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ــك  ــل ذل ــه، وحتلي ــة وتوصيف ــة املصري ــة يف الصحاف ــة املوضوعــات الصحي ــع تغطي تســتهدف الدراســة رصــد واق
يف ضــوء توضيــح مــدى االلتــزام باملســئولية االجتماعيــة، مــن خــالل رصــد أهــم الضوابــط واألخالقيــات التــي 
يراعيهــا الصحفيــون مســئولو امللــف الصحــي عنــد اتخــاذ القــرار املهنــي اخلــاص بتغطيــة املوضوعــات الصحيــة 
ومعاجلتهــا مــن ناحيــة، وبــن ظــروف الواقــع الصحفــي ومــا تفرضــه مــن إشــكاليات وحتديــات يوضحهــا القائــم 
باالتصــال مــن ناحيــة أخــرى، ومــن ثــم توضيــح أهــم اإليجابيــات وأوجــه القصــور القائمــة يف الواقــع املهنــي كمــا يراهــا 
ــة  ــات األخالقي ــة والواجب ــادئ املســئولية االجتماعي ــل ذلــك وتفســيره وتقييمــه يف ضــوء مب ــم باالتصــال، وحتلي القائ
ــا  ــي يعمــل به ــة العمــل الت ــة، وظــروف بيئ ــة القائم ــة املهني ــة للصحــف، واملنظوم ــن، والسياســات التحريري للصحفي
الصحفيــون، وباالعتمــاد علــى املقابــالت املتعمقــة مــع الصحفيــن مســئولي امللــف الصحــي بعــدد مــن الصحــف 
املصريــة املختلفــة، اتضــح أن هنــاك عــدًدا مــن التحديــات التــي تقابلهــم يف تغطيتهــم لهــذا امللــف املهــم -املتصــل بحيــاة 
املواطنــن ومبــدى قــوة املجتمــع - منهــا أوان النشــر، وصياغــة األخبــار يف املوضوعــات الصحيــة بدقــة وبــدون إثــارة 
الذعــر، والتمييــز بــن الشــكاوى التلفيقيــة واحلقيقيــة، كمــا أن هنــاك عــدًدا مــن اإلشــكاليات منهــا: صعوبــة التعامــل 
مــع بعــض املصــادر، واحلاجــة الستشــارات علميــة لتدقيــق املعلومــة الصحيــة، واحلاجــة ملزيــد مــن الــدورات اخلاصــة 
باللغــة وفهــم املصطلحــات العلميــة والطبيــة الدقيقــة، وجــاءت أهــم مقترحــات الصحفيــن مــن أجــل التطويــر: عــدم 
الســعي للتربــح علــى حســاب مصالــح املواطنــن، ومزيــد مــن االهتمــام بدراســات اجلمهــور؛ ومــن ثــم وضعــت الدراســة 

عشــرة جوانــب لتطويــر ملــف الصحــة وتغطيــة املوضوعــات الصحيــة بالصحــف املصريــة. 

الكلمــات املفتاحيــة: املوضوعــات الصحيــة، املســئولية االجتماعيــة، إشــكاليات التغطيــة الصحفيــة، التحديــات، 
الضوابــط واألخالقيــات، الصحافــة املصريــة.

This study aims at describing and analyzing the health coverage in the Egyptian 
press between the ethics and standards which are followed by the journalists from one 
side and the main problems and challenges which focus the journalists while working 
from the other side and how all these factors affect this very important sector in the 
Egyptian press. As a qualitative study, the researcher depends on in-depth interviews 
with 25 journalists from different types of the Egyptian press institutions.  This study 
mainly seeks to describe the above-mentioned factors in order to assess the actual 
health coverage in the light of social responsibility principles and to assist in putting 
actual accurate vision to develop the health coverage sector in the Egyptian press. 
Based on all the journalists’ responses, the study put 10 various bases in order to 
develop the health coverage in the Egyptian press as the health issue is considered an 
integral part of Egypt vision 2030.

Key words: Health issues, social responsibility, coverage problems, challenges, 
ethics and standards, Egyptian press.
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وتهتم   احلياة،  أولويات  من  إنها  بل  فرد؛  كل  حياة  يف  مهمة  مكانة  الصحة  حتتل 
غير   أو  الصحية  والعادات  لهم،  الصحية  باحلالة  بشعوبها  االرتقاء  تريد  التي  املجتمعات 

التي توفرها لهم، والسعي   ملعاجلة  الصحية التي متارس يف املجتمع، والظروف الصحية 
املشكالت الصحية التي يعاني منها أفراد املجتمع، ويأتي االهتمام بالقضايا الصحية يف 
الصحافة كدليل على مدى االهتمام بالشئون الصحية ومستوى تقدم اخلدمات الصحية  
يف املجتمع، وتعد مناقشة اإلشكاليات املتصلة بالصحة ومعاجلة القضايا املتصلة بها من  

  ولية االجتماعية للصحافة. أولويات املسئ

إلى  ومتكامل  متعمق  بشكل  ومعاجلتها  الصحية  املوضوعات  بنشر  االهتمام  يؤدي  وال 
من   كثير  وحل  مناسبة،  صحية  ظروف  يف  جيدة  بصحة  يعيش  أن  يف  الفرد  مساعدة 
املشكالت واألزمات الصحية، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى األفراد واملسئولني فقط؛  

أيًضا إلى رفع مستوى العمل وكفاءة اإلنتاج، وحتقق جودة احلياة بشكل عام،  وإمنا يؤدي  
وهو األمر الذي يؤدي بدوره إلى أن تزداد الدولة قوة، وذلك ألن املعادلة املنطقية تربط  

  دائًما بني الصحة والطاقة والكفاءة والعمل األفضل واإلنتاج املتميز كًما وكيًفا.

تي محور الصحة كأحد املحاور األساسية املعلنة لتحقيق يأ  2030ويف إطار رؤية مصر  
  التنمية املستدامة الذي يستهدف حتقيق عدة أهداف إستراتيجية هي:

التنمية  - ودفع  الرفاهية  زيادة  أجل  من  إنصاًفا  وأكثر  أفضل  صحية  نتائج  حتقيق 
  االقتصادية. 

احلصول على ما يلزمهم من  حتقيق التغطية الصحية الشاملة، حتى يتسنى للمصريني  -
اخلدمات الصحية اآلمنة ذات اجلودة عند احلاجة، دون معاناة مالية لدفع تكاليف هذه 

  اخلدمات الصحية. 

  زيادة االستثمار يف الصحة، مع ضمان االستخدام األمثل للموارد املتاحة. -

  تطوير وتقوية برامج الصحة العامة التي تعزز وحتمي الصحة. -
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  المة اخلدمات الصحية. ضمان جودة وس-

ومسئولية - بفاعلية  الصحي  للقطاع  إدارة  يضمن  مبا  الصحي  القطاع  حوكمة  حتسني 
  وشفافية على جميع املستويات.  

يف  املساهمة  يف  كبيًرا  دورًا  بالفعل  للصحافة  أن  يجد  األهداف  هذه  يف  واملدقق 
ا للموضوعات  والشاملة  واملتعمقة  الواعية  التغطية  طريق  عن  وإتاحة  حتقيقها  لصحية، 

الصالح   يحقق  مبا  املواطن  وعي  ورفع  القرار،  ومتخذي  املواطنني  يخدم  مبا  املعلومات 
  العام.

البناءة به الصحافة  ينبغي أن تقوم  الذي  الدور  التي تتسم  )1(ويتسق ذلك مع طبيعة   ،
 بالسعي لتمكني املواطن عن طريق تسليحه باملعرفة وتوفير املعلومات للعمل على رفع وعي
مع  يتسق  مبا  املعريف  الفراغ  مقابل  يف  الدقيقة  املعرفة  حتقيق  إلى  إضافة  اجلمهور، 

  املسئولية االجتماعية للصحافة.  

ويحتم الواجب األخالقي، يف ضوء نظرية املسئولية االجتماعية، على الصحفي الذي 
تشكل مصدر   التي  وتلك  الصحية،  القضايا  وأدق  بأخطر  االهتمام  الصحة  بشئون  يعمل 
قلق لغالبية الناس على اختالفها وتنوعها من حيث الفئات العمرية، والبيئات اجلغرافية، 
والنوع، وغيرها كثير، كما يحتم الواجب األخالقي على الصحفي كذلك التدقيق يف كل ما 
بها،   املتصلة  والتفاصيل  واملعلومات  الصحية  القضايا  بشأن  للجمهور  ويقدمه  يكتبه 

ناجحة وحلول فعلية لكل ما هو خطير ومهم بالفعل ويشغل حيًزا  ومحاولة تقدمي مناذج  
حقيقًيا من أولويات الشئون الصحية لدى اجلمهور، وأيًضا العمل على تتبع املصادر التي  

  تضيف للموضوعات الصحية وحتقق فائدة عملية للجمهور.  

اجلمهور،  وتأتي أهمية نشر املوضوعات الصحية ملا لها من تأثيرات مهمة وخطيرة على  
بعض املواقع أو القنوات واملنتديات غير املسئولة    -أحياًنا    -وذلك يف مقابل ما تطرحه  

أنواع العالج، أو ما يقدم كمادة إعالنية مدفوعة   من دجل وخرافات باعتبارها نوًعا من 
والتركيز من خاللها على بعض املشكالت الصحية دون األخرى مبا يحقق مصالح املعلن،  

كان تسعى   سواء  التي  املؤسسات  بعض  أو  العالجية  املؤسسات  بعض  أو  بعينه  طبيًبا 
لتحقيق الربح عن طريق بيع أجهزة أو أدوات باعتبارها احلل للمشكلة الصحية؛ كما يف  
بالتنحيف والسمنة والبشرة والترهالت وغيرها، كما يأتي دور   بعض املشكالت اخلاصة 

 
) لمزیــد مــن المعلومــات حــول الصــحافة البنــاءة وأدوارھــا انظــر: رشــا عــالم، دور الصــحافة البنــاءة وقــت 1(

 .2018، فبرایر،  Arab Media & Societyاألزمات،  



 

               1401 

أ  مواجهة  يف  مهم  كدور  املسئولة  تتصل  الصحافة  خاطئة  أو  مضللة  معلومات  ية 
وعي  على  خطيرة  سلبية  تأثيرات  إلى  يؤدي  قد  الذي  األمر  الصحية؛  باملوضوعات 

  .)2( املواطنني وسلوكياتهم وأرواحهم، وعلى الصحة العامة بشكل عام

قيمة نشر املوضوعات الصحية وأهميته، ومعاجلتها بشكل متميز، يف   -أيًضا   –تأتي  
سئولية االجتماعية للصحافة، من كون ذلك النشر يعد عامالً مهًما ظل السعي لتحقيق امل

ومناقشة   بالصحة،  املتصلة  السياسات  وتطوير  املسئولني،  لدى  القرار  اتخاذ  يف  يساعد 
أهم   أحد  يكون  قد  فيها،  املصادر  وتعدد  وتنوع  الصحية،  بالشئون  اخلاصة  املوضوعات 

ملتصلة بالوقاية والعالج، وتفتح الباب ملزيد  العوامل يف تعديل وتطوير عدد من اإلجراءات ا
من الوعي والفهم يف املجتمع، وتعديل سلوكيات املواطنني؛ مبا يعود بالنفع على اجلميع يف 

  النهاية، وهو جوهر املسئولية االجتماعية. 

