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  :المستخلص
واإليجابيات في حياة كل  العديد من المزايا المسمولعة والمرئية وبخاصة التليفزيون لعاملوسائل اإل

فرد من أفراد المجتمع، ولعلى الرغم من ذلك إال أنها  تشتمل لعلى بعض المخاطر المؤثرة في تشكيل ولعي 
يا من برامج إلعامواتجاهات األفراد وخاصة أطفال ما قبل المدرسة، ويظهر ذلك في ضوء ما يتم تناوله 

لعانو  ، والتي تؤثر تخص الطفل إرشادية يومية ات وتوجيهاتات وأناشيد وما تشتمل لعليه من منتجات وخدما 
لذا اهتمت الكثير من الدول . بشكل أو بآخر لعلى شخصية الطفل وتكوينه العقلي والجسماني والصحي السليم

المتقدمة والنامية بإصدار قوانين وتشريعات تنظم من محتوى تلك اإللعانات والبرامج حتى يتحقق من خالها 
ي اإليجابي لعلى تنمية الولعي الصحي لطفل ما قبل المدرسة، بغية الوصول بالنهاية إلى االنعكاس التربو 

 .المحافظة لعلى صحة الطفل وحمايته من األمراض والسلوكيات المضرة غير السليمة
 طفل ما قبل المدرسة –الولعي الصحي  –ية لعامالتشريعات اإل :الكلمات المفتاحية

  



 :مقدمة

ُتعدددد مرحلدددة ريددداض األطفدددال مدددن المراحدددل 
والمددددددؤثرة لعلددددددى مسددددددتقبل الطفددددددل تعليميددددددا  المهمددددددة

وصددحيا ووقائيددا وثقافيدداأ كددون أن تلددك المرحلددة يددتم 
فيهددا غدددرس الثقافدددة األساسدددية للصدددحة الجيددددة التدددي 
ينبندددددددي لعليهدددددددا لعاداتددددددده وسدددددددلوكياته فدددددددي حاضدددددددر  
ومسددتقبله، كمددا أنهددا تحدددد للطفددل القوالعددد والعددادات 
الصدددحية السدددليمة النظمدددة الغدددذاء والددددواء والنظافدددة 

يكتسبها الطفل من خدال الحياة الشخصية، والتي و 
وقددددددديم ، ومؤسسدددددددة الروضددددددةتفالعلدددددده مدددددددع األسددددددرة، 

والتددي لهددا األثددر البددال  ، لعددام، ووسددائل اإلالمجتمددع
 .الطفلفي تكوين شخصية 

ومدددددا يحتويددددده مدددددن مدددددادة  ويعدددددد التليفزيدددددون
أحدددد أهدددم وسدددائل  يدددة وبدددرامج تثقيفيدددة متنولعدددةإلعان
، فهددو يعتبددر أحددد المددؤثرة فددي حيدداة الطفددل لعدداماإل

الوسددائط الهامددة والفعالددة فددي تنميددة األطفددال لعقليدددا  
ولعاطفيا  ولغويا  وثقافيا ، فهدو ينقدل لفطفدال والكبدار 

القديم والسدلوكيات بلغة بسيطة ومحببة إلدى نفوسدهم 
 .والمعارف التي تفيدهم في حياتهم اليومية

وفدددددددي هدددددددذا اإلطدددددددار أشدددددددارت العديدددددددد مدددددددن 
لكتابات إلى الكثير من االيجابيات والسلبيات التي ا

وال يكددداد ، يدددة المتلفدددزةلعانتتضدددمنها المحتويدددات اإل
العديد إال وتبرز ات التلفزيونية لعانالحديث لعن اإل

ومامددا القلددق مددن لعواقدد  ومخدداطر المخدداوف مددن 
 .ات التلفزيونيةلعانومساؤى اإل

طفدددددددددددددال اليدددددددددددددوم ألتعدددددددددددددرض ا السدددددددددددديما أن
ل افخددددد ،التليفزيونيددددددة ليسددددددت بالقليلددددددة داتلعاندددددإلل

فددددددي مشدددددداهدة  األطفدددددالالتددددددي يقضيهددددددا  السددددددالعات
 اتلعانددداإلالتليفزيددددون، يتعرضددددون لكددددم كبيددددر مددددن 

 .((Reynolds & Kirnan, 2014 التجاريدة
وقدد زاد فدي السدنوات األخيدرة النقدا  حدول 

 ةات التغذيددددة الموجهددددإلعاندددداآلثددددار المترتبددددة لعلددددى 
للطفل بين األكداديميين وواضدعي السياسدات العامدة 

ومنها تعلم الطفدل السدلوك االسدتهاكي  ،والمسوقين
مدددددن خدددددال مدددددؤثر أو دافدددددع قدددددد يكدددددون داخلدددددي أو 
خددددارجي يحددددرك الطفددددل نحددددو تحقيددددق هدددددف معددددين 

 (.0202الغنيمي، أمل )
التسدداؤل لعددن طددرق  وهددو األمددر الددذي يثيددر

 يددددددددةاملعتلددددددددك المحتويددددددددات اإل وامكانيددددددددات تقنددددددددين
، بما يحمي الطفل لعلدى وجده الخصدوص اوتنظيمه

السلبية لعلدى سدلوكياته وقيمده، كمدا لعلدى  اثارهآمن 
سددددامته الصددددحية والبدنيددددة، وذلددددك بسددددب  أسددددالي  

ا للطفددددددددل واسددددددددتثارة حساسددددددددية وترغيبهدددددددد امبالغاتهدددددددد
تدوخي الدقدة،  بددون االلعجا  والثقافة الشدرائية لديده

والمددددددادة  لعدددددداناإل لددددددى الحددددددد الددددددذي أصددددددبا معددددددهإ
أحددددد وسددددائل السدددديطرة  يددددة الموجهددددة للطفددددللعاماإل

غير المباشرة لعلى قدرارات الطفدل الشدرائية، وحريتده 
 .الشخصية ونمط استهاكه

بعض الدول المتقدمة  ذلك قامت جلأمن 
صدحة الطفددل سدن قدوانين صدارمة تحمدي و صددار إب

مدن السدلبية لعلدى  لعدانتحد من تأثير اإلوثقافته، و 
، بالعتبارهدددا شدددريحة مجتمعيدددة ةهدددم فدددي سدددن الطفولددد

تصددنف ضددمن الشددرائا ذات االحتياجددات الخاصددة 
وسدددددهولة تلقفهدددددا للعدددددادات والسدددددلوكيات مدددددن جهدددددة، 
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الخاطئة من جهة أخرى، والتي تؤثر بشدكل مباشدر 
 .لعلى صحة الطفل وأسلو  حياته

وجدددداء ذلدددددك االهتمدددددام مدددددن جانددددد  الددددددول 
لحماية الطفل ية الازمة لعامبوضع التشريعات اإل

ن معرفدة الطفدل أ نظدرا أل اجتمالعيا وصحيا وثقافيدا
لدددده لعلددددى مسددددتوى الخصددددوص بالمفدددداهيم الصددددحية 

وتكمدن هدذ  األهميدة فدي أنهدا الطريدق . أهمية كبيرة
الصددددددحيا الددددددذي يرشددددددد  إلددددددى كيفيددددددة الوقايددددددة مددددددن 

كمدا أن  .األمراض ومدن ثدم المحافظدة لعلدى صدحته
 األهدداف األساسدية ألي دولدة رفدع مسدتوىأهدم مدن 
الصددددحي ألبنائهددددا بصددددفة لعامددددة ولفطفددددال  يالددددولع

ألنهددم لعمدداد المسددتقبل ويكددون ذلددك  أبصددفة خاصددة
لعددددن طريددددق تقددددديم المفدددداهيم الصددددحية لهددددم بصددددورة 

 .هادفة للوصول إلى جيل صحي سليم
يددة لعامتظهددر أهميددة التشددريعات اإل لددذلك

 وضدددددبط المحتدددددوى اإللعاندددددي تنظددددديم ومراقبدددددة فدددددي
الصدحي  الدولعيالمقدم للطفل بمدا يزيدد مدن مسدتوى 

، وال يقتصر األمر لعلى هذا الجان  فقط، ولكدن له
يتعددددددا  إلدددددى ترسدددددديف الدددددولعي الوقددددددائي فدددددي نفددددددوس 

الدددذين  مدددا قبدددل المدرسدددةاألطفدددال، وال سددديما أطفدددال 
يلتحقدددددون بالمؤسسدددددة التعليميدددددة التدددددي تسدددددعى إلدددددى 

والمهددارات الحياتيددة،  إكسدابهم للمعددارف والمعلومددات
ي مدددن شدددأنها الحفددداظ التددد التربويدددة وتنميدددة المواقدددف

يحتاجون إلى معرفة كيفية أنهم لعلى صحتهم، كما 
وقايدددة أنفسدددهم ومدددن حدددولهم مدددن األمدددراض الشدددائعة 
التددددددي تنتشددددددر فددددددي بيئددددددتهم ومجددددددتمعهم، وال يجدددددد  
االكتفدداء بتقددديم المعلومددات لهددم بددل يجدد  أن يقتددرن 

ذلك باكتسا  مهارات لعمليدة للحفداظ لعلدى الصدحة 
صددددقل تلدددك المهددددارات ورلعايدددة أنفسددددهم واآلخدددرين، و 

 .وتعزيزها
وفددددي ضددددوء العددددرض السددددابق يتندددداول هددددذا 

يددة لعامالبحددث االنعكاسددات التربويددة للتشددريعات اإل
مددددا قبددددل لعلددددى تنميددددة الددددولعي الصددددحي لدددددى طفددددل 

 .المدرسة
 :مشكلة البحث

أحد أهم مصادر نشدر  لعامتعد وسائل اإل
األطفددال فددي الددولعي الصددحي والثقافددة الصددحية بددين 

القنددددوات الفضددددائية واسددددتخدام  لعصددددر تعددددددت فيدددده
 حيددددددث أن وسددددددائل اإللعددددددام التكنولوجيددددددا وأدواتهددددددا،

وخاصددددددة التليفزيددددددون وقنددددددوات األطفددددددال الفضددددددائية 
تسدداهم فددي تقددديم المددواد اإللعاميددة الهادفددة للحفدداظ 
لعلى صحة الطفل ونظافته الشخصية والبدينة لعبر 
اإللعانات المتخصصة واألناشيد الموجهة والبرامج 

إلددى كيفيددة الوقايددة ترشددد الطفددل أنهددا  كمددا ،التثقيفيددة
  .من األمراض ومن ثم المحافظة لعلى صحته

ومن خال متابعة الباحث لمحتدوى بعدض 
المدددددواد اإللعاميدددددة الخاصدددددة بالطفدددددل فدددددي القندددددوات 
المختلفة وجد أن كثير من األطفدال يتدأثرون بشدكل 
مباشددر وكبيددر بالرسددالة اإللعاميددة المتضددمنة بتلددك 

شدددك أن هدددذا التدددأثير قدددد يكدددون إيجدددابي القندددوات، وال
وقد يكون سلبي وخاصة فيما يتعلق بجوان  الولعي 

 .الصحي لطفل ما قبل المدرسة
كددرام )أوضددحت دراسددة كمددا  راندددا الدددي ، وا 

مددن العددادات التددي قددد تحدددث أن ( 0200الجندددي، 
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بشكل طارئ، وقد تكون لعائقدا  خطيدرا  يعدوق الطفدل 
ات إلعاندددهدددي الجيدددد،  الصدددحيلعدددن تنددداول الطعدددام 

أطفدال مدا قبدل أن حيث أظهرت الدراسدة . التلفزيون
الدددذين ( سدددنوات 6-4)ممدددن هدددم فدددي سدددن  المدرسدددة

ا  يسدالعة فدأكثر أسدبولع 00يشاهدون التلفزيدون لمددة 
يتميددزون لعددن غيددرهم مددن األطفددال اآلخددرين بشددكل 

تأثير سلبي لعلدي وهو ما له  لعام بشئ من السمنة،
 .الطفلصحة 

لبحدددث الحدددالي فدددي ولعليددده تتحددددد مشدددكلة ا
 :التساؤالت اآلتية

مدددددا االحتياجدددددات التربويدددددة الصددددددحية  .0
 ؟ما قبل المدرسةلطفل 

مدددددا التشدددددريعات اإللعاميدددددة المتعلقدددددة  .0
 بالخدمات الصحية للطفل؟

أوجدددده االسددددتفادة مددددن التشددددريعات مددددا  .3
يددة فددي تلبيددة االحتياجددات التربويددة الصددحية لعاماإل

 ؟للطفل
االنعكاسدددات التربويدددة للتشدددريعات مدددا  .4

لعي الصحي لدى طفل مدا ية لعلى تنمية الو لعاماإل
 ؟قبل المدرسة
دور  مددا التوصددديات المقترحددة لتفعيدددل .5

تنميددددة ليددددة والتعليميددددة لعامالمؤسسددددات التربويددددة اإل
 ؟الولعي الصحي لطفل ما قبل المدرسة

 :أهداف البحث
 :استهدف البحث الحالي ما يلي

االحتياجددددات التربويددددة  الوقددددوف لعلددددى .0
 .قبل المدرسةما الصحية لطفل 

الكشددددف لعددددن التشددددريعات اإللعاميددددة  .0
 .المتعلقة بالخدمات الصحية للطفل

أوجدددده االسددددتفادة مددددن التعددددرف لعلددددى  .3
ية في تلبية االحتياجات التربوية لعامالتشريعات اإل
 .الصحية للطفل

االنعكاسدددددددات التربويدددددددة تحديدددددددد أهدددددددم  .4
لعي الصددحي يددة لعلددى تنميددة الددو لعامللتشددريعات اإل

 .درسةلدى طفل ما قبل الم
اقتراح بعض التوصديات التدي تسداهم  .5
يددددددة لعامدور المؤسسددددددات التربويددددددة اإل فددددددي تفعيددددددل
تنميددددة الددددولعي الصددددحي لطفددددل مددددا قبددددل لوالتعليميددددة 

 .المدرسة
 :أهمية البحث

تنطلق أهمية البحث الحالي من المبررات 
 :التالية

المدددددواد لحيدددددوي الدددددذي تمثلددددده الددددددور ا .0
 يحتدددال إليهدددا المجتمدددع  تولعويدددةكوسددديلة  يدددةلعاماإل

بكامددل أفددراد  وأهمهددم األطفددالأ للتعريددف باألضددرار 
 .التي قد تصيبهم ومن أخطرها األضرار الصحية

هامدددددددددة فدددددددددي  فئدددددددددةاألطفدددددددددال  يمثدددددددددل .0
المجتمدددددع، وهدددددي شدددددريحة حساسدددددة يسدددددهل التدددددأثير 

 .لعليها
إظهددددار الدددددور التكدددداملي للمؤسسددددات  .3

يددددددة أو تعليميددددددة فددددددي إلعامالتربويددددددة سددددددواء كانددددددت 
 .ية الصحية لفطفالالتولع

لتشدددريعات المنظمدددة دور الضدددوابط وا .4
ي الموجه للطفل في ترشيد سياسة للمحتوى اإللعان
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والتأثر به وتحقيق أكبر  لعامالتعامل مع وسائل اإل
 .استفادة منه وخاصة في لعصر الدبلجة

الطفددددل للعددددادات الصددددحية اكتسددددا    .5
السددليمة، وتنميددة جواندد  التربيددة الوقائيددة لديدده، ومددا 
يمثلددده ذلدددك الجانبدددان مدددن أهميدددة كبيدددرة فدددي تكدددوين 

 شخصية الطفل ولعاداته في الحاضر والمستقبل
 :منهج البحث

لعلددددددددى المددددددددنهج  الحددددددددالي البحددددددددث العتمدددددددد
الوصددفي لمناسددبته لطبيعددة الدراسددةأ كوندده يفيددد فددي 
رصدددددد ظددددداهرة البحدددددث وتحديدددددد الحقدددددائق المتعلقدددددة 
بددالواقع الحددالي ومددن ثددم جمددع البيانددات والمعلومددات 
التي لها صلة بالدراسة الحاليدة وتحليدل المدادة التدي 
تددم تجميعهددا، السددتخاص الدددالالت التددي توصددلت 

من لعدددددددس، وآخددددددرون، لعبددددددد الددددددرح)إليهددددددا الدراسددددددة 
0206 ،035.) 

