلجمالً                                                         
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  يمييتضح من بيانات الجدول السابق ما :-  
،حيث جاءت مدة عرض الحمبلت  تجاوزت فيما بينيا  زمف الحمبلت اإلعبلميةمف المبلحظ تقارب و  -

عينة  التكرارات في الحمبلتعدد  إجمالي( مف 19بواقع تكرارات )%( 122) بنسبةؽ(  43)أكثر مف 
نتاج ىذه الحمبلت أفردوا ىذه المساحة لتناوؿ ىذه القضايا الصحية إربما نجد أف المعنيف عمى  .الدراسة
وذلؾ فمدى  ،نب القضايا محاكاة لمواقع المعاشبكافة أبعادىا وتناوليا مع رصد كافة جوا الميمةوالبيئية 

 التوعيو بيا  وبمخاطرىا فضبًل عف البحث عف حموؿ جذرية ليا.خطورة ىذه القضايا تقضى ضرورة 

 ظييرةلاخبلؿ الفترتيف ) بثكانت ت الحمبلتا أف أغمب ىذه كما يتضح مف بيانات الجدوؿ أيضً  -
تمثؿ ذروة المشاىدة  والتي ،الحمبلتيجتمع فييا األسرة لمشاىدة ىذه  التيف اوىما الفترت المسائية(و 

بشكؿ تبث  فمعظيماكشفت النتائج أف الحمبلت اإلعبلمية األطفاؿ ،كما بالنسبة لمجميور العاـ وخاصة 
 .يث كانت تذاع يوميًا أكثر مف مرة، ح%73.7بنسبة منتظـ ويومى

خبلؿ  بثياتـ  التيالحمبلت اإلعبلمية كـ  األخرى فيباقي القنوات عمى  الحياةا تفوؽ قناة تضح أيضً ا -
خبلؿ  الحياةعرضت عمى قناة  الدراسة التحميمية التي ةتتوزع الحمبلت اإلعبلمية عين فترة الدراسة، حيث 

%( 26.3بنسبة ) فقط حمبلت( 5مقابؿ ) %( في52.6حمبلت بنسبة بمغت ) (12) عالدراسة بواقفترة 
 .%(21.1نسبة بمغت )( حمبلت ب4الفضائية المصرية، فى حيف بثت قناة المحور)عمى  بثياتـ 

عينة الدراسة في الترتيب األوؿ  لمحمبلتالجيات المنتجة  كما يتبيف أف الجمعيات األىمية فى مقدمة -
عينة الدراسة التي اعتمدت عمى ىذا النوع مف اإلنتاج   لحمبلت%( حيث بمغت عدد ا52.6بنسبة بمغت )

نوعية بدوره عمى يؤثر  الذياألمر حمبلت لوربما سيطرة القطاع الخاص عمى ىذه النوعية مف ا (،12)
 .المضموف المقدـ مف خبللو

 )إعداد الباحثتان(استمارة تحميل المضمون  أدوات جمع البيانات:ج( 

تـ االعتماد عمى تحميؿ المضموف لوصؼ المحتوى الظاىر والصريح لمحمبلت اإلعبلمية لمعرفة 
لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة وطبقًا لمتصنيفات وذلؾ  ،الصحية والبيئية المعمومات والقضايا

 .الموضوعية التي تـ تحديدىا في الدراسة
بتحديد فئات التحميؿ تحديدًا دقيقًا، فضبًل عف مراعاة  الباحثتاف تقام :Validityمصدق  التحميمي ول

ة تحميؿ لمتأكد مف صدؽ استمار ، و وصواًل إلى مستوى مرتفع مف الصدؽإجراءات التحميؿ  فيالدقة 
ف دقة ووضوح وذلؾ لمتأكد م ،(22)المضموف تـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء والمحكميف في اإلعبلـ

مكانية تحقيقيا ألىداؼ الدراسة.وحدات وفئات التحميؿ  ، وا 
بعض التعديبلت عمى االستمارة حتى أصبحت في الشكؿ  تافالباحث توفي ضوء آراء المحكميف أجر  

 النيائي.
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باختيار عينة مف الحمبلت اإلعبلمية محؿ الدراسة خبلؿ  ثتافالباح تقام :Reliabilityالتحميميلثبات و 
بتحميؿ  واحممة إعبلمية، وقام 19حمبلت مف إجمالي حمبلت الدراسة البالغة  5فترة الدراسة تمثمت في 
العينة مرة أخرى لتحميؿ تمؾ دراسات اإلعبلـ  في (23)خرآبباحث  تافالباحث تتمؾ الحمبلت، ثـ استعان
الباحثة ليا االستمارات والفئات  وتعريفيا باليدؼ مف الدراسة، حيث شرحت، وذلؾ بعد توضيحيا ليا

جرائية لمفئات. وتـ حساب معادلة إلا الخاصة بيا ،وتـ تزويدىا بنسخ مف استمارات التحميؿ والتعريفات
 مى:كما ي % 94وكانت نسبة الثبات  ىولستى بيف الباحثة ومثيمتيا

 2.94= =                      =                                    معامؿ الثبات =

 
= حجـ 1( ، ف52) حالة اتفاؽ مف إجمالي  47×2حيث ت = عدد حاالت االتفاؽ بيف الباحثتيف = 

× حمبلت 5= حجـ العينة لمباحثة الثانية = )2ف فئات تحميؿ( ، 12× حمبلت 5العينة لمباحثة األولى )
مما يدؿ عمى ثبات الوحدات والفئات المستخدمة في تحميؿ  2.94ويشير معامؿ الثبات  فئات تحميؿ( 12

 ؿ المضموف لمتطبيؽ.وكذلؾ صبلحية صحيفة تحمي المضموف ،

 : المعالجة اإلحصائية لمبياناتد( 

تـ المجوء إلى المعامبلت واالختبارات اإلحصائية التالية في تحميؿ بيانات الدراسة: التكرارات والنسب  
 المئوية.

ىنتائجىالدرادة:
عبلميػة إ( حممػة 19)بمغ عػددىاوالتي  الحمبلت اإلعبلمية نتناوؿ في ىذا الجزء نتائج مسح محتوى بعض

بػػػػػدأت مػػػػػف الفتػػػػػرة التػػػػػى ، المحػػػػػور( خػػػػػبلؿ المصػػػػػرية عبػػػػػر قنػػػػػوات )الحيػػػػػاة، الفضػػػػػائية األولػػػػػي تػػػػػـ بثيػػػػػا
 -وذلؾ عمي النحو التالي: ـ32/9/2217حتى و ـ 1/7/2217

 -أوال : التحميل وفقا لوحدة الحممة:
 ا لترديد شعار الحمالت عينة الدراسة.توزيع الحمالت عينة الدراسة طبقً  .1

 ( 2جدول )
 تردٌد شعار الحمالت اإلعالمٌة تكرارات ونسب

 % ك شعار الحمالت

 89.5 17 فً أخر الرسالة

 5.0 1 فً أول الرسالة

 5.0 1 أكثر من موضع

 111 19 اإلجمالً

  يمييتضح من بيانات الجدول السابق ما :- 

 

7×47         

51+ 51 

 

ت         7

 7ن +1ن

 

94         

111 
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 الدراسػػة جػاء فػػي آخػػر الرسػالة بالمرتبػػة األولػػى عينػػة% مػف شػػعار الحمػػبلت اإلعبلميػة 89.5أف  -
فػى الترتيػب الثػانى ) أكثػر مػف  ميياي، ( مف إجمالى عدد الحمبلت عينة الدراسة17بواقع تكرارات)

وذلؾ مف إجمالى  ،( لكؿ منيما1وبواقع تكرارات) %5.3 فى أوؿ الرسالة( بنسبة بمغت –موضع 
 عدد الحمبلت عينة الدراسة.

حيػث جػاء موقػع شػعار الحممػة فػي آخػر (24)لنتيجػة مػع دراسػة نجػاة أحمػد إبػراىيـ وقد اتفقت ىػذه ا -
، يمييػػا جػػاء فػػي أوؿ الرسػػالة فػػي المرتبػػة الثانيػػة بنسػػبة %75الة فػػي المرتبػػة األولػػى بنسػػبة الرسػػ
25.% 
المسععتخدم بععالحمالت اإلعالميععة   لمسععتوي لغععة الحععوارا توزيععع الحمععالت عينععة الدراسععة طبًقعع -2

 عينة الدراسة.
 (3جدول )

 تكرارات ونسب مستوي لغة الحوار المستخدم بالحمالت عٌنة الدراسة.

 %   ك اللغة المستخدمة

 94.7 18 اللغة العامٌة

   5.0 1 ٌجمع بٌن االلغة العامٌة واألجنبٌة 

 100 19 اإلجمالً

 : يتضح من بيانات الجدول السابق ما يمي- 
بالحمبلت اإلعبلمية التى قدمت مستوي لغة الحوار المستخدـ الترتيب األوؿ ل العاميةاحتمت الميجة  -

عينة  الحمبلتعدد  إجمالي( مف 18%( بواقع تكرارات )94.7)بمغت بنسبة  خبلؿ فترة الدراسة
أطار  فيوذلؾ  ،مف خبلؿ لغة الحوار بيف الشخصيات الحمبلتعمييا أغمب  اعتمدتحيث  ،الدراسة

الميجة  ىي، وىو ما يؤكد أف المغة العامية فؿ ماقبؿ المدرسةايا الصحية والبيئة لطتقديميا لمقض
 السائدة لدى الغالبية العظمى مف قطاعات المجتمع.

مف جانب  المغويسيولة فيـ واستيعاب ىذا المستوى  إلىلمغة العامية  الحمبلتىذه  استخداـ وقد يرجع -
يتحدث بيا غالبية الشعب  التيالمغة  فيي، المستيدؼ مف األطفاؿ فى ىذه المرحمة العمرية الجميور
 .استخدامًا في الحمبلتمف أنسب المستويات المغوية  وبالتالي فيي،المصري

مستوي لغة الحوار المستخدـ بينما جاء الجمع بيف المغة العامية واألجنبية فى الترتيب الثانى ل -
مف إجمالى  ،(1%( بواقع تكرارات)5.3بة بمغت )بالحمبلت اإلعبلمية التى قدمت خبلؿ فترة الدراسة بنس

  عمى آى نسب.المغة الفصحى عدد الحمبلت عينة الدراسة، فى حيف لـ تحصؿ 
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عينة مقوالب الفنية لمرسالة المقدمة بالحمالت اإلعالمية لا توزيع الحمالت عينة الدراسة طبقً  -3
 الدراسة.