ويف ضوء ما سبق، يتضح قيمة الدراسات التي تهتم ببحث تغطية موضوعات الصحة  
الصحاف يف  من  ومعاجلتها  البحث  هذا  يستهدفه  ما  أهمية  يتضح  وكذلك  واإلعالم،  ة 

دراسة ألهم اإلشكاليات التي تقابل الصحفيني يف الصحافة املصرية فيما يتصل بتغطية  
املوضوعات الصحية ومعاجلتها، ورؤيتهم ألهم ضوابط اتخاذ القرار، وظروف بيئة العمل  

ات لتلك املوضوعات الصحية، وذلك الصحفي الواقعية املؤثرة على ما يقدمونه من معاجل
مبا يعود على الفرد باخلير ومبا    -حتى ميكن تقييم تلك املعاجلات، والسعي لتطويرها  

  وهو ما تسعى الدراسة لتحقيقه.  -يحقق النفع العام للمجتمع كله

 الدراسات السابقة:
واألمراض لقد ناقشت عدة دراسات املعاجلات اإلعالمية املتصلة مبوضوعات الصحة  

أدته   الذي  والدور  الصحافة  يف  تقدميها  أطر  حيث  من  الصحية،  والقضايا  واألزمات 
وميكن   الصدد،  هذا  يف  واجلمهور  باالتصال  بالقائم  يتصل  وما  معاجلتها  يف  الصحافة 

  تقسيم الدراسات السابقة إلى محورين يف هذا الشأن: 

املض بتحليل  اهتمت  التي  بالدراسات  يتصل  األول:  القضايا  املحور  تقدمي  وأطر  مون 
الصحافة يف  (الصحية  حسن  هدير  دراسة  ذلك  ومن  الصحافة  2018،  "دور  حول   (

دراسة مقارنة وحتليلية بني الصحف القومية   –االستقصائية يف معاجلة قضايا الصحة  

 
(2) Brian A McCow, Kieran J McGlade & James C McElnay, Online health 

information – what the newspapers tell their readers: a systematic content 
analysis. BMC Public Health 14, 1316 (2014). https://doi.org/10.1186/1471-
2458-14-1316. 
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 ) زقلمة  مدحت  سارة  ودراسة  واخلاصة"،  القضايا  2017واحلزبية  معاجلة  "أطر  عن   (
 صحيفتي األهرام املصرية ونيويورك تاميز األمريكية يف الفترة من  الصحية باملقارنة بني

( 2014إلى    2009 جياد  علي  محمد  ودراسة  الصحافة  2017"،  "تغطية  حول   (
دراسة  "، و2007العراقية للموضوعات الصحية بالتطبيق على صحيفتي الصباح واملدى  

) عبداخلالق  إبراهيم  "2016عبداخلالق  بحثت  التي  معاجل)،  الورقية  أطر  الصحف  ة 
) عن "تطور  2015واالليكترونية ألزمة فيروس سي يف مصر"، ودراسة نيرمني الصابر ( 

املتخصصة"  املصرية  الصحافة  يف  الصحية  املرأة  بقضايا  فاطمة  االهتمام  ودراسة   ،
) أحمد  محمد  التوعية  2010الزهراء  يف  السعودية  اإللكترونية  الصحف  "دور  عن   (

الصحية"، ( ودر  بالقضايا  النجار  عبدالفتاح  وليد  الصحف  2010اسة  "معاجلة  عن   (
و اجلارية"،  الصحية  لألحداث  والورقية  اإللكترونية  صالح  املصرية  حسن  حنان  دراسة 

دراسة يف    - ) عن "دور الصحافة األردنية اليومية يف التوعية الصحية2009الكسواني (
  حتليل املضمون".

  رتيب على النحو اآلتي: وجاءت أهم أهداف دراسات هذا املحور بالت
واليوم  - اليوم،  واملصري  (الوفد،  بصحف  االستقصائية  الصحافة  دور  حتليل 

السابع، واألهرام، واألخبار)، يف معاجلة قضايا الصحة، باستخدام منهج املسح  
  وأسلوب املقارنة املنهجية. 

يف   - وذلك  وحتليلها،  الصحية  القضايا  معاجلة  يف  املستخدمة  األطر  رصد 
من   الفترة  األمريكية)، يف  تاميز  ونيويورك  املصرية،  (األهرام   2009صحيفتي 

االهتمام  2014إلى   الكشف عن حجم  واستهدفت  والصحة،  الطب  أبواب  ، يف 
بالقضايا الصحية يف كلتا الصحيفتني، ونوع الفنون الصحفية املستخدمة ومعرفة  

تؤ الذي  والدور  الصحيفتان،  عليها  اعتمدت  التي  الطبية املصادر  الصحافة  ديه 
 املتخصصة يف تنمية الوعي الصحي للجمهور. 

تغطيتها   - عند  التثقيفية  بوظيفتها  العراقية  الصحافة  اهتمام  مستوى  معرفة 
للموضوعات الصحية، بالتطبيق على صحيفتي (الصباح، واملدى)، وحجم أدائها  

 واملقروءة. يف ظل التنوع والتعدد امللحوظ يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة

(األهرام،   - "فيروس سي" يف صحيفتي  أزمة  املثارة وحتليلها عن  املضامني  رصد 
يف   اإللكترونيتني،  واملصريون)  السابع،  (اليوم  وصحيفتي  الورقيتني،  واألخبار) 

 .م2016م إلى يناير2014الفترة من يناير 
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بية رصد القضايا واملوضوعات اخلاصة بصحة املرأة التي ناقشتها الصحف الط -
ُكّتاب   تأثر  مدى  ورصد  عشر،  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  يف  املتخصصة 
الصحف الطبية املتخصصة يف ضوء أوضاع املرأة داخل املجتمع املصري خالل  
فترة الدراسة، مع تفسير موقف الصحف الطبية املتخصصة من األفكار العلمية  

بالت التاريخي  املنهج  على  الدراسة  واعتمدت  "الفوائد الغريبة،  مجلة  على  طبيق 
العام،   للجمهور  موجهة  متخصصة  طبية  كمجالت  "الصحة"،  ومجلة  الصحية" 
 ومجالت "يعسوب الطب" و"الشفاء" كمجالت متخصصة موجهة جلمهور األطباء.

السعودية   - للصحافة  اإللكترونية  املواقع  تلعبه  الذي  الدور  وأبعاد  سواء   -ماهية 
يف عمليات التوعية    - واقع على شبكة اإلنترنت  الصادرة بطبعات ورقية أو عبر امل

واعتمدت  السعودي،  املجتمع  يف  وأهميتها  إحلاًحا  األكثر  بالقضايا  الصحية 
مت   التي  الصحية  القضايا  جميع  رصد  يف  اإلعالمي  املسح  منهج  على  الدراسة 

مبختلف األشكال التحريرية يف مواقع صحف (سبق،    2010نشرها خالل عام  
 زيرة، وعكاظ). والوئام، واجل

واملصريون)،   - السابع،  (اليوم  اإللكترونية  املصرية  الصحف  اجتاهات  كشف 
والورقية (األهرام، واألخبار) نحو معاجلة القضايا واألحداث الصحية، واملقارنة  

 م.2016م إلى يناير2014بينهم، يف الفترة من يناير 

والرأي - والدستور،  (الغد،  اليومية  األردنية  الصحف  دور  حتليل بحث  بتطبيق   ،(
، وبحثت كذلك إذا كان من ضمن أولويات تلك  2007مضمون هذه الصحف عام  

التفاصيل خاصة باملوضوعات الصحية، وذلك يف  الصحف وضع أجندة محددة 
 . 2010-2006ظل األهداف اإلستراتيجية املعلنة للصحة باألردن خالل الفترة 

اعتمدت   التي  املحور،  هذا  دراسات  نتائج  املقارنة  وأظهرت  وأسلوب  املسح  منهج  على 
 كأداة بحثية رئيسة ما يأتي (على الترتيب): املضمون املنهجية، واستخدمت حتليل

الوفد، واملصري اليوم، واليوم السابع، جاءت التقارير االستقصائية يف الصحف ( -
واألخبار)، بنسبة    واألهرام،  االهتمام  األولى يف  املستشفيات  أحوال  تناولت  التي 

بقضايا الرقابة الصحية التي ينبغي أن تقوم بها األجهزة  %، يليها ما يتعلق  .220
بنسبة   للدولة  التابعة  الرقابية  االستقصائية 18.3الصحية  التقارير  وجاءت   ،%

واملراكز   املستشفيات  يف  سواء  وأشكاله  أنواعه  بكل  الطبي  اخلطأ  تناولت  التي 
الثالث الترتيب  يف  اخلاص  للقطاع  التابعة  تلك  أو  احلكومية  بنسبة    الصحية 

بتجارة  14.7 تتعلق  التي  الصحية  القضايا  الرابع  الترتيب  يف  مباشرة  يليها   ،%
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بنسبة   البشرية  بقضايا  12.8األعضاء  يتعلق  ما  اخلامس  الترتيب  يف  ثم   ،%
بنسبة   التي  ،  %9.2العالج  االستقصائية  التقارير  جاءت  السادس  الترتيب  ويف 

بنسبة   الدواء  قضايا  ال5.5تناولت  يف  يليها  بضعف  %،  يتعلق  ما  السابع  ترتيب 
بنسبة   املالية  الترتيب  4.6املخصصات  يف  الشركات  احتكار  قضايا  وجاءت   ،%

%، ثم جاءت قضايا: التأمني الصحي، وتوزيع األطباء، واألوبئة،  3.7الثامن بنسبة  
بنسبة   التاسع  الترتيب  يف  حضانات  1.8والتمريض  قضايا:  يليها  منها،  لكل   %

ا والعناية  الترتيب  األطفال،  الطبي يف  والهيكل  املستشفيات،  ملركزة، وخصخصة 
  .% لكل منها0.9العاشر بنسبة  

رّكزت األهرام يف موضوعاتها الصحية على أمراض القلب والسرطان وأنفلونزا   -
الطيور واخلنازير، وعلى طرق عالجها، ثم الوقاية منها، ثم اهتمت بالعمل على  

تاميز فرّكزت الصحيفة أوًال على الوقاية  تطوير النظام الصحي، أما يف نيويورك  
من األمراض، ثم األمراض نفسها وعالجها، ثم اخلدمات الطبية، وأخيًرا العمل 
اعتمدت  فاألهرام  املعلومات؛  مصادر  واختالف  الصحية،  املنظومة  تطوير  على 
على مؤسسات الدولة لوجود املعلومات املوثقة لديها، يليها اخلبراء واملتخصصني  

ا مؤسسات يف  ثم  اخلبراء،  أراء  على  أوًال  فرّكزت  التاميز  أما  والطب،  لصحة 
 .الدولة

تتصدر األخبار والتقارير الصحفية املراتب األولى يف تغطية املوضوعات الصحية   -
يف صحيفتي(الصباح، واملدى) بالعراق، وتأتي بقية الفنون الصحفية كالتحقيقات 

وشكاو وإرشادات  ونصائح  الصحفية  االهتمام واألعمدة  ضمن  واستفسارات  ى 
، مما 2007الثانوي للصحيفتني، وذلك بعد التحليل الذي مت بشهر أكتوبر لعام  

يؤكد ميلهما إلى الطابع اخلبري والتقريري بالدرجة األولى وعدم إعطاء الطابع 
 التوضيحي والتفسيري الذي يعنى باملشكالت الصحية االهتمام املطلوب.

