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دراسة ميدانية لثالثة مراكز  –واقع إنتاج و استخدام الفيلم الطيب باجلزائر 

  إستشفائية جامعية

  منرية حطاب

 قسم علم املكتبات و التوثيق -أستاذة مساعدة جبامعة بوزريعة

يعترب الفيلم العلمي من أهم األوعية السمعية البصرية اليت أفرزا تكنولوجيات  :امللخص

ل، هذا الوعاء العلمي الذي دخل عدة جماالت املعرفة مثل جمال الطب الذي اإلعالم و االتصا

هذا امليدان احلساس الذي هو حباجة ماسة إىل وسائل اتصال  .أصبح يويل له اهتماما كبريا

جديدة و دعائم بيداغوجية فعالة استفاد من الفيلم العلمي أو باألحرى الفيلم الطيب الذي 

الختصاص فرصة التزود باملعلومات الطبية و الدراسات العلمية أعطى لألطباء و أصحاب ا

كما مكّن الباحثني من تبليغ نتائج أعماهلم و تبادل اخلربات مع باحثني  .بشكل دقيق و ملموس

عامليني من أجل التعرف على آخر املستجدات و تطوير طرق العالج و التمكن من مكافحة 

تناول هذا املقال واقع الفيلم الطيب يف املراكز فعلى هذا األساس ست .األمراض اخلبيثة

مركز مصطفي باشا االستشفائي، و مركز : العاصمة، و هي  اإلستشفائية اجلامعية باجلزائر

و عرض خمتلف املؤشرات الفعالة . باب الواد اجلامعي، و أخريا مركز بين مسوس اجلامعي

التجهيزات السمعية البصرية املتواجدة :نها الستخدام و إنتاج األفالم الطبية داخل املراكز من بي

و طرق استعماهلا من طرف املختصني، و طرق إنتاج األفالم الطبية مبختلف أصنافها، و 

العراقيل و املشاكل اليت تواجهها املراكز أثناء عملية اإلنتاج، و ميادين استخدام األفالم الطبية 

  .باجلزائر

 اجلزائر/املراكز االستشفائية اجلامعية/ إنتاج /استخدام / /الفيلم الطيب  :الكلمات الدالة  
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يعترب اإلعالم الطيب نوعا من أنواع اإلعالم املتخصص يف جمال معني أال و هو جمال الصحة و 

الطب، الذي يعمل على تغطية و نقل املعلومات اخلاصة بالعلوم و املمارسة الطبية، حيث يرى 

اإلعالم الطيب هو املضمون املعريف الذي " أن   Jean Myriat"جون مرييا"  الفرنسي الباحث

تتضمنه األفكار و املعطيات و اإلحصائيات املرتبطة بالصحة أو املرض ، حبيث يعمل هذا 

 Réduction de (. املضمون املعريف على تطوير معارف املتلقي و تقليص الشك

l’incertitude   "1.(  

يني يف جمال الطب و ألجلهم يهدف إىل املسامهة يف فإن هذا اإلعالم املنتج من طرف أخصائ

, تزايد املعارف الطبية اجلديدة ، و كذا نقلها و جعلها يف متناول أصحاب هذا القطاع احلساس

و جيمع الباحثون على أن أمهية اإلعالم الطيب تكمن يف تقدمي احللول أو على األقل  عناصر 

  .ت أم عالجيةاإلجابة ملختلف املشاكل الطبية علمية كان

لذا كان جمال الصحة دوما حمل اهتمام األطباء و أصحاب االختصاص ، و قد تطورت 

  .املسؤولية الطبية تبعا لتطور علم الطب و تصديه لألمراض املواكبة حلضارة العصر

فمن أجل مواكبة التطور العلمي و االلتحاق مبسار هذا التيار اجلارف يف ميدان الطب، بات 

و  بذل جهد كبري ملعرفة و اإلطالع على الطرق العلمية اجلديدة املعمول ا،من الضروري 

  .بالتايل االرتقاء مبهنة الطبيب و الباحث ملكافحة األمراض اخلطرية

و اليوم ال ميكن للطبيب أو األخصائي من بلوغ هذا احلد من التقدم و النجاح إال باستخدام 