 (4جدول )
 عٌنة الدراسةبالحمالت اإلعالمٌةالقوالب الفنٌة للرسالة المقدمة تكرارات ونسب 

 
 

 ةالقوالب الفنٌ

 

 ك

 

% 

 76.0 5 رٌبورتاج

 76.0 5 مادة مصورة مصحوبة بتعلٌق صوتً

 71.1 4 عمل درامً

 أغنٌة
 11.5 7 منتجة خصٌصاً للحملة

 5.0 1 متخذة من لحن أغنٌة معروفة

 5.0 1 لقاء

 5.0 1 أكثر من فئة

 19 اإلجمالً

  الجدول السابقيتضح من بيانات:- 
)مػػادة مصػػورة مصػػحوبة جػػاء فػػى التريػػب األوؿ لمقوالػػب الفنيػػة لمرسػػالة المقدمػػة بػػالحمبلت اإلعبلميػػة  -

( لكؿ منيما ثـ يمييا فى الترتيب 5%( بواقع تكرارات)26.3بنسبة بمغت ) ( ريبورتاج -بتعميؽ صوتي
التريػػب الثالػث أغنيػة منتجػػة  ( ،يمييػا فػى4%( بواقػع تكػػرارت )21.1الثػانى عمػؿ درامػى بنسػػبة بمغػت)
أكثػر مػف  -مػف )لقػاء فى حيف جاء كػؿُ  (،2%( بواقع تكرارات )12.5خصيصًا لمحممة بنسبة بمغت )

 ،( لكػػؿ مػػنيـ1%( بواقػػع تكػػرارات )5.3لحػػف أغنيػػة معروفػػة ( فػػى الترتيػػب الرابػػع بنسػػبة بمغػػت) –فئػػة 
 وذلؾ مف إجمالى عدد الحمبلت اإلعبلمية عينة الدراسة.

، وىذا نتيجة الثورة ىمية المزج بيف أكثر مف قالب فنييرجع إلدراؾ القائميف عمى الحمبلت بأوىذا  -
 .اإلعبلمية التي يشيدىا الحقؿ اإلعبلمي عمى مختمؼ األصعدة في الوقت الراىف

حيث جاء القالب الفني المتمثؿ في  (25) تفقت ىذه النتيجة مع دراسة وساـ محمد أحمد نصراوقد  -
وجاءت األغنية المنتجة  %،64.3بتعميؽ صوتي في المرتبة األولى بنسبة المادة الفيممية المصحوبة 

 %.35.7خصيصًا لمحممة في المرتبة الثانية بنسبة
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 . إلي تحقيقياالحمالت اإلعالمية لألىداف التي تسعى  اتوزيع الحمالت عينة الدراسة طبقً  -4
 (5جدول )

 إلً تحقٌقها عٌنة الدراسة الحمالت اإلعالمٌةتكرارات ونسب األهداف التً تسعى 

 % ك هدف الحملة

 57.6 11 توعٌة 

 76.0 5 تقدٌم معلومات

 11.5 7 إرشاد

 11.5 7 توجٌه

 19 اإلجمالً

 :يشير نتائج الجدول السابق إلى أن 
حمبلت إلي تحقيقيا،حيث أتضح أف معظـ ال التي تسعىرسائؿ الحمبلت اإلعبلمية  تنوعت أىداؼ -

 -تيدف عمى النحو التالى:كانت  خضعت لمدراسة والتحميؿ اإلعبلمية التي
رسػػائؿ الحمػػبلت إلػػى تحقيقيػػا )التوعيػػة( بنسػػبة أحتػػؿ الترتيػػب األوؿ مػػف حيػػث األىػػداؼ التػػي تسػػعى  -

ترتيػػب الثػػانى )تقػػديـ ، يمييػػا فػػى الاألىػػداؼ األخػػرى إجمػػالي( مػػف 12%( بواقػػع تكػػرار)52.6بمغػػت )
مػف )اإلرشػاد  بينما جاء فى الترتيب الثالث كػؿُ  ،(5%( بواقع تكرارات)26.3بة بمغت)المعمومات( بنس

األىػػداؼ التػػي  وذلػػؾ مػػف إجمػػالى ( لكػػؿ منيمػػا،2%( بواقػػع تكػػرارات)12.5التوجيػػو( بنسػػبة بمغػػت ) –
جػػة لػػذلؾ نجػػد أف القػػائميف عمػػى ونتي رسػػائؿ الحمػػبلت اإلعبلميػػة عينػػة الدراسػػة إلػػى تحقيقيػػا،تسػػعى 
يسعوا لتحقيقيػا مػف خػبلؿ  التيحاولوا أف بقدر المستطاع تحقيؽ أىدافيـ  الحمبلت اإلعبلميةصناعة 
 حمبلت لخدمة فضايا الطفؿ.ىذه ال

 
القناة في معالجة موضوع الحمالت اإلعالمية   التجاها توزيع الحمالت عينة الدراسة طبقً  -5

 عينة الدراسة 
 (6جدول )

 تكرارات ونسب اتجاه القناة فً معالجة موضوع الحمالت اإلعالمٌة  عٌنة الدراسة
 

 % ك إتجاه القناة

 111 19 إٌجابى

 19 اإلجمالً

ذات اتجػػػاه ايجػػػابي فػػػي اإلعبلميػػػة عينػػػة الدراسػػػة  الحمػػػبلتإتجػػػاه القنػػػاة فػػػى معالجػػػة موضػػػوع جػػػاءت  -
 .%122معالجة الموضوع بنسبة 
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 عينة الدراسة.لمنطاق الجغرافى لمحمالت اإلعالمية ا الدراسة طبقً توزيع الحمالت عينة  -6
 (1جدول )

 عٌنة الدراسةالنطاق الجغرافى للحمالت اإلعالمٌةتكرارات ونسب 
 

 % ك النطاق الجغرافى

 84.7 16 قومى

 15.8 0 عالمى

 19 اإلجمالً

 
 يتضح من بيانات الجدول السابق:- 

الحمػػػػػػبلت اإلعبلميػػػػػػة غطػػػػػػت مشػػػػػػاىدىا النطػػػػػػاؽ القػػػػػػومي بنسػػػػػػبة  معظػػػػػػـف أأسػػػػػػفرت النتػػػػػػائج عمػػػػػػي  -
، وذلػػؾ ألف %(15.8لنطػػاؽ العػػالمى بنسػػبة بمغػػت)بينمػػا جػػاء بعػػض منيػػا لتغطػػى ا %(،84.2بمغػػت)

المجتمع المصري فكانت الحمبلت تغطي كافػة أنحػاء جميوريػة  أطفاؿمضموف الحمبلت موجو لكافة 
 مصر العربية.

ا لجميور األطفال المستيدف من الحمالت اإلعالمية طبقً توزيع الحمالت عينة الدراسة  -7
 عينة الدراسة.

 (8جدول )
 ن الحمالت اإلعالمٌةعٌنة الدراسةتكرارات ونسب جمهور األطفال المستهدف م

 

 % ك جمهور األطفال المستهدف

 111 19 )الذكور واإلناث( األثنان معا

 19 اإلجمالً

  بيانات الجدول السابقيشير:- 
نػاث(  عينة الدراسةجاء نوع الجميور المستيدؼ في جميع الحمبلت اإلعبلمية  - مف الجنسيف )ذكور وا 

الفتػػرة التكوينيػػة الحاسػػمة مػػف لمػػا ىػػذه المرحمػػة العمريػػة مػػف أىميػػة خاصػػة حيػػث تعػػد  ،%122بنسػػبة 
المراحػؿ التػي وذلؾ ألنيا الفترة التي يتـ فييا مبلمح الشخصية التي تتبمور وتظيػر فػي ، حياة اإلنساف

 عف المجتمع مف حولو. ا الفترة التي يكوف فييا الطفؿ فكرة واضحة وسميمة عف نفسووىي أيضً  تمييا،
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 -ية والبيئية لطفل ماقبل المدرسة:فئات المضمون المرتبطة بالقصايا الصح :ثانياً 
 .حمالت اإلعالمية عينة الدراسةتوزيع القضايا التى تناولتيا ال -8

 (9جدول )
 حمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسة .التكرارات ونسب قضاٌا الصحٌة والبٌئٌة التً تناولتها 

 % ك القضاٌا الصحٌة والبٌئة التً تناقشها الحمالت 

 71.7 79 الصحٌة 

 79.0 17 البٌئٌة

 111 41 اإلجمالً 

 يتضح من بيانات الجدول السابق : 
فى  لدراسةعينة التي تناقشيا الحمبلت اإلعبلمية الصحية لطفؿ ماقبؿ المدرسة ا قضاياجاءت ال -

%( بواقع 72.7مقدمة القضايا التى ناقشتيا الحمبلت اإلعبلمية عينة الدراسة بنسبة بمغت )
فى الترتيب الثانى  يمييا ( مشيد مف إجمالى عدد المشاىد المرتبطة بقضايا الطفؿ األخرى،29تكرار)

( مشيد وذلؾ مف إجمالى عدد المشاىد التى 12واقع تكرار)%( ب29.3القضايا البيئية بنسبة بمغت )
 . تناولت القضايا األخرى التى تناولتيا الحمبلت موضع الدراسة

حيث أثبتت الدراسة أف القضايا  (26)مع نتائج دراسة أمؿ السيد أحمد تائج الدراسة الحاليةختمفت نا وقد -
نعكاسًا لممارسات ، وذلؾ باعتبارىا نتاجًا أو االقراءماـ األكبر في أبواب بريد السياسية احتمت االىت

 .النظاـ السياسي
حيث توصمت الدراسة إلى أف  (27)دراسة جيياف يسري كذلؾ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج -

 الموضوعات السياسية احتمت قائمة الموضوعات التي ركز عمييا التميفزيوف خبلؿ فترة الدراسة.
 (28)الدراسة الحالية مع نتائج دراسة محمود حسف اسماعيؿ ومحمود أحمد مزيدكذلؾ اختمفت نتائج  -

ة لمقضايا التي تناوليا حيث أثبتت الدراسة أف القضايا االجتماعية جاءت في المرتبة الثانية بالنسب
 ، وجاءت القضايا السياسية والبيئية في المرتبة الثالثة.البرنامج

 
 :الحمالت اإلعالمية عينة الدراسةتوزيع القضايا الصحية التى تناقشيا أ( -8) 
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 (41جدول )
 تكرارات ونسب القضاٌا الصحٌة التً تناقشها الحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسة .

 %    ك القضاٌا الصحٌة لطفل ماقبل المدرسة

االكسجٌن فى الدم و ضٌق تنفس   نقص التدخٌن السلبى وآثاره السلبٌة على صحة الطفل وما ٌعانى من
 .ب األذن  والتهاب الشعب الهوائٌةوالتها

4 10.8 

 11.0 0 فى النوم ومدى تأثٌره على صحة الطفل واآلفراط الوزن الزائد وقلة النشاط البدنى

 11.0 0 خطورة تناول الوجبات الجاهزة من أماكن غٌر صحٌة  ألنها تضر الجهاز المناعى للجسم.