الصح - اهتمام  أولويات  السابع، أن  واليوم  الورقية،  واألخبار  (األهرام  ف 
عقار   يليها  الصحة،  وزارة  استعدادات  بالترتيب:  جاءت  اإللكترونية)  واملصريون 
الصحي،   التأمني  دور  ثم  بالعالج،  املسلحة  القوات  اهتمام جهاز  ثم  "سوفالدي"، 
اجلماهير،   وعي  وزيادة  الصحية  الثقافة  بنشر  الدراسة  الصحف محل  واهتمت 

وضحت النتائج أيًضا أن الدراسات العلمية كانت آخر فن يف الفنون الصحفية،  وأ
خاصة   املهنية،  املمارسة  ومعايير  أخالقيات  عن  ابتعدت  املقدمة  املعاجلات  وأن 



 

               1405 

واإلسناد  واملوضوعية  كالدقة  مبعايير  اهتمامها  لعدم  وذلك  الورقية؛  الصحف 
 املتوازن، مع االفتقار إلى املوضوعية والشمول. 

أن مجلة "الفوائد الطبية" شجعت فكرة تقدمي اخلدمة الطبية للنساء من خالل   -
طبيبة وّفرتها يف عيادة صاحب املجلة يف أوقات معينة، ويف الوقت نفسه دافعت  
العقم   بربط  اخلاطئة  املفاهيم  تصحيح  على  وعملت  املرأة  عن  املجالت  هذه 

امل الطبية  املجالت  وفيما يخص  الرجال،  دون  وجهة جلمهور متخصص،  بالنساء 
فلم تتأثر "يعسوب الطب" باألفكار العلمية التمييزية ضد املرأة، فيما ظهر على  
عكس ذلك تأثر مجلة "الشفاء" بهذه األفكار من خالل ما قدمته من موضوعات  
بالتكوين   وربطها  عموًما،  العصبية  واألمراض  باجلنون  النساء  إصابة  حول 

 ذلك على أنه حقيقة علمية.البيولوجي للمرأة والتعامل مع 

بتلوث   - يرتبط  وما  واإلدمان،  التدخني  مثل  املجتمع،  املرتبطة بصحة  القضايا  أن 
البيئة، شغلت املساحة األكبر يف صحف الدراسة (موقع سبق اإللكتروني، وموقع  
نتائج   أوضحت  كما  عكاظ)،  صحيفة  وموقع  اجلزيرة،  صحيفة  وموقع  الوئام، 

بنش الصحف  اكتفاء  وقلة  الدراسة  الداخلية،  الصفحات  يف  الصحة  قضايا  ر 
 االعتماد على وكاالت األنباء يف نشر األخبار املتصلة بالصحة. 

أن املضامني الصحية املقدمة فى الصحف املصرية اإللكترونية جاءت متسقة مع  -
موضوع   أن  الدراسات  أظهرت  لذا  الفترة؛  تلك  يف  القائمة  الصحية  الظروف 

احتل اخلنازير  املقدمة   أنفلونزا  الصحية  املضامني  إجمالي  من  األول  الترتيب 
آنذاك؛ حيث تتفق جميع الصحف عينة الدراسة (األهرام األخبار الورقية، واليوم 

م، يف  2016م إلى يناير 2014السابع املصريون اإللكترونية) يف الفترة من يناير  
وقتها   العاملية  الصحافة  مع  يتسق  ما  وهو  األول،  الترتيب  اهتمت  احتالله  التي 

 كلها بهذه األنفلونزا.

تنامي االهتمام باملوضوعات الصحية يف الصحف محل الدراسة بعد بدء حمالت   -
أوضحت   ذلك،  إلى  إضافة  السارية،  وغير  السارية  األمراض  مبكافحة  التوعية 
النتائج غياب برنامج واضح لدى الصحف يف تغطية املوضوعات الصحية، وقد  

فة الغد عن بقية الصحف بسبب نشرها صفحة يومية  أثبتت الدراسة تقدم صحي
 عن املوضوعات املتصلة بالصحة. 

املحور  التي اهتمت بجانب آخر غير املضمون، ويركز هذا  بالدراسات  الثاني: يتصل  املحور 
على دراسة اجلمهور أو اخلبراء املعنيني بالصحافة الصحية، أو القائم باالتصال يف امللف  
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الدر  الصحي: هذه  (ومن  إبراهيم  حسن  أمل  دراسة  "تغطية 2019اسات،  بعنوان   (
العلمية   املعرفة  على  التأثير  يف  ودورها  املتوطنة  واألمراض  لألوبئة  املصرية  الصحافة 

مي ودراسة  وميدانية"،  حتليلية  دراسة  املصري  اخلاجة  للجمهور  عن  2018(  محمد   (
"اإلعالم الصحي يف دولة اإلمارات من املنظورين األكادميي والطبي: دراسة استطالعية 

"الصحافة الصحية: وضع التقارير    Mahrokh Keshvari (2018)  ودراسة"،  ميدانية
ودراسة   بها"  املرتبطة  والتحديات  "دور    Rutuja Anil Saraf (2018)الصحية  حول 

تطوير   اإلعالم يف  ودراسة  وسائل  الصحية"،  ) Amanda Hinnant   )2017الرعاية 
عن "منطق اإلعالم يف الصحافة الصحية: اإلستراتيجيات واحلدود يف تغطية املحددات 

ودراسة   جودة     Maksimainen (2017)   Heiniاالجتماعية"،  "حتسني  حول 
ودراسة   مًعا"،  واجلاذبية  الثقة  الصحية:  ) 2015وآخرون(   Fadi El-Jardliالصحافة 

والعوامل  لبنان  بالسياسات الصحية يف  اللبنانية يف تعريف اجلمهور  "دور الصحافة  عن 
) Mahnaz Ashoorkhani  )2012املؤثرة على املعاجلات الصحية املقدمة"، ودراسة  

دراسة حالة يف   -حول "جودة أخبار الصحة التي يتم نشرها بالصحف يف الدول النامية
) عن "التغطية اإلعالمية للقضايا  Julie Leask and others)2010إيران"، ودراسة  

ماهر  مهيتاب  ودراسة  كيفية"،  دراسة  الصحفيني:  مع  فاعلية  أكثر  تكون  وكيف  الصحية 
) الرافعي  دراسة 2008محمود  الصحية  للقضايا  املصرية  الصحافة  "معاجلة  حول   (

واألسبوع"، والوفد  األهرام  على صحف  عثمانودراسة    تطبيقية  عارف  ) 2007(  رفعت 
املتصلة   املعلومات  اكتساب  أجل  من  اإلعالم  وسائل  على  املصري  اجلمهور  "اعتماد  عن 

الطيور أنفلونزا  الصحة:    Robin Vincent (2007)ودراسة    "،بأزمة  "صحفيو  حول 
   عوائق الصحافة املؤثرة".-عدم الثقة واإلثارة أم حتالف مهم من أجل الباحثني

  املحور بالترتيب على النحو اآلتي: وجاءت أهم أهداف دراسات هذا 
بالتثقيف   - واملعنية  املتوطنة  واألمراض  لألوبئة  الصحية  التغطية  واقع  رصد 

التي   املعوقات  ومعرفة  التغطية،  تلك  جناح  ومدى  املصري،  للجمهور  الصحي 
  ).2018-2006تواجه القائم باالتصال يف هذا اإلطار املحدد، خالل الفترة (

علـى   - وجهـة  التعـرف  مـن  باإلمـارات  اجليـد  الصحـي  لإلعالم  الرئيسـة  املالمح 
) األكادميييـن  (200نظـر  واألطبــاء  االستقصاء، 100)  استمارة  خالل  من   ،(

 وكذلك جماعات النقاش املركزة. 
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بالتقارير الصحية   - التغطية الصحفية اخلاصة  بحث سمات الصحفيني، وسمات 
ا والتحديات  اإليرانية،  الصحافة  بسؤال  يف  وذلك  عملهم،  يف  تقابلهم   34لتي 
 صحفًيا يعملون يف الصحافة الصحية. 

دور   - وتوصيف  مسح  على  أجريت  التي  للدراسات  الثاني  املستوى  من  حتليل 
اإلعالم يف تطوير الرعاية الصحية ورفع الوعي الصحي وحتسني سلوك األفراد  

 إزاء القضايا واملشكالت الصحية. 

الصحفيني العاملني يف الصحافة الصحية يف عالم  رصد التحديات التي تواجه   -
مع   مقابالت  خالل  من  وتوصيفها،  الصحافة    17اإلعالم  يف  يعملون  صحفًيا 

وأهم   املجتمع،  يف  لدورهم  إدراكهم  مدى  على  للتعرف  سؤالهم  ومت  األمريكية، 
اخلاصة   التقارير  كتابة  مستوى  بها  يحسنوا  أن  املمكن  من  التي  التطورات 

 لصحية. باملوضوعات ا

أداء الصحافة الصحية، وذلك عن طريق االعتماد على مقابالت   - كيفية حتسني 
بالصحافة   يعملون  الذين  املتحدة،  والواليات  الدوليني يف إجنلترا  الصحفيني  مع 

 الصحية، وخبراء الصحافة الصحية. 

الصحافة   - يف  الصحية  املوضوعات  عن  املقدمة  األخبار  جودة  نوعية  تقييم 
ها، باالعتماد على حتليل مضمون ودراسة أهم العوامل املؤثرة على  اإليرانية ومدا

درجة جودة تلك األخبار يف الصحف، باالعتماد على جماعات النقاش املركزة مع  
 الصحفيني مسئولي التغطية الصحية. 

حتليل دور الصحافة اللبنانية يف تعريف اجلمهور بالسياسات الصحية يف لبنان،   -
على  املؤثرة  أجل    والعوامل  من  الدراسة  واهتمت  املقدمة،  الصحية  املعاجلات 

مفردة)، إلى جانب   27حتقيق ذلك مبقابلة الصجفيني والباحثني وصّناع القرار (
 حتليل جودة املضامني املقدمة يف الصحافة املتصلة بالشأن الصحي. 

رصد سمات تغطية اإلعالم للقضايا الصحية وتوصيفها، وكيفية أن تكون تغطية  -
إعالمًيا يف أستراليا من   16، واعتمدت الدراسة على مقابالت مقننة مع  فاعلة

 الصحف واإلذاعة والتليفزيون، واهتمت الدراسة بتحليل إجاباتهم. 

إلى   - الصحية،  للقضايا  واألهرام  واألسبوع  الوفد  معاجلة صحف  كيفية  توصيف 
واستخدمت   املعاجلة،  تلك  واألطباء يف  القراء  آراء  على  التعرف  الدراسة  جانب 

 منهج املسح مع االعتماد على حتليل املضمون واالستبيان.
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اكتساب   - أجل  من  اإلعالم  وسائل  على  املصري  اجلمهور  اعتماد  مدى  بحث 
وسائل  به  تقوم  الذي  الدور  وتقومي  الطيور،  أنفلونزا  بأزمة  املتصلة  املعلومات 

األزمات، خاص وقت  باملعلومات  اجلمهور  إمداد  املصرية يف  أزمة  اإلعالم  مثل  ة 
أنفلونزا الطيور، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية، واستخدم 

 فيها منهج املسح، وأداتا حتليل املضمون واالستبيان. 