 :حدود البحث
اقتصدددددددر البحدددددددث الحدددددددالي لعلدددددددى وصدددددددف 

يدة لعاماالنعكاسدات التربويدة للتشدريعات اإلوتحليل 
لعلدى تنميدة الدولعي الخاصة باإللعانات التليفزيونية 

 6-4)مدددددددا قبدددددددل المدرسدددددددة الصدددددددحي لددددددددى طفدددددددل 
االحتياجات ، وذلك في ضوء التعرف لعلى (سنوات

، لطفددددددددل مدددددددددا قبددددددددل المدرسدددددددددةالتربويددددددددة الصدددددددددحية 
المتعلقدة بالخددمات الصدحية  يةلعامالتشريعات اإلو 

الواليدددددات المتحددددددة، : )بدددددبعض الددددددول مثدددددل للطفدددددل
هدددا فادة منأوجددده االسدددت، و (وكنددددا، واسدددتراليا، ومصدددر

دور  تقدددديم بعدددض التوصددديات المقترحدددة لتفعيدددلفددي 

يدة والتعليميدة فدي تنميدة لعامالمؤسسات التربوية اإل
 .لطفل ما قبل المدرسةالولعي الصحي 

 :مصطلحات البحث
 Media :التشررررررايعات ا   ميررررررة -0

Legislation  
 :يدددددددددة بأنهدددددددددالعامالتشدددددددددريعات اإل تعدددددددددرف

للعمليدددددددددة  المنظمددددددددةمجمولعددددددددة القوالعددددددددد القانونيدددددددددة 
صددحافة  مددن)يددة ووسددائلها ونشدداطاتها كافددة لعاماإل

ذالعدة وتليفزيدون وسدينما وأفدام  ومطبولعات دوريدة وا 
هددذ  حيدث تبدين ( وغيرهدا... وثائقيدة ووكداالت أنبداء

حقدددددددددوق )ي لعامدددددددددالقوالعدددددددددد ضدددددددددوابط النشددددددددداط اإل
والمسددددؤولية الناجمددددة لعددددن ( يددددين وواجبدددداتهملعاماإل

، 0202إسددددمالعيل حمدددددي، ) خددددرق هددددذ  الضددددوابط
335). 

ويمكددددددددددن للباحددددددددددث تعريددددددددددف التشددددددددددريعات 
مددواد قانونيددة صددادرة : ميددة إجرائيددا لعلددى أنهددااإللعا

لعن السلطة التشريعية للدولدة بهددف تنظديم ومراقبدة 
المددواد اإللعانيدددة المتلفدددزة ورسدددم دور بدددارز لهدددا فدددي 
تنمية الدولعي الصدحي لجمهدور المتلقدين مدن أطفدال 

 .سنوات( 6-4)ما قبل المدرسة من سن 
  Health Awareness : الصحي الو ي -8

الددددددولعي الصددددددحي هددددددو مجمددددددو  األنشددددددطة 
االتصدددالية واإللعاميدددة والتربويدددة الهادفدددة إلدددى خلدددق 
بيئدددة صدددحية سدددليمة، مدددن خدددال إطدددا  الجمهدددور 
لعلدددى العدددادات الصدددحية المطلوبدددة، وتحدددذيرهم مدددن 
مخدددداطر األوبئددددة واألمددددراض الخطددددرة لعلددددى صددددحة 
اإلنسدددددان ومحاربدددددة اآلفدددددات والسدددددلوكيات الصدددددحية 

المجتمعددات لعليهددا، مددن  العقيمددة التددي نشددأت بعددض
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أجدددددل تربيدددددة وبنددددداء أجيدددددال محصدددددنة تحتدددددرم القددددديم 
الصدددددحية والوقائيدددددة المنبثقدددددة مدددددن العقائدددددد السدددددليمة 

 (.05، 0202محمد فياض، )للمجتمع 
ويمكددددن للباحددددث تعريددددف الددددولعي الصددددحي 

لعملية تثقيفيدة تهددف إلدى حدث أطفدال : إجرائيا بأنه
إلددددددددى حددددددددذو ( سددددددددنوات 6-4)مددددددددا قبددددددددل المدرسددددددددة 

ات الصددحية السددليمة فددي حيدداتهم واالبتعدداد السددلوكي
لعددن الممارسددات الضددارة غيددر الصددحية والتددي تددؤثر 
بشددددددكل سددددددلبي لعلددددددى حيدددددداتهم وصددددددحتهم حاضددددددرا 
ومسددتقبا، وذلددك مددن أجددل رفددع المسددتوى الصددحي، 

 .والحد من انتشار األمراض فيما بينهم
 :الدااسات والبحوث السابقة

 والبحدددوث يقدددوم الباحدددث بعدددرض الدراسدددات
السابقة العربية واألجنبية، طبقا  للترتي  الزمني من 

 :األحدث إلى األقدم كما يلي
، وآخددرون نسددمة إمددامدراسددة اسددتهدفت فقددد 

التعدددددرف لعلدددددي طبيعدددددة بدددددرامج تليفزيدددددون  (0202)
الواقددع الموجهددة لفطفدددال، وطبيعددة اسددتخدامهم لهدددا 
وتأثيراتهدددددا المختلفدددددة لعلددددديهم، واسدددددتخدمت الباحثددددددة 

وقدددددددد بلددددددد  إجمدددددددالي األطفدددددددال ، المسدددددددحيالمدددددددنهج 
مدددن األطفدددال بالمددددارس الحكوميدددة  24المشددداركين 

نددداث بمحدددافظتي القددداهرة والخاصدددة مدددن الدددذكور واإل
وكاندددت أهدددم نتدددائج الدراسدددة الميدانيدددة ان  والدقهليدددة،

اسددددتخدام المبحددددوثين لبرنددددامج لعددددي  سددددفاري لعمددددل 
لعلددددي التددددأثير لعلددددي مسددددتوي التوحددددد لددددديهم بدرجددددة 

مددددددددددددرحلتين، وان اسددددددددددددتخدام القددددددددددددوة لل( متوسددددددددددددطة)
المبحوثين لبرنامج لعي  سفاري لعمل لعلدي التدأثير 

لددديهم بدرجددة  والمعرفددي لعلددي مسددتوي التددأثر اللغددوي
 .للمرحلتين( قوية)

 (0205)دراسدددة سدددعاد المصدددري  وكشدددفت
دور قناة طيور الجنة في تزويد أطفال مدا قبدل  لعن

واسدددددتخدمت . المدرسدددددة بدددددبعض المفددددداهيم الصدددددحية
الباحثدة المددنهج الوصددفي المسدحي،  وتمثددل مجتمددع 
البحددددث فددددي هددددذ  الدراسددددة مجمولعددددة مددددن األغدددداني 
المذالعددة لعلددى قندداة طيددور الجنددة والمقدمددة لفطفددال 

سددددنوات، وتوصددددل البحددددث إلددددى احددددتال  6-4مددددن 
لصددحية الخاصددة بالغددذاء الصددحي السددليم المفدداهيم ا

فدددددي المرتبدددددة األولدددددى ثدددددم تلتهدددددا المفددددداهيم الصدددددحية 
 .الخاصة بالعناية بالنظافة الشخصية

( 0200)وحاولددددددت دراسددددددة حنددددددان نصددددددر 
ي ات التليفزيونيددددة لعلددددلعانددددلتعددددرف لعلددددى تددددأثير اإلا

معرفددددة مدددددي العددددادات الصددددحية للطفددددل المصددددري و 
أو السدلبية مدن إكتسابه للعدادات الصدحية اإليجابيدة 

اتضا من و  ،لعانات التليفزيونيةخال مشاهدته لإل
لفعددددددل بددددددبعض نتددددددائج الدراسددددددة أن الطفددددددل يتددددددأثر با

شدداهدته السددلبية مددن خددال مالسددلوكيات اإليجابيددة و 
إللعاندددات تدددؤثر أن هدددذ  الإللعاندددات التليفزيونيدددة و 

لكدن قدد في مفاهيم الطفل وسلوكياته وقيمده ولغتده و 
دات الصددددددددحية اإليجابيددددددددة منهددددددددا العدددددددداال يكتسدددددددد  

السددددلبية بشددددكل قددددوي مثلمددددا يكتسددددبها مددددن األسددددرة و 
 .والبيئة المحيطة به

وأوضددددددددددحت دراسددددددددددة رانيددددددددددا لعبددددددددددداللطيف 
هددداف التربيددة أدور الروضددة فددي تحقيددق  (0200)

، والصدددددددحية والغذائيدددددددة لطفدددددددل الروضدددددددة، الوقائيدددددددة
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طفال الروضة بعدض االتعرف لعلى مدى اكتسا  و 
بيئيدددددة والصدددددحية والوقائيدددددة المفددددداهيم والسدددددلوكيات ال

 طفدا مدن 22وتمثلت لعينة البحث  في . االيجابية
ال توجددد  أندده: طفددال الروضددة،  وكددان مددن النتددائجأ

طفددال مجمولعددة اوسددطى درجددات فددروق دالددة بددين مت
) طفددددال مجمولعددددة الحضددددر فددددي كددددل مددددن أالريددددف و 

 (.والقضايا الصحية ، القضايا البيئية
 ,Tatiana A, et.alدراسددة وبينددت 

ات األغذيددددددة لعلددددددى إلعانددددددالعاقددددددة بددددددين ( (2011
شاشدددة التليفزيدددون واسدددتهاك أغذيدددة األطفدددال ووزن 

ات إلعانددددوتوصددددلت الدراسددددة إلددددى ارتبدددداط  .الجسددددم
الوجبددددات السددددريعة والمشددددروبات الغازيددددة مددددع زيددددادة 
اسددددتهاك أطفددددال المدددددارس االبتدائيددددة للمشددددروبات 
الغازيددددة والوجبددددات السددددريعة، فقددددد ارتددددبط التعددددرض 

تليفزيوني للمشروبات الغذائية المحاة  إلعانائة لم
فدي اسدتهاك األطفدال % 2.4بالسكر بزيادة قددرها 
 .للمشروبات الغازية 

 فديوقد اسدتفاد الباحدث مدن هدذ  الدراسدات 
معرفة مصادر المعلومدة الصدحية، واالسدتفادة منهدا 

والكشددددف لعددددن دور فددددي وضددددع متغيددددرات الدراسددددة، 
فزيددددددددون والقنددددددددوات وسددددددددائل اإللعددددددددام وخاصددددددددة التلي

الفضائية فدي تنميدة العدادات الصدحية السدليمة لددى 
األطفال، وما يمكن أن تبثه من رسائل إلعامية قدد 
يكون منها الكثير من اإليجابيات وبعض السدلبيات 
المدددددؤثرة لعلددددددى التثقيددددددف الصددددددحي لطفددددددل مددددددا قبددددددل 

 .المدرسة
 :ا طاا النظاي للبحث

مرا لطفر   الصحية االحتياجات التابوية: أوال
 :قب  المداسة

لاحتياجددددددددات توجددددددددد تصددددددددنيفات مختلفددددددددة 
 ويتبندددى ،مدددا قبدددل المدرسدددةلطفدددل  الصدددحية التربويدددة

الباحدددث التصدددنيف الدددذي يقسدددمها الدددى ثاثدددة أندددوا  
 لعقلية واحتياجات،  جسمية احتياجات :رئيسية هي

 :اجتمالعية، وذلك لعلى النحو التالي واحتياجات، 
 : اجلسميةاالحتياجات الرتبوية   .0

الجسدددم المختلفدددة فدددي هدددذ   أجدددزاءتنمدددو  ال
المرحلددددة بسددددرلعة واحدددددة، فهندددداك نمددددوا سددددريعا فددددي 
األنسجة الليمفاوية وفي الغددة التيموسدية حتدى سدن 

وللغدددددة التيموسددددية أهميددددة كبددددرى حيددددث . سددددنة ۲۱
تسالعد في النمدو الجسدمي فدي هدذ  المرحلدة، كدذلك 
يكون هنداك سدرلعة فدي نمدو المدف والنخدا  الشدوكي 
والجهددداز البصدددري، ويبددددأ هدددذا النمدددو مندددذ المدددياد، 

ويقابددددل هددددذا  .سددددنة  ۲۱حتددددى االطددددرادويأخددددذ فددددي 
النمددو السددريع فددي هدداتين الندداحيتين نمددو بطدديء فددي 

مددن نموهددا  %02 ضدداء التناسددلية يبلدد  حددوالياأللع
 .(20، 0205لعصام نور، ) النهائي

يتضمن النمو الجسمي التغير التشدريحي و 
وحجمدددا وشدددكا، وهدددو مهدددم مدددن حيدددث  اكمدددا وكيفددد

ومدن  .الزيادة في الحجدم ومدن حيدث النمدو الحركدي
، 0204سددلوى مرتضددى، و جددريس،  أسددما)مظدداهر  

022-020): 
  الظهددددددور اسددددددتمرار األسددددددنان فددددددي

واكتمال لعدد األسنان اللبنية وبدء تسداقطها ونهايدة 
 .هذ  المرحلة
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  بشكل بطيء ويصل إلى  الرأسينمو
 . نهاية هذ  المرحلةلالراشد  رأسحجم 

 تنمو األطراف سريعا. 
 ينمو الجذ  بدرجة متوسطة. 
  لكدل لعدام  جدمك 0يزداد الوزن بمعدل

 . تقريبا
 الهيكدددل العظمدددي، ويدددزداد  يدددزداد نمدددو
األجهدددزة العظميدددة، ويتحدددول جدددزء كبيدددر مدددن نضدددج 

غضددددداريف الهيكدددددل العظمدددددي إلدددددى لعظدددددام، إال أن 
 . المرحلة يظل غير ناضج الهيكل العظمي هذ 

  ولعدددددددةتدددددزداد لعظددددددام الجسدددددم حجمددددددا 
 . وصابة
   يسدددير النمدددو العضدددلي بمعددددل أسدددر

 .مما كان لعليه في المرحلة السابقة
  تنمددو العضددات الكبيددرة بشددكل أكبددر

لدقيقددة وهددذا مددا يفسددر قدددرة الطفددل مددن العضددات ا
لعلدددى القيددددام  بالحركدددات الكبيددددرة وفشدددله نسددددبي ا فددددي 
القيددام بالحركددات التددي تتطلدد  اسددتخدام العضددات 

لعضدلي ا  تدآزراالتدي تتطلد  ( الرسدم، الكتابدة)الدقيقة 
 . بصري ا دقيق ا
  وزنددا مددن اإلندداث  أكثددريكددون الددذكور

 . حظا  منهن في النسيج العضلي  وأكثر
 ر النمو الجسمي للطفدل بالصدحة يتأث

العامدددة للطفدددل وبالغدددذاء الصدددحي والندددوم المندددتظم، 
فالطفددددل الددددذي يعدددداني مددددن المددددرض وسددددوء التغذيددددة 
بتعطددل نمددو  الجسددمي، كمددا تددؤثر الحدداالت النفسددية 

 .الطارئة سلب ا في النمو الجسمي لفطفال 

والنمدو الجسددمي فدي مرحلددة الطفولدة المبكددرة 
، ومددن ثددم يكددون الطفددل فددي أشددد الحاجددة إلددى سددريع

لعددددن تنميددددة العضددددات الكبيددددرة والعضددددات الدقيقددددة 
التربيددة الرياضدددية واألنشددطة المتنولعددة ، كمدددا طريددق 

. يجدد  المحافظددة لعلددى صددحة الطفددل مددن األمددراض
ولعلى المربي والمربية أن تعود الطفل لعلى العدادات 
السددددددليمة كاالنتظددددددام فددددددي موالعيددددددد الغددددددذاء والنددددددوم، 

ممارسدددددددة التمريندددددددات الرياضدددددددية، واالبتعددددددداد لعدددددددن و 
العددددادات الضددددارة، ولعلددددى بددددرامج األنشددددطة المقدمددددة 

أن ترالعددددي هددددذ  الجواندددد   مددددا قبددددل المدرسددددةلطفددددل 
المختلفدددددة فدددددي أهددددددافها وفدددددي أنشدددددطتها، وان تدددددوفر 
للطفدددددل الخبدددددرات واألنشدددددطة والهوايدددددات بمدددددا يسددددداير 
مظددددددداهر نمدددددددو ، وأن تحدددددددول بينددددددده وبدددددددين العدددددددادات 

، 0202لعددداطف لعددددلي، )البيئدددة الضدددارة الصدددحية و 
022.) 