 6.9 7 السلٌمة  والغذاء الصحى للطفلالتغذٌة 

التأكد من  مدى صالحٌة الغذاء الذى نشترٌه وتارٌخ األنتهاء وفصل اللحوم عن الخضروات عند شرائها  لما 
 تحمله من بكتٌر ضارة تؤثر على صحتنا.

7 6.9 

 6.9 7 والمذاكرةممارسة الرٌاضة للحفاظ على صحة أجسامنا وتجدد الطاقة وتزٌد من قدرنا على التركٌز 

 0.4 1 تجنب مالمسة دم المصاب واألستعانة بالطٌب  المتخصص

 0.4 1 التأكد من مدى سالمة الحقن المستخدمة عند أستعمالها والحرص على التخلص منها بالطرٌقة الصحٌحة 

 0.4 1 التأكد من مدى سالمة وتعقٌم أدوات طبٌب األسنان عند زٌارته 

 0.4 1 الشخصٌة مع األخوات واألقارب تجنب أستعمال األدوات

 0.4 1 الوقاٌة من األنفلونفزا بكافة أنوعها  وخطورتها على الطفل واألم الحامل

 0.4 1 غسل األٌدى بطرٌقة  بشكل مستمر بالماء والصابون وتنظٌف األسطح 

 0.4 1 فى نقل الجراثٌم والعدوى من شخص آلخر  خطورة األٌدى

غسٌل الخضروات جٌداً بالماء وخطورة تعرٌض اللحوم ولطرق الوقائٌة عند تحضٌر الطعام أستخدام ا
 المجمدة لدرجة حرارة الغرفة قبل الطهى 

1 0.4 

خطور لعب أو مشى الطفل  أثناء أوبعد رش المحاصٌل الزراعٌة أو تناول أى منها خاصة بعد الرش وحتى 
 .باألمراض ء ومدى خطورتها لألصابةوأن تم غسلها بالما

1 0.4 

 0.4 1 خطورة عنصر الرصاص  وزٌادة نسبته فى الدم ٌسبب التسمم والتأخر فى الفهم عند األطفال

 0.4 1 تناول الغذاء الصحى  الغنى بالحدٌد  وشرب اللبن ٌقلل من نسبة عنصر الرصاص  فى الجسم.

المنزلٌة أثناء الرش والحرص على  ضرورة ابتعاد األطفال  والحٌوانات األلٌفة عن مبٌدات رش الحشرات
أستعماله وتخزٌنه بمكان أمن ومغلق  عدم تسرٌبه بسد الباب بنشارة الخشب أو فوطة مبللة ،مع الحرص فى

 بعٌد عن متناول أٌدى األطفال ومكان الطعام  المخصص لهم.
1 0.4 

و المٌاه البالستٌكٌة بعد شربها أعدم استعمال زجاجة وعب األطفال من البالستٌك  األمان، التأكد من صناعة ل
هناك أنواع من البالستٌك   ، وعدم تخزٌن األكل بعلب الفوم النه غٌر آمنبعد تعرضها للشمس لفترات طوٌلة

 أونسخن وال حتى نلعب بٌها الٌمكن أن نأكل أونشرب فٌها والنخرن
1 0.4 

 111 79 اإلجمالً

 : يتضح من بيانات الجدول السابق ما يمي-  
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معالجػػة أكثػػر تنوعػػت القضػػايا الصػػحية التػػى ناقشػػتيا الحمػػبلت اإلعبلميػػة قػػد أشػػتممت كػػؿ حممػػة عمػػى  -
التػػدخيف السػػمبى وآثػػاره السػػمبية عمػػى قضػػايا  )أحتمػػت ، حيػػث وضػػح ذلػػؾ مػػف مػػف قضػػية مػػف القضػػايا

الحمػبلت اإلعبلميػة عينػة  في التي وردت القضايا الصحية لطفؿ ماقبؿ المدرسةمقدمة  (صحة الطفؿ
%( 13.8( مشيد بنسبة بمغػت )4تناولت ىذه القضية ) التيعدد المشاىد  إجماليحيث بمغ  ،الدراسة

الصػحية األخػرى التػي ناقشػتيا الحمػبلت اإلعبلميػة قضاياالعػدد المشػاىد المرتبطػة ب إجماليوذلؾ مف 
فػػى النػػـو  فػػراطإلوا د وقمػػة النشػػاط البػػدنىالػػوزف الزائػػ) ايمييػػا فػػى الترتيػػب الثػػانى قضػػيت، عينػػة الدراسػػة

خطػورة تنػاوؿ الوجبػات الجػاىزة مػف أمػاكف غيػر صػحية ألنيػا تضػر  ،ومدى تأثيره عمػى صػحة الطفػؿ
بينمػػػا جػػػاء فػػػى  %( لكػػػؿ منيمػػػا ،12.3( مشػػػاىد بنسػػػبة بمغػػػت )3بواقػػػع ) (الجيػػػاز المنػػػاعى لمجسػػػـ
التأكػػد مػػف  مػػدى صػػبلحية الغػػذاء  -لمطفػػؿ التغذية السػػميمة  والغػػذاء الصػػحى الترتيػػب الثالػػث قضػػايا)
ضػارة  يػانتياء وفصؿ المحوـ عف الخضروات عند شرائيا  لما تحممو مػف بكتير الالذى نشتريو وتاريخ ا

نا عمى تممارسة الرياضة لمحفاظ عمى صحة أجسامنا وتجدد الطاقة وتزيد مف قدر  -تؤثر عمى صحتنا
%( لكؿ مػنيـ ،فػى حػيف جػاء فػى الترتيػب الرابػع بوافػع 6.9( مشيد بنسبة)2( بواقع )التركيز والمذاكرة

يػػػػػػب  بسػػػػػػتعانة بالطالتجنػػػػػػب مبلمسػػػػػػة دـ المصػػػػػػاب وامػػػػػػف ) %( كػػػػػػؿُ 3.4( بنسػػػػػػبة بمغػػػػػػت )1تكػػػػػػرار)
التأكد مف مدى سبلمة الحقػف المسػتخدمة عنػد أسػتعماليا والحػرص عمػى الػتخمص منيػا  -المتخصص

تجنػػػب  - ات طبيػػػب األسػػػناف عنػػػد زيارتػػػوالتأكػػػد مػػػف مػػػدى سػػػبلمة وتعقػػػيـ أدو  -بالطريقػػػة الصػػػحيحة
الوقايػة مػف األنفمػونفزا بكافػة أنوعيػا  وخطورتيػا  - أستعماؿ األدوات الشخصية مع األخػوات واألقػارب

أسػػتخداـ  - فػػى نقػػؿ الجػػراثيـ والعػػدوى مػػف شػػخص آلخػػر خطػػورة األيػػدى - عمػػى الطفػػؿ واألـ الحامػػؿ
جيدًا بالماء وخطػورة تعػريض المحػوـ المجمػدة  الطرؽ الوقائية عند تحضير الطعاـ وغسيؿ الخضروات

مػػػى (،وذلػػػؾ مػػػف إجمػػػالي القضػػػايا الصػػػحية لطفػػػؿ ماقبػػػؿ المدرسػػػة علدرجػػػة حػػػرارة الغرفػػػة قبػػػؿ الطيى
 .حممةمستوى كؿ 
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 :القضاٌا البٌئٌة التى تناقشها الحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسةتوزٌع ب(  -8)

 (44جدول )
  تناقشها الحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسةالتً القضاٌا البٌئٌة تكرارات ونسب 

 

 %    ك القضاٌا البٌئٌة لطفل ماقبل المدرسة 

تلوث مٌاه الخزانات الخاصة بالشرب وكٌفٌة تنظٌفها وتعقٌمها بمحلول الكلور  لكى تصبح خالٌة من البكترٌا 
 والفٌروسات  المسببة لألمراض الخطٌرة

0 75 

( للتخلص من الحشرات  واآلفات ة   السامة  )بالزٌادة أو النقصالمزارعٌٌن  للمبٌدات الحشرٌ أستخدامسوء 
 التى تضر المحاصٌل ومدى تأثٌرها على  صحة اإلطفال  المحٌطٌٌن بالمكان.

7 16.7 

المناسبة  الحرص على التخلص من عبوات  المبٌدات عقب أستخدامها بطرٌقة صحٌحة وأرتداء المالبس  
 أثناء الرش

7 16.7 

المٌاه وتسبب تلوث مٌاه النٌل بمخلفات المصانع وما تحمله من سموم ومبٌدات قد تنقل للطفل وكبارالسن عبر 
 له األمراض الخطٌرة.

1 8.0 

 8.0 1 .ؤدٌه من تلوث المحاصٌل الزراعٌةتشبع األراضى الزراعٌة من السموم التى تحملها مٌاه الرى وماٌ

 8.0 1 التخلص من مخلفات مصانع بالطرق المناسب والسلٌمة 

مشكلة عنصر الرصاص المتواجد فى عوادم السٌارات أو مواسٌر البٌوت القدٌمة أو صدى الحدٌد الذى 
، كذلك األوانى الفخار المطلٌة  فٌها نسبة رصاص  ومما ٌؤثر ن الممكن أن ٌصل للتربة الزراعٌةنلمسه  وم

 على صحة الطفل.تأثٌراً سلبٌاً 
1 8.0 

ترول ترشٌد أستهالك الكهرباء من أجل بٌئة نظٌفة ،وذلك العتماد  انتاجها على  محطات حرارٌة تستخدم  الب
، والعمل على االعتماد على مائٌة زى خزان أسوان السد العالى، أومحطات أوالفحم  وتقلٌل نسبة الحرق

 .طبٌعى  أو استخدام المبة الموفرةالنور ال
1 8.0 

 111 17 اإلجمالً

  يمييتضح من بيانات الجدول السابق ما :-  
تمػوث ميػاه الخزانػات لحمبلت اإلعبلمية عينة الدراسة )جاءت فى مقدمة القضايا البيئية التى ناقشتيا ا -

الخاصة بالشرب وكيفية تنظيفيا وتعقيميا بمحمػوؿ الكمػور لكػى تصػبح خاليػة مػف البكتريػا والفيروسػات  
تناولػت ىػذه  التػيعػدد المشػاىد  إجمػاليحيػث بمػغ  ،%(25بنسػبة بمغػت ) لؤلمراض الخطيػرة(المسببة 
البيئيػػة األخػػرى التػػي ناقشػػتيا  قضػػاياالعػػدد المشػػاىد المرتبطػػة ب إجمػػالي( مشػػيد وذلػػؾ مػػف 3القضػػية )

يػدات يف لممبسػتخداـ المػزارعا)سػوء  ايمييا فى الترتيػب الثػانى قضػيت، الحمبلت اإلعبلمية عينة الدراسة
الحشرية السامة ) بالزيػادة أو الػنقص ( لمػتخمص مػف الحشػرات واآلفػات التػى تضػر المحاصػيؿ ومػدى 