بحث العوامل املؤثرة على قدرة الصحفيني العاملني يف املجال الصحي وكفاءتهم   -
الصح واملوضوعات  بالقضايا  املتصلة  التغطية  يف  هذه ودقتهم  وطبقت  ية، 

 الدراسة على القائمني باالتصال من الصحفيني. 

التي اعتمدت على منهج املسح واستخدمت االستبيان   وأظهرت نتائج دراسات هذا املحور، 
 واملقابالت املتعمقة وجماعات النقاش املركزة كأدوات بحثية رئيسة ما يأتي (على الترتيب):

للموضوعات الصحية جاءت يف أغلبها   كشفت نتائج الدراسة أن التغطية الصحية  -
إخبارية، وأنها افتقرت للتحليل والتفسير، كما أشارت نتائج الدراسة إلى التركيز  
على أمراض دون أخرى، ومنها السكري والسرطان إذ يحتالن مساحة أكبر من  
على   الدراسة  لصحف  اإللكترونية  املواقع  تفوق  الدراسة  وأظهرت  غيرهم، 

  اصة بها خالل فترة الدراسة. الصحف الورقية اخل

التركيــز   - وجــوب  علــى  واألطبــاء  األكادميييـن  من  املبحوثيــن  بيــن  اتفــاق  وجــود 
الوعـي،   بنشـر  منهـا  الوقايـة  وأهميـة  اإلمـارات،  فـي  املنتشـرة  األمــراض  علــى 

ئل االتصـال  ودفـع ااألفـراد إلـى اتخـاذ السـلوك الصحـي اجليـد باالسـتعانة بوسـا
 املختلفـة. 

مناسًبا متخصًصا  65أن   - تدريًبا  يتلقوا  لم  اإليرانية  بالصحف  الصحفيني  % من 
وأن   بالصحة،  اخلاصة  الكتابة  الصحية 35يف  املصطلحات  يعرفون  ال  منهم   %

كافة، وال يفهمون املوضوعات والكلمات والتعبيرات املتخصصة املتصلة بالصحة،  
 لتلقي تعليم صحي. % منهم لديهم شغف 97وأن 

رفع   - يف  اإلعالم  دور  بأهمية  أقرت  مسحها  مت  التي  السابقة  الدراسات  أغلب 
% من اجلمهور ثبت أن لإلعالم تأثيًرا إيجابًيا عليه فيما 70الوعي الصحي، وأن  

يتعلق بالسلوك والوعي الصحي؛ ما عدا قلة قليلة من الدراسات هي التي وجدت  
ا ينبغي، وأشارت الدراسة إلى قلة الدراسات التي  أن أداء وسائل اإلعالم أقل مم

 أجريت يف هذا الشأن بشكل عام، مع االحتياج ملثل هذه الدراسات.
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البيئة  - يف  التنظيمية  املحددات  من  تأثيًرا  أكثر  األيديولوجية  املحددات  أن 
الصحفية بالواليات املتحدة، وأوضح الصحفيون أن أهم التحديات التي تقابلهم  

يف الصحافة األمريكية تتصل بالوقت وتعقيدات املوضوعات الصحية  يف عملهم  
بتكرار نفس املوضوعات   نفسها، كما أوضح الصحفيون أن هناك مشكلة تتصل 

 بني الصحف املختلفة؛ بل ووسائل اإلعالم املتعددة. 

إلى   - وأمريكا، حتتاج  إجنلترا  من  الصحفيون  أوضح  كما  الصحية،  الصحافة  أن 
بالصورة   نتائج األبحاث الصحية، كما  االهتمام  العامة للصحة وليس فقط آخر 

يتصل   ما  وكل  اجلديدة  املعلومات  فهم  على  اجلمهور  مساعدة  إلى  حتتاج 
بالصحة، وتقدمي الدالئل ملا يتصل بها، حتى يسهم بفاعلية يف توعية اجلمهور،  

 واالهتمام باملنت املقدم أكثر من مجرد اإلثارة. 

على  - املؤثرة  العوامل  الصحية    أهم  باملوضوعات  اخلاصة  األخبار  اختيار 
بالصحافة اإليرانية كما أوضحها القائمون باالتصال يف الصحف اإليرانية هي:  
املعلومة،   مصدر  وأهمية  وسمعة  والعاملية،  والقرب،  واجلدة،  واألهمية،  الندرة، 

يف وأوضح القائمون باالتصال أيًضا أن أهم العوامل املؤثرة على االختيار تكمن  
اليومية  واألحداث  الصحية  األولويات  وكذلك  واهتمام،  قومي  أرشيف  وجود 
وأظهرت   األحيان،  بعض  يف  ذاته  باالتصال  القائم  رؤية  إلى  إضافة  والطوارئ، 
التي   واملجتمعية  القانونية  والقيود  العوائق  بعض  هناك  أن  أيًضا  الدراسة  نتائج 

 تؤثر يف عملية النشر.   

التقاري  - كفاءة  مستوى  يف  أن  الصحية  املوضوعات  حول  الصحف  يف  املقدمة  ر 
الصحافة اللبنانية منخفض، وأكد الصحفيون أن هناك صعوبات تقابلهم بالفعل  

 يف تغطية املوضوعات الصحية، خاصة يف التحقيقات االستقصائية.

أن اإلعالميني يف وسائل اإلعالم األسترالية يعتمدون بشكل أساسي على األطباء   -
م  األوبئة ويف  واخلبراء يف  أوقات  ثقة خاصة يف  باعتبارهم مصدر  الصحة  جال 

نقل أخبار وتقارير عن األمراض املنتشرة، وأكدت الدراسة أهمية معرفة اخلبراء 
 واألطباء ووعيهم بكيفية التعامل مع وسائل اإلعالم.

الوفد واألسبوع واألهرام للقضايا الصحية تخدم   - أن املعاجلات املقدمة بصحف 
ي اجلمهور العام، ولكن بشكل عام أوضحت نتائج الدراسة أن عدًدا  بشكل رئيس

الصحية   القضايا  لنشر  املخصصة  املساحة  أن  يرون  واألطباء  القراء  من  قليًال 
 .كافية
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وتوصلت   - األزمات،  وقت  رئيسي يف  بشكل  اإلعالم  وسائل  اعتماد اجلمهور على 
يخص  فيما  التحليلي  اجلانب  يف  الصحافة  تعمق  إلى  ومنها    الدراسة  األزمات 

يأتي   واملسموع  املرئي  اإلعالم  أن  الدراسة  نتائج  أوضحت  كما  الطيور،  أنفلونزا 
 .فى املرتبة املتقدمة لدى اجلمهور يف أوقات األزمات

من  - سواء  عليهم  متارس  التي  بالضغوط  عملهم  يف  يتأثرون  الصحفيني  أن 
االهتمامات وأن  الدوائية،  واملؤسسات  املصانع  من  أو  والربح    احلكومة  التجارية 

أسئلة   مع جتاهل  الصحية،  واملوضوعات  القضايا  تغطية  على  أحياًنا  تطغى  قد 
 الناس واهتماماتهم فيما يتعلق بالصحة العامة.

 التعليق على الدراسات السابقة: 
السابقة   • الدراسات  مراجعة  خالل  األجنبية–من  أو  العربية  أن    يتضح   -سواء 

هناك دائًما مقترحات وتوصيات بشأن ضرورة االهتمام بالصحافة الصحية؛ ملا لها  
يف  الصحية  املنظومة  تطوير  وعلى  األفراد،  صجة  على  كبير  وتأثير  أهمية  من 
أغلب   أن  كما  الغربية،  البلدان  يف  أو  العربية  مجتمعاتنا  يف  سواء  وذلك  املجتمع، 

أداء الصحف فيما يتصل باملوضوعات    الدراسات أوصت بضرورة االهتمام بتطوير 
 الصحية. 

مبراجعة الدراسات السابقة يتضح أن تركيز الدراسات والبحوث العربية انصب   •
الصحية  باملوضوعات  الصحف فيما يتصل  األعم على حتليل مضامني  األغلب  يف 
وحتديد املوضوعات التي اهتمت بها الصحف سواء الدراسات اآلنية أو التاريخية،  

األجنبية  بينما   الدراسات  من  كبير  يف  –عدد  محدوًدا  يزال  ال  عدد  مقابل  يف 
رّكزت على القائم باالتصال فيما يتصل بسماته والعوامل املؤثرة  - الدراسات العربية

الصحافة   يف  بعمله  يتصل  فيما  يقابلها  التي  الصعوبات  وأهم  عمله،  يف  عليه 
ت أجل  من  وخبراته  رؤيته  ضوء  يف  ومقترحاته  من  الصحية،  يقدم  ما  طوير 

 موضوعات صحية يف الصحافة.

رّكزت بعض الدراسات على معاجلة قضايا وأزمات صحية وأمراض محددة، مثل   •
أنفلونزا اخلنازير، وأنفلونزا الطيور، وفيروس "سي"، بينما اهتمت أغلب الدراسات 

 بالشئون الصحية العامة على تنوعها.   -كما أوضحنا سابًقا–السابقة 

ال • االستبيان، استخدمت  متنوعة، هي:  أدوات  باالتصال  بالقائم  املتصلة  دراسات 
التي  الدراسات  استخدمت  بينما  املتعمقة،  واملقابالت  املركزة،  النقاش  وجماعات 
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رّكزت على املضامني املقدمة يف الصحف حول املوضوعات الصحية حتليل املضمون 
 بشكل أساسي. 

لتلك الدراسات التي تهتم برصد  يتضح مما سبق أن هناك بالفعل حاجة ملحة   •
الصحية   املوضوعات  بتغطية  املتصلة  والتحديات  اإلشكاليات  وحتليلها  أهم 

وتوصيفها، وضوابطها، وفًقا لرؤية القائم باالتصال وإدراكه ألهم اإليجابيات، وكذا 
من وجهة نظر القائم    –املتصلة بالقضايا الصحية  أوجه القصور يف التغطية املقدمة

املهنية   –  باالتصال واملنظومة  العمل  بيئة  ضوء  العلمية  يف  النتائج  فإن  وبالتالي   ،
باالتصال  القائم  مع  متعمقة  مقابالت  على  تقوم  التي  من   املنضبطة  ملزيد  حتتاج 

جهد الباحثني يف هذا اإلطار ألنها تقدم التحليل مع التفسير الذي يفيد يف عملية  
 .التقييم ومن ثم التقومي

  البحثية:املشكلة 
  تغطية املوضوعات الصحية يف الصحافة املصرية تتحدد املشكلة البحثية يف رصد واقع  

باملسئولية االجتماعية، من خالل    وتوصيفه،  االلتزام  وحتليل ذلك يف ضوء توضيح مدى 
عند  الصحي  امللف  مسئولو  الصحفيون  يراعيها  التي  واألخالقيات  الضوابط  أهم  رصد 

ا املهني  القرار  وبني  اتخاذ  ناحية،  من  ومعاجلتها  الصحية  املوضوعات  بتغطية  خلاص 
باالتصال   القائم  يوضحها  وحتديات  إشكاليات  من  تفرضه  وما  الصحفي  الواقع  ظروف 
من ناحية أخرى، ومن ثم توضيح أهم اإليجابيات، وكذا أوجه القصور القائمة يف الواقع 

ه وتقييمه يف ضوء مبادئ املسئولية املهني كما يراها القائم باالتصال، وحتليل ذلك وتفسير
واملنظومة  للصحف  التحريرية  والسياسات  للصحفيني  األخالقية  والواجبات  االجتماعية 

  املهنية القائمة وظروف بيئة العمل التي يعمل بها الصحفيون.