واألطفدددال فدددي هدددذا السدددن ذو نشددداط فدددائق، 
ولدددديهم سدددديطرة جيددددة لعلددددى أجسدددامهم، ويسددددتمتعون 

 (.040، 0200محمد لعبد الرحمن، )بالنشاط ذاته 
مدددا لددددى طفدددل  بصدددحة الجسدددمولعليددده فتنميدددة الدددولعي 

يتطلددد  الدرايدددة الكاملدددة مدددن المدددربين  قبدددل المدرسدددة
الجسددددددمي للطفددددددل، ومتابعددددددة والعيددددددة بأبعدددددداد النمددددددو 

لنشدداطاته وتحوالتدده الفسدديولوجية، واالهتمددام بالثقافددة 
يج  أن يبدأ مبكرا،  ما قبل المدرسةالصحية لطفل 

ألن المواقدددددف والعددددددادات الغذائيددددددة المتعلقددددددة بددددددالنمو 
الجسدددمي تتبلدددور وتتطدددور فدددي السدددنوات األولدددى مدددن 
، العمر ولها أثرها الفعال في حدل المشداكل الصدحية
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السددددمنة وهشاشددددة العظددددام وتسددددوس األسددددنان : مثددددل
 .وانتشار األمراض العضوية األخرى

 : المعافية االحتياجات التابوية .8
 حيداةيؤثر النمو العقلي بشدكل مباشدر فدي 

القددرات العقليدة وتكوين شخصديته، كدون أن  لطفلا
للطفل هي محصلة االستعدادات الموروثدة، والبيئدة 

مختلفددون فددي  واألطفددال. المثيددرة لهددذ  االسددتعدادات
قدددددددراتهم العقليددددددة، لددددددذا البددددددد مددددددن تنددددددو  الخبددددددرات 

مدددددا قبدددددل المتضدددددمنة فدددددي بدددددرامج طفدددددل  واألنشدددددطة
لترالعدددددي الفروقدددددات الفرديدددددة فدددددي القددددددرات  المدرسدددددة
 .(022، 0202لعاطف لعدلي ، ). العقلية

الطفددل يدددرك أندده يعددي  فددي لعددالم كمددا أن 
يسديطر لعليدده الراشدددون بأسدداليبهم وهددو يعتمددد لعلددى 
خيالدده ليخفددف مددن ضددغوط الراشدددين وقيددودهم، أي 
أندددده يعتمدددددد لعلدددددى الخيدددددال ليتجددددداوز حددددددود الزمدددددان 
والمكددددان وليتعدددددى مقتضدددديات الواقددددع ويخلددددع لعلددددى 
بيئتدده ألوانددا سددحرية تتفددق مددع أمالدده وأحكامدده، وهددو 
يحدددد  المغددددامرات والمخدددداطرات ويلجددددأ إلددددى أحددددام 
اليقظددة وأشددكال الخيدددال ليشددبع رغباتددده التددي يحدددول 

محمدددد لعبدددد الدددرحمن، ) الواقدددع دون إشدددبالعها وهكدددذا
0200 ،051) . 

بمرحلدددددددة " أيضددددددداوتسدددددددمى هدددددددذ  المرحلدددددددة 
ألن األطفددددال فيهددددا يسددددالون كثيددددر ا، فددددنحن " السددددؤال

ددددا  مدددداذا ؟ لمدددداذا ؟ متددددى؟ أيددددن؟ )نسددددمع مددددنهم دائم 
إنه يريدد أن يعدرف العدالم مدن حولده، (. إلف.. كيف

أن يجد تفسير ا للظواهر الطبيعية المحيطدة بده، إنده 
يريددد أن يعددرف األشددياء التددي تثيددر انتباهدده، ويريدددد 

وينمو ذكاء الطفل  .يمر بها أن يفهم الخبرات التي
هددذ  المرحلددة باضددطراد، وتددزداد قدرتدده لعلددى الفهددم، 
فهددددددو يسددددددتطيع أن يفهددددددم الكثيددددددر مددددددن المعلومددددددات 

كمددا . البسدديطة وكيددف تسددير األمددور التددي يهددتم بهددا
تددددددزداد قدرتدددددده لعلددددددى الددددددتعلم مددددددن خددددددال الخبددددددرات 

فدي بدايدة هدذ  المرحلدة  .المباشرة والتجار  الحسدية
لعلدددددى تركيدددددز االنتبدددددا  اإلرادي  تكدددددون قددددددرة الطفدددددل

لفتدددددرات تدددددزداد باضدددددطراد، وياحدددددظ زيدددددادة التدددددذكر 
المباشر، ويكون تذكر العبارات المفهومة أيسر من 

سددددلوى و جدددريس،  أسددددما) العبددددارات الغامضدددة تدددذكر
  (.021-026، 0204مرتضى، 

وبنددددداء لعلدددددى مدددددا سدددددبق يتضدددددا أن هنددددداك 
ع التددي تقدد المعرفيددةالعديددد مددن االحتياجددات التربويددة 

، والتدددي أشدددارت الصدددحية فدددي دائدددرة اهتمدددام الطفدددل
فددددددددي ( 005-004، 0205أمددددددددل خلددددددددف، )إليهددددددددا 
 : اآلتي

   فالطفددددل يكتسدددد  : احلاجةةةةة ملع املعر ةةةةة
وتنمو معارفه لعن طريق خبراتده  الصحية معلوماته

ه باسددددتخدام حواسدددده المختلفددددة سددددالتددددي يمارسددددها بنف
 .ولعن طريق األسئلة التي يسألها

  فالطفدددل فدددي : الرررو يالحاجرررة  لرررة تنميرررة
هددذ  المرحلددة أكثددر نشدداطا ورغبددة فددي االستكشدداف 
والتمييدددددز بدددددين السدددددلوك الفعلدددددي والسدددددلوك المثدددددالي 

 .الصحي
  فمرحلدة : المسرووليةالحاجة  لة تنمية

الطفولددة تتميددز بالرغبددة القويدددة فددي العمددل والنشددداط 
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واللعددد  والخيدددال، ولعدددن طريدددق الرغبدددة فدددي العمدددل 
 .الصحية الشخصية توضيا القيمةوالخيال يمكن 

 : ةا جتما ي االحتياجات التابوية .3
مدددن خدددال تفالعدددل اجتمالعيدددا ينمدددو الطفدددل 

معطياتددده وقدراتددده واسدددتعداداته الخاصدددة مدددع البيئدددة 
بكددددل مكوناتهددددا بدددددافع داخلددددي نددددابع مددددن المحيطددددة 

االجتمالعي الذي ومع ذلك، فإن لعملية النمو . ذاته
بحاجددة إلددى توجيدده يتبعدده نمددوا صددحيا نفسدديا سددليما 

مكانددددات وتقددددويم مسددددار،  تاحددددة فددددرص وا  ومددددؤازرة وا 
مددددن خددددال المددددربين قددددوم بدددده يوهددددذا مددددا يمكددددن أن 

-050، 0203السدديد شددريف، ) اإلجددراءات التاليددة
053:) 

الدددذي الصدددحي  تدددوفير المنددداس النفسدددي - 
يشدددددددعر الطفدددددددل باألمدددددددان والطمأنيندددددددة واالسدددددددتقرار 

لعددددن ويشددددجعه لعلددددى االنطدددداق والتعبيددددر  العدددداطفي
 . ذاته ويمنحه الثقة بالنفس

مسددالعدة كددل طفددل لعلددى تحقيددق أقصددى  -
ونفسدحركيا  معرفيدا ووجددانيا/ قدر من النمدو لعقليدا 

مدددن خدددال مدددا تقدمددده مدددن مواقدددف وخبدددرات داخدددل 
مدددن فدددرص للنمدددو فدددي بيئتددده  الروضدددة ومدددا تسدددتثمر 

 . خارل الروضة
االهتمددددددام بتعزيدددددددز ثقدددددددة األطفدددددددال فدددددددي  -

جددابي لعددن ذواتهددم والعمددل أنفسددهم وتنميددة مفهددوم إي
مدددع األسدددرة للتغلددد  لعلدددى العقبدددات التدددي قدددد تحدددول 
دون تحقيدددق بعدددض األطفدددال لصدددورة إيجابيدددة لعدددن 

 . الذات

العمددددل لعلددددى إشددددبا  حاجددددات األطفددددال  -
ومسالعدتهم  الجسمية والعقلية والنفسية واالجتمالعية

لعلددددى تحقيددددق مطالدددد  النمددددو فددددي مرحلددددة الطفولددددة 
 . المبكرة

طفدددددددددال الجسدددددددددمية مرالعددددددددداة صدددددددددحة األ -
والنفسية ومسالعدتهم لعلى مواجهة مواقدف اإلحبداط 
وحسددددن اسدددددتخدام مهدددددارات التعزيدددددز اإليجدددددابي فدددددي 

 .سبيل تشجيع السلوك المرغو  فيه وتثبيته
احترام األطفال ولعدم التقليل من أهميدة  -

بدددبعض  مدددا يقومدددون بددده وتجنددد  مقدددارنتهم بعضدددهم
الطفددل ومرالعدداة الفددروق الفرديددة بيددنهم بحيددث يشددعر 

بالمقارنددة مددع نفسدده ومسددتوى  بتقدمدده ونمددو مهاراتدده
 . أدائه في وقت سابق

تشدددددددددددجيع األطفدددددددددددال لعلدددددددددددى التفالعدددددددددددل  -
يجدداد  االجتمددالعي وتكددوين جمالعددات لعدد  تلقائيددة وا 
المواقددددددددف االجتمالعيددددددددة واإلنسددددددددانية التددددددددي تشددددددددجع 

إلددى الحيدداة  األطفددال لعلددى الخددرول مددن دائددرة الددذات
 . المجتمعاالجتمالعية األوسع في الروضة و 

متابعددددة نمددددو األطفددددال وتنميددددة مهددددارات  -
 الماحظددددددددددة والوصددددددددددف والتشددددددددددخيص والتسددددددددددجيل
لتوظيفها فدي لعمليدة تقدويم أداء كدل طفدل فدي شدتى 
مجدداالت النمددو والعمددل لعلددى رفددع مسددتويات األداء 

يقا  نمو   .بما يتناس  وقدرات الطفل وا 
وبندددددداء لعلددددددى مددددددا سددددددبق يتضددددددا أن أهددددددم 

االجتمالعيدددددددة للطفدددددددل كمدددددددا  الصدددددددحيةتياجدددددددات االح
هالددددددددة الجروانددددددددي، وانشددددددددراح المشددددددددرفي، ) ذكرتهددددددددا
 :في اآلتي( 002-032، 0202
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  متابعدددددددددددة الوالددددددددددددين لعدددددددددددادات األكدددددددددددل
 .والشر  للطفل

 موالعيدددددددددددد التطعيمدددددددددددات ل األم متابعدددددددددددة
 .واللقاح

  اكتشدددددددددددددددددددداف األبددددددددددددددددددددوين للمشدددددددددددددددددددداكل
 .الصحية قبل أن تصبا خطيرة

   اإلجابة لعن أسئلة واستفسارات الطفل
 .من جان  األسرة أو الولدين حيةالص

 توفير الحماية االجتمالعية للطفل. 
يررة المتعلقررة بالخرردمات   مالتشررايعات ا : ثانيررا

 :الصحية للطف 
ي مددددددع الجمهددددددور بصددددددفة لعامددددددللعمددددددل اإل

 ،مبددداديء وأخاقيدددات والطفدددل بصدددفة خاصددة لعامددة
ويبدددو  ،يلعامددومددن هنددا جدداءت مواثيددق الشددرف اإل

ي مدددددع لعامددددداألمدددددر أكثدددددر أهميدددددة لعندددددد العمدددددل اإل
،  لعددداماألطفدددال، نظدددرا لتدددأثرهم الكبيدددر بوسدددائل اإل

ولعدم بلوغهم السن القانونية التدي تتديا لهدم التفرقدة 
 بددين مددا هددو يمثددل خطددرا لعلدديهم ومددا هددو دون ذلددك

 .(020 ،0200، محمود حسن)
وفدددي ضدددوء ذلدددك لعمددددت كثيدددر مدددن الددددول 

يددات المتحدةددد، وكندددا، واسددتراليا، المتقدمددة مثددل الوال
والناميدددة مثدددل مصدددر فدددي وضدددع تشدددريعات وقدددوانين 

 تلعددددددن المنتجددددددا لعددددددانخاصددددددة تددددددنظم لعمليددددددة اإل
والخدمات الصحية والتي تهدف في األسداس تنميدة 
الولعي الصحي الوقائي لدى جميع فئدات المجتمدع، 
ومددددن أهمهددددا فئددددة األطفددددال الددددذين يحتدددداجون لتلددددك 

 .من الكبار التولعية أكثر من غيرهم

ويمكدددددددددددن اسدددددددددددتعراض أهدددددددددددم التشدددددددددددريعات 
فددي  يددة المتعلقددة بالخدددمات الصددحية للطفددللعاماإل

 :تيضوء اآل
 :الواليات المتحدة. 0

 األمريكيدددددةتخدددددتص هيئدددددة الغدددددذاء والددددددواء 
(FDA)  ولجنة التجارة الفيدرالية(FTC)  بمراجعدة

وتعتمدددد ، ات الخاصدددة بالمنتجدددات الصدددحيةلعانددداإل
مختلفددة للتحقددق مددن مخالفددة  كددل منهددا لعلددى معددايير

ات الخاصدددة بالمنتجدددات الصدددحية للقدددوانين لعانددداإل
 .   الفيدرالية

تملددددددك هيئددددددة الدددددددواء والغددددددذاء األمريكيددددددة و 
(FDA) ات الخاصددددددددددة لعانددددددددددسددددددددددلطة مراقبددددددددددة اإل

وذلدك طبقدا للقدوانين المنظمدة ،  الصحيةبالمنتجات 
وطبقدا لهدذ  القدوانين ، الصدحيةات المنتجات لعانإل