المبٌدددات   الحػػرص عمػػى الػػتخمص مػػف عبػػوات -ف بالمكػػاف ثيرىػػا عمػػى  صػػحة اإلطفػػاؿ  المحيطػػيتأ

بة ( مشدهد بنسد2(، بواقدع )رتداء المالبس المناسدبة  أثنداء الدرشاعقب أستخدامها بطرٌقة صحٌحة و

( مشػػيد لكػػؿ مػػنيـ 4%( بواقددع )8.3، فددى حددٌن جدداء فددى الترتٌددب الثالددث بنسددبة بلغددت)%(46.1)
السف عبر  )تموث مياه النيؿ بمخمفات المصانع وما تحممو مف سمـو ومبيدات قد  تنقؿ لمطفؿ  وكبار

 لػرى ومػاتشبع األراضى الزراعية مف السمـو التى تحمميا مياه ا -المياه وتسبب لو األمراض الخطيرة 
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 -الػػتخمص مػػف مخمفػػات مصػػانع بػػالطرؽ المناسػػب والسػػميمة -يؤديػػو مػػف تمػػوث المحاصػػيؿ الزراعيػػة  
مشػػكمة عنصػػر الرصػػاص المتواجػػد فػػى عػػوادـ السػػيارات أو مواسػػير البيػػوت القديمػػة أو صػػدى الحديػػد 

سػبة رصػاص  ، كذلؾ األوانى الفخار المطمية  فييا نف الممكف أف يصؿ لمتربة الزراعيةالذى نممسو وم
وذلػػؾ  ،يبلؾ الكيربػػاء مػػف أجػػؿ بيئػػة نظيفػػةترشػػيد أسػػت -وممػػا يػػؤثر تػػأثيرًا سػػمبيًا عمػػى صػػحة الطفػػؿ.

محطػػات  ، أوالفحػػـ وتقميػػؿ نسػػبة الحػػرؽ تػػروؿ أوالعتمػػاد إنتاجيػػا عمػػى محطػػات حراريػػة تسػػتخدـ الب
خػػزاف أسػػواف السػػد العػػالى، والعمػػؿ عمػػى االعتمػػاد عمػػى النػػور الطبيعػػى أو اسػػتخداـ المبػػة  مثػػؿ:مائيػػة 

 .حممةمى مستوى كؿ وذلؾ مف إجمالي القضايا البيئية لطفؿ ماقبؿ المدرسة ع الموفرة (،
ىتمػاـ  الف عمػى إنتػاج مثػؿ ىػذه النوعيػو مػف الحمػبلت قػد أدركػوا أف زيػادة ايومف ىنا يتضػح أف المعنيػ -

لرفػػع مسػػتوى الػػوعى الصػػحى والبيئػػى  الميمػػةعتبارىػػا أكثػػر القضػػايا اا الطفػػؿ الصػػحية والبيئيػػة ببقضػػاي
وتعػديؿ أنمػاط سػموكياتيـ وممارسػتيـ اليوميػة ممػا لػو مػف أثػر كبيػر عمػى  لػدى أطفػاؿ ماقبػؿ المدرسػة،

 تطور حالتيـ الصحية بشكؿ عاـ.
  

والبيئيععة الععواردة فععي الحمععالت اإلعالميععة  مسععتوي التعمععق فععي المعالجععة والتنععاول لمقضععايا الصععحية -9
 -عينة الدراسة:

 
 ا ألسلوب معالجة الحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسة للقضاٌا الصحٌة والبٌئٌة أ( توزٌع الحمالت طبقً -9)

 (42جدول )
 تكرارات ونسب أسلوب معالجة الحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسة للقضاٌا الصحٌة والبٌئٌة  

 % ك المعالجةأسلوب 

 111 19 مباشر

 111 19 اإلجمالً

  يمييتضح من بيانات الجدول السابق ما :-  
الصحية معالجة قضايا  في المباشر ستخدمت جميع الحمبلت اإلعبلمية عينة الدراسة األسموبا -

 %(.122والبيئية لطفؿ ماقبؿ المدرسة بنسبة)
 :لتى تطرحها الحمالت عٌنة الدراسةالقضٌة اا لمدي طرح توزٌع الحمالت اإلعالمٌة طبقً ب(  -9)
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 (43جدول )
 تكرارات ونسب مدى طرح القضٌة بالحمالت اإلعالمٌة

 

 % ك بالحمالت  طرح القضاٌا

 57.9 11 طرح متعمق مصاحب القتراح حلول لها

 15.8 0 طرح مصاحب لتوضٌح أسبابها 

 5.0 1 طرح مجرد سطحى

  19 اإلجمالً 

 أن: إلى بيانات الجدول السابق يشير 
حمػوؿ ليػا( فػي مقدمػة بنسػبة  القتػراحطرح القضايا في الحمبلت اإلعبلمية تمثػؿ فػي )طػرح مصػاحب  -

%، وأخيػػرًا )الطػػرح 15.8%، ثػػـ )طػػرح مصػػاحب لتوضػػيح أسػػبابيا( فػػي المرتبػػة الثانيػػة بنسػػبة 57.9
 %.5.3مجرد(  بنسبة 

لنوعٌة المضمون المقدم وما تنطوي علٌه من سلوكٌات ا توزٌع الحمالت اإلعالمٌة طبقً جـ( -9)
 بالحمالت عٌنة الدراسة.

 (44جدول )
 تكرارات ونسب نوعٌة المضمون المقدم وما تنطوي علٌه من سلوكٌات  بالحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسة 

 

 % ك نوعٌة المضمون

 70.8 14 سلوكٌات اٌجابٌة

 76.0 5 سلوكٌات سلبٌة

 111 19 اإلجمالً

 : يتضح من بيانات الجدول السابق ما يمي- 
بنسبة بمغت يجابية التى جاءت في مقدمة نوعية المضموف المقدـ إلتناولت الحمبلت السموكيات ا -

 ،عينة الدراسة في الحمبلتوردت  المشاىد التيوذلؾ مف جممة ، ( مشيد14%( بواقع تكرار)73.8)
ة بمغت في الترتيب الثاني لنوعية المضموف المقدـ بنسب سمبيةالسموكيات فى حيف تناولت الحمبلت ال

 .(5%( بواقع تكرار)26.3)
 

رتباط القضايا التى تناقشيا الحمالت عينة الدراسة اا لمدى توزيع الحمالت اإلعالمية طبقً د(  -9)
 .قضايا الطفل داخل المجتمع المصرىب
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 (45جدول )
 ضاٌا الطفل داخل المجتمع المصرى تناقشها الحمالت عٌنة الدراسة بقرتباط القضاٌا التى اتكرارات ونسب مدى 

 % ك بالحملة بقضاٌا المجتمع  مدي ارتباط القضٌة

 111 19 مرتبطة

 111 19 اإلجمالً

 : يتضح من بيانات الجدول السابق ما يمي- 
عينة الدراسة مرتبطة  الحمبلت اإلعبلمية التي عرضت داخؿالقضايا الصحية والبيئية  جاءت كؿ -

%( بواقع 122المجتمع المصري في المركز األولى بنسبة بمغت )الطفؿ داخؿ  بقضايا اأرتباطًا وثيقً 
(، ويوضح 29-26-16-14-13-11-12أرقاـ ) الجداوؿوىذا ما يؤكد نتائج  حممة،(19تكرار)
 بقضايا  الحمبلت اإلعبلميةا تتناولي قبؿ المدرسة التي ارتباط القضايا الصحية والبيئية لطفؿ مامدى 

نقؿ صورة حية لجميور  الحمبلت، وحرص القائميف عمى صناعة ىذه المصريالمجتمع الطفؿ داخؿ 
مرآة  الحمبلتالمشاىديف عف الواقع المعاش داخؿ المجتمع دوف تزييؼ لمحقيقة، وبذلؾ تصبح 

يا التنبؤ بالمستقبؿ عف الواقع  في الماضي والحاضر، وكذلؾ يمكن فيعاكسة لما يحدث بالفعؿ 
 قرب. 

ة عينة ا لمدي تعرض الحممة لجوانب القضايا الصحية والبيئيذ( توزيع الحمالت اإلعالمية طبقً – 9)
 :الدراسة

 (46جدول )
 تكرارات ونسب مدي تعرض الحملة لجوانب القضاٌا عٌنة الدراسة 

 % ك مدي تعرض الحملة لجوانب القضٌة

 65.8 77 األثار المترتبةعرض األسباب والنتائج 

 19.5 8 عرض األسباب والنتائج

 9.7 4 عرض األثار المترتبة

 4.9 7 عرض مظاهر القضٌة

 111 41 اإلجمالً

 : يتضح من بيانات الجدول السابق ما يمي- 
( فػػػي مقدمػػػة مػػػدي تعػػػرض الحممػػػة لجوانػػػب القضاياالصػػػحية األسػػػباب والنتػػػائج األثػػػار المترتبػػػةجػػػاء ) -

 إجمػػػالى عػػػددوذلػػػؾ مػػػف ، ( مشػػػيد27%( بواقػػػع تكػػػرار)65.8بنسػػػبة بمغػػػت )والبيئيػػػة  عينػػػة الدراسػػػة 
عػػرض بينمػػا جػػاءت ) ،عينػػة الدراسػػة فػػي الحمػػبلت اإلعبلميػػةردت و و التػػي تعرضػػت لمقضػػية  المشػػاىد

وذلػػػؾ مػػػف ، ( مشػػػيد8%( بواقػػػع تكػػػرار)19.5بمغػػػت )بنسػػػبة ( فػػػي الترتيػػػب الثػػػاني األسػػػباب والنتػػػائج
ثػػـ  ،عينػػة الدراسػػة فػػي الحمػػبلتوردت التػػي تناولػػت القضػػايا الصػػحية والبيئيػػة و  المشػػاىد إجمػػالى عػػدد
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، يميػو فػى ( مشػيد4%( بواقػع تكػرار)9.7مغػت )( الترتيػب الثالػث بنسػبة بثار المترتبةآلعرض ااحتؿ )
بنسػػبة دي تعػػرض الحممػػة لجوانػػب القضػػية عينػػة الدراسػػة ( لمػػعػػرض مظػػاىر القضػػيةالترتيػػب الرابػػع )

عينػػة  فػػي الحمػػبلتوردت  إجمػػالى المشػػاىد التػػي وذلػػؾ مػػف، ( مشػػيد2%( بواقػػع تكػػرار)4.9بمغػػت )
 .الدراسة

 

عينة  ا لمدي مواكبة القضايا بالحمالت لألحداث الجاريةر( توزيع الحمالت اإلعالمية طبقً  -9)
 :الدراسة

 (41جدول )
 تكرارات ونسب مدي مواكبة القضاٌا بالحمالت لألحداث الجارٌة  عٌنة الدراسة 

 % ك مدى مواكبة القضٌة

 78.9 15 مواكبة لألحداث الجارٌة

 71 4 تعرض ألول مرة

 111 19 اإلجمالً 

  :يتضح من بيانات الجدول السابق 
  الدراسػة مواكبػة لؤلحػداث الجاريػة % مف القضايا التي قدمتيا الحمبلت اإلعبلميػة محػؿ 76.5أف

% مػػف القضػػايا 21، يمييػػا جػػاءت فػػي المرتبػػة الثانيػػة %(78.9بنسػػبة بمغػػت ) فػػي المرتبػػة األولػػى
 التي قدمتيا الحمبلت اإلعبلمية محؿ الدراسة تعرض ألوؿ مرة.