  أهمية الدراسة:
على    –تنبع أهمية الدراسة من كونها تهتم مبوضوع خطير وله تداعياته املهمة ولم يجد    -

اهتماما كبيًرا وموسًعا من الباحثني يف مجال اإلعالم وبحوث الصحافة    –أهميته الكبيرة  
الصحة   لقضايا  الصحافة  معاجلات  أن  إذ  الواسع    -حتديًدا؛  أهم    -مبفهومها  من 

  املعاجلات التي من املفترض أن حتظى باالهتمام من جانب الصحفيني. 

بت  - تهتم  التي  الكيفية  الدراسات  باالتصالقلة  القائمني  رؤى  استعرضنا يف   - حليل  كما 
تؤكد أهمية الدراسة لكونها تهتم باجلانب الكيفي والتحليلي وليس   -الدراسات السابقة  

باملوضوعات   اخلاصة  األخبار  ماهية  أو  الصحفيني،  بخبرة  تتصل  أرقام  مجرد  فقط 
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املنظ العمل وظروف  بيئة  فهم طبيعة  وإمنا  نشرها،  يتم  التي  املؤثرة  الصحية  املهنية  ومة 
على ما يتم تقدميه من املوضوعات املتصلة بالصحة، وماهية الضوابط واإلشكاليات التي  

  يتم أخذها يف االعتبار، وهو ما يفيد يف التطوير.  

االعتماد على الصحفيني أنفسهم من الذين يهتمون بالشئون الصحية وقضايا الصحة    -
الص  للخريطة  إدراكهم  مدى  بتفهم  املعاجلة  يسمح  سمات  أو  مالمح  وأهم  ومعاملها،  حية 

التي يقدمونها، وعالم ترتكز، وأهم ضوابط تلك املعاجلة، والتعرف منهم عن قرب على  
املعاجلات   على  املؤثرة  واملهنية  املجتمعية  العوامل  وأهم  بالفعل،  القائمة  اإلشكاليات  أهم 

ن من الرصد والتوصيف لواقع املقدمة، وبالتالي فإذا كانت دراسات حتليل املضمون متك
فرصة   تتيح  باالتصال  القائم  دراسة  فإن  الصحة؛  قضايا  بشأن  الصحافة  يف  يقدم  ما 
للتحليل والربط والتفسير بني ما يقدم وواقع الظروف املهنية واملجتمعية التي تؤثر عليه،  
ورؤيته   باالتصال  القائم  وسمات  الصحفية  واألجندة  التحريرية  السياسات  وكذلك 

  وابط اتخاذ القرار لديه. وض

لتحقيق   - الدولة  أعلنته  الذي  املسار  مع  تتسق  كونها  من  الدراسة  أهمية  كذلك  تبدو 
عام   ففي  التنمية    2016التنمية،  إستراتيجية  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  أعلن 

محورًا رئيًسا، تشمل الصحة إلى جانب    12"، التي تنقسم إلى  2030املستدامة "مصر  
و وكفاءة التعليم  والشفافية  االجتماعية  والعدالة  العلمي  والبحث  واملعرفة  االبتكار 

والبيئة  والثقافة  والطاقة  العمرانية  والتنمية  االقتصادية  والتنمية  احلكومية  املؤسسات 
والسياسة الداخلية واألمن القومي والسياسة اخلارجية، وبناء على ذلك فإن هذا يستتبع 

اجلهد وبذل  االهتمام  وتوفير    بدوره  العلمي،  الدعم  وتقدمي  العلمية،  البحوث  وإجراء 
النتائج والرؤى العلمية التي تدعم التوجه نحو حتقيق التنمية الفعلي يف مجاالت التنمية  

  املستدامة كافة، ومنها ما يتعرض له هذا البحث فيما يتصل مبوضوعات الصحة.  

  أهداف الدراسة:
القرا - باتخاذ  الضوابط اخلاصة  أهم  املوضوعات رصد  بتغطية  يتعلق  فيما  املهني  ر 

  الصحية من وجهة نظر الصحفيني. 

التي يأخذها الصحفيون يف اعتبارهم عند تغطية ومعاجلة  - رصد أهم األخالقيات 
 املوضوعات الصحية. 

الصحافة   - يف  الصحية  القضايا  تغطية  بواقع  املتصلة  اإلشكاليات  أهم  توصيف 
 املصرية وحتليلها، كما يراها الصحفيون بالصحف املصرية.  
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تؤثر عليهم يف   - التي  العملي  الواقع  يراها الصحفيون يف  التي  التحديات  رصد أهم 
 اتخاذ القرارات املهنية املتصلة بامللف الصحي.  

التزام - مدى  بيئة    حتليل  ظروف  ضوء  يف  الصحية  املوضوعات  بتغطية  الصحافة 
 .-كما يوضحها-العمل واملنظومة املهنية التي حتكم عمل القائم باالتصال 

يوضحه   - ملا  وفًقا  الصحف  يف  الصحية  القضايا  إلعداد  التخطيط  توصيف ظروف 
 الصحفيون. 

يف - املصرية  الصحف  يف  الصحية  للموضوعات  املقدمة  التغطية  واقع  ضوء  تقييم   
 مبادئ املسئولية االجتماعية. 

توضيح مقترحات الصحفيني لتطوير تغطية املوضوعات الصحية مبا يتسق ومبادئ  -
 نظرية املسئولية االجتماعية والواجب األخالقي للصحفيني.

صياغة رؤية تشتمل على عدد من املقترحات لتطوير معاجلة املوضوعات الصحية   -
 يف الصحافة املصرية.  

 تساؤالت الدراسة: 
مبعاجلة   - يتعلق  فيما  املهني  القرار  باتخاذ  اخلاصة  للضوابط  الصحفيني  رؤية  ما 

  املوضوعات الصحية؟ 

املصرية - بالصحف  الصحفيون  يراعيها  التي  املهنة  أخالقيات  أهم  يتصل   ما  فيما 
 بتغطية املوضوعات الصحية؟ 

املصرية   - الصحافة  الصحية يف  القضايا  بواقع معاجلة  املتصلة  اإلشكاليات  أهم  ما 
 كما يراها الصحفيون بالصحف املصرية؟ 

ما أهم التحديات التي يراها الصحفيون يف الواقع العملي التي تؤثر عليهم يف اتخاذ  -
 لصحي؟  القرارات املهنية املتصلة بامللف ا

العمل  - بيئة  الصحية يف ضوء ظروف  املوضوعات  بتغطية  الصحافة  التزام  ما مدى 
 ؟ -كما يوضحها-واملنظومة املهنية التي حتكم عمل القائم باالتصال 

ملا   - وفًقا  الصحف  يف  الصحية  القضايا  إلعداد  بالتخطيط  الصحفيون  يقوم  كيف 
 يوضحه الصحفيون؟

مة للموضوعات الصحية يف الصحف املصرية  إلى أي مدى يتسق واقع التغطية املقد -
 مع مبادئ املسئولية االجتماعية؟
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التغطية املقدمة للموضوعات الصحية مبا يتسق ومبادئ نظرية   - كيف ميكن تطوير 
 املسئولية االجتماعية ويحقق صالح املواطنني واملجتمع من وجهة نظر الصحفيني؟ 

التي ميكن أن تتكامل مًعا لتك - وين رؤية تستهدف تطوير معاجلة ما أهم املقترحات 
 املوضوعات الصحية يف الصحافة املصرية؟  

 منهج الدراسة وأداتها:
الدراسات الوصفية التحليلية التي تتخطى الرصد وال تقف   تعد هذه الدراسة من نوعية 

الذي يستفاد منه من أجل التقييم   عند حدود التوصيف فقط؛ بل تصل ملستوى التحليل
الضوابط   وحتليل  لتوصيف  فقط  تسعى  ال  فالدراسة  الدراسة؛  محل  للظاهرة  والتقومي 
بالصحافة   الصحية  والقضايا  الصحية  املوضوعات  تغطية  بها  تتسم  التي  واإلشكاليات 
تلك   على  املؤثرة  الصحفي  العمل  بيئة  ظروف  ماهية  لتوضيح  تسعى  ولكنها  املصرية، 

طية، وكيف ميكن تطوير نوعية املعاجلات وكيفية التغطية املقدمة، بحيث تكون أفضل  التغ
العمل  بيئة  وتطور  املجتمع  واحتياجات  االجتماعية  املسئولية  نظرية  مبادئ  ضوء  يف 
الصحفي، ومن ثم ال تقف الدراسة فقط عند حدود التقييم بل تسعى كذلك إلى تقومي ما  

  رؤى القائمني باالتصال يف هذا الشأن. هو موجود، وذلك باالستفادة من

على الدراسة  تعتمد  ثم  املسح؛  ومن  رؤى    حيث  منهج  على  للتعرف  الدراسة  تسعى 
الظروف الصحفيني مسئولي امللف الصحي يف الصجف املصرية، واالستفادة منها يف فهم  
لة بشئون  املهنية املحيطة بالصحفيني واملؤثرة على عملهم فيما يقدمونه من التغطية املتص 

اإلشكاليات والتحديات املتصلة مبعاجلة القضايا الصحية  الصحة وقضاياها، ورصد أهم  
باالتصال    –ها  وتوصيف القائم  نظر  وجهة  القرار  - من  اتخاذ  هذا   وضوابط  يف  املهني 
  اإلطار.

وباســـتخدام أداة املقابلـــة املتعمقـــة، أحـــد األدوات املهمـــة يف الدراســـات الكيفيـــة، أجريـــت 
لالسـتفادة مـن رؤيـة (complete census) ت املتعمقة بأسلوب احلصـر الشـامل املقابال

صحفًيا هم محررو ومسئولو املوضوعات الصحية وأخبـار وزارة الصـحة   25ووجهات نظر
األخبـار –وملف الصحة بالصحف املصرية املختلفة القومية واخلاصـة واحلزبيـة (األهـرام 

الدسـتور  –الشـروق –اليوم السابع   -خر ساعة  آ  –روز اليوسف    –املساء    –اجلمهورية    –
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وذلـك للحصـول  الوفـد) –املصـري اليـوم  -األسـبوع  -عـالم املـال  –الفجـر  –الـوطن  –
  على أكبر قدر ممكن من املعلومات واخلبرات والرؤى فيما يخص مشكلة الدراسة.

حقيــق ويقصــد باملقابلــة تفاعــل لفظــي مــنظم بــني الباحــث واملبحــوث أو املبحــوثني لت
، كمــا يقصــد باملقابلــة أنهــا محادثــة أو حــوار موجــه بــني الباحــث مــن جهــة )3(هــدف معــني

وشــخص أو أشــخاص آخــرين مــن جهــة أخــرى، بغــرض جمــع املعلومــات الالزمــة للبحــث 
واحلوار يتم عبر طـرح مجموعـة مـن األسـئلة مـن الباحـث التـي يتطلـب اإلجابـة عليهـا مـن 

  .)4األشخاص املعنيني بالبحث(

وينبنــي علــى تلــك املقــابالت املتعمقــة توضــيح أهــم الضــوابط وأخالقيــات املمارســة 
املهنية املتبعة من قبل الصحفيني فيما يتعلق مبلف الصـحة، ويف الوقـت ذاتـه توضـيح أهـم 
اإلشكاليات املرتبطة بتغطيتهم للموضوعات الصحية، وأهم أسـباب ذلـك مـن واقـع عملهـم 

كن تطـوير العمـل يف هـذا امللـف شـديد األهميـة، ومـن ورؤيتهم، وكيف من وجهة نظرهم مي
 ثم نخلص من الدراسة برؤية علمية لتطوير العمل بهذا القطاع املهم من العمل الصحفي.