و  وجياا احلديثة و ما أفرزته من وسائط، و أدوات،املعلومات بأوعيتها املختلفة، و تكنول

تقاط و استرجاع املعلومات تقنيات جديدة على الوجه الصحيح من أجل تسهيل عملية ال

  الطبية

                                                           
1  Meyriat ,Jean .-L’informatologie science sœur de la bibliologie .- - In : Schéma et schématisation ,n°15 
,1981 , p.9. 
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كاحلاسوب ، (  و أصبح األخصائي يف علوم الطب حاليا يستعمل خمتلف التقنيات اجلديدة 

اليت متكنه من التقاط صور و ... ) سائطوالوسائل السمعية البصرية ، واإلعالم متعدد الو

و بالتايل معرفة كل  أصوات ألحدث البحوث الطبية، و املشاركة يف املؤمترات و األيام العلمية،

 .ما جيري يف عامل الطب و نشر  أعماله بني اخلرباء و الباحثني

الصحة الذي و من بني هذه األوعية جند استعمال التقنيات السمعية البصرية بكثرة يف جمال 

استعان ذه الدعامات جلمع، و حصر الكم اهلائل من املعارف، و التقنيات اجلديدة اليت 

و يعود هذا اإلستعمال للمواد السمعية . توصلت إليها البحوث العلمية، و اإلكتشافات الطبية 

بالعني  البصرية إىل التطور املذهل الذي عرفته أجهزته و اليت جعلت من الظواهر الغري مرئية

اردة سهلة املنال ميكن رؤيتها، و مالحظتها بعد حتليلها بعمق التصوير، و التحليل الفتوغرايف 

  .للحركة، و تركيبها على شكل أفالم طبية

هذه األفالم اليت أصبحت مبثابة وسيلة حبث سريعة و فعالة جتاوزت مشكل التقادم الذي يعاين 

احثني و األخصائني يف جمال الطب فرصة اإلطالع على منه الوعاء الورقي، و أداة تعطى للب

  .التجارب و الدراسات العلمية بصفة مرئية، و ملموسة

كما كان مسار تطور استكشافات اجلسم البشري جعل جمال الطب يستفيد من مظاهر 

احلداثة اليت متيزت ا أوعية السمعي البصري و على اخلصوص الفيلم الطيب الذي أتاح للطبيب 

س من رؤية األعضاء داخل اجلسم فحسب بل و أيضا من التقاط الصور و تسجيلها على لي

جهاز الفيديو يسمح باإلطالع عليها فيما بعد لتشخيصها و عرضها على اخلرباء و املختصني 

  .يف جمال الصحة

إن كون أجهزة اإلستكشاف الطيب مزودة بأدوات مسعية بصرية جعلت األطباء يستغلوا 

  .لعمليات اجلراحية و تسجيلها على أشرطة الفيديو دف دراستها و حتليلها فيما بعدلتصوير ا
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الذي مت تصويره و معرفة خباياه بفضل هذه التقنيات " األيدز"كما كان احلال بالنسبة لفريوس 

  .اجلديدة من أجل الوصول إىل حتليل دقيق ، و إمكانية دراسته بطريقة مفصلة

يات أصبح الفيلم الطيب يستعمل يف عدة مؤسسات عاملية و نذكر على و نظرا لكل هذه اإلجياب

جامعة موريال للعلوم الطبية بكندا ، و املراكز اإلستشفائية اجلامعية الفرنسية، : سبيل املثال 

  ...واجلامعة الفرنسية للعلوم الطبية، و جامعة جنيف للعلوم الطبية بسويسرا 

على مستوى الوسط الطيب اجلزائري ملعرفة إذ ما كان فعلى هذا األساس قمنا ببحث ميداين 

الفيلم الطيب يف بالدنا حيضى بنفس املكانة اليت توصل إليها يف البلدان املتقدمة، و مجع احلقائق 

و املعلومات و املالحظات اخلاصة بتجربة استعماالته و إنتاجه يف املراكز اإلستشفائية اجلامعية 