أن يكدون زائفدا  صدحي إلعدانلعلدى أي فانه يحظدر 
ويجدد  أن ،  أو يحددوي معلومددات مضددللة للمسددتهلك

مباشدرة لعدن  تمعلوماالمرئي لعلى  لعانيحتوي اإل
 لعددددددددانمخدددددددداطر اسددددددددتخدام المنددددددددتج وأن يوجدددددددده اإل

المسدددددتهلكين الدددددى الجهدددددات التدددددي يسدددددتطيعون مدددددن 
خالهددددددا الحصددددددول لعلددددددى المزيددددددد مددددددن المعلومددددددات 

ئدددددة بتقدددددويم طلبدددددات وتقدددددوم الهي. الخاصدددددة بدددددالمنتج
 بددإجراءوتقددوم أيضددا ، األدويددة والمنتجددات الصددحية 

الخاصدددددة بالمنتجدددددات الصدددددحية  المعمليدددددةالتجدددددار  
حيدددث تقدددوم بدراسدددة الفتدددرة التدددي سددديتم فيهدددا تجريددد  

قبددددل إصدددددار  للمسددددتهلكين وتقددددوم  الصددددحيالمنددددتج 
للشركات المصنعة حول  إرشاديبتقديم دلعم  ةالهيئ

 الصدددحيالتجددار  االختباريددة للمنددتج  إجددراءطريقددة 
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المنتظددر طرحدده للمسددتهلك وتسددما تلددك االختبددارات 
. للهيئدددددة إجدددددراء التعدددددديات الازمدددددة لعندددددد الحاجدددددة

(American College of Physicians, 

2009, pp. 6-7) 
ات لعدددددددددددن لعانددددددددددديجددددددددددد  أال تحتدددددددددددوي اإلو 
فددي  األولأي مخالفددة للميثدداق ، الصددحيةالمنتجددات 

دسدددددددتور الواليدددددددات المتحددددددددة األمريكيدددددددة والخددددددداص 
أقددرت المحكمددة العليددا لقددد و ، بضددمان حريددة التعبيددر

ي حقيقدي إلعانخطا   أيفي الواليات المتحدة أن 
خاضدع لحمايدة  إلعدانوغير مضلل للمسدتهلك هدو 

حكومدددددددددة الواليدددددددددات المتحددددددددددة بموجددددددددد  الدسدددددددددتور 
 .األمريكي
فدإن ، األمريكيدةطبقا لهيئة الغذاء والددواء و 

يتسم  أنيج   يخص الخدمات الصحية إلعان أي
 :بالخصائص التالية

  ولعددددددددددم وجدددددددددود اي  ،المصدددددددددداقية
 .تضليل أو تزييف تجا  المستهلك

  مدن " قددر متدوازن"ان يحتوي لعلي
المعلومددات حددول المخدداطر المحتملددة للدددواء وكددذلك 

 .الفوائد الناتجة لعن استخدام هذا المنتج
  ان يحتدددددوي لعلدددددى معلومدددددات لعدددددن

يجدد  أال ينصددا باسددتخدام الدددواء )سددتخدام المنددتج ا
موجددددددود فددددددي نشددددددرة الدددددددواء  فددددددي أي غددددددرض غيددددددر

 .المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء
 ملخددددص" يجدددد  أن يحتددددوي لعلددددى "

للدددواء يشددمل المخدداطر الصددحية المنصددوص لعليهددا 
مثدددددددددل اآلثدددددددددار الجانبيدددددددددة ، فدددددددددي النشدددددددددرة الصدددددددددحية

 واحتياطدددددددات االسدددددددتخدام ومواندددددددع االسدددددددتعمال

(Furberg et al, 2016. p.25). 
أصددددددددددرت هيئدددددددددة الغدددددددددذاء والددددددددددواء  ولقدددددددددد

يبين كيفية تطبيق  إرشاديادليا  (FDA) األمريكية
التي يتم الصحية ات لعانهذ  االشتراطات لعلى اإل

الهيئدددة المعلندددين بضدددرورة  توطالبددد، بثهدددا تليفزيونيدددا
( ثانيدددة 62الددى  32)تخصدديص فتددرة زمنيددة معينددة 

ولكدن ، لعدرض المعلومدات المطلوبدة لعانداخل اإل
لعلددددى نشددددرة  لعددددانالهيئددددة لددددم تطلدددد  ان يحتددددوي اإل

 بالمنتجددددددات تفصدددددديلية بكددددددل المعلومددددددات الخاصددددددة
يشددددمل " بيددددان هددددام"ولكددددن أوجبددددت وجددددود  الصددددحية

المعلومدددددات الهامدددددة والرئيسدددددية الخاصدددددة بمخددددداطر 
وأن تددددتم لعددددرض هددددذ  ، الصددددحياسددددتخدام  المنددددتج 

أو  لعددانية مددن اإلالمعلومددات فددي المسدداحة الصددوت
ات إلعاندديجدد  أن تكددون  كمددا  .المسدداحة المرئيددة 

دددا إمدددا شددداملة لكدددل المعلومدددات الخاصدددة  البدددث أيض 
ات لعاندمثدل اإل) الصحي جالمنتبمخاطر استخدام 

أو التأكددد مددن إخبددار المسددتهلكين لعلددى ( المطبولعددة
األقددددل بمددددا يمكددددنهم فعلدددده للوصددددول إلددددى المعلمددددات 

 American). الكاملدددددة للمندددددتج المعلدددددن لعنددددده

College of Physicians, 2006, pp. 5-6) 
، فدددإن إدارة  لعانبمجدددرد التصدددريا  بددداإلو 

األغذية واألدوية تكون لديها صداحية مراجعدة دقدة 
 الصددددددحيالخاصددددددة بددددددالترويج للمنددددددتج  االدلعدددددداءات

ذا كددان اإلو . واتخدداذ إجددراءات اإلنفدداذ ينتهددك  لعددانا 
قددددددانون أو الئحددددددة اتحاديددددددة ، فددددددإن هيئددددددة األغذيددددددة 

رسددالة إلددى الشددركة  بإرسددالتقددوم ( (FDAواألدويددة 
ذا مددا . لعددانالمصددنعة  تطلدد  سددح  اإل  أرسددلتوا 
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فإنهدددا " بددددون لعندددوان"هيئدددة الغدددذاء والددددواء  رسدددالة 
 لعدددددانتوّجددددده إدارة  الشدددددركة المصدددددنعة إليقددددداف اإل

ترسددل كمددا ألكثددر االنتهاكددات خطددورة، . لعلددى الفددور
دا " رسدالة تحدذير" FDAهيئة األغذية واألدويدة  أيض 

التخدددددداذ إجددددددراءات تصددددددحيحية لعددددددن طريددددددق نشددددددر 
المعلومددددددددات للجمهددددددددور حددددددددول المددددددددواد الترويجيددددددددة 

 American College of). صدددددليةاأل

Physicians, 2006, p. 10) 
يمتددددددد لعمددددددل هيئددددددة الغددددددذاء والدددددددواء الددددددى و 

ات لعاندددواإلالمنتجدددات الموجهدددة للمسدددتهلك العدددادي 
الموجهددددة للمتخصصدددددين أيضددددا وفدددددي حالددددة تكدددددرار 

لعددددن  لعددددانللقوالعددددد المنظمددددة لإل لعددددانانتهدددداك اإل
المنتجددات الصددحية تلددزم هيئددة الغددذاء والدددواء لعبددر 

ات التجاريدددة ووسدددائل لعاندددفرلعيدددة خاصدددة باإل إدارة
 بإصددددارالشدددركة المعلندددة  (DDMAC)االتصدددال 
ات تصددددددددددحيحية السددددددددددتدراك األخطدددددددددداء أو إلعاندددددددددد

  )p.25 2016. et al, Furberg. )االنتهاكات
فدددي الحددداالت ، تقدددوم هيئدددة الغدددذاء والددددواءو 

التددددي ال تسددددتجي  فيهددددا الشددددركات المعلنددددة لرسددددائل 
بالتعدددداون مددددع وزارة ، التحددددذير الصددددادرة مددددن الهيئددددة

ماحقدة ، أمدر قضدائي إصددارفدي  األمريكيدةالعدل 
، المخددالف لعددانضددد الشددركة صدداحبة اإل، قضددائية

مدددددن هيئدددددة  الصدددددادر، أو سدددددح  تدددددرخيص المندددددتج
ولكددن ال تملددك هيئددة الغددذاء والدددواء ، واءالغددذاء والددد

صددداحية توقيدددع لعقوبدددات مدنيدددة تجدددا  أو غرامدددات 
 . مالية مباشرة تجا  الشركات المخالفة

تقدددددددوم الهيئدددددددة بنشدددددددر انتهاكدددددددات كمدددددددا     
الشددركات المعلنددة لعلددى الموقددع االلكترونددي الخدداص 

 إصددددددارويمدددددنا . فدددددي الشدددددبكة العنكبوتيدددددة بالهيئدددددة
اء والددواء الحدق فدي مراجعدة تشريع جديد هيئة الغدذ

 لعدددانات الموجهدددة للمسددتهلك قبدددل نشددر اإللعاندداإل
الخدداص  لعددانوذلددك للتأكددد مددن دقددة ومصددداقية اإل

 American College of) .الصدحي بدالمنتج

Physicians, 2006, p. 10) 
 :كندا. 2

يصدر الكود الكندي الخاص بالمواصدفات 
 معايير قبول الصحية ات المنتجاتلعانالقياسية إل

الكنديدددة لمواصدددفات  الهيئددةتددددير و . اتلعانددداإل تلددك
الكددددود وتنظيمدددده مددددن  إصدددددار (ASC)ات لعاندددداإل

أجددددددل الحفدددددداظ لعلددددددى ثقددددددة المجتمددددددع فددددددي العمليددددددة 
 (ASC, 2016, p.1) .يةلعاناإل

لعدددن  لعدددانوتدددنظم التشدددريعات الخاصدددة اإل
المنتجدددددات والخددددددمات الصدددددحية مدددددن خدددددال لعددددددة 

لعددن  لعدداناإلشددروط ال بددد أن تجدد  مرالعاتهددا لعنددد 
 .Hearn et al, 2005, pp)تلدك الخددمات وهدي

26-28) : 
 ات بشدكل لعانيج  أال تحتوي اإل

أو ،  ةغيددر دقيقددلعددن خدددمات مباشددر أو ضددمني ا ، 
 .أو ادلعاءات أو تصريحات مضللة ة، خادلع

 ات لعانددددددددددديجددددددددددد  أال تحدددددددددددذف اإل
المعلومددات ذات الصددلة إذا كددان  سددينتج  لعددن هددذا 

 .الحذف خديعة أو تضليل للمستهلك
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  يجدددد  أن تكددددون جميددددع التفاصدددديل
موجدددددددودة بشدددددددكل واضدددددددا  لعانذات الصدددددددلة بددددددداإل

 .ومفهوم
 معلومات إخاء  يج  أال تتناقض

المسددؤولية ومعلومددات الهددوام  مددع جواندد  الرسددالة 
موجدودة ومقدمدة الرسالة  ية ويج  أن تكونلعاناإل

 .أو سمعيا  / بهذ  الطريقة لتكون واضحة قرائيا  
  يجددد  أن تكدددون جميدددع المطالبدددات

يدددددددة مدلعومدددددددة بأدلدددددددة مختصدددددددة لعانوالعدددددددروض اإل
وموثوقدددددة ، والتدددددي سيفصدددددا المعلدددددن لعنهدددددا لعنددددددما 

 . منه ذلك (ASC)تطل  الهيئة 
  اذا كانت وسيلة الدلعم التدي يسدتند

و بياندددددات ي هدددددو اختبدددددار ألعانددددداليهدددددا العدددددرض اإل
يجددددددد  أن تكدددددددون هدددددددذ  البياندددددددات نددددددده مسدددددددحية، فإ

المختصدددددة معقولدددددة وموثدددددوق بهدددددا وتعكدددددس مبدددددادئ 
مقبولددددة لتصددددميم البحددددوث وتنفيددددذها وتمثددددل أحدددددث 

 .المستجدات
  يجددد  تحديدددد المعلدددن بوضدددوح فدددي

 . لعاناإل
  إلعدددددانيجددددد  أال يدددددتم  تقدددددديم أي  

 .إلعانبالشكل أو النمط الذي يخفي حقيقة أنه 
   لعلددددى  لعدددداني اإلال يحتددددو أيجدددد

وأن يكددددون السددددعر ، أو تخفيضددددات وهميددددة  أسددددعار
 .مساويا  للقيمة الفعلية للمنتج منطقيا  

 يجدددددد  تحديددددددد اسددددددعار المنتجددددددات 
ات  المعروضدة فدي لعاندفي اإل والخدمات الصحية

كمدا يجد  تحديدد حجدم المعدروض ، لعداماإلوسائل 
 .من المنتج دون مبالغة

 لعلدددددى  لعددددانيجدددد  أن يحتدددددوي اإل
 .قيقيةضمانات ح
   ن تكددددددددددددددددون شددددددددددددددددهادات أيجدددددددددددددددد
المعروضدددددة فدددددي  والمجمولعدددددات واآلراء األشدددددخاص

 .حقيقية وأصيلة لعاناإل
  لعلددددددى  لعددددددانسددددددتند اإلييجدددددد  أن

 .حقائق لعلمية مؤكدة وصادقة
  مددا لعلدددى  إلعدددانيجدد  أال يحتددوي

 .آخر إلعانشعارات منقولة من 
 ات سامة لعانيج  أن ترالعي اإل

ممارسدددات لعبدددر  المسدددتهلك ولعددددم تعريضددده للضدددرر
 .خاطئة

 ات لعلددددددددى لعاندددددددديجدددددددد  أال تعتمددددددددد اإل
 .الخرافات والمخاوف لخدا  المستهلك

 ات الموجهدددة لعانددديجددد  أال تسدددتغل اإل
نقددددص الخبددددرة لددددديهم أو مفهددددوم االنتمدددداء  لفطفددددال
 .لديهم 

 ية لعانيج  اال تلحق المعروضات اإل
 .ضررا  أخاقيا أو لعاطفيا  باألطفال

 ات لعانددددددددديجدددددددد  أال يدددددددددتم لعددددددددرض اإل
 .محظورة لعلى الفئات العمرية دون الحد القانونيال

( ASC, 2016, pp.5-6) وأضدددداف
 :شروط أخرى يج  مرالعاتها منها

 بطريقددة  لعددانيجدد  أن أال يعددرض اإل
 .مستهجنة
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 يدددددددة لعانيجددددددد  أن تدددددددوفر النسدددددددخة اإل
معلومدددددات كافيدددددة للسدددددماح بتقيددددديم مخددددداطر وفوائدددددد 

لعنددده بطريقددددة  لعددددانالددددذي يدددتم اإلالصدددحي المندددتج 
 .واضحة

  يجددددددد  تضدددددددمين معلومدددددددات الوصدددددددفة
 .الصحية للمنتج

  يجدددددددد  تقددددددددديم تعامددددددددل  متددددددددوازن مددددددددع
 .الصحيالخواص المختلفة للمنتج 

  يجدددددد  أال تقدددددددم الشددددددركات المصددددددنعة
بطريقدددة ، للمنتجددات الصددحية أي لعطايددا أو هبددات 

مدن أجدل الوصدول أي مدن ، مباشرة أو غير مباشدرة
 .الممتهنين للعناية الصحية

 جددددد  حظدددددر تقدددددديم أي مبدددددال  نقديدددددة ي
للممارسددين الصددحيين مددن جاندد  ألعضدداء الشددركات 