انقســمت محــاور املقابلــة التــي ينبنــي عليهــا األســئلة املوجهــة للصــحفيني إلــى املحــور 
اخلــاص بالضــوابط واألخالقيــات التــي يلتــزم الصــحفيون مبراعاتهــا فيمــا يتصــل بتغطيــة 
املوضوعات الصحية، واملحور اخلاص بالتحديات واإلشـكاليات التـي تقابـل الصـحفيني يف 

اقع وبيئة العمل الصـحفني إلـى جانـب املحـور اخلـاص عملهم، واملحور اخلاص بظروف الو
مبقترحـــات الصـــحفيني مـــن واقـــع خبـــراتهم لتطـــوير نشـــر املوضـــوعات الصـــحية، ولقـــد 
اســتفادت الباحثــة مــن مزايــا أداة املقابلــة املتعمقــة مبــا تتيحــه مــن وفــرة يف كــم التفاصــيل 

لتجـارب وإعطـاء واحلصول على إجابات دقيقـة لكافـة التسـاؤالت؛ بـل إنهـا تسـمح بشـرح ا
األمثلــة والــدخول يف بعــض النقــاط التــي قــد تبــدو شــائكة أو محرجــة أو غيــر مفهومــة إذا 

-وضعت يف صحيفة االستبيان دون مزيد من االستيضاح والتدقيق، مبا يضـيف للدراسـة  
  .-كما هو احلال يف أداة املقابلة املتعمقة

التــي  -وضــحنا مــن قبــلكمــا أ–تعتمــد الدراســة علــى نظريــة املســئولية االجتماعيــة 
تتحــدد مبادئهــا األساســية يف ضــرورة التــزام الصــحفيني بالصــدق والدقــة واملوضــوعية 

 
   انظر ملحق الدراســة الخــاص بأســماء الســادة الصــحفیین مســئولي ملــف الصــحة بالصــحف المصــریة محــل

 الدراسة.
 .534، ص 2013لیم، عالم الكتب ـ) محمد عبد الحمید، البحث العلمي في تكنولوجیا التع3(
، القــاھرة، 2) رجاء محمود أبو عالم، مناھج البحث في العلوم النفسیة والتربویــة، دار النشــر للجامعــات، ط  4(

 .415، ص 2006
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والتوازن وإقامة توازن بني حريـة الفـرد ومصـالح املجتمـع، وجتنـب كـل مـا يـؤدي إلـى إثـارة 
ــى الصــحفيني  ــم الصــراعات واالضــطرابات يف املجتمــع، وأن عل ــق والفوضــى، ومــن ث القل

ة نحو مجتمعهم جتعلهم يقومون بالتزامات جتاه املجتمـع يف كـل مـا يقدمونـه مسئولية فعلي
ــاء علــى مــا ســبق فــإن علــى  مبــا يتســق مــع احتياجاتــه وظروفــه يف الفتــرات املختلفــة. وبن
الصحفيني مسئولية نحو مجتمعهم يف تقدمي وتغطية األحـداث واملوضـوعات املهمـة كافـة، 

املهنـي املسـئول، وتـوفر اإلمكانـات لـذلك، وأن وعلى املؤسسـات الصـحفية أن تـدعم العمـل 
يتم تنظيم العمل الصـحفي مبـا يقـدم خدمـة حقيقيـة للجمهـور، وعلـى هـذا األسـاس تهـتم 
الدراسة ببحث أهـم الضـوابط واألخالقيـات التـي يأخـذها الصـحفيون يف اعتبـارهم عنـد 

االجتماعيــة، تقــدمي املوضــوعات الصــحية املختلفــة كمؤشــر علــى مــدى االلتــزام باملســئولية 
وكذلك على اجلانب اآلخـر بحـث أهـم اإلشـكاليات والتحـديات التـي يوضـحها الصـحفيون 
مسئولو امللف الصحي يف الصحف املصـرية يف ضـوء الواقـع وبيئـة العمـل الصـحفي، التـي 
بدورها تؤثر على مستوى ما يقدم وتثير عدًدا من األفكار يف إطار عمليـة التقيـيم ومـن ثـم 

انــب توضــيح الدراســة آلليــة العمــل وكيفيــة التحضــير ملــا يــتم تقدميــه مــن التقــومي، إلــى ج
املوضوعات الصحية، وهو أمـر مهـم للكشـف عـن مـدى وجـود رؤيـة وراء نشـر املوضـوعات 
الصــحية املختلفــة وتغطيتهــا كمؤشــر علــى االلتــزام مبســئولية طــرح املوضــوعات الصــحية 

  املهمة واملتسقة مع حاجات املجتمع.     
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 نتائج الدراسة:

 توضح نتائج الدراسة ما يأتي: 
أوالً: أوضحت نتائج الدراسة أن هناك قدرًا مفعًال من الضوابط واألخالقيات يف الواقع  

العملي من املمارسة املهنية، مبا يحقق بالفعل بعض مبادئ املسئولية االجتماعية، وجاء 
  ذلك تفصيًال كما يأتي:

يراعيها الصحفيون فيما يتم تقدميه يف املوضوعات الصحية، وهو  أهم الضوابط التي    -1
االجتماعية  باملسئولية  إحساسه  من  وينبع  للصحفي،  األخالقي  بالواجب  يرتبط  أمر 

  والتزامه جتاه املجتمع، كما أبرزتها إجابات الصحفيني، وهي تتضح فيما يأتي:
املوضوعات املتصلة    السعي لتبسيط اللغة املستخدمة يف امللف الصحي؛ إذ حتتاج -

بالصحة إلى تعامل خاص لتبسيط اللغة واحترام احتياجات املواطن وإمكاناته يف  
كل   إرضاء  عدم  هي  عامة  مشكلة  هناك  كانت  وإن  اإلمكان،  بقدر  اإلطار  هذا 

  الشرائح.

خاصة يف    -تعريف يشرح املعنى املقصود بوضوح –تعريف املفاهيم واملصطلحات   -
طلح املكتوب، فيمكن كتابة االسم العلمي الدقيق وبعده حالة جدة االسم أو املص

 مباشرة بني قوسني يتم شرحه بشكل مبسط. 

كتابة   - مراعاة  كذلك  اعتبارهم  الصحفيون يف  يأخذها  التي  املهمة  الضوابط  من 
يفهم   حتى  لألدوية؛  العلمي  االسم  من  بدال  املنتج  أو  للدواء  التجاري  االسم 

 بالضبط.   اجلمهور بوضوح ويعي ما املقصود

القطاع الصحي يعتبر من أهم   - االهتمام بكل جديد ومفيد تقوم به احلكومة يف 
الصحفي   على  األخالقي  الواجب  يحتم  إذ  الصحفي؛  مسئولية  فهذه  الضوابط، 
توضيح كل ما يفيد املواطن من اإلجنازات واإلجراءات والتطورات التي تعلن عنها  

 احلكومة ووزارة الصحة. 

ية والتوازن يف الطرح واملعاجلة املقدمة، بحيث ال يكون الطرح  املوضوعية واحلياد -
املقدم نقًدا هداًما؛ بل نقًدا بناًء يسعى الصحفي من خالله للتحسني والتطوير،  
صحف   صحفيي  إجابات  واقع  من  واضحة  حتديًدا  اجلزئية  هذه  كانت  ولقد 

 األهرام واألخبار واجلمهورية.
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صحية - علمية  صحافة  توجد  ال  إنه  كبير   حيث  اهتمام  يوجد  وال  متخصصة، 
مبتابعة وقراءة الدراسات العلمية يف مجال الصحة لدى اجلمهور، خاصة القطاع  

يلجأ الصحفيون   املقابل  البسيط من اجلمهور؛ ففي  كما أوضحوا يف  –العريض 
يف كثير من األحوال إلى محاولة أنسنة القصة اإلخبارية، فالقصص    - إجاباتهم

يف مطلوبة  من  اإلنسانية  بالقرب  وتشعره  القارئ  جتذب  ألنها  الصحي  القطاع   
ميكن   وبالتالي  مشوقة،  بطريقة  اجلاف  العلمي  اجلانب  يقرأ  وجتعله  املوضوع 

  توصيل املعلومة املهمة التي رمبا تكون معقدة بشكل يقربها للقارئ. 

عن   - احلديث  يتم  حني  ثقة  مصدر  ومسئولني  وخبراء  أطباء  عن  النقل  مراعاة 
وا أو  األمراض  االسم  على  باالعتماد  فقط  ليس  احلديثة،  العالج  وطرق  ألجهزة 

اللقب العلمي، ولكن بالتحري والتدقيق يف املكانة العلمية واخلبرة الواقعية؛ حتى  
إحدى   ذكرت  اإلطار  هذا  ويف  دقيقة،  غير  أو  خاطئة  معلومة  أي  نقل  يتم  ال 

الج ملرض معني  الصحفيات مثاًال عن نشر مت بالفعل يف عدد من الصحف حول ع
ومت االستناد فيه للمصدر باعتباره وقتها أحد األطباء املعروفني لدى الصحفيني؛  
من   البشري  الطب  يدرس  لم  مزورًا  مدعًيا  شخًصا  كونه  ذلك  بعد  اتضح  لكن 
األساس، وكان النقل عنه واالستناد ألقواله سبًبا يف إعطائه مزيًدا من الشهرة؛  

من املواطنني للجوء إليه، ونتيجة عدم علمه احلقيقي   األمر الذي دفع عدًدا كبيًرا
تويف على يديه كثير من املرضى، وكان ذلك درًسا للصحفيني يف بذل مزيد من  
هو مسألة  بالصحة  يتصل  فيما  النشر  أن  املصدر، خاصة  للتحري حول  اجلهد 

 خطيرة ودقيقة للغاية.    

وا - التحري  كذلك  ينبغي  املصدر،  من  التحري  ينبغي  عملية  كما  يف  لتدقيق 
الترجمة؛ فترجمة بعض ما جاء يف الصحف األجنبية لنشر شيء جديد ومفيد 
للمواطن وللمجتمع ال يتم إال بعد التأكد منه ومراجعته مع مصادر طبية خبيرة؛  
قد  الدقة  ترجمتها مبنتهى  يتم  لم  ما  العلمية  املفاهيم  أن  التجربة  مع  ثبت  ألنه 

 حتدث أخطاء وعواقب وخيمة.