  .باجلزائر العاصمة

مركز باب الواد (باختيار ثالثة مراكز إستشفائية جامعية باجلزائر العاصمة و هي  لذا قمنا

يرجع هذا ).اجلامعي، و مركز مصطفي باشا اإلستشفائي، و مركز بين مسوس اجلامعي

اإلختيار  لكوا أكرب و أقدم املراكز اجلامعية، و تتمتع بعدد هائل من املصاحل الطبية، و حتضى 

ختصني يف امليدان الطيب كما أا تستعمل نسبيا لتكنولوجيا املعلومات يف بعدد كبري من امل

  مهامها الطبية و التعليمية

  :و قد متحورت أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل البحث امليداين حول النقاط التالية

ابعة إتضح من خالل البيانات اخلاصة بالتجهيزات السمعية البصرية، أن جل املصاحل الت -

للمراكز اإلستشفائية اجلامعية متتلك لتجهيزات مسعية بصرية، و أكثرها وفرة كانت جتهيزات 

باملائة و يعود هذا االرتفاع إىل امتالك املراكز اإلستشفائية 80 العرض، حبيث تعدت نسبة 

اجلامعية و لو لنوع واحد من التجهيزات السمعية البصرية، سواءا كانت جتهيزات العرض و 

  .بث، أو جتهيزات الفيديو، أو جتهيزات تصميم الصور و تصحيحهاال



RIST .Vol. 18 - N° 1 Année 2010  72 

 

أما فيما خيص اجلانب املتعلق بإستعماالت هذا التجهيز داخل املراكز الثالثة ، تبني النتائج أن  -

  .استعماله كان خيدم ثالثة أعراض بصفة متفاوتة

عظم املراكز حيث نرى أن استعمال التجهيزات كأدوات بيداغوجية قد احتل الصدارة يف م

يليه فيما بعد االستعمال لعرض .باملائة يف إحدى املراكز اجلامعية 71,43وصلت النسبة إىل 

باملائة ،  54.54و اليت وصلت نسبته ...) كاألفالم، الشرائح، الصور( املواد السمعية البصرية 

بته منخفضة و أخريا يأيت استعمال هذه التجهيزات لغرض إنتاج أفالم طبية حيث كانت نس

حمطة تركيب و إخراج أفالم علمية، برامج تصحيح و (نظرا لعدم وجود التجهيزات الالزمة 

للقيام ذا العمل ، و عدم تكوين األخصائيني و األطباء الستعمال ...) حتريك الصور

  .التجهيزات املتوفرة داخل املراكز

أدوات  ا�����ع
��ا���� 

 ���ض أو�
 ����� ���� 

ا! �مإ���ج   ا"�����"ت 

)�آ& ��%�  ا��$�ار 01 12 09 22
 ا���)�(

99.98 40.90 54.54 4.54 % 

)�آ& ��ب  ا��$�ار 03 04 12 19
 ا��اد ا���)�(

99.98 63.15 21.05 15.78 % 

)�آ& �,(  ا��$�ار 00 06 15 21
).�س 
 % 00 28.57 71.43 100 ا���)�(

ية البصرية يف املراكز الثالثةاستعماالت التجهيزات السمع 1ماجلدول رق :   

أما فيما خيص شراء األفالم الطبية فلقد كشفت الدراسة عن عدم اعتماد املراكز االستشفائية  -

الثالثة على الشراء كقناة لتكوين جمموعات األفالم الطبية ، حيث تبني أن أغلبيتها تتمثل يف 

بية أجنبية، و جزء آخر منها تكون عن طريق هبات و هدايا من طرف مستشفيات و مراكز ط
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تسجيل األطباء ملا يبث يف القنوات األجنبية من أفالم طبية، و نفسر اخنفاض نسبة شراء  

األفالم الطبية بالرغم من طلبات األطباء عليها، بارتفاع أسعارها من جهة، و عدم اهتمام 

صيص امليزانية ألمور يروا أكثر مسريي املراكز ذا النوع من األوعية من جهة أخرى و خت

  .أمهية

و من هنا، ميكن القول أن نقص األفالم الطبية املشتراة من طرف املراكز ال يعود لعدم رغبة 