 .   المصنعة للمنتجات الصحية
 :اسرتاليا. 3

فدي  الصحيةلعن المنتجات  لعانيحكم اإل
، 0222لعددددام  الصددددحية المنتجدددداتأسددددتراليا قددددانون 

والتشدددريع   (TGA)قدددانون المنتجدددات العاجيدددة 
 الصددحيةفددي مقدددمتها تشددريعات المنتجددات )الثددانوي 
وتدددار المنتجددات الصددحية   (TGR) 0222لعددام 

 المنتجدددددداتو ، الصدددددحية المنتجدددددداتمدددددن قبدددددل  إدارة 
هددددددي العبددددددارة المسددددددتخدمة فددددددي أسددددددتراليا  الصددددددحية

 .الصحيةلوصف المنتجات واألجهزة 
 الصددحية المنتجدداتلعدن  لعددانيخضدع اإلو 

بشكل لعام  لعانالتي تنظم اإل أيضا لنفس القوانين
ولعلددى األخدددص قددانون المنافسدددة وحمايددة المسدددتهلك 

والتشددددريع الخدددداص بتنظدددديم المنافسددددة ، 0202لعددددام 
 .وحماية المستهلك االسترالي

ات المنتجددات إلعانددتخضددع ، بشددكل لعددامو 
الصددحية الموجهددة للمسددتهلك فددي أسددتراليا لمجمولعددة 

لعبدددر  تلفزيونيدددامدددن المراجعدددات قبدددل نشدددرها أو بثهدددا 
حيدث يلدزم الحصدول لعلدى ، السدائدة لعداماإلوسائل 

التصدددريا الخددداص بالنشدددر مدددن الجهدددات الحكوميدددة 
المختصددددة المتمثلددددة فددددي هيئددددة المنتجددددات الصددددحية 
االسدددددددددترالية المفوضدددددددددة مدددددددددن قبدددددددددل وزارة الصدددددددددحة 

 .أو بثددده تليفزيونيدددا   لعددداناالسدددترالية  قبدددل نشدددر اإل
(WSMI, 2008, p.21) 

 0222جية لعام يخول قانون السلع العاو 
للددددوزير، أو مندوبدددده، بإلعددددداد المواصددددفات القياسددددية 

بالخدددددددددددددمات ات المتعلقددددددددددددة لعانددددددددددددالخاصددددددددددددة  باإل
 .في شكل صك تشريعي والمنتجات الصحية

مدددددن  40يعتبدددددر العمدددددل بموجددددد  المدددددادة و 
 لعددانقددانون اإلجددراءات الجنائيددة مخالفددة جنائيددة لإل

للمسدددتهلكين بطريقدددة ال تتوافدددق  خدمدددة صدددحيةلعدددن 
تحدددددددد مددددددواد ، (الكددددددود)لمواصددددددفات القياسددددددية مددددددع ا

 .القانون العقوبات المدنية المناسبة
يجدددددددد   صددددددددحيلعددددددددن منددددددددتج  لعددددددددانلإلو 

 :  (ARGATG, 2018, P.8)الحصول لعلى
  إذن أو موافقدددددة مدددددن هيئدددددة السدددددلع
ات المقيدددة لعانددقبددل اسددتخدام اإل TGAالصددحية  

التددي تشددير إلددى األمددراض أو الظددروف  تالعاندداإل)
 المنتجدددددات الصدددددحيةلعدددددن  لعدددددانفدددددي اإل( الخطيدددددرة
 .للجمهور
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  الموافقددددددددددة المسددددددددددبقة قبددددددددددل نشددددددددددر
ات لعن األدويدة التدي تظهدر لعلدى التلفزيدون لعاناإل

أو الراديددددددددو ، الصددددددددحف ، مجددددددددات المسددددددددتهلك ، 
  .ية واألفام المرئيةلعاناللوحات اإل
خدددددمات او لعددددن منتجددددات  لعددددانلعنددددد اإلو 

 :لعن لعانللجمهور ، ال يمكن اإل صحية
  مواصفات لمنتجدات ال تتوافدق مدع

تلدك المواصددفات التدي تددم قبولهددا فيمدا يتعلددق بددإدرال 
المنددددددتج فددددددي السددددددجل األسددددددترالي للسددددددلع العاجيددددددة 

مددددددددددددددددددددن  ML 40، و BJ 30، و 00المددددددددددددددددددددادة )
 (. القانون

  المنتجدات المحتويددة لعلددى مكونددات
، القددانون الحددالي محددددة فددي مواصددفات السددموم فددي

 Hإال إذا كانددددددت المكونددددددات الددددددواردة فددددددي الملحددددددق 
للمواصددددددفات القياسدددددددية  للسدددددددموم للقدددددددانون الحدددددددالي  

 (من القانون( DL 10 40المادة )
  المنتجددات الصددحية المصددنعة مددن
 24DL المددادة( )األدويددة البيولوجيدة)خايدا حيددة 

 (من القانون( 11
  استبعاد منتجات الخايا واألنسجة

مدددددددن خضدددددددولعها  (HCT)ية ذاتيدددددددة المنشدددددددأ البشددددددر 
 .لتشريع المنتجات العاجية

   المنتجدددددات الصددددددحية التددددددي يجدددددد
 ARTGإدخالهدددددددددا ولكنهدددددددددا غيدددددددددر موجدددددددددودة فدددددددددي 

 24DL المدادة( )منتجدات لعاجيدة غيدر قانونيدة)
 (.من القانون( 12

غيدددر متوافدددق مدددع  لعدددانلعنددددما يكدددون اإلو 
تقدوم  االشدتراطات التدي تصددرها الجهدات المختصدة

 :اإلجراءات التالية السلطات االسترالية باتخاذ
  رسدددالة إرشدددادية أو زيدددارة توجيهيدددة

يدددتم فيهدددا توجددده رسدددالة الدددى الشدددركة المعلندددة بشدددأن 
لعدن المندتج  لعدانالمتطلبات الواج  توافرها في اإل

 .الصحي
 تددددددتم فيهددددددا احالددددددة  حيددددددث اإلحالددددددة

المعلدددددن الدددددى إحدددددددى الجهدددددات المختصدددددة بحسدددددد  
والتدددي  لعدددانيدددة الموجدددودة فدددي اإلنلعاالمخالفدددة اإل

تشددددددددمل جواندددددددد  المواصددددددددفات الصددددددددحية وأسددددددددعار 
الددددددددى قضدددددددددايا  باإلضددددددددافة، المنتجددددددددات الصددددددددحية 

 .بشروط المنافسة اإلخالالمصداقية ولعدم 
 رسدالة موجهدة وهي   رسالة تحذير

 لعدددددانالدددددى المعلدددددن تطلددددد  فيددددده التعدددددديل لعلدددددى اإل
 .لضمان االلتزام بالمعايير داخل اطار زمني محدد

  ارسدال ويعندى ذلدك إشعار أساسدي
اشدددددعار الدددددى الشدددددركة المعلندددددة يطلددددد  فيددددده تحديدددددد 

معددددين أو الحصددددول لعلددددى  إلعددددانلعددددن  المسددددئولين
ويجددددد  لعلدددددى ، لعدددددانمعلومدددددات أساسدددددية لعدددددن اإل
الرد  لعدم وفي حين .المعلن الرد لعلى هذا االشعار

وحدددددددددة جزائيددددددددة  522يسددددددددتوج   اإلشددددددددعارلعلددددددددى 
 0222تتضدددددالعف الدددددى ( دوالر تقريبدددددا 025222)

مضدددللة وغيدددر  تمعلومددداوحددددة جزائيدددة لعندددد تقدددديم 
 .حقيقية

 توجيده مدن مفدوض وزارة الصدحة 
هو توجيده مقددم مدن منددو  وزارة الصدحة للشدركة و 
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 إصددددارالمعلندددة بغدددرض تصدددحيا أو طلددد  إلعدددادة 
  لعددددددم التعامدددددل مدددددع التوجيددددده يسدددددتوجو . لعددددداناإل

 .اصدار احالة قضائية أو اجراء مدني
  المنددددتج الصددددحيتعليددددق أو إلغدددداء 

المندددتج يدددتم تعليدددق أو الغددداء  حيدددث (ARTG)مدددن 
من الئحدة المنتجدات الصدحية لعلدى خلفيدة  الصحي

 . لعانانتهاك ضوابط اإل
 عنددددد الشددددك ، فإشددددعار تحددددذير لعددددام

لعدن  لعانفي وجود انتهاك للقانون فيما يتعلدق بداإل
 .يتم نشر تحذير للمستهلكين،  المنتج الصحي

 يشددددددمل تغددددددريم و  إشددددددعار االنتهدددددداك
 .للهيئة 62وحدة جزائية للفرد و 00المعلن 

 يدتم فيهدا و  التعهدات الواجبة التنفيذ
تعليق التوجه للقضاء لعندد التدزام المعلدن بالتعهددات 

وقدددددد ، التدددددي تفدددددرض لعليددددده مدددددن الجهدددددة المختصدددددة
 الددددى اإلحالددددةبشددددروط االلتددددزام  اإلخدددداليسددددتوج  

 .المحكمة الفيدرالية
 ما تحكددم دالمقاضدداة الجنائيددة ، لعندد

المحكمة بأن المعلن قد انتهدك الشدروط أو لدم يلتدزم 
 بتوجيده المفدوض الدوزاري تكدون الجدزاءات كالتدالي

pp. 23-25)  (ARGATG, 2018, : 
السددددددددجن لخمددددددددس سددددددددنوات أو التغددددددددريم  -

وحددددددددة أو كددددددددا العقدددددددوبتين أذا نددددددددتج لعددددددددن  4222
 .ألحد األفرادالمخالفة ضرر 

شددددددددهر أو التغددددددددريم  00السددددددددجن لمدددددددددة  -
 .وحدة جزائية لتعمد االخال بالشروط 0222

وحدددة جزائيددة للمسددؤولية  022التغددريم بددد -
 (.مع لعدم القصد)المشددة 
 هدي مجمولعدة و  اإلجدراءات المدنيدة

مدددددن الغرامدددددات التدددددي تفرضدددددها المحكمدددددة لمخدددددالفي 
 5222يدددددة وهدددددي بحدددددد أقصدددددى لعانالمتطلبدددددات اإل

 .وحدة للمؤسسة 52222وحدة جزائية للفرد و
 :مصر. 4

لسددددنة  026قددددانون رقددددم أصدددددرت مصددددر ال
لعددددددددن  لعددددددددانبإصدددددددددار قددددددددانون تنظدددددددديم اإل 0201

، والدددذي يعدددد ميثددداق المنتجدددات والخددددمات الصدددحية
لعددددن  لعددددانأخاقددددي يهدددددف إلددددى تنظدددديم لعمليددددة اإل

األمددور الصددحية وذلددك مددن خددال أهددم المددواد التددي 
والتدي يمكددن استعراضددها فددي  تضدمنها هددذا القددانون،

 (:5-3، 0201جمهورية مصر العربية، )األتي 
  ُيقصدد فدي تطبيدق أحكدام هدذا  (:1)مادة
 :وهيالتالية المعاني المبينة  بالمفرداتالقانون 

كدل مندتج أو مدادة طبيعيدة  :منتج صةحي  -
أو مستحضددرات أو منتجددات طبيددة أيددا كددان شددكلها 

منهددا ويشددمل ذلددك المددادة المصددنولعة  أو تركيبهددا أو
تعبئتهدددا أو تغليفهدددا، سدددواء كدددان أي منهدددا محلي دددا أو 
مسدددددددتورد ا، وكاندددددددت تتعلدددددددق بصدددددددحة اإلنسدددددددان، أو 
لعاجدده مددن األمددراض أو األوبئددة، أو الوقايددة منهددا، 

 .أو تستعمل ألي غرض صحي آخر
أي لعمدددل أو نشددداط أو  :خدمةةةة صةةةحية  -

جهددد يددتم القيددام بدده، وال يقددع ضددمن تعريددف المنددتج، 
بالعال أو الوقاية من األمراض أو األوبئدة  ويتعلق
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أو اإلسددددددددددعافات األوليددددددددددة أو العنايددددددددددة بالجسددددددددددم أو 
 .المحافظة لعليه

نشدر أيدة معلومدات أو بياندات  :عالناإل -
لعن منتج صحي أو خدمة صحية أو بثها لعبر أي 
وسدديلة مقددروءة أو مسددمولعة أو مرئيددة أو إلكترونيددة، 

للتددددرويج أو وسددددواء كددددان النشددددر إيجابيددددا أو سددددلبيا، 
الدلعايددة للمنددتج أو الخدمددة الصددحية، سددواء بطريقددة 

 .مباشرة أو غير مباشرة
  ُيحظددر اإللعددان بأيددة وسدديلة  (:2)مةةادة

لعدددددددن أي مندددددددتج صدددددددحي أو خدمدددددددة صدددددددحية دون 
الحصول لعلى ترخيص بذلك مدن اللجندة المختصدة 

مددددن هددددذا ( 3)المنصددددوص لعليهددددا فددددي المددددادة رقددددم 
 .القانون حتى لو كان مكتبا لعلميا

  ُتشددددددكل بقددددددرار مددددددن رئدددددديس  (:3)مةةةةةةادة
مجلددس الددوزراء لجنددة لعليددا، تخددتص بدداإللعان لعددن 
أي منددتج صددحي أو خدمددة صددحية، وتكددون برئاسددة 
وزير الصحة أو من ينو  لعنه وتضم في تشدكيلها 
ممثلددددين لعددددن وزارات الصددددحة والسددددكان، والتمددددوين، 
والداخليددددددة، والعدددددددل، ونقابددددددات اإللعددددددام واألطبدددددداء 

ويحددد  .هداز حمايدة المسدتهلكوالصيادلة، وممثل ج
القددرار الصددادر بتشددكيل هددذ  اللجنددة مكددان انعقادهددا 
وأمانتها اإلدارية، وموالعيدد وأحدوال انعقادهدا، وكافدة 
مدددا يتعلدددق بعملهددددا مدددن إجددددراءات وقدددرارات لضددددمان 

ويكدددون اللجندددة حدددق االسدددتعانة  .حسدددن سدددير العمدددل
بمدددن تدددرا  مدددن الخبدددراء والمختصدددين بشدددكل مؤقدددت، 

 .لهم صوت محدود في المناقشة دون أن يكون

  تخددددددتص اللجنددددددة بمطالعددددددة  (:4)مةةةةةةادة
ومراجعددددة مضددددمون اإللعددددان ومحتددددوا ، ولعليهددددا أن 
تتأكدددددد مددددددن اسددددددتيفاء المندددددتج الصددددددحي أو الخدمددددددة 
الصحية المعلدن لعنهدا إجدراءات التدرخيص والتدداول 
المنصددددوص لعليهددددا فددددي القددددوانين والقددددرارات، ولعلددددى 

بشددددأن  0255لسددددنة  001القددددانون رقددددم : األخددددص
لسددددنة  053مزاولددددة مهنددددة الصدددديدلة، والقددددانون رقددددم 

 50بشأن تعديل بعدض أحكدام القدانون رقدم  0224
المنشددددددآت الطبيدددددددة، وكافدددددددة  بتنظددددددديم 0220لسددددددنة 

واإلجراءات المطلوبة كمدا يكدون لعليهدا  االشتراطات
أن تتأكد من لعدم مخالفدة اإللعدان للنظدام العدام أو 