 

  :لعدد رسائل الحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسةا طبقً توزٌع الحمالت اإلعالمٌة   -11

 (48)جدول 
 عدد رسائل الحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسةتكرارات ونسب  

 % ك عدد رسائل الحملة

 60.1 17 رسالة واحدة

 06.8 7 رسالتٌن

 111 19 اإلجمالً

 يتضح من بيانات الجدول السابق : 
 رسػػالتيففقػػط  سػػبع حمػػبلت%، بينمػػا تناولػػت 63.1تناولػػت الحمػػبلت اإلعبلميػػة رسػػالة واحػػدة بنسػػبة  -

 .%36.8بنسبة 
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 :عينة الدراسة  الحمالت اإلعالميةفي  سائللتنوع الر ا طبقً توزيع الحمالت اإلعالمية   -11
 (49جدول )

 التنوع فً رسائل الحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسةتكرارات ونسب  

 % ك التنوع فً الحمالت

 60.1 17 الٌوجد تنوع

 06.8 7 متنوع فً الرسائل اإلعالمٌة

 111 19 اإلجمالً 

 إلى أن بيانات الجدول السابق يشير: 
حيث قدمت ىذه الحمبلت  %63.1الحمبلت اإلعبلمية جاءت غير متنوعة في المرتبة األولى بنسبة  -

 % منيػا متنػوع36.8، بينما جاء رسالة واحدة بيا وبالتالي لـ يكف ىناؾ تنوع في الرسائؿ المقدمة بيا
في المرتبة الثانية حيث قدمت ىذه الحممة رسالتيف بيا ، وبالتالي كاف ىناؾ تنوع في الرسائؿ المقدمة 

 بيا.
 :الحمالت اإلعالمية عينة الدراسة لمتشابو فيا طبقً توزيع الحمالت اإلعالمية   -12

 (21جدول )
 التشابه فً الحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسةتكرارات ونسب  

 % ك الحمالتالتشابه فً 

 111 19 تشابه فً االتجاه نحو القضٌة

 70.7 14 )التعلٌق بالصوت( تشابه سمعً

 111 19 )الصورة والصوت(تشابه مرئً

 57.6 11 )اسلوب عرض الحملة(تشابه فً األفكار

 17 اإلجمالً 

  :يتضح من بيانات الجدول السابق 
تشػػابو  -نحػػو القضػػية االتجػػاهأف أىػػـ أوجػػو التشػػابو فػػي الحمػػبلت اإلعبلميػػة تمثمػػت فػػي )تشػػابو فػػي  -

لكؿ منيما حيث كاف اتجاه كؿ الحمبلت نحو القضػايا التػي تناقشػيا %122( في المقدمة بنسبة مرئى
، ثػػـ )تشػػابو سػػمعي( فػػي ،كمػػا أسػػتخدمت الحمػػبلت الصػػورة والصػػوت والعمػػؿ الػػدرامي ايجابًيػػإ ااتجاًىػػ

، وأخيػرًا )تشػابو حيث استخدمت الحمبلت التعميػؽ بالصػوت المصػاحب %73.7المرتبة الثانية بنسبة 
 حيث تشابيت الحمبلت في اسموب عرض القضايا. %52.6في األفكار( بنسبة 

المرتبػػة  حيػػث جػػاء تشػػابو االتجػػاه فػػي(29)ليػػة مػػع دراسػػة نجػػاة أحمػػد إبػػراىيـاالدراسػػة الحاتفقػػت نتػػائج  -
%، بينما اختمفت معيا حيث جاء التشابو المرئػي وفػي المضػموف بالتسػاوي بنسػبة 122األولى بنسبة 

52.% 
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حيث خمصت الدراسػة (32)وساـ محمد أحمد نصرأختمفت نتائج الدراسة الحالية عف نتائج دراسة -
، %42.9بنسػبة شػابو المرئػي % ، يمييػا الت52ىناؾ تشابو في االتجاه والمضموف بنسبة  إلى أف

 %.28.6يمييا التشابو السمعي بنسبة 
 

 الحمالتألساليب األقناع المستخدمة فى معالجة موضوع ا طبقً توزيع الحمالت اإلعالمية   -13
 :اإلعالمية عينة الدراسة       

 (24جدول )
 الحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسة تكرارات ونسب األسالٌب األقناع المستخدمة فى معالجة موضوع 

 % ك اسلوب اإلقناع المستخدم

 60.1 17 العقلً والعاطفً معاً 

 06.9 7 العقلً

 111 19 اإلجمالً 

 إلى ان بيانات الجدول السابق يشير : 
سموب اإلقناع المستخدـ في معالجة موضوع الحمبلت اإلعبلمية محؿ الدراسة تمثؿ في أجاء  -

العقمي( في المرتبة الثانية بنسبة االسموب ) يمييا%، 63.1األسموب )العقمي والعاطفي معًا( بنسبة 
36.9%. 

 

 :عينة الدراسة لمغة الخطاب بالحمالت اإلعالميةا طبقً توزيع الحمالت اإلعالمية  -14
 (22جدول )

 لحمالت اإلعالمٌة  عٌنة الدراسة تكرارات ونسب لغة الخطاب با

 النسبة المئوٌة التكرار لغة الخطاب

 66.7 6 تفسٌري

 71.1 4 اقناعً

 15.8 0 سرد معلومات

 15.8 0 حماسً

 11.5 7 قصصً

 5.0 1 تهدٌد

 19 اإلجمالً 

 يتضح من بيانات الجدول السابق : 
الدراسة تمثمت في )التفسير( في المقدمة بنسبة عينة  بالحمبلت اإلعبلميةلغة الخطاب جاءت  -

( في حماسى -)سرد المعمومات يمييا%، 21.1%، ثـ )اإلقناع( في المرتبة الثانية بنسبة 66.7
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( في المرتبة الرابعة بنسبة ىالقصصبينما جاء)، لكؿ ميما %15.8بمغت المرتبة الثالثة بنسبة
 %.5.3يديد( بنسبة ، وأخيرًا )الت12.5%

 :توزيع الحمالت اإلعالمية طبقا االستماالت المستخدمة في الحمالت اإلعالمية عينة الدراسة  -51
 :المستخدمة في الحمالت اإلعالمية االستماالت العاطفية ( أ

السعععتماالت التخويعععف المسعععتخدمة فعععي الحمعععالت  اتوزيعععع الحمعععالت اإلعالميعععة طبًقععع أ(-1)
 اإلعالمية عينة الدراسة.

 (23جدول )
 عٌنة الدراسةاستماالت التخوٌف المستخدمة بالحمالت اإلعالمٌة تكرارات ونسب 

 % ك استماالت التخوٌف

 اسلوب التخوٌف

 60.1 17 غٌر مباشر

 06.9 7 مباشر

 111 19 لةجم

 أنماط التخوٌف

 57.9 11 مخاطر صحٌة

 47.1 8 مخاطر بٌئٌة

 17 اإلجمالً

 إلى بيانات الجدول السابق يشير : 
 بالنسبة ألسموب التخويف:

غير مباشر، بينما  باسموب% مف الحمبلت اإلعبلمية استخدمت استماالت التخويؼ 63.1أف -
 سموب مباشر.ا% منيا ب36.9تاستخدم

حيث أثبتت 1(31)وساـ محمد أحمد نصرنتائج الدراسة الحالية عف نتائج دراسة  وقد أختمفت -
الدراسة أف حمبلت التوعية اتبعت اسموب التيديد المباشر في المرتبة األولى بنسبة نتائج 
66.7.% 

 النسبة ألنماط التخويف:ب
( في المرتبة الثانية البيئية%، ثـ )المخاطر 57.9( في المقدمة بنسبة الصحيةجاءت )المخاطر  -

 %، 42.1بنسبة 
حيث جاءت المخاطر 2(32)محمد أحمد نصر وساـنتائج الدراسة الحالية عف نتائج دراسة  اختمفت -

، يمييا المخاطر االجتماعية في المرتبة الثالثة بنسبة %25ية في المرتبة الثانية بنسبة االقتصاد
16.7 .% 

                                                           
 

 (.9)*( انظر نتائج الدراسة التحلٌلٌة جدول رقم )
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، ويرجػع ذلػؾ مػاط التخويػؼ لمحمػبلت اإلعبلميػةالحظت الباحثة تقدـ المخػاطر الصػحية فػي مقدمػة أن -
 )*(لتقدـ القضايا الصحية بالنسبة لمقضايا التي تناقشيا الحمبلت 

 

المسعتخدمة فعي الحمعالت اإلعالميعة عينعة  الترغيعبالسعتماالت ا طبًقعتوزيع الحمالت اإلعالمية   أ(-2)
 :الدراسة

 (24جدول )
 الدراسةعٌنة استماالت الترغٌب المستخدمة فى الحمالت اإلعالمٌة تكرارات ونسب 

 % ك استماالت الترغٌب

 أسلوب الترغٌب

 84.7 16 مباشر

 15.8 0 غٌر مباشر

 111 19 جملة

 أنماط الترغٌب

 47.1 8 اإلحساس بالمسئولٌة

 06.8 7 جتماعٌةاالحساس بالمشاركة اال

 15.8 0 استثارة االنتماء

 5.0 1 أكثر من فئة

 19 اإلجمالً

  السابقيتضح من بيانات الجدول : 
 النسبة ألسموب الترغيب:ب 

في المرتبة  % مف الحمبلت اإلعبلمية استخدمت استماالت الترغيب بأسموب مباشر84.2أف  -
 .في المرتبة الثانية % منيا بأسموب غير مباشر15.8 ت، بينما استخدماألولى

 :بالنسبة ألنماط الترغيب 
%، ثـ )االحساس بالمشاركة االجتماعية( في 42.1جاء )اإلحساس بالمسئولية( في المقدمة بنسبة  -

%، وأخيرًا 15.8( في المرتبة الثالثة بنسبة االنتماء)استثارة يمييا%، 36.8المرتبة الثانية بنسبة 
 . %5.3( بنسبة متمثمة في االحساس بالمسئولية واالحساس بالمشاركة االجتماعية )أكثر مف فئة
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 :عٌنة الدراسةالعقالنٌة المستخدمة فً الحمالت اإلعالمٌة  االستماالت ( ب