األطباء يف اقتناء هذه األوعية املهمة و احلاملة لبحث طيب طويل بل يرجع يف أول األمر 

  .ألصحاب القرار أو مسؤويل املراكز

ج األفالم الطبية و نوعية املشاركة يف عملية اإلنتاج داخل املراكز فيما يتعلق بإنتا -

اجلامعية فقد تبني أن أغلبية املصاحل الصحية تقوم بعملية اإلنتاج، و يظهر هذا جليا يف 

و لكن يبقي جمموع اإلنتاج ضئيال جدا و قد بلغ .العدد الكبري للمصاحل الطبية املنتجة

فيلما يف املراكز الثالثة، ذا نري أن اإلنتاج الفيلمي  54عدد األفالم اليت مت إجنازها 

 .مل يتعدى الثالثة أو األربعة أفالم يف كل مصلحة طبية 

  :و يعود هذا الضعف الشديد يف اإلنتاج إىل عدة أسباب يتوجب علينا ذكرها

املراكز بالدرجة األوىل على استعمال هذه  غياب ثقافة إعالمية حديثة حتث مسئويل -

 .األوعية اجلديدة و استغالل مزاياها لصاحل الطب

نقص التجهيزات الالزمة للقيام بعملية اإلنتاج على أحسن وجه، و املطابقة للمعايري  -

 .الدولية اخلاصة مبراحل إنتاج األفالم الطبية

لتشخيص، و املتابعة الطبية يؤدي عدم توفر املراكز على ما هو ضروري يف املعاينة و ا -

 .إىل الالمباالة مبا هو تقنية جديدة و االهتمام ا

قلة االتصال و التعاون بني املختصني يف الطب و باألخص الدكاترة، من أجل  -

التعريف  بأعماهلم و االبتعاد عن إنتاج متكرر ألفالم طبية تطرح نفس املشكل واليت 

  .يف يف جمال الطبيتعذر عليها إثراء الكم املعر
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جمموع األفالم واملصاحل املنتجة يف املراكز:    2جدول رقم   

كل املراكز اجلامعية تشكو من وجود  فيما خيص املشاكل املعرقلة لعملية اإلنتاج، الحظنا أن -

و قد شاع مشكل نقص التجهيزات السمعية البصرية . أكثر من مشكل واحد يف نفس الوقت

كما برز مشكل نقص األخصائيني يف جمال السمعي .  املخصصة لعملية اإلنتاج الفيلمي

نظرا لعدم البصري بنسب مرتفعة جدا، و هذا ما أدى إىل انتاج أفالم طبية دون املستوى 

استشارة خمتصني يف هذا اال و عدم مراعاة القواعد املعمول ا عامليا عند انتاج األفالم 

  .العلمية عامة

غياب سياسة تقوم هر مشكل النقص املايل و نقص التحسيس، الذي كانا مردمها لظكما 

بتشجيع املسؤولني على توفري الوسائل الالزمة للقيام بإنتاج أفالم طبية، و العمل على ختصيص 

ميزانية هلذا الغرض حىت تصبح عملية اإلنتاج تقليدا مهنيا يلجأ إليه املختصني يف جمال الطب 

 .لتسجيل أعماهلم و حبوثهم بشكل جديد و معاصر
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 اموع
نقص 

 الوقت

عدم 

 التحسيس
 نقص املايل

نقص 

 األخصائيني

نقص 

 األجهزة
 الصعوبات و العراقيل

 التكرار 15 11 10 03 03 42
مركز 

باشا 

 اجلامعي
99.99 7.14 7.14 23.81 26.19 35.71 % 

مركز  التكرار 14 12 09 02 03 40

باب 

الواد 

 % 35 30 22.05 05 7.05 99 اجلامعي

مركز بين  التكرار 15 15 15 02 02 49

مسوس 

 اجلامعي
99.99 4.08 4.08 30.61 30.61 30.61 % 

  اقيل عملية إنتاج األفالم الطبيةصعوبات و عر: 3جدول رقم 

كشفت نتائج الدراسة أيضا على أن استعماالت الفيلم الطيب كوعاء مسعي بصري قد  -

أصبحت يف أكثر من جمال، و تبني أن أكثر ااالت استعماال هلذا الوعاء، ضهرت يف جمال 

  .عرض التقنيات الطبية اجلديدة

الطب يستعملون وسائل إعالمية حديثة للكشف  وقد أصبح األطباء و األخصائيون يف علم  

و كان ذلك من خالل عرض . عن نتائج حبوثهم و ما توصلوا إليه من جديد يف هذا امليدان
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التقنيات الطبية اجلديدة على شكل صوت و صورة من أجل فتح جمال النقاش و ملس ظواهر 