اتهدددا فدددي شدددأن وُتصددددر اللجندددة قرار  .اآلدا  العامدددة
قبدددول اإللعدددان أو رفضددده بأغلبيدددة لعددددد ألعضدددائها، 
وُتحظر طال  اإللعان بقرارها خدال مولعدد أقصدا  
أسددددبولعين مددددن تدددداريف تقددددديم الطلدددد  إليهددددا وتكددددون 
قراراتهددددا ملزمددددة ألي مكتدددد  لعلمددددي وفددددق التعريددددف 

 .المنصوص لعليه في هذا القانون
  يسدددد طالدد  اإللعددان رسددميا  (:5)مةةادة

ته لعشرة آالف جنيه لعن كل إلعان، ال تتجاوز قيم
وتحدددد الائحددة التنفيذيددة لهددذا القددانون فئددات الرسددم، 

جراءاته  .وموالعيد سداد ، وا 
  يكددددددون للجنددددددة الحددددددق فددددددي  (:6)مةةةةةةادة

مخاطبدددة المجلدددس األلعلدددى لتنظددديم اإللعدددام بطلددد  
وقف بث اإللعانات غير المدرخص بهدا أو نشدرها، 

خدددداذ كمدددا يجدددوز لهدددا مخاطبدددة الجهدددات المعنيدددة الت
الددددازم طبق ددددا للقددددوانين والقددددرارات الصددددادرة فددددي هددددذا 

 .الشأن لهذا الغرض
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  مع لعدم اإلخال بأي لعقوبة  (:7)مادة
أشددد منصددوص لعليهددا فددي أي قددانون آخددر، يعاقدد  
بدددالحبس لمددددة ال تقدددل لعدددن شدددهر، وبغرامدددة ال تقدددل 
لعدن خمسدين ألدف جنيده وال تجداوز مائدة ألدف جنيده 

ن يعلدن أو يسدما أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مد
بددداإللعان لعدددن أي مندددتج صدددحي أو خدمدددة صدددحية 
بغيددددددددر تددددددددرخيص بددددددددذلك مددددددددن اللجنددددددددة المختصددددددددة 

 .مدن هدذا القدانون( 3)المنصوص لعليها في المادة 
وتكدددون العقوبدددة السدددجن والغرامدددة التدددي ال تقدددل لعدددن 
مائتي ألف جنيه وال تزيد لعلى خمسمائة ألف جنيه 

العلميددة  إذا ترتدد  لعلددى اسددتخدام المنددتج أو الخدمددة
 .المعلدددن لعنهدددا الوفددداة أو اإلصدددابة بعاهدددة مسدددتديمة

ويعاقدد  بددذات العقوبددة المسددئول لعددن اإلدارة الفعليددة 
للشددددددخص االلعتبدددددداري حددددددال ثبددددددوت لعلمدددددده بالفعددددددل 

ويكددددددون الشددددددخص االلعتبدددددداري مسددددددئوال  . اإلجرامددددددي
بالتضدددامن لعدددن الوفددداء بمدددا يحكدددم بددده مدددن لعقوبدددات 

الغير  ومع لعدم اإلخال بحقوق .مالية وتعويضات
حسدددن النيدددة، يحكدددم فددددي جميدددع األحدددوال بمصددددادرة 
المنتجدددددددات واألمدددددددوال واألشدددددددياء المسدددددددتخدمة فدددددددي 

 .الجريمة
يرة فري   مأوجه االسرتفادة مرا التشرايعات ا  -

 :للطف  الصحية تلبية االحتياجات التابوية
 السددددددددابق ذكرهددددددددا يددددددددةلعامللتشددددددددريعات اإل

 العديدددد مدددن أوجددده االسدددتفادة التدددي تسددداهم فدددي تلبيدددة
االحتياجددددددات التربويدددددددة الصدددددددحية لطفدددددددل مدددددددا قبدددددددل 

 :المدرسة، ويمكن للباحث تلخيصها فيما يلي

  الطفددل تهدددف التشددريعات الددى حمايددة 
 او لعددددداطفي مدددددن أي ضدددددرر جسدددددماني أو أخاقدددددي

وذلك لعن طريدق ية، لعانجراء بث بعض المواد اإل
مراجعتهددا مددن الهيئددات المسددئولة والتددي تددرى جددواز 

فئدات العمريدة دون الحدد لعلدى اللعرضها أو حظرهدا 
 .القانوني

   حمايددددة وجددددو  تنبدددده التشددددريعات إلددددى
لعانيددددددة ثددددددار السددددددلبية للرسددددددائل اإلالطفددددددل مددددددن اآل

 لعددددددانن يحمددددددل اإلأالموجهددددددة لدددددده مباشددددددرة، لعلددددددى 
مضدددددامين صدددددادقة لسدددددلع وخددددددمات نافعدددددة للحيددددداة 

لفسدددددرة ومائمددددة للواقددددع االقتصدددددادي واالجتمددددالعي 
مدن  أو دلعايداتشعارات ال يستخدم أي والمجتمع، و 

 ال تتطدددابق مدددع الواقدددعشدددأنها خديعدددة المتلقدددي وهدددي 
 .فعليا

 تشدددددجيع  يدددددةلعاماإل تحدددددرم التشدددددريعات
سددلوكيات أو أفعددال للجمهددور لعلددى إتبددا   لعدداناإل

مشددينة مددن شددأنها تشددكيل خطددر لعلددى صددحة الفددرد 
أو أمنده وسدامته، وسدامة المحيطدين بده مدن أفدراد 

  .ؤالءومجتمعات، والبيئة التي تشمل جميع ه
  تشدددددخيص آليدددددات إدرال بدددددث الرسدددددائل

لعدددددد : يددددة فددددي البددددرامج التلفزيونيددددة المختلفددددةلعاناإل
ية التدي يمكدن إقحامهدا فدي فديلم أو لعاناللقطات اإل

والمواد التلفزيونية التدي . حلقة من مسلسل تلفزيوني
مثددددل بددددرامج : يددددةلعانيمنددددع فيهددددا بددددث اللقطددددات اإل

األخبدددار فددددي األطفدددال، والبددددرامج الدينيدددة، ونشددددرات 
فدددي  لعدددانوذلدددك لتفدددادي تمركدددز اإل. بعدددض الددددول

 .مرحلة زمنية معينة من البث
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   تسدددددداهم التشددددددريعات اإللعاميددددددة فدددددددي
والحفداظ لعلدى " يلعانالنفق اإل"تجن  بروز ظاهرة 

قدر معين من تماسك بث المادة التلفزيونية خاصدة 
تلدك التدي تملدك أهميددة ثقافيدة وتربويدة مدن التعددرض 

يددددددة فددددددي لعانإقحددددددام اللقطددددددات اإل نتيجددددددة لإلهمددددددال
 .ثناياها

   تحديددددد تتبنددددى التشددددريعات اإللعاميددددة
التلفزيوني وحجمه في السالعة الواحدة  لعانمدة اإل

تتددراوح مددا  مددن البددث وحصددر  فددي فتددرة زمنيددة معينددة
للحد بهدذا القددر أو ذاك مدن  ثانيةأ( 62-32)بين 

لعلى لعملية البرمجة  لعانالضغط الذي يمارسه اإل
 .يونيةالتلفز 

 يددددة وبقيددددة لعانالفصددددل بددددين المددددواد اإل
وذلدددددك (. اإلخباريدددددة والدراميدددددة)البدددددرامج التلفزيونيدددددة 

بهدددف تمكددين المشدداهد التلفزيددوني مددن التعامددل مددع 
مددا يشدداهد فددي الشاشددة الصددغيرة لعلددى أسددس والعيددة 

ات لعاندددددورفدددددع اللدددددبس لعلدددددى تمريدددددر اإل. وواضدددددحة
يدددددة أو دراميدددددة أو لعددددددم اإلشدددددارة إلعامكأنهدددددا مدددددواد 

. يدددة حتدددى تصددددقإلعانالواضدددحة إلدددى أنهدددا رسدددائل 
لدزام التليفزيددون باسددتخدام وسدائل صددوتية وبصددرية  وا 

يددة للرسددالة وتفصددلها لعانواضددحة تميددز الطبيعددة اإل
 .يةلعاملعن بقية البرامج والمواد اإل

يررة النعكاسررات التابويررة للتشررايعات ا   ما: ثالثررا
مررا قبررر  ي الصررحي لرردل طفررر   لررة تنميررة الرررو 

 :المداسة
راض أهددددددم التشدددددددريعات فددددددي ضددددددوء اسددددددتع

الصددددحي فددددي بعددددض الدددددول  اإللعاميددددة بدددداإللعان

يمكن القول باهتمام كثير مدن الددول بتنظديم لعمليدة 
ات والخددددمات الصدددحية لعبدددر لعدددن المنتجددد لعددداناإل

أهمهدا التلفزيدون ومدا يتضدمنه  ومدن وسدائل اإللعدام
القندددددوات الفضدددددائية ات يدددددتم بثهدددددا لعبدددددر مدددددن إلعانددددد

وخاصة قنوات األطفال، ويمثل ذلك االهتمام جهدا 
مشددددكورا فددددي سددددبيل حفددددظ األطفددددال مددددن التعددددرض 

ات لعددن منتجددات صددحية ضددارة أو مزيفددة، لعانددلإل
كمددا يضددمن حددق األطفددال فددي مشدداهدة مددا يفيددددهم 

اإلصدابة بداألمراض من إرشادات صحية تقيهم من 
ات لمقداطع لعاند، وذلك لعبر تنظديم تلدك اإلالمعدية

تتضددددمن ارشددددادات الوقايددددة مددددن االمددددراض المعديددددة 
وطدددرق الحفددداظ لعلدددى النظافدددة والصدددحة الشخصدددية 

 .  والعامة
وال يقدددددف األمدددددر لعندددددد ذلدددددك الحدددددد، ولكدددددن 
يتعدددا  إلددى التددأثير واالنعكدداس التربددوي الددذي تحدثدده 

ية التي ينتج لعنهدا انضدباط لعامتلك التشريعات اإل
الموجهددددددة للطفددددددل، يددددددة لعانيددددددة واإللعامالمددددددواد اإل

وضمان اسدتهدافها الحتياجدات الطفدل لعامدة وطفدل 
بصدددددفة خاصدددددة جسدددددمي ا ولعقلي دددددا  مدددددا قبدددددل المدرسدددددة

واجتمالعي دددا، ومددددا يترتددد  لعليهددددا مدددن نددددواتج خاصددددة 
بتنميدددددددة الدددددددولعي الصدددددددحي للطفدددددددل، والتدددددددي يمكدددددددن 

 :استعراضها لعلى النحو التالي
 :الوقاية من األمراض املعديةضمان . 1

يددة المتلفددزة والتددي تقددع انللمددواد اإللعيمكددن 
، أن يدددددةلعامتحدددددت مراقبدددددة الهيئدددددات الحكوميدددددة اإل

الوقايدددة مدددن األمدددراض المعديدددة التدددي قدددد سدددهم فدددي ت
قدمددددة مددددن تمددددن خددددال مددددا تصددددي  الطفددددل، وذلددددك 
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رشادت حول السلع الغذائيدة ، كمدا أنهد  امعلومات وا 
سدددهم فدددي تزويدددد طفدددل مدددا قبدددل المدرسدددة تيمكدددن أن 

لعددن أهميددة الغددذاء والشددرا  بالمعلومددات المختلفددة ، 
فدددي  اودورهدددوالرياضدددة والعدددادات الغذائيدددة السدددليمة، 

إكسددا  الجسدددم الطاقدددة التدددي يحتدددال إليهدددا ، وزيدددادة 
منالعددددة الجسددددم ضددددد بعددددض األمددددراض لعددددن طريددددق 

تجددات الغذائيددة والتولعيددة الصددحية نلعددن الم لعدداناإل
، وكما يمكن لعرض أهمية وفائدة كل منتج غذائي 
واألسددالي  الواجدد  إتبالعهددا للمحافظددة لعلددى الغددذاء 

 ومددن هنددا ( .23، 0222مزيددد، محمددود )ونظافتدده 
بالقيددددددد  المنضددددددبط التليفزيدددددوني اإللعددددددانيتبدددددين أن 
في زيادة ولعي مهما يمكنه أن يلع  دورا التشريعي 
 .راض المعدية وكيفية الوقاية منهااألمالطفل ب

تنميةةة املهةةارات العقليةةة ومللةةارة الةةتفك   التوجةةحن  ةةو  .2

 :الوقائي

الهدددددددددادف  التليفزيدددددددددوني للمحتدددددددددوىيمكدددددددددن 
أن يسدهم  والمنضبط بالتشدريعات اإللعاميدة المقدررة

شددبا    االحتياجددات الصددحية والوقائيددةفددي تحقيددق وا 
واقدددددف لددددددى الطفدددددل فدددددي هدددددذ  المرحلدددددة ، بتقدددددديم م

مشابهة للمواقف الحياتيدة اليوميدة التدي يعيشدها كدي 
وتسدددددهم فدددددي ترسددددديف تسدددددالعد  فدددددي تنميدددددة مداركددددده 

، وذلك لعن طريق مقومات التربية الوقائية في ذهنه
يددة لعاناألسددلو  المسددتخدم فددي صددياغة الرسددالة اإل

مثدددل اسدددتخدام األسدددلو  الددددرامي أو أسدددلو  طدددرح 
الحدددوار المشدددكات والحدددل ، ذلدددك لعدددن طريدددق إدراة 

معقدددة مددثا ، وتكددون السددلعة صددحية حددول مشددكلة 
مفتدددددداح حددددددل هددددددذ  المشددددددكلة ، وبالتددددددالي يمكددددددن أن 

الصدددحية والتدددي يقدددوم  يكتسددد  كمدددا مدددن المعلومدددات
العقليددة الشخصددية تسددالعد   بتخزينهددا داخددل مداركدده

لعلى فهم المعاني والمواقف المختلفة باإلضافة إلدي 
 ات المسدددددابقات التدددددي تشدددددتمل لعلدددددى بعدددددضإلعانددددد

األسددئلة واألفكددار التددي تعمددل لعلددى تنميددة المهددارات 
ثارة تفكير   . العقلية وا 

 :ترشيد االستهالكترسيخ لقا ة . 3

أن تأثيدددددر  ((Almeida, 2012يدددددري  
كبيددددددددر لعلدددددددى  ة الموجهددددددة للطفددددددلالتلفزيونيدددددد المددددددواد

، وهددددو أمددددر ضددددروري فددددي عرفددددة التدددددي يكتسددددبهاملا
فتعدددرض الطفدددل . لدده التثقيددف الصددحي واالجتمددالعي

التثقيددف كأحدددد لعناصدددر  اإللعاميددة الصددحية للمددواد
يؤثددددر فدددي  والتولعيددة بالمنتجددات والخدددمات الصددحية

 .كيسدتهااللسدلوك ال تعلدم الطفدل
ومن هندا تظهدر دور التشدريعات والمواثيدق 

التدددددرويج اإللعدددددان و األخاقيدددددة المنظمدددددة لعمليدددددات 
ألطفدال إلدى والشراء للمنتجات الصحية التي يميدل ا
فيدده القنددوات  اقتنائهددا، ال سدديما فددي لعصددر انتشددرت

لعن المنتجات الصدحية  الفضائية، وأصبا اإللعان
منتشددر بصددورة مبددال  بهددا فددي تلددك القنددوات التددي قددد 

 . ال تلقى الرقابة الكاملة من الدول
 :اشباع احلاجة ملع االستطالع واملعر ة. 4

يميددددددددل الطفددددددددل الددددددددى االسددددددددتطا  وحدددددددد  
لكدددل مدددا يددددور حولددده فهدددو يبحدددث لعدددن  االستكشددداف