سعتماالت عقميعة مسعتخدمة فعي االسعتماالت رأي األغمبيعة ك اتوزيع الحمالت اإلعالمية طبقً  ب(-1)
 :الحمالت اإلعالمية عينة الدراسة

 (25جدول )
 الدراسةعٌنة استماالترأى األغلبٌة المستخدمة بالحمالت اإلعالمٌة تكرارات ونسب 

 % ك استماالت رأى األغلبٌة المستخدمة بالحمالت

 111 19 الرأى  السائد 

 19 اإلجمالً 

 بيانات الجدول السابق يشير:- 
% 122استماالت رأى األغمبية المستخدمة بػالحمبلت اإلعبلميػة عينػة الدراسػة جميعيػا بنسػبة  ءتجا -

 متسقة مع الرأي السائد.
ستماالت عاطفية مستخدمة االستماالت تقديم األدلة والشواىد ك اطبقً توزيع الحمالت اإلعالمية  ب(-2)

 :في الحمالت اإلعالمية عينة الدراسة
 (26جدول )

 تكرارات ونسب استماالت تقدٌم األدلة والشواهد كإستماالت عاطفٌة مستخدمة فً الحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسة

 % ك والشواهد استماالت تقدٌم األدلة

 06.8 7 استخدام الصور الواقعٌة 

 76.0 5 استخدام األدلة والبراهٌن

 71.1 4 تجارب سابقة

 11.5 7 تقدٌم أرقام وإحصائٌات

 5.0 1 االستشهاد بشخصٌات ذات مصداقٌة عالٌة 

 19 اإلجمالً 

 إلى أن بيانات الجدول السابق يشير : 
استماالت تقديـ األدلة والشواىد كإستماالت عاطفية مستخدمة في الحمبلت اإلعبلمية تمثمت  -

في المرتبة  %، ثـ )استخداـ األدلة والبراىيف(36.8في)استخداـ الصور الواقعية(  في المقدمة بنسبة 
ـ أرقاـ %، ثـ)تقدي21.1)تجارب سابقة( في المرتبة الثالثة بنسبة يمييا %، 26.3الثانية بنسبة 

حصائيات(في المرتبة الرابعة بنسبة   االستشياد بشخصيات ذات مصداقية عالية() %، وأخيراً 12.5وا 
 %.5.3بنسبة 
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حيث أثبتت أف الحمبلت  (33)وساـ محمد أحمد نصراختمفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة  -
%، بينما لـ 14.2وصمت إلى موضع الدراسة استخدمت تقديـ األرقاـ واإلحصائيات بنسبة ضعيفة 

 تستعف باالستشياد بشخصيات ذات مصداقية عمى اإلطبلؽ.
حيث أثبتت استخداـ مصادر ذات (34)نتائج الدراسة مع نتائج دراسة آية شوقي محمد كذلؾ اختمفت -

، وجاء استخداـ البيانات واالحصائيات في المرتبة %32.5ة في المرتبة األولى بنسبة مصداقية عالي
 %.15.1% ، وجاء استخداـ الصور الواقعية في المرتبة األخيرة بنسبة 17.4ة بنسبةالثالث

حيث جاء االستشياد بشخصيات (35)كذلؾ اختمفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة نجاة أحمد إبراىيـ -
، يمييا الدراسات واألبحاث في المرتبة الثانية بنسبة %91.67ة عالية في المقدمة بنسبة ذات مصداقي

8.33.% 
 :الحمالت اإلعالمية عينة الدراسة ألماكن تصوير اطبقً توزيع الحمالت اإلعالمية   -51

 (21جدول )
 تكرارات ونسب أماكن تصوٌر الحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسة 

 % ك أماكن تصوٌر الحمالت

 57.6 11 خارجً

 01.6 6 االثنان معاً 

 15.8 0 داخلً

 111 19 اإلجمالً 

  بيانات الجدول السابقيتضح من: 
 %،52.6بنسػبة  فػي المرتبػة األولػىالخارجي( في أماكف تصوير الحمبلت اإلعبلمية  التصوير) جاء -

الػػداخمي( بنسػػبة  ، وأخيػػرًا جػػاء )التصػػوير) األثنػػاف معػػًا(%31.6جػػاء فػػي المرتبػػة الثانيػػة بنسػػبة يمييػػا 
15.8.% 

 :والبٌئٌة بالحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسةالمساحة الزمنٌة التى شغلتها القضاٌا الصحٌة  -17

 :لمدة عرض الحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسة اطبقً توزٌع الحمالت اإلعالمٌة أ( -17) 

 ( 28جدول ) 
 الحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسة مدة عرضتكرارات ونسب 

 % ك مدة عرض الحمالت

 57.6 11 دقائق 0-7من

 06.8 7 دقائق فأكثر  0

 11.5 7 دقٌقة أقل من

 111 19 اإلجمالً
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 بيانات الجدول السابق يشير : 
فػػى المرتبػػة األولػػى دقػػائؽ(  3-2بػػيف )مػػف  أف مػػدة عػػرض الحمػػبلت اإلعبلميػػة جػػاءت معظميػػا مػػا -

دقػػػػائؽ فػػػػػأكثر( بنسػػػػػبة  3جػػػػػاءت حمػػػػبلت اسػػػػػتغرؽ عرضػػػػػيا ) تمييػػػػػا%، 52.6بنسػػػػبة بنسػػػػبة بمغػػػػػت 
فػػػى المرتبػػػة الثالثػػػة بنسػػػبة  أقػػػؿ مػػػف دقيقػػػةجػػػاءت الحمػػػبلت التػػػى أسػػػتغرؽ عرضػػػيا  اوأخيػػػرً  ،36.8%
 %.12.5بمغت

للمسععاحة الزمنٌععة التععى شععغلتها القضععاٌا الصععحٌة والبٌئٌععة بععالحمالت  اطبًقععتوزٌععع الحمععالت  ب( -17)
 :اإلعالمٌة عٌنة الدراسة

 (29جدول )
 بالحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسةالقضاٌا الصحٌة والبٌئٌة تكرارات ونسب المساحة الزمنٌة التى شغلتها 

 

 المساحة الزمنٌة

 الحمالت

زمن المشاهد التى تناولت 
 القضاٌا

 % ق

 6.9 0 العبارة علشان الصحة تدوم الزم نبطل كسل ونوم

 6.9 0 طول ما رش المبٌدات  شغال أبعد عن المكان

 6.9 0 لوعاٌز تعمل أكل صحى " نغسل صح ونحضر صح" 

 6.9 0 أختر غذاءك الصحى

 هتلف لوبترمى المخلفات بالمٌه وفاكرها بتتعدم
 وترجعلك

0 6.9 

 6.9 0 فٌن ماتكون الزم تأكل أكل مضمون

"قبل ما تمد أٌدك وخالص ..حاسب تكون ملوثه 
 بالرصاص"

0 6.9 

ألنك بتأذٌنى بالتأثٌر العبارة لوهتدخن مش تدخن جنبى 
 السلبى

7 4.7 

 4.7 7 الوقاٌة من األنفلونزا

 4.7 7 غسل األٌدى

فى أنواع بالسكتٌك مش ٌنفع  ناكل أو نشرب فٌها وال 
 والحتى نلعب بٌها  نخزن والنسخن

7 4.7 

أحسن طرٌقة للحافظ على الصحة منولعش النور عمال 
 هرباء"كعلى بطال ونوفر بال

7 4.7 

 4.7 7 على نظافة الخزان نعٌش بأماننحافظ 

 4.7 7 حٌاة صحٌة بالأمراض

 4.7 7 أحمى نفسك 
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 4.7 7 الهدٌة السعٌدة ألزم تكون حاجة مفٌدة

رش المبٌد الزم ٌكون بعٌد عن األطفال وألنه ٌضر 
 البٌئة نكون حرصٌن باألستعمال

7 4.7 

 7.0 1 التدخٌن السلبى  

 7.0 1 علم أوالدك الرٌاضة

 111 40 اإلجمالً

 بيانات الجدول السابق يشير: 
بالحمبلت الواردة  القضايا الصحية والبيئية لطفؿ ماقبؿ المدرسة شغمتو الذيالوقت  إجماليبمغ  -

 (43)عينة الدراسة، الفضائية األولى المصرية، المحور ةبقنوات الحياالمقدمة  اإلعبلمية عينة الدراسة
لحمبلت الواردة بايا القضايا المساحة الزمنية التي شغمت إجمالي%( وذلؾ مف 122)بنسبة بمغت دقيقة

 .عينة الدراسةاإلعبلمية 
طػػوؿ مػػا رش المبيػػدات  شػػغاؿ –العبػػارة عمشػػاف الصػػحة تػػدوـ الـز نبطػػؿ كسػػؿ ونػػوـأحتمػػت حمػػبلت ) -

 - أختر غػذاءؾ الصػحى - لوعايز تعمؿ أكؿ صحى " نغسؿ صح ونحضر صح" -أبعد عف المكاف
 -فػػيف مػػاتكوف الـز تأكػػؿ أكػػؿ مضػػموف  -وترجعمػػؾ ىتمػػؼ لػػوبترمى المخمفػػات بالميػػو وفاكرىػػا بتتعػػدـ

الترتيػػب األوؿ مػػف حيػػث المسػػاحة  (حاسػػب تكػػوف مموثػػو بالرصػػاص" "قبػػؿ مػػا تمػػد أيػػدؾ وخػػبلص ..
عميػو الزمنية لممشاىد التى تناولت القضايا الصحية والبيئية ،حيث بمغ إجمػالى الوقػت التػى أسػتوحذت 

 المسػاحة الزمنيػة المخصصػة إجمػاليوذلػؾ مػف  ،%( لكػؿ مػنيـ6.9دقػائؽ بنسػبة بمغػت)( 3القضايا )
 ايا بالحمبلت األخرى.لمقض

 -العبػػارة لوىتػػدخف مػػش تػػدخف جنبػػى ألنػػؾ بتػػأذينى بالتػػأثير السػػمبىيمييػػا فػػى الترتيػػب الثػػانى حمبلت) -
والحتػى  ناكؿ أو نشرب فييػا وال نخػزف والنسػخففى أنواع ببلسكتيؾ مش ينفع   -الوقاية مف األنفمونزا

أحسػػف طريقػػػة لمحػػافظ عمػػى الصػػػحة منػػولعش النػػور عمػػػاؿ عمػػى بطػػػاؿ  -غسػػػؿ األيػػدى –نمعػػب بييػػا
رش المبيػد الـز يكػوف بعيػد  -أحمػى نفسػؾ -نحافظ عمى نظافة الخػزاف نعػيش بأمػاف -ونوفر باليرباء