أوضح    ألن - املختلفة،  البيئات  ويف  الدول  يف  الشعوب  بني  اختالفات  هناك 
الصحفيون أن ما يكون مفيًدا أو ضارًا لشعب أو يف ظل بيئة وظروف معينة قد  
يف   منشورة  معلومة  كل  أخذ  يتم  أال  ينبغي  لذا  أخرى؛  بيئة  يف  كذلك  يكون  ال 

 املصري.  الصحف األجنبية باعتبارها معلومة مؤكدة وصاحلة يف املجتمع
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يف املوضوعات الصحية اخلطيرة والدقيقة التي تناقش مشكلة صحية دقيقة أو   -
يتم   التي  الضوابط  أهم  من  طبيب  من  أكثر  إلى  الرجوع  يكون  جديًدا  عالًجا 
مراعاتها خلطورة األمر يف القطاع الصحي، وألن بعض املعلومات واألخبار تكون 

 .-كما أوضح الصحفيون–مسألة حياة أو موت 

البد من الرجوع حلاالت وشهادات موثقة من الناس قبل مناقشة أضرار دواء أو  -
عالج معني حتى ال تتحول الصحف إلى قنوات إعالمية تبث دجل أو خرافات أو  
تثير الذعر بني األفراد، ألن بعض االفراد أو اجلهات قد تأتي مبالحظات سلبية  

ة معينة ويكون ذلك مجرد  على دواء معني أو شكاوى ضد جهة عالجية أو دوائي
كذب وافتراء، ومن ثم يلزم التعامل مع املصادر املوثوق منها فقط يف حالة األفراد  

 متلقي اخلدمة الصحية واملرضى، واالستعانة بحاالت وشهادات متعددة وموثقة.

أو  - فيها  بلبلة سياسية غير مرغوب  إلى  تؤدي  أو معلومة قد  أي خبر  عدم نشر 
متوطدة مع دول أخرى بينها وبني مصر مصالح مشتركة، وهذا  إلى قطع عالقات  

 جزء مهم من مسئولية الصحفي االجتماعية نحو وطنه وأولوياته يف كل فترة. 
تلك   -2 الصحي،  امللف  يف  باالتصال  القائم  عمل  حتكم  التي  الضوابط  بأهم  يتصل 

وتدقيقها، املعلومة  باحلصول على  املق  اجلزئية اخلاصة  املتمعقة  واتضح من خالل  ابالت 
مع صحفيي امللف الصحي أنهم على دراية كبيرة بأهم الدالئل التي تدعم املعلومة وتثبت  

ذلك ومن  على    صحتها،  منهاالعتماد  موثوق  مصدر  من  الذي ،  التصريح  الفيديو  ووضع 
اخلبر أو  املعلومة  ودقة  وما    يثبت صحة  الوزارة  من  املوثقة  باإلحصائيات  االستعانة  مع 

من من   تعلنه  ذلك  بعد  تكذيبه  يتم  ال  حتى  احلوار  تسجيل  جانب  إلى  رسمية  بيانات 
منظمة    يتم االستعانة مبا تتيحه املؤسسات الصحية الدولية محل الثقة مثل  كما  املصدر، 

 التأكد من مصادر قريبة ومتصلة بالظاهرة محل النشر واملعاجلة. ودائًما الصحة العاملية
املعاجلة للموضوعات الصحية كما يراها الصحفيون من  وفيما يتعلق بأهم أخالقيات    -3

فيما  تتمثل  أنها  اتضح  الصحي،  بامللف  العمل  يف  وخبراتهم  املهنية  املمارسة  واقع  خالل 
  يأتي:
الصحة   - ملف  يف  كثيًرا  الصحفيني  –يحدث  من  عدد  أوضح  يصل    - كما  أن 

فإن  للصحفي بعض الشكاوى من مكان محدد أو طبيب أو جهة أو مؤسسة، وهنا  
املشكلة   عرض  الصحفي  من  تقتضي  االجتماعية  واملسئولية  الصحفية  األمانة 
اللجوء   الوقت نفسه مع جتنب  ولكن يف  لها،  إيجاد حلول  الشكوى ملحاولة  محل 
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للسب والقذف حتى وإن ورد أحياًنا على لسان املتضرر، أو نًصا ضمن الشكوى  
 املقدمة.

ملشكالت الصعبة مؤخًرا خاصة يف  أوضح الصحفيون أن مشكلة التنمر باتت من ا -
املوضوعات   معاجلة  فإن  لذا  االجتماعي؛  التواصل  مواقع  استخدام  تزايد  ظل 
وبالتالي   األفراد،  أو صحة  مشاعر  يؤذي  أو  يهدد  مما  تخلو  أن  يجب  الصحية 
يجب مراعاة عدم نشر تفاصيل دقيقة لبعض األمراض وعدم نشر صور معينة  

 سرطان الثدي مثال بالنسبة للرجال. –اإليدز   لتجنب مشكلة التنمر، مثل مرضى

فصور   - وصورهم،  املرضى  أسماء  نشر  عدم  واحترام  املواطن  مراعاة خصوصية 
املرضى تظهر حلظات ضعف ال يرغب كثير من املرضى يف نشرها، ولكن تكمن  
املهنية   القرارات  على  سلبًيا  تأثيًرا  أحياًنا  تؤثر  التي  "الترافيك"  يف  املشكلة 

بعض  للصحفيني   يف  املهنة  أخالقيات  مع  يتفق  ال  ما  ينشر  البعض  وجتعل 
 األحيان.  

يتعلق باملوضوعات   - املعلومة ألقصى درجة ممكنة، خاصة فيما  الدقة يف  مراعاة 
املريض،   بحياة  أو  مبوت  تتعلق  ألنها  جوهرًيا  أمًرا  تعد  الدقة  فإن  الصحية؛ 

  وبالتالي بصالح املواطنني واملجتمع كله بشكل عام. 

املتصلة الب - االجتماعية  واملسئولية  اإلعالمية  بالوظيفة  وااللتزام  اإلعالن  عن  عد 
أوضح   التي  األخالقيات  أهم  أحد  االعالم)  مقابل  اإلعالن يف  بني  (التمييز  بها 
الصحفيون أنهم يهتمون مبراعاتها، ومن األمور التي يراعيها الصحفيون يف هذا 

حت للدواء  التجاري  االسم  وضع  جتنب  إعالن،  اإلطار  مبثابة  ذلك  يكون  ال  ى 
وكذلك جتنب وضع أسماء عيادات أو مراكز طبية خاصة أو مستشفيات خاصة  
عند احلديث عن طبيب ناجح أو عالج متميز أو تطور يف القطاع الصحي؛ إال إذا 
كان ذلك يف إطار بيان رسمي من وزارة الصحة أو هيئة حكومية رسمية مبا ال  

 يعتبر معه ذلك إعالًنا.

اخلاصة  ا - والتجارب  األمراض  مبكافحة  اخلاصة  التجارب  نتائج  من  لتأكد 
وذلك   النشر،  قبل  العالج  يف  املستحدثة  األجهزة  أو  التكنولوجيا  باستخدامات 
ضماًنا للحفاظ على مصداقية الصحيفة والصحفي قبل النشر، ومن جانب آخر  

 حتى تكون املعاجلة دقيقة وموثقة باألدلة. 
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الصحفيون إلى أهمية احترام رغبة املصدر أحياًنا يف عدم نشر بعض مما  أشار   -
) مهمة  أخالقية  قاعدة  وهي  الصحفي،  أمام  ويذكره   Off the)يوضحه 

record  وذلك يساعد على بناء عالقة ثقة مع املصدر، ويف الوقت نفسه ميكن ،
ر تلك  أن يتم نشر املعلومة باالعتماد على مصدر آخر ليس لديه مشكلة مع نش

 املعلومة.   

اإلعالمي،  - العمل  يف  املهمة  األخالقيات  كأحد  املهنة  سر  احترام  كثيًرا  يحدث 
يف   ذاته  للمصدر  وحماية  والصحفي  املصدر  بني  الثقة  بناء  على  حفاًظا  وذلك 

 بعض األحيان.

عدم نشر صور الوفيات واحلاالت املرضية أو املصابة شديدة الصعوبة، كما هو   -
حلوادث كاالنفجارات أو انقالب قطار أو سيارة أو انهيار عقار  احلال يف حاالت ا

إلى   تؤدي  وقد  املشاعر،  وتؤذي  اإلنسانية  الكرامة  جترح  ألنها  ذلك؛  يشبه  وما 
 اإلصابة بالقلق أو االكتئاب. 

التي   - األلفاظ  أو  والكلمات  به  اخلاص  التصريح  أن  أحياًنا  املصدر  تنبيه  يتم 
ال للمساءلة  تعرضه  قد  أوضحه  يستخدمها  مهم  أخالقي  أمر  وهذا  قانونية، 

الصحفيون؛ إذ يعتبرون أن من واجبهم أخالقًيا تنبيه املصدر إذا ذكر ما ميكن أن 
يندرج   وهذا  بذلك،  علم  على غير  هو  ويكون  التجرمي  دائرة  يدخله يف  أو  يؤذيه 

 ضمن مسئولياتهم جتاه مصادرهم. 

مع   - ولكن  نشرها  أو  املعلومات،  بعض  نشر  عدم  مبعاجلتها  مراعاة  االهتمام 
تكون  وقد  املجتمع،  وذعر يف  وفنت  بلبلة  من  أحياًنا  تثيره  قد  ملا  معينة،  بطريقة 
جتاه   الصحفي  مسئولية  ضمن  أيًضا  يعد  وهذا  القومي،  األمن  منظومة  ضد 

 مجتمعه. 

الرجوع لعدد كبير من األساتذة يف املجال أو اخلبراء حتى نضمن دقة وصدق ما   -
 نكتبه ونقدمه.

احتراًما لرغبتهم،    -بعد التحقق منها–ابة بيانات بعض أصحاب املشاكل  عدم كت -
 وهو أمر متكرر كما أشار الصحفيون.

أخالقيات  - وضد  التجاوزات  من  يعد  للنقد  والنقد  للمسئول  اللوم  توجيه  سرعة 
توجيه   قبل  املعلومة  من  والتحقق  التدقيق  الصحفيون  ويراعي  اإلعالمي،  العمل 
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م  من  جزء  وهو  نقد،  أحد أي  نفسه  الوقت  ويف  والصحيفة،  الصحفي  صداقية 
 أهم مسئوليات الصحفي جتاه مجتمعه. 

بتغطية  املتصلة  واألخالقيات  بالضوابط  املتصل  األول  القسم  نتائج  من  يتضح  وهكذا 
املوضوعات الصحية ومعاجلتها أن الصحفيني لديهم دراية فعلية مبا ينبغي أن يلتزموا به  

عية، وأثبتت املقابالت املتعمقة وعي الصحفيني مسئولي امللف  يف ضوء املسئولية االجتما
يف  واألخالقيات  الضوابط  وبأهم  والدولة  واملجتمع  املواطنني  نحو  بالتزاماتهم  الصحي 
التي   واإلشكاليات  والصعاب  التحديات  من  بعديد  يتأثر  ذلك  كان  وإن  اإلطار،  هذا 

 نوضحها يف ما يلي.  

حت نتائج الدراسة أن واقع بيئة العمل الصحفي واملنظومة  ثانًيا: على اجلانب اآلخر، أوض
املهنية تفرض ظروًفا محددة، هي أقرب ألن تكون ضغوًطا تؤثر يف عمل القائم باالتصال،  
ومن ثم يجد القائم باالتصال نفسه محاًطا بعدد من التحديات واإلشكاليات التي ال ميكن  

تؤثر على واقع ما يقدمه الصحف التي  امللف الصحي، نوضحها جتاهلها،  النهاية يف  ي يف 
 فيما يأتي:

يتصل    -1 فيما  عملهم  يف  تقابلهم  التي  التحديات  بأهم  يتعلق  فيما  الصحفيون  أوضح 
  بالصحافة الصحية ما يأتي:

واملواقع   - الصحف  مع  شديدة  منافسة  هناك  أن  احلالية  التحديات  أهم  من 
التواصل   ومواقع  املختلفة  مواقع  الصحفية  تزايد  ظل  يف  خاصة  االجتماعي، 

التواصل االجتماعي، وهذا ميثل حتٍد حقيقي كبير أمام الصحفيني، كيف تقدم  
  مادة جديدة ومقروءة ومتميزة عما تقدمه بقية الصحف واملواقع.