األخبدددار والمعلومدددات ولعدددن السدددلع والخددددمات التدددي 
تقددددددددوم بددددددددالتركيز لعلدددددددددي هددددددددذ  االسددددددددتمالة ، مثدددددددددل 

ات التي تبرز فوائد تنظيف األسنان إذ تقوم لعاناإل
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بالشدددرح العلمدددي و اكتشددداف مدددادة جديددددة ال تددددؤذى 
اللثدددة ، وتحدددافظ لعلدددى االسدددنان مدددن التسدددوس ، أو 

الغذائيدددددددة ، التدددددددي تركددددددز لعلدددددددى أهميدددددددة  المنتجددددددات
المحافظة لعلى الصدحة واحتوائهدا لعلدى الفيتاميندات 

ات االجهددددزة الكهربائيددددة لعلددددي إلعانددددوتركددددز كددددذلك 
صدددفوت ) .سدددهولة اسدددتخدامها وتيسدددير سدددبل الحيددداة

 .( 034 ،0222 العالم،
 ةالمنضدددددبطاإللعانيددددة  للمددددادةكمددددا يمكددددن 

هم فددي سددتأن  بالتشددريعات الواقيددة لجمهددور المتلقددين
تحقيدق حاجدة الطفدل لإلسدتطا  والمعرفدة والفهددم ، 
وذلدددك بتنويدددع المثيدددرات أمامددده وتفدددتا لددده إمكانيدددات 
التفكيددددر والبحددددث واالختبددددار والماحظددددة والفحددددص 

ثارة اهتمامه بموضو   ، وزيادة المحتوى اإللعاميوا 
لعنصددددر التشددددويق لمعرفددددة السددددلعة أو الخدمددددة لعددددن 

والمعددددددداني  طريددددددق اسددددددتخدام المسدددددددابقات واأللغدددددداز
ثارتدده ، وكمددا يمكددن  أيضددا واألفكددار لتنميددة الددذكاء وا 

لعانات التليفزيوني  للمحتوى اإللعامي من برامج وا 
توسدددديع بيئددددة الطفددددل لعددددن طريددددق وأناشدددديد ونحوهددددا 

العدددددددرض ألمددددددداكن األشدددددددياء واألخبدددددددار والتجدددددددار  
والمعلومددات كددأن تظهددر فددي مكددان أو محدديط معددين 

م الخدمدددددة ، أو ينقدددددل تجدددددار  الدددددبعض باسدددددتخدامه
 .(26 ،0222 مزيد،محمود )وبيان مميزاتها 

 :اكتساب املهارات الصحية واالنشطة الرت يهية. 5

للمددددددواد اإللعاميدددددة الموجهددددددة نحددددددو يمكدددددن 
المهددددددارات اإلسددددددهام فددددددي تحقيددددددق اكتسددددددا   الطفددددددل
لعدددن أنشدددطة اللعددد   لعدددانلعدددن طريدددق اإل الصدددحية

ات إلعاندد)  والرياضددة والمسددابقات التددي تظهددر فددي

وممارسددددددة ( وغيرهددددددا  ، وجبنددددددة ميلكانددددددا،البيبسددددددي 
، واألناشديد المرشددة بأهميدة األلعا  الذهنيدة المفيددة

المحافظة لعلى صحة ألعضاء الجسم كاألسنان من 
وكددذلك يمكددن  .التسددوس، وبددرامج األطفددال المتنولعددة

التعريددف أن يسدداهم فددي المقددنن  للمحتددوى اإللعامددي
لعددددددن طريددددددق بددددددث  باألنشددددددطة الترفيهيددددددة الصددددددحية

الشددار  واألمدداكن  ت تحددذرهم مددن اللعدد  فددياإلعاندد
لعدن  تقدارير ةالتليفزيونيد البرامجقدم تالممنولعة، كما 

ظهددددددار الطفددددددل وهددددددو يمددددددارس  لعدددددد  األطفددددددال ، وا 
يركدد   األنشددطة الهادفددة ، مثددل ظهددور الطفددل وهددو

دراجدددددة أو يقفدددددز فدددددي المددددداء للسدددددباحة وغيرهدددددا مدددددن 
المواقددف التددي تنمددي بالتددالي مهددارة اللعدد  المطلوبددة 

 مزيدددددد، محمدددددود ) .تدددددي تنمدددددي سدددددلوكيات التعددددداونال
0222، 022). 

فدددى رسدددم التليفزيدددوني  لعدددانيعتمدددد اإلكمدددا 
صورة لشخصيات تعبر لعن الدفء العاطفي الناتج 
لعددددن اسددددتخدامهم للسددددلعة، كالخدمددددة وبددددالتلى تتددددرك 
حالددة لعاطفيددة إيجابيددة ، حيددث تسددتخدم العديددد مددن 

 Kodakالشددددددركات هدددددددذ  االسدددددددتمالة مثدددددددل شدددددددركة 
ومثددددال لعلددددى الترفيدددده والتسددددلية أن كددددل ، وير للتصدددد

طفددل يهدددف الددي تحقيددق فتددرات مددن الترفيدده والمتعددة 
يقضدددي وقتدددا طيبدددا بعيددددا لعدددن المدرسدددة والواجبدددات 

بدددددالتفكير بالنيابدددددة لعدددددن  لعدددددانالمدرسدددددية ويقدددددوم اإل
الطفدددل وتقدددديم الوسدددائل الترفيهدددده المتعدددددة ليختدددار 

هة أو لعن مراك  للنز  لعانبما يائم ظروفه ، كاإل
لعدن لعد   لعدانمسرحيات ، واإل إلعانمطالعم أو 

أطفال ، وأفام سينمائية وغيرها من وسائل التسلية 
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 Bitch George E. ,Bekh.)والترفيددة 
Michael, 2014, 270) 

 :اكتساب السلوكيات الصحية السليمة. 6

للتشددريعات اإللعاميددة كمددا تقدددم دور كبيددر 
قدد تصددي  فدي الوقايدة مدن المخداطر الصدحية التدي 

فدي  لعن المنتجات الصدحيةات لعانإلالطفل جراء ا
، من هنا ظهرت أهمية تلك القندوات قنوات األطفال
كل االطفال في البيوت، فمن خالها  وتأثيرها لعلى

يتعرفدددون لعلدددى العدددادات الصدددحية السدددليمة، وطدددرق 
االلعتناء والمحافظدة لعلدى النظافدة الشخصدية والتدي 

هر العام، وخطورة الجسم، والمابس، والمظ: تشمل
التعدددددرض إلدددددى المدددددواد الضدددددارة والنفايدددددات واألتربدددددة 
والددددخان ولعدددوادم السددديارات، كمدددا يكتسددد  االطفدددال 

السددددلوكيات الصددددحية التددددي مددددن  القنددددواتمددددن تلددددك 
خالهدددددددا يسدددددددتطيعون التعامدددددددل مدددددددع زمائهدددددددم فدددددددي 
المدرسددة والشددار  ومددع أقدداربهم بددالطرق االجتمالعيددة 

لصدددددددحة ولعددددددددم السدددددددليمة التدددددددي تحفدددددددظ لهدددددددم دوام ا
التعددرض إلددى األخطددار التددي تهدددد الحالددة الصددحية 

 .للطفل
 : بني األطفال تقليل الفوارق االجتماعية .7

من أهم المبادئ التي تسعى إليهدا تحقيقهدا 
الدددددددددول المقتدمددددددددة والناميددددددددة هددددددددي تقليددددددددل الفددددددددوارق 
رسدددددددداء مبددددددددأ العدالددددددددة اإلجتمالعيددددددددة  االجتمالعيدددددددة وا 

اميدة المذالعدة للجميع، ومن هنا جاءت المدواد اإللع
لعبر شاشات التليفزيون والمتضمنة لرسائل إلعانية 

لعليددددددده ، و هادفدددددددة متاحدددددددة لجميدددددددع أفدددددددراد المجتمدددددددع 
أصدددددبحت التولعيدددددة الصدددددحية بدددددالقنوات التليفزيونيدددددة 

متاحدددددة لجميدددددع فئدددددات الشدددددع  وطبقاتددددده، كدددددون أن 
غايدة لكدل لعنصر الرغبة في التملدك وحد  اإلقتنداء 

جمهددددددددور  يددددددددة فددددددددي إقنددددددددا إلعان، كإسددددددددتمالة فددددددددرد
المشاهدين بأنه يمكن اقتنائهم وتملكهدم هدذا الشديء 

 لعانأو ذاك ويلع  إستخدام هذ  االستمالة في اإل
التليفزيدددوني دورا فدددي التدددأثير لعلدددي طفدددل مرحلدددة مدددا 
قبل المدرسة وذلك لعن طريق التمتع بالشدىء الدذي 

 المحتددددوىيرغددد  الطفددددل فددددي إقتنائدددده ، كمددددا يظهددددر 
األشدددياء قريبدددة منددده  للطفدددل أن كثيدددرا مدددن اإللعاندددي

وفي متناول يد  ، حتي هذ  التدي يصدع  حصدوله 
مهمتددده تقليدددل الشدددعور  ذلدددك المحتدددوىلعليهدددا ، ألن 

بدددالنقص لددددي األطفدددال قليلدددي الددددخل ، وذلدددك لعدددن 
طريددق تخفدديض سدددعر السددلعة أو بالتقسدديط أو لعدددن 
طريددق تقددديم الحلددول لهددم ، ليتمكنددوا مددن الحصددول 

ئز والمسددابقات لعلددي تلددك األشددياء لعددن طريددق الجددوا
أو لعددن طريددق دفدددع اشددتراك وغيددر ذلدددك ، كمددا هدددو 
موجددود فددي مسددابقات الشددمعدان ومسدداحيق الغسدديل 

 .وغيرها
 :النظا ة تدعيم قيمة. 8

 اتلعانددددددددتبددددددددين إحدددددددددى الدراسددددددددات أن اإل
التددددددي تركددددددز لعلددددددى و  الموجهددددددة للطفددددددل التليفزيونيددددددة

وهددو مددا % 54.22الصددحة والنظافددة كانددت بنسددبة 
فددددل إلددددى المددددواد التددددي تتعلددددق يتفددددق مددددع حاجددددة الط
،  0222، العدددددددددالمصدددددددددفوت )بصدددددددددحته ونظافتددددددددده 

ومدددددددن هدددددددذا المنطلدددددددق يتبدددددددين أن للرسدددددددالة  (.036
اإللعانيدددددة دور كبيدددددر فدددددي التولعيدددددة بقيدددددة النظامدددددة 

المسدتهلك يتمتدع بصدحة جديدة  وتدلعيمها بما يجعل
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إذا مدددا اسدددتخدم هدددذ  السدددلعة التدددي وحيددداة سدددعيدة ، 
افددة المنزليددة مثددل وفر لدده الصددحة الشخصددية والنظتدد

ات معجددددددون األسددددددنان أو شددددددامبو األطفددددددال إلعاندددددد
 التدي تتعلدق بالكبدار المنتجدات الصدحيةرها مدن يوغ

ونظددافتهم ، وبالتددالي تدددفعهم إلددى شددرائها  والصددغار
رغبة في الحصول لعلى أسنان جيدة وحمام مدنع  
، ويمكن أن ينتج لعدن هدذ  االسدتمالة تنميدة الدولعي 

فة لدى األطفدال ، وتعدد الصحي وتدلعيم قيمة النظا
ينشددأ لعليهددا الطفددل منددذ  هددذ  القيمددة مددن القدديم التددي

 .ته بداية حيا
 :النتائج -

فددددي ضددددوء مددددا تددددم استعراضدددده مددددن األد  
النظددددري للبحددددث يمكددددن للباحددددث اسددددتخاص نتددددائج 

 :لعدة من أهمها ما يلي
ولعلدددى رأسدددها  لعدددامت وسدددائل اإلشدددهد .0
لعلدددى فدددي السدددنوات األخيدددرة تطدددورا كبيدددرا التليفزيدددون 

مسددتوى الرسددالة والتقنيددة، وهددذا نتيجددة اسددتفادته مددن 
التطددورات الحاصددلة فددي مجددال تكنولوجيددا االتصددال 

الحديثدددددة، باإلضدددددافة إلدددددى اسدددددتفادته مدددددن  لعدددددامواإل
الدراسددات واألبحدداث  الالتطددورات الحاصددلة فددي مجدد

 .لعامودراسات اإلالمتعلقة ببحوث 
قنددوات األطفددال واضددحة ل أهميددةبددرزت  .0

المتخصصددددددة، لتأثيرهددددددا لعلددددددي اهتمامددددددات شددددددريحة 
لعمريددددة مهمددددة، ذات إحسدددداس سددددريع بددددأي مددددؤثرات 

وخاصددددددددة فيمددددددددا يتعلددددددددق فكريددددددددة وثقافيددددددددة متلفددددددددزة، 
باإلرشددددادات التوجيهيددددة الخاصددددة بجواندددد  التثقيددددف 

 .الصحي للطفل

للتليفزيددون وقنددوات األطفددال العديددد مددن  .3
اة الطفددددل اإليجابيددددات والسددددلبيات المددددؤثرة لعلددددى حيدددد

أن الطفدل لعدادة مدا يواجده موادهدا وشخصيته، كون 
 -أغل  سدالعات بثهدا الطويدل -التلفزيونية المختلفة

فدددي غيدددا  المتابعدددة األسدددرية، وهدددذا مدددا قدددد يختلدددف 
لعددن بددرامج القنددوات العامددة التددي تجددد مشدداركة مددن 
بعدددض أفدددراد األسدددرة فدددي المشددداهدة، وبالتدددالي لعددددم 

حددددال فددددي القندددداة تفددددرد القنددددوات بالطفددددل كمددددا هددددو ال
 .المتخصصة
ات التجاريدددددددددة لعلدددددددددي لعاندددددددددتدددددددددأثير اإل .4

األطفددال قددد حظددي باهتمددام لعدددد مددن الدارسددين فددي 
مجددددداالت لعلميددددددة متعدددددددة، لكددددددن الحاجدددددة ال تددددددزال 

لمثددددددل هددددددذ   -يومددددددا بعددددددد يددددددوم بددددددل تددددددزداد -قائمددددددة
ظهددددددور القنددددددوات : الدراسدددددات لعدددددددة لعوامددددددل أهمهدددددا

فدي المتخصصة ببدرامج األطفدال، والزيدادة المطدردة 
ولدم . الموجه للطفل فدي هدذ  القندوات لعانحجم اإل

ات التجاريددة حظهددا بعددد لعانددتنددل هددذ  القنددوات واإل
مددن التقصددي والدددرس، فهددي تحتددال إلددي المزيددد مددن 
الجهددود العلميددة مددن أهددل االختصاصددات المختلفددة، 

 .سياق تلك الجهودولعل هذ  الدراسة تأتي في 
حددت بعدض القدوانين ضدوابط خاصدة  .5

 :الموجه إلى الطفل، ومنها لعانلإل
 بدددددددراءة الطفدددددددل،  لعدددددددانإليسدددددددتغل ا الأ

 .وسهولة تصديقه، وقلة تجربته
 ألعمال أو أوضا   لعانإليرد في ا الأ

 .فذى أو للخطرلتعرض الطفل 
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 لعلدددددى مضدددددامين  لعدددددانإليحتدددددوي ا الأ
تشدددددعر الطفدددددل بعقددددددة الدددددنقص إذا لدددددم يدددددتمكن مدددددن 

أن ك السدددلعة المعلدددن لعنهدددا، أو تجعلددده يعتقدددد اامدددت
لعدددم اقتنائدده لتلددك السددلعة ندداجم لعددن تقصددير والديدده 