سػتوحذت ا( حيػث بمػغ إجمػالى الوقػت التػى عف األطفاؿ وألنو يضػر البيئػة نكػوف حرصػيف باألسػتعماؿ
المسػػػػاحة الزمنيػػػػة  إجمػػػػاليوذلػػػػؾ مػػػػف  ،%( لكػػػػؿ مػػػػنيـ4.7دقيقػػػػة بنسػػػػبة بمغػػػػت)( 2عميػػػػو القضػػػػايا )

 ايا بالحمبلت األخرى.لمقض المخصصة
التدخيف السمبى( حيػث بمػغ إجمػالى الوقػت  -عمـ أوالدؾ الرياضة) ابينما جاء فى الترتيب الثالث حممت -

المسػاحة  إجمػاليوذلػؾ مػف  ،%(لكػؿ منيمػا2.3دقيقة بنسػبة بمغػت)( 1ميو القضايا )ستوحذت عاالتى 
 ايا بالحمبلت األخرى.لمقض الزمنية المخصصة
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 -الفئات المرتبطة بالشخصية : -رابعاً 
لنوع الشخصية المشاركة فعى الحمعالت اإلعالميعة ا أ( توزيع االحمالت عينة الدراسة طبقً -18)

 :الدراسة عينة
 ( 31جدول ) 

 عٌنة الدراسة  الحمالت اإلعالمٌةفً المشاركة  نوع الشخصٌة تكرارات ونسب 

 % ك الشخصٌات المشاركة 

 78.9 15 الذكور واإلناث

 71.1 4 الذكور

 111 19 اإلجمالً 

 يتضح من بيانات الجدول السابق: 
نػاث( بنسػبة   - %، بينمػا 78.9أف أغمبية الحمبلت اإلعبلمية تناولت شخصيات مف الجنسيف )ذكور وا 

 %.21.1جاءت نسبة الذكور فقط في الحمبلت بنسبة 
حيث خمصت الدراسة إلػى أف الغالبيػة (36)وقد أتفقت الدراسة الحالية مع دراسة وساـ محمد أحمد نصر -

 %.  85.7العظمى مف الحمبلت عينة البحث اشترؾ في تقديميا رجاؿ ونساء معًا بنسبة
لممرحمعة العمريعة لمشخصعية فعي الحمعالت اإلعالميعة ا ب( توزيع الحمالت عينة الدراسة طبًقع -18)

 :عينة الدراسة
 (34جدول  )

 عٌنة الدراسة  الحمالت اإلعالمٌةتكرارات ونسب المرحلة العمرٌة للشخصٌة فً 

 % ك المرحلة العمرٌة

 78.9 15 أطفال

 15.8 0 فً منتصف العمر

 5.0 1 شباب

 111 19 اإلجمالً

  يمييتضح من بيانات الجدول السابق ما :-  
جػػاءت غالبيػػة الشخصػػيات المشػػاركة فػػى الحمػػبلت اإلعبلميػػة عينػػة الدراسػػة فػػى المرحمػػة العمريػػة مػػف   -

فػي الترتيػب الثػاني  يميػو المرحمػة العمريػة فػي منتصػؼ العمػر %(،78.9لمشخصيات بنسبة )األطفاؿ 
 %(،15.8لممراحػػػؿ العمريػػػة لمشخصػػػيات  المشػػػاركة فػػػى الحمػػػبلت اإلعبلميػػػة عينػػػة الدراسػػػة بنسػػػبة )

بينمػػػػا جػػػػاء )الشػػػػباب( فػػػػي الترتيػػػػب الثالػػػػث لممراحػػػػؿ العمريػػػػة لمشخصػػػػيات المشػػػػاركة فػػػػى الحمػػػػبلت 
 .%(5.3عينة الدراسة بنسبة )بلمية اإلع
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 :الحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسة لمقدم الرسالة داخلا وزٌع الحمالت عٌنة الدراسة طبقً تجـ(  -18)
 

 (32جدول  )
 تكرارات ونسب مقدم الرسالة داخل  الحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسة 

 % ك اإلعالمٌة مقدم الحمالت

 70.7 14 أكثر من شخصٌة

 15.8 0 وصوت مصاحب فقطصورة 

 11.5 7 فنان أو فنانة

  19 اإلجمالً 

 إلى بيانات الجدول السابق شيرت: 
مقػػػػدـ الرسػػػػالة داخػػػػؿ  الحمػػػػبلت جػػػػاء) أكثػػػػر مػػػػف شخصػػػػية متمثمػػػػة فػػػػي فنػػػػاف وشخصػػػػيات عاديػػػػة ( ل -

)صػورة يمييػا فػى الترتيػب الثانى ،%(73.7ترتيػب األوؿ بنسػبة بمغػت ) فػى ال اإلعبلمية عينػة الدراسػة
 %.12.5في المرتبة الثالثة بنسبة( بينما جاء )فناف أو فنانة، %15.8وصوت مصاحب فقط( بنسبة 

حيػػث خمصػػت النتػػائج أف جميػػع  (37)ختمفػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع دراسػػة وسػػاـ محمػػد أحمػػد نصػػراوقػػد  -
% قػػػاـ بتقػػػديـ رسػػػائميا شخصػػػيات عاديػػػة، كػػػذلؾ اختمفػػػت نتػػػائج 122سػػػة بنسػػػبة الحمػػبلت موضػػػع الدرا

جػػاء مقػػدـ الرسػػالة بيػػا فناف/فنانػػة فػػي المرتبػػة  حيػػث(38)الدراسػػة الحاليػػة مػػع دراسػػة نجػػاة أحمػػد إبػػراىيـ 
 %.41.7% يمييا أكثر مف قائـ باالتصاؿ بنسبة 58.3األولى بنسبة 

 سمات أسموب المعالجة الفنية: -خامساً 
  :مكانية الوسيمة )التميفزيون( في الحمالت اإلعالمية عينة الدراسةا الأ( توزيع الحمالت طبقً -19)

 (33جدول )
 عٌنة الدراسة  امكانٌة الوسٌلة )التلٌفزٌون( فً الحمالت اإلعالمٌةتكرارات ونسب 

 % ك امكانٌة الوسٌلة

 111 19 استخدام الخداع والمؤثرات الخاصة باإلنتاج

 111 19 السلٌم للقطاتالتوظٌف 

 التنوع فً أماكن التصوٌر
 89.5 17 مالئم

  11.5 7 غٌر مالئم

 التنوع فً الدٌكورات
 78.9 15 مالئم

 71.1 4 غٌر مالئم

 19 اإلجمالً 

 أن إلى بيانات الجدول السابق يشير : 
 مكانية الوسيمة )التميفزيون( في الحمالت اإلعالمية تمثمت في:إ
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واسػػتخداـ التوظيػػؼ السػػميـ لمقطػػات فػػي  اسػػتخداـ الخػػداع والمػػؤثرات الخاصػػة باإلنتػػاج مػػف  جػػاء كػػؿُ  -
 %.122بنسبة مقدمة االمكانيات 

%، وغيػر 89.5جػاء مبلئمػًا بنسػبة حيػث لتنوع في أماكف التصػوير: مكانية اإيمييا في المرتبة الثانية  -
 %.12.5مبلئـ بنسبة 

%، وغيػر مبلئػـ بنسػبة 78.9جػاء مبلئمػًا بنسػبة حيػث لتنػوع فػي الػديكورات: يمييا في المرتبػة الثالثػة ا -
21.1.% 

 

ا لنوع زوايا المقطات في مشاىد التعى تناولعت القضعايا الصعحية والبيئيعة توزيع الحمالت طبقً ب(  -19)
 :بالحمالت اإلعالمية عينة الدراسة

 (34جدول )
 التى تناولت القضاٌا الصحٌة والبٌئٌة  تكرارات ونسب نوع زواٌا اللقطات فً المشاهد

 

 % ك نوع اللقطات

 78.0 07 لقطة مستوٌة ) محاٌدة(

 77.1 75 لقطة جانبٌة

 18.8 71 لقطة من زاوٌة منخفضة

 16.8 19 لقطة خلفٌة

 11.6 17 لقطة من أعلً زاوٌة

 1.8 7 زاوٌة عٌن الطائر

 1.8 7 لقطة مائلة

 111 110 اإلجمالً

  يميبيانات الجدول السابق مايتضح من :-  
 مستوية محايدةمعظـ لقطات المشاىد التى تناولت القضايا الصحية والبيئية تـ تصويرىا مف زواية  -

لقطة في الترتيب األوؿ ألنواع المقطات في مشاىد التى تناولت ( 32بواقع ) %(28.3بنسبة )
ف نطمؽ صفة )الزاوية المحايدة( عمى ىذا النوع ألنو يصور األشياء بذات رؤية أونستطيع  القضايا،

قؿ األنواع قيمة دراماتيكية بفعؿ أالمشاىد، فيي زاوية غير منحازة كما إنيا ليست تحريضية وىي 
لذلؾ يقترف استخداميا بعرض الموضوع بتقريرية فتعطي المشاىد  ا،المعالجة ذات الميؿ الواقي فيي

 .بأنو يشاىد األشياء برؤية مباشرة إحساساً 
في الترتيب الثاني ألنواع زوايا المقطات في الحمبلت اإلعبلمية عينة  جانبيةفي حيف جاءت المقطة ال -

 لقطة مف زاوية منخفضةكما جاءت المقطة عبارة عف  لقطة،( 25%(بواقع )22.1بنسبة )الدراسة 
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الشخصية مقدـ قد تعبر عف وجية نظر لقطة، و ( 21%(بواقع )18.8بنسبة )في الترتيب الثالث 
 ،الوقار والقوة والعظمةو ة بعطائيا سمة مف الييا  وقد تعبر عف تضخيـ الشخصية و  رسالة الحممة

 .وتستخدـ ايضًا في تصوير المباني العالية
في الترتيب الرابع ألنواع جاءت  لقطة حيث( 19%(بواقع )16.8بنسبة ) خمفيةيمييا المقطة ال -

ت في مشاىد التى تناولت القضية الصحية والبيئية فى الحمبلت اإلعبلمية عينة الدراسة، فى المقطا
 لقطة.( 12بواقع ) %(12.6بنسبة )في الترتيب الخامس  لقطة مف أعمي زاويةحيف جاءت 

لقطة ( 2بواقع ) %(1.8بنسبة )( في الترتيب السادس مائمة - زاوية عيف الطائركما جاء لقطتى ) -
 منيما.لكؿ 

تقوـ الزوايا مثؿ غيرىا مف عناصر التعبير البصري في اختراؽ طبقات النص وصواًل إلى  نجد أف -
 ريدمعانيو السحيقة ليقوـ المخرج بعد ذلؾ بتجسيد ىذه المضاميف إليصاؿ المعنى أو الفكرة التي ي