مل على تصحيحها و تطويرها  التجديد يف التقنيات املستعملة و من مثة التعرف عليها أو الع

  .بطريقة دقيقة و مفصلة

  كما أحرز جمال التدريس على مكانة مهمة يف استعمال الفيلم الطيب،  الذي كثريا ما خفف 

و سهل من مهمة األستاذ، اليت قد تكون معقدة و صعبة إذا ما خلى الدرس من هذا الوعاء 

عبا،  نظرا ملا يقدمه من فوائد للطلبة،  اجلديد، و الذي أصبح االستغناء عنه اليوم أمرا ص

كالشروحات املعمقة و التحاليل اجليدة ملختلف الظواهر الطبية املعقدة، لذا اعترف له اليوم بأنه 

  .دعامة بيداغوجية أساسية مكملة للتدريس

استعمال  اموع

 آخر

عميمتال تبادل  

 اخلربات

 متابعة آخر 

 املستجدات 

عرض 

 التقنيات

يسالتدر االستخدامميدان    

مركز  التكرار 05 08 04 05 01 01 24

باشا 

 % 20.83 33.33 16.67 20.83 4.17 4.17 100 اجلامعي

مركز  التكرار 05 07 00 05 01 00 18

باب 

الواد 

 اجلامعي
100 00 5.55 27.77 00 38.89 27.77 % 

مركز  التكرار 08 07 00 06 00 00 21

بين 

مسوس 

 اجلامعي
100 00 00 28.57 00 33.33 30.01 % 

  يف املراكز الثـالثة الفيلم الطيب تاستعماال :4جدول رقم 
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و ظهرت استعماالت الفيلم الطيب أيضا يف جمال االتصال و تبادل اخلربات الطبية، من أجل 

نية عرض نتائج األعمال الطبية و تقدميها على شكل أفالم علمية أثناء املؤمترات الدولية و الوط

  .هلدف اإلفادة و االستفادة من جتارب اآلخرين و تصحيح النتائج املتوصل إليها

و نظرا لكل هذه االستعماالت ، فقد أمجع األخصائيون اجلزائريون للمراكز الثالثة على املكانة 

يلبيها اهلامة اليت أصبح حيتلها هذا الوعاء يف حيام املهنية و التعليمية نظرا للحاجة املعرفية اليت 

  .بصفة جيدة و اليت بلغت االمتياز يف كل جماالت استعماله

أما عن حتسني وضعية الفيلم الطيب داخل املراكز اجلامعية،فلقد قام األطباء و املختصني بعرض 

  :عدة  اقتراحات نذكر أمهها

سمعي لقد سجلنا رغبة كل املصاحل الطبية التابعة للمراكز الثالثة يف استعمال هذا الوعاء ال 

البصري الذي يراه اجلميع مهما للغاية والعمل على الزيادة يف اإلنتاج من أجل إثراء الكم 

املعريف يف جمال الصحة، و كذا الرغبة يف حتسني نوعية األفالم املنتجة و التعامل مع خمتصني يف 

جاح أي فيلم عملية اإلنتاج السمعي البصري العلمي و تطبيق املعايري و املقاييس املعمول ا لن

  .علمي

القول بأن املراكز اإلستشفائية اجلامعية تعاين من قصور كبري يف إنتاج األفالم  و أخريا ميكننا

الطبية و استخدامها بصفة جيدة ،  و أن جمال الطب باجلزائر قد يبتعد و يتجاهل أمهية هذه 

سمى بعصر الطب عن التكنولوجيات احلديثة اليت من املفروض التقرب منها يف هذا العصر امل

 .بعد
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