 .واجباتهما نحو  في أداء
بدددالرغم مدددن اسدددتحداث الددددول المتقدمدددة  .6

ات لعانددددددوالناميددددددة لقددددددوانين وتشددددددريعات منظمددددددة لإل
التليفزيونية المتعلقة بالخدمات والمنتجات الصحية، 

تحدددددددددتم االستفاضدددددددددة فدددددددددي ضدددددددددرورة إال أن هنددددددددداك 
يددددة بالمحتويددددات اإللعانخاصددددة قوالعددددد تشددددريعات و 

، ومددددددا تحتويدددددده األطفددددددال الصددددددحية الموجهددددددة نحددددددو
 .من منتجات ضارة وغير صحية البعض منها
 لعدامغزو الثقافات الغربيدة لوسدائل اإل .1

دا  العربيددددة ربيددددة بمددددا يهدددددد التمسددددك بددددالقيم واآلالع
والهويدددة اإلسدددامية، وهدددو األمدددر الدددذي يظهدددر فدددي 

نبغدي لعلدى مسلسات األطفدال المدبلجدة، ومدن ثدم ي
يددددة فدددي الددددول العربيددددة لعامصدددانعي السياسدددات اإل

زيددادة انتددال مسلسددات األطفددال، واالبتعدداد تدددريجيا 
لعدددددن المسلسدددددات المدبلجدددددة التدددددي ال تتناسددددد  مدددددع 

 .الواقع الثقافي للطفل في المجتمعات العربية
يددة الصددحية لعامبالرسائدددل اإلاالهتمدام  .2

ومدددددددن أهمهدددددددا  الموجهدددددددة للطفدددددددل لعبدددددددر التليفزيدددددددون
، وضمان وصولها بأداء لغوي سدليم بمدا اإللعانات

 .يضمن االستفادة التامة من محتواها
 التليفزيونيددددددة إلددددددىات لعاندددددداإل لعمددددددت .2

إشدددالعة جدددو المنافسدددة والغيدددرة بدددين األطفدددال، والتدددي 

تغددددرس فدددديهم الرغبددددة فددددي االسددددتهاك دون مرالعدددداة 
 .الحتياجاتهم الفعلية أو إمكانياتهم المادية

حتياجدددددددات هندددددداك العديدددددددد مددددددن اال .02
التربويددة الصددحية جسددميا ومعرفيددا واجتمالعيددا لطفددل 
ما قبل المدرسة، والتي تستوج  من المسئولين في 
المؤسسات التربوية المختلفة اهتمام أكبدر، وتشدارك 

 .  العمل سويا لعلى تلبية تلك االحتياجات
 :التوصيات -

فددي ضددوء مددا توصددل إليدده البحددث الحددالي 
مددن نتددائج يوصددي الباحددث بددبعض المقترحددات التددي 

دور المؤسسددات التربويدددة  تفعيددليمكددن مددن خالهدددا 
يددددة والتعليميددددة فددددي تنميددددة الددددولعي الصددددحي لعاماإل

 :، وهي كالتاليلطفل ما قبل المدرسة
بنولعيددة ومسددتوى القددائمين االرتقدداء  .0

ومسددتواهم  لطفددلالتليفزيددوني الموجدده للعلددى النشدداط 
العلمددي والثقددافي وتدددأهيلهم التخصصددي فددي لعصدددر 

فيده فندا ولعلمدا وصدنالعة  المحتدوى اإللعامديأصبا 
وأحددددددد األنشددددددطة االتصددددددالية ذات التددددددأثير العميددددددق 

 .والمتعدد الجوان 
ضدددددددددمن  الصدددددددددحيةادرال التربيدددددددددة  .0

الدولعي الوقدائي المناهج الدراسية وذلك بهدف تنمية 
كا ايجابيا للبدرامج لدى الطفل لجعله مستهل الصحي

يتلقاهددا مددن ولتمكيندده مددن اسددتيعا  المعددارف التددي 
وسددائل اإللعددام المرئيددة والمسددمولعة واالسددتفادة منهددا 

، وهو ما يستوج  اقامة لعاقدات في حياته اليومية
تفالعددل وتكامددل بددين المؤسسددة التلفزيونيددة المنظومددة 

 .التربوية
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ضدددددددرورة التعددددددداون بدددددددين شدددددددركات  .3
، وبددددددين المؤسسددددددات التعليميددددددة لعددددددانالدلعايددددددة واإل

لفطفددددددال وفددددددق مددددددنهج  ةات موجهددددددإلعانددددددإللعددددددداد 
 .مدروس يتناس  مع سن الطفل

التليفزيدددددوني  المحتددددوىالددددربط بددددين  .4
وبددين قدديم المجتمددع حتددى ال يتحددول التليفزيددون إلددى 

تهدف إلى الربا السريع لعلدى حسدا   إلعانوكالة 
قدددديم وأخاقيددددات المجتمددددع بصددددفة لعامددددة واألطفددددال 

 .صةبصفة خا
تفعيددددددددددل دور المجلددددددددددس الددددددددددوطني  .5

الصدددق والدقددة تحددري و فيمددا يخددص مراقبددة  لعدداملإل
 المدددددددددوادفدددددددددي للطفدددددددددل المعلومدددددددددات المقدمدددددددددة  مدددددددددن

تقدددددددارير وبدددددددرامج ، ومدددددددا تحتويددددددده مدددددددن ةالتليفزيونيددددددد
لعانات   .وا 
ضددرورة االهتمددام بمضددمون المددواد  .6

يددة التددي تقدددم للطفددل وأن تددولى أهميددة كبيددرة لعاماإل
وتقددددوم بعددددرض مفدددداهيم صددددحية للمفدددداهيم الصددددحية 

أكثددددر حتددددى تعمددددل لعلددددى تزويددددد الطفددددل بمعلومددددات 
صددددحية تعيندددده لعلددددى أن يكددددون فددددي حالددددة صددددحية 

 .جيدة
 تولعيدددة مؤسسدددات ريددداض األطفدددال .1

داخدددل وخدددارل  بنولعيدددة الغدددذاء الدددذي يتناولددده الطفدددل
لمدا لده مدن أهميدة خطيدرة لعلدى  المؤسسة التعليميدةأ

صددددحته مددددن خددددال تنويددددع الغددددذاء الصددددحي الددددذي 
يسددالعد  لعلددى التكيددف الصددحي واالجتمددالعي للسددير 

 .نمو السليم لتلك المرحلة العمريةفي ال

تكليف التليفزيونات العربيدة بالقيدام  .2
بدددورها فددي إنتددال مسلسددات األطفددال العربيددة بدددال 
مدددددددددن المسلسدددددددددات األجنبيدددددددددة المدبلجدددددددددة، بهددددددددددف 

تراثددده المحافظدددة لعلدددى أد  وهويدددة الطفدددل العربدددي و 
 .وموروثه الحضاري

التأكيدددددددددددددد لعلدددددددددددددى دور المدرسدددددددددددددة  .2
بالتسددددداوي مدددددع دور األسدددددرة فدددددي االهتمدددددام بتولعيدددددة 

وجميدددع بنظافتددده الشخصدددية ونظافدددة أسدددنانه  الطفدددل
مراض صددابة بددداألحتددى ال يكددون لعرضددة لإلجسددد  
 .أو نقلها بين زمائه المختلفة

ضددددرورة تنظدددديم مؤسسددددات ريدددداض  .02
األطفددددال لفنشددددطة الغنائيددددة والترفيهيددددة والمسددددرحية 

يدددددة لعامإيجابيدددددات وسدددددلبيات الرسدددددائل اإلللتولعيدددددة ب
 المتلفددددزة فيمددددا يتعلددددق بددددالنواحي الصددددحية والغذائيددددة

 .والشخصية واالجتمالعية
رفدددددددددع كفدددددددددداءة معلمدددددددددات ريدددددددددداض  .00

األطفددددددال لعلددددددى تفعيددددددل مفدددددداهيم الثقافددددددة الصددددددحية 
 بإلعطائهن ما قبل المدرسةلطفل والغذائية والوقائية 

 .دورات تدريبية وتثقيفية في هذا الجان 
 للطفددددددددل ر وسدددددددديلة تعليميددددددددةتددددددددوفي .00

معلومدددددات  متقدددددد تمدددددارس الددددددور اإللعامدددددي بحيدددددث
رسددة فدي المدتحقيدق أهدداف التربيدة الصدحية تسدهل 

( افدددددتا يدددددا سمسدددددم)مثدددددل بدددددرامج األطفدددددال الهادفدددددة 
 (.صحتك بالدنيا)و( سامتك)و

ي اسدتراتيجية لعربيدة فدي مجددال ندتب .03
تكثيف من خال نتال التليفزيوني الموجه للطفل اإل

 العربيدة االتصاالت بين الجهات المعنيدة فدي الددول
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للمحافظددددددددة لعلددددددددى القدددددددديم  لعددددددددانمددددددددع وكدددددددداالت اإل
 ،قافية والصدحية والسدلوكية لفطفدالاالجتمالعية والث

 .ومرالعاة الخصوصية العربية واإلسامية للطفل
ظددددددددديم وقدددددددددت مشددددددددداهدة الطفدددددددددل تن .04
التليفزيدون هدو مصددر ، وتعويد  لعلى أن للتليفزيون

، يجددد  أن يسدددتقى منهدددا معارفدددهمدددن لعددددة مصدددادر 
ويمارس فيها نشاطات مثل الرياضة واللع  والرسم 

 .والقراءة
يددة داخددل لعاماالهتمدام بالتربيددة اإل .05

المؤسسدددددددات التعليميدددددددة وخاصدددددددة بمرحلدددددددة ريددددددداض 
األطفددال، وتفعيددل دورهددا فددي تنميددة الددولعي الوقددائي 

 .الصحي للطفل وأسرته
 

 المااجع
 :املراجع العربية: أوال

سلوى محمد و اس، يلإسما جريس أ .0
اتجاهررات حديثررة تصررميم ، (0204) یلعلدي مرتضدد

لعمددددان، دار  وتطررررويا المنرررراهج ايررررا  ا طفررررا  
 .اإللعصار العلمي للنشر والتوزيع

، (0202)سمالعيل حمدي محمد إ .0
، لعمدددان، دار المعتدددز  ررر مالضررروابط الشرررا ية لإ
  .للطبالعة والنشر والتوزيع

مرردخ   لررة ، (0205)خلددف  أمددل .3
 .، القاهرة، لعالم الكت 0، طايا  ا طفا 

، (0202)أمددددل محمدددددود الغنيمدددددي  .4
نموذل مقترح السدتخدام مددخل التنشدئة االجتمالعيدة 

دراسددددة )فدددي دراسددددة السددددلوك االسدددتهاكي لفطفددددال 

، اهاسالة دكتروا ، (تطبيقية لعلى السلع االسدتهاكية
 .كلية التجارة، جامعة لعين شمس

مصدددددددددددددددددر العربيدددددددددددددددددة  جمهوريدددددددددددددددددة .5
 812قررررانوا اقررررم  ، رئاسددددة الجمهوريددددة،(0201)

 را   ر ابإصداا قرانوا تنظريم ا  8102لسنة 
 ،، الجريدددة الرسددميةالمنتجررات والخرردمات الصررحية

 .أغسطس ،  03مكرر  33العدد 
 ،(0200)حندددددددان حسدددددددين نصدددددددر  .6
ات التليفزيونية لعلى العادات الصدحية لعانتأثير اإل

 ،لعددامكليددة اإل ماجسررتيا اسررالة للطفدل المصددري، 
 .جامعة القاهرة 

كدددددددرام  الددددددددي ، رانددددددددا مصدددددددطفى .1 وا 
ولعدددي االمهدددات بدددبعض ، (0200)حمدددودة الجنددددي 

العادات الغذائية السليمة ولعاقته بالصدحة الغذائيدة 
  مجلرررة الطفولرررة والتابيرررة  ، لعندددد طفدددل الروضدددة

 . ، 4 .مددددج باإلسددددكندرية، كليددددة ريدددداض األطفددددال
 .012 – 005 ، ص(00)

انيددددددا لعلددددددي محمددددددود لعبددددددداللطيف ر  .2
، دور التربيددددة البيئيددددة فددددي اكسددددا  طفددددل (0200)

، الروضدددددددة بعدددددددض المفددددددداهيم والسدددددددلوكيات البيئيدددددددة
مجلرة ا ايرة وتنميرة والصحية والوقائية االيجابيدة، 

، (02. )،  جامعدددددددددددددة المنصدددددددددددددورة - الطفولرررررررررررررة
 . 320 -365ص

، (0205) سددعاد محمددد المصددري  .2
يدد أطفدال مدا قبدل قناة طيور الجنة و دورها فدي تزو 
دراسدة تحليليدة : المدرسة ببعض المفداهيم الصدحية 

مجلررررة كليررررة لدددبعض األغدددداني المعروضددددة لعليهددددا، 
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 - 305، ص(10. )جامعددة الزقددازيق ،   اآلداب 
364. 

لعبددددددددددددد القددددددددددددادر شددددددددددددريف  السدددددددددددديد .02
، 5، ط دااة ايا  ا طفرا  وتطبيقاتهرا، (0203)

 .لعمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع
 ،(0222)العددددالم صددددفوت محمددددد  .00

 .الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة ،  افا ا 
، (0202)لعدددددلي فهمددددي  لعدددداطف .00

، لعمددان، دار المسدديرة للنشددر 3، طمعلمررة الاوضررة
 .والتوزيع

وذوقددددددددان لعبددددددددد الددددددددرحمن لعدددددددددس،  .03
البحررررررث ، (0206)لعبيدددددددات، وكايددددددد لعبددددددد الحددددددق 

بيدددروت، دار  العلمررري مفهومررره وأدواتررره وأسررراليبه 
 .الفكر للنشر والتوزيع

ا سررر  ،  (0205)لعصدددام ندددور  .04
، اإلسددددددكندرية، مؤسسددددددة شددددددبا  النفسررررررية للنمررررررو

 .الجامعة
، (0202)محمدددددددد أحمدددددددد فيددددددداض  .05

، لعمدان،  دار  ر مبحوث وقضايا معاصراة فري ا 
 . اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

محمدددددددددد محمدددددددددود لعبدددددددددد الدددددددددرحمن  .06
دار البدايدة  ، لعمدان، لم نف  الطفولرة، (0200)

 .ناشرون وموزلعون
أثرا  ،(0222)محمود أحمد مزيدد  .01

ات التلفزيونيررة فرري  كسرراب طفرر  مررا قبرر    نررا 
التلفزيرروا )المداسررة بعرر  المهررااات االجتما يررة 

 .الدار العالمية للنشر والتوزيع ،القاهرة  (والطف 

 ،(0200)محمود حسن اسمالعيل  .02
 .دار الفكر العربي ،، القاهرةوثقافة الطف    ما 

محمددددددددد و  ،نسددددددددمة إمددددددددام سددددددددليمان .02
، (0202) أحمدددد أحمدددد لعثمدددانو ، محمدددود المرسدددي

تعددرض األطفددال المصددريين لبددرامج تليفزيددون الواقددع 
، كليددددة مجلررررة دااسررررات الطفولررررةوتأثيراتددده لعلدددديهم، 

لعددددين شددددمس ، الدراسددددات العليددددا للطفولددددة، جامعددددة 
 .022 - 021، ص، مارس(12. )،  00. مج

نشددددراح هالددده  .02 إبددددراهيم الجرواندددي، وا 
، فررررا تابيررررة الطفرررر  ،(0202)إبددددراهيم المشددددرفي 

 .القاهرة، الدار المصرية اللبنانية
 

 :املراجع األجنبية: لانيا
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