وـ باختيار أفضؿ كما يق ،وجة، فيو يقوـ بتحديد الزاويةميمو مزد فعميو ،توصيميا إلى المشاىديف
 .أعمى قيمة فكرية وفنية وجمالية بكامؿ دالالتيا السيكولوجية إلىؿ صو لتصوير لمو ازاوية 

 

فععً مشععاهد التععى تناولععت القضععاٌا الصععحٌة والبٌئٌععة  ألحجععام اللقطععاتا ًقععتوزٌععع الحمععالت طبجععـ( -19)
 :بالحمالت اإلعالمٌة عٌنة الدراسة

 (35جدول )
 فً المشاهد التى تناولت القضاٌا الصحٌة والبٌئٌة أحجام اللقطات تكرارات ونسب 

 

 % ك أحجام اللقطات

 07.7 07 المتوسطة

 77.1 75 متوسطة القرب

 17.7 71 القرٌبة

 17.4 14 الطولٌة

 8.8 11 كبٌرة

 5.0 6 متناهٌة الكبر

 1.9 1 الركبة

 111 110 اإلجمالً

  يمييتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ ما :-  
قبؿ المدرسة  تنوعت أحجاـ المقطات فى المشاىد التى تناولت القضايا الصحية والبيئية لمطفؿ ما -

بنسبة حيث جاءت المقطة المتوسطة في الترتيب األوؿ ألحجاـ المقطات فى الحمبلت عينة الدراسة 
بنسبة ي في الترتيب الثان متوسطة القربفي حيف جاءت المقطة  لقطة،( 37بواقع ) %(32.7)

http://www.epra.org.eg/
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بواقع  %(17.7بنسبة )في الترتيب الثالث  القريبةلقطة، كما جاءت المقطة ( 25بواقع ) %(22.1)
 لقطة.( 22)

لقطة، يمييا ( 14بواقع ) %(12.4بنسبة )جاءت في الترتيب الرابع  الطوليةبينما جاءت المقطة  -
متناىية كما جاءت المقطة ال لقطة،( 12بواقع ) %(8.8بنسبة )في الترتيب الخامس  كبيرةالمقطة ال

 لقطة.( 6بواقع ) %(5.3)بمغت  بنسبةفي الترتيب السادس  الكبر
في الترتيب السابع ألحجاـ المقطات في مشاىد التى تناولت القضايا  الركبةواخيرًا جاءت لقطة  -

 .لقطة( 4بواقع ) %(1.9بنسبة )بالحمالت عٌنة الدراسة  الصحية والبيئية لطفؿ ماقبؿ المدرسة

 ،ىـ المرتكزات الفكريةألى إلو دخؿ كبير في توجيو حواس المشاىد يتضح مما سبؽ أف حجـ المقطة  -
لما تتضمنو ىذه القضايا  ،لى بؤرة االنتباهإرشاد وتوجيو نظر المشاىد إفالكادر لو القدرة الفائقة عمى ا

 .فى الواقع

التععى تناولععت القضععايا الصععحية والبيئيععة ا لحركععة الكععاميرا فععي المشععاىد د( توزيععع الحمععالت طبًقعع -19) 
 :بالحمالت اإلعالمية عينة الدراسة

 (36جدول )
 فً المشاهد التى تناولت القضاٌا الصحٌة والبٌئٌة حركة الكامٌراتكرارات ونسب 

 

 % ك حركة الكامٌرا

Zoom 00 79.7 

Dolly in& Dolly out 76 70 

Pan Left& Pan right 71 18.6 

Track 15 10.0 

Tilt up-down 11 8.8 

Crane 5 4.4 

 1.8 7 حركة الكامٌرا الحرة

Pedestal up 1 1.9 

 111 110 اإلجمالً

  يمييتضح من بيانات الجدول السابق ما :-  
تنوعت معظـ حركات الكاميرا فى المشاىد التى تناولت القضايا الصحية والبيئية، وتبيف ذلؾ فى  -

في حيف  لقطة،( 33بواقع ) %(29.2بنسبة )( في الترتيب األوؿ Zoomجاءت حركة ) :اآلتى
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بواقع  %(23بنسبة ) حركة الكاميرا( في الترتيب الثاني لDolly in& Dolly outجاءت حركة )
 لقطة.( 26)

بواقع  %(18.6بنسبة )( في الترتيب الثالث Pan Left& Pan rightكما جاءت حركة ) -
( 15بواقع ) %(13.3بنسبة )ءت في الترتيب الرابع ( جاTrack(لقطة، يمييا حركة )21)

%(بواقع 8.8بنسبة ) حركة الكاميرا( في الترتيب الخامس لTilt up-downلقطة،جاءت حركة )
 لقطة.( 12)

لقطة، بينماجاءت حركة ( 5بواقع ) %(4.4بنسبة )( في الترتيب السادس Craneكما جاءت حركة ) -
لقطة،جاءت حركة ( 2بواقع ) %(1.8)بنسبة حركة الكاميراالسابع ل( في الترتيب حركة الكاميرا الحرة)
(Pedestal upفي الترتيب الثامف ل )لقطة.( 1بواقع ) %(2.9بنسبة ) حركة الكاميرا 

، فيي تزود المنظر بوجيات نظر متعددة في لقطة واحدة كؿ المقطات المتحركة ويتضح مماسبؽ أف
 Tracking التغيير الدرامي في المنظور كما في " حركػة التتبػعكما أنيا ال تعرض  ،كبديؿ عف المونتاج

بخمؽ ات الحركػىذه وتقـو بتة، ، وفى ىذه الحالة نراىا وكأنيا تماثؿ المقطة الثاحركػة الرافعػة" Crane و
، ولكف إحساس المتفرج بالحركة والمكاف في عمى اقتياد العيف مف نقطة ألخرى التأثير مف خبلؿ القدرة

بؿ  ،لى اليسارإلى اليميف أو مف اليميف إة ال يعتمد بالكامؿ عمى مدى حركة الكاميرا مف اليسار المقط
ساعد عمى توليد نوع مف الطاقة بؿ أنيا ت ،لحسي لممتفرج ليما بتغيير العدسةيمكف التبلعب باإلدراؾ ا

ىالحدث.ىوالتوتر خبلؿ
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30

 يشعع عبثك.( وعبو يؾًذ أؽًذ َصش." دوس ؽًالد انزىعُخ فٍ انشادَى وانزهُفضَىٌ فٍ انزضمُف انصؾٍ نهًشأح انًصشَخ" (
31

 يشعع عبثك. يؾًذ أؽًذ َصش." دوس ؽًالد انزىعُخ فٍ انشادَى وانزهُفضَىٌ فٍ انزضمُف انصؾٍ نهًشأح انًصشَخ"( وعبو (
32

 .يشعع عبثك( وعبو يؾًذ أؽًذ َصش. (
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33

 يشعع عبثك.( وعبو يؾًذ أؽًذ َصش.(
34

 .يشعع عبثكثبرغبهبد انىانذٍَ َؾى انخزبٌ"( آَخ شىلٍ يؾًذ." انؾًالد اإلعاليُخ انزهُفضَىَُخ انخبصخ ثخزبٌ اإلَبس وعاللزهب (
35

 .يشعع عبثك( َغبح أؽًذ إثشاهُى. "دوس انؾًالد اإلعاليُخ فٍ َشش انىعٍ ثبنغُبؽخ انذاخهُخ نذي انًشاهمٍُ" (
36

 يشعع عبثك.( وعبو يؾًذ أؽًذ َصش." دوس ؽًالد انزىعُخ فٍ انشادَى وانزهُفضَىٌ فٍ انزضمُف انصؾٍ نهًشأح انًصشَخ" (
37

 يشعع عبثك.وعبو يؾًذ أؽًذ َصش. ((
31

 .يشعع عبثك( َغبح أؽًذ إثشاهُى. "دوس انؾًالد اإلعاليُخ فٍ َشش انىعٍ ثبنغُبؽخ انذاخهُخ نذي انًشاهمٍُ" (
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Study Sample: 

Scanning the content of (19) Media campaigns broadcasting through (the channels of 

AL-HAYAT, First Egyptian Satellite Channel, Al-Mehwar channel), during the period 

from 1/7/2017 until 30/9/2017. 
 

Data collection tools: Verification Form of the "prepared by the researchers" 

This study was based on content analysis to describe the explicit content of campaigns 

and the global system of health and environmental issues, see to answer questions. 
 

Results of the study: 

 This study reached a number of results, the most important of which are:-  
 

1-The various health issues discussed by the media campaigns included each 

campaign to address more than one issue. The issues (negative smoking and its 

negative effects on child health) were presented. Introduction to the health issues of 

the pre-school child in the information campaigns. The total number of scenes that 

dealt with this issue (4) scene at a rate of (13.8%), followed by the second order 

(excess weight and lack of physical activity and excessive sleep and its impact on the 

health of the child, the risk of eating meals from unhealthy places because it harms the 

device Immune system of the body) by (3) scenes by (10.3%) each. 
 

2-The main environmental issues discussed by the media campaigns were the study 

sample (water pollution, drinking tanks, how to clean and disinfect them with chlorine 

solution to become free of bacteria and viruses causing serious diseases) by 25%. The 

total number of scenes on this issue (3) of the total number of scenes related to other 

environmental issues discussed by the media campaigns, followed by the second 

category (misuse of pesticides by poisonous pesticides (increase or decrease) to 

eliminate insects and pests that harm crops and extent Oterha on children's health 

Mahaitian place - careful disposal of pesticide containers after use properly and 

wearing a fitting clothes during the spraying), by (2) scene by (16.7%) 
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Abstract 

        All the media in general and the satellite channels in particular have been 

discussing and presenting various issues through their programs, including the media 

campaigns because of their important role in the development process, in order to 

address the public, and their ability to raise them and encourage them to accept new 

ideas and methods. Early childhood is the first seed of a person's personality and is 

evident in the future of a child's life. Early childhood was therefore regarded as the 

critical formative period of human life, so researchers found the need to study the 

media treatment of health and environmental issues by pregnancy and this is what 

gives this study a special importance, as the researchers dealt with the topic from a 

new angle. 

The problem of the study “the main question”: 

Hence the problem of the study in the main question:"What is the media treatment of 

health and environmental issues in the media campaigns provided by the specialized 

satellite channels of the pre-school child?". 

Objectives of the study: 

The study aims at addressing the health and environmental issues in the media 

campaigns provided by the specialized satellite channels for pre-school children 

through: 

(1) Monitoring the most important health and environmental issues addressed by the 

media campaigns under study. 

(2) Identifying the objectives pursued by the media campaign messages under study. 

Type of study and methodology:  

    This study belongs to descriptive studies, and the researches seek to know the 

media treatment of health and environmental issues in the media campaigns presented 

by the specialized satellite channels of the pre-school, and this study was based on the 

sample survey methodology analytical unit. 
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