التفاصيل  - كل  على  احلصول  فرصة  معها  يصعب  أحياًنا  الرسمية  املصادر 
أمام الصحفي؛ ألن الصحفي يسعى لتحقيق   املرتبطة باملعلومة، وهذا حتٍد مهم 

املوثقة   الدقيقة  التفاصيل  اإلطار  وينقصه يف هذا  والشمول،  والدقة  املوضوعية 
 التي تدلي بها املصادر الرسمية محل الثقة، التي قد ال يكون لها بديل.

يكمن التحدي أيًضا يف امللف الصحي، كما أوضح الصحفيون الذين يشتغلون فيه   -
امل تلك  باجتذاب  يف  يسمح  ما  تقدمي  بني  التوفيق  تتطلب  التي  الصعبة  عادلة 

الطبي   امللف  يف  واملفيد  املهم  تقدمي  وبني  ناحية  من  املحتوى  لقراءة  اجلمهور 
مبوضوعاته العلمية والدقيقة يف نفس الوقت، وهذا يتطلب جهًدا من الصحفي  

بدقا تامة  دراية  نفسه  الوقت  ناجحة وجذابة، ويف  وتفاصيل لتحقيق معاجلة  ئق 
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كيف   بالعناوين  املرتبط  التحدي  أيًضا  بذلك  ويتصل  املقدم،  الصحي  املوضوع 
غير   علمية  مبصطلحات  ترتبط  نفسه  الوقت  يف  وهي  ومفهومة،  مقروءة  تكون 

  معروفة للعامة وابتكارات ومسميات جديدة غير مألوفة.    

جية وبعض  التحدي اخلاص بوجود بعض العالقات بني املؤسسات الدوائية والعال -
من   البد  الذي  األمر  أخرى؛  ناحية  من  الصحفيني  وبعض  ناحية،  من  األطباء 
التوفيق معه بني العالقات اإلنسانية وعالقة العمل حتى ال ينشر ما ميكن أن يعد  

  إعالًنا. 

وهل   - للصحفيني،  الصحفية  املؤسسات  توفرها  التي  بالرواتب  اخلاص  التحدي 
الصحفي   العمل  يف  االستمرار  وبني  ميكن  الكبيرة  غير  الرواتب  هذه  ظل  يف 

الصحافة،   مهنة  وترك  اإلعالن  أو  العامة  بالعالقات  للعمل  التحول  يف  التفكير 
 التي كما أجمع الصحفيون هي رسالة ومسئولية. 

االعتماد   - وهو  كافة،  اإلعالم  وسائل  اآلن يف  أصبح حقيقة  املرتبط مبا  التحدي 
االجتماع التواصل  مواقع  يف  ينشر  ما  بل    ي،على  جتاهله؛  عدم  ينبغي  وكيف 

بالعكس تتبعه واالهتمام مبا يرد به، مع التأكد يف نفس الوقت منه قبل نشره أو  
 معاجلة ما يتصل به. 

ومتى   - الصحفي فكيف  أمام  بأوان نشر اخلبر وهو حتدي مهم  املرتبط  التحدي 
تتم   وكيف  الصحية  باملوضوعات  املتصل  التحقيق  أو  احلوار  أو  التقرير  أنشر 

 معاجلة املوضوع مبا يتفق مع الظروف املجتمعية وأولويات اجلمهور. 

الشخص   - لنفس  املختلفة  واألفعال  املواقف  بني  بالتفرقة  كذلك  املرتبط  التحدي 
أحياًنا، وهو أمر مرتبط مبوقف الصحفي الذي يعي كيف يفرق بني الدفاع عن 

مواق يف  لهم  واالنتقاد  والهجوم  املواقف،  بعض  يف  البعض  إذا  حقوق  أخرى  ف 
 أساءوا استخدام سلطاتهم أو أخفقوا يف أداء واجباتهم.

التواصل االجتماعي ألنها تستطيع   - الذي يخدم بشكل كبير مواقع  الوقت  حتدي 
مالحقة احلدث والنشر يف الوقت نفسه أكثر من الصحف، وهذا ميثل حتٍد كبير 

 أمام الصحفيني.

حي - فهمها؛  ومدى  اللغة  بإجادة  املرتبط  شاملة  التحدي  موسوعة  تتواجد  ث 
األجنبية   باللغات  كذلك  موجودة  الطبية  والقواميس  األجنبية  باللغات  لألمراض 
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حتٍد   وراءها  ما  وتفسير  وإجادتها  األجنبية  فاللغة  حقيقي؛  حتدي  يعد  ما  وهو 
 كبير للصحفيني يف الصحافة الصحية. 

وب - بحنكة  الصحية  الصحافة  يف  األخبار  صياغة  بكيفية  اخلاص  دون التحدي 
فقد   الصحية  املوضوعات  يف  مهم  أمر  وهو  الناس،  بني  والفزع  القلق  إشاعة 
يتسبب خبر صغير يف إشاعة درجة كبيرة من الرعب والفزع والبلبلة بني الناس،  
وهنا يكمن التحدي يف كيفية صياغة ومعاجلة اخلبر وعدم إهماله، ولكن مبا ال  

 يثير القلق والبلبلة.  

ر بعض األحداث والوقائع التي يتم تصويرها، والتأكد التحدي املرتبط بعدم نش -
إذا نشرت قد   السهل نشرها؛ ألنها  الوقت نفسه ليس من  منها متاًما، ولكن يف 
الصحفي   يواجه  املهنة، وهذه معادلة صعبة وحتٍد حقيقي  تكون ضد أخالقيات 
املوضوع،   الصحفي  ينشر  ال  أو  ينشر  ومتى  كيف  األحيان،  بعض  يف  بالفعل 

 مع التفكير يف أن هناك منافسني سيقومون بنشره وإذاعته.  خصوًصا

(سر   - املهمة  املعلومات  على  للحصول  املصدر  ثقة  كسب  بضرورة  مرتبط  حتدي 
خارج التسجيل)، ويف الوقت نفسه من األهمية اإلفصاح أحياًنا عن بعض  -املهنة

ع  يترتب  التي  أو  الدقيقة  املوضوعات  بعض  حالة  يف  املصادر  أو  ليها  املعلومات 
 تبعات خطيرة. 

وهو   - عملهم،  يف  تقابلهم  التي  التحديات  من  جانب  إلى  أيًضا  الصحفيون  أشار 
ناحية،   من  فيها  واملبالغ  الكيدية  الشكاوى  بني  مبهارة  بالتمييز  املتصل  التحدي 
وبني الشكاوى احلقيقة التي تظهر اجلوانب السلبية احلقيقية للموضوع الصحي  

 محل الشكوى. 
وسائل  بني  حالًيا  املوجودة  الشديدة  التنافسية  ظل  ويف  الرقمنة،  إلى  التحول  ظل  ويف 

واملجتمع اجلمهور  احتياج  ظل  ويف  والكالسيكية،  منها  اجلديدة  املختلفة  إلى    االعالم 
إلى   وتؤدي  أو موت  التي هي مسألة حياة  املختلفة،  الصحية  املوضوعات  معلومات حول 

يتسم بالضعف فال يقدر على البناء، يصبح من الضروري  مجتمع صحيح وقوي أو مجتمع  
واملؤسسات  واألكادمييني  الصحفيني  بني  موسع  نطاق  على  التحديات  هذه  كل  مناقشة 
للصحافة،   الوطنية  والهيئة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  املجلس  وأيًضا  كالنقابة،  املسئولة 

املخولة   االختصاصات  يندرج ضمن  وضبطه  ذلك  مناقشة  أن  للقانون  خاصة  وفًقا  لهما 
 اخلاص بإصدار قانون التنظيم املؤسسي للصحافة واإلعالم. 2016لسنة  92رقم 
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الصحية،    -2 الصحافة  يف  باالتصال  القائم  تصادف  التي  اإلشكاليات  بأهم  يتصل  وفيما 
 اتضح من إجابات املبحوثني من الصحفيني ما يأتي: 

ترفض التصريح باملعلومة، التي  هناك بعض املشكالت التي تتصل باملصادر التي   -
بنسبة   الصحفيون  إجابات  100أوضحها  أظهرت  كما  أسباب  لعدة  وذلك   ،%

 الصحفيني، ومن هذه املشكالت: 

  أو األطباء  من  زمالءهم  تؤذي  قد  حقائق  ذكر  من  املصادر  بعض  خوف 
نشر   من  بدًال  الصمت  يؤثروا  وبالتالي  مواقعهم،  يف  اخلبراء  أو  املسئولني 

 التي بها مشكالت أو أزمات، التي قد تكشف عن الفساد. بعض األمور 

   والصحفي أصبحت موجودة حالًيا املصدر  الثقة بني  من عدم  هناك حالة 
ومتثل مشكلة كبيرة للصحفيني، وهذا يرجع خلبرات سيئة أحياًنا مع بعض  
الصحفيني خاصة من الدخالء على املهنة، وهذا يظهر يف الصحافة العلمية  

امللف   ومنقول  ومنها  درجة  األمر صحيًحا ألقصى  يكن  لم  ما  ألنه  الصحي 
وعلى   نفسه  املصدر  على  سلًبا  تؤثر  أن  املمكن  من  فإنه  الدقة  مبنتهى 

  اجلمهور والصالح العام.

   يرفض إذ  العلمية؛  الدراسات  حالة  املصادر يف  بعض  بتعنت  تتصل  مشكلة 
ه العلمي  أحياًنا املشرف أن يتحدث الباحث صاحب الرسالة نفسه عن عمل

ونتائجه وما توصل إليه، ويرى أنه كمشرف هو الذي يجب أن يتحدث وينشر  
أو   مناقشته  ويوقف  بحثه  له  يلغي  أو  ذلك  وإما  البحث  نتائج  أهم  يذيع  أو 

  يؤخر تعيينه. 

  مثل اخلاص  القطاع  يف  خاصة  املصادر  بعض  مع  التواصل  سهولة  عدم 
ال واملراكز  االستثمارية  املستشفيات  بعض  ال  مسئولي  الذين  اخلاصة  طبية 

يرغبون يف نشر أي جتاوز أو سلبية؛ األمر الذي يعوق مهام الصحفي ويسعى 
  معه إليجاد البدائل. 

مشكلة   - وهي  الصحية،  املوضوعات  لتنفيذ  الكايف  املادي  الدعم  توفير  عدم 
فيما عدا اليوم السابع   –% بني صحفيي امللف الصحي  96موجودة حالًيا بنسبة  

م جتد  لم  لهاالتي  املقدم  الدعم  يف  املبيعات   -شكلة  يف  تراجع  وجود  ظل  يف 
واإلعالنات؛ مما أدى ملشكالت يف التمويل واالستثمارات يف املؤسسات الصحفية  
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ويف  واالنتقاالت  السفر  يف  لدعم  املوضوعات  بعض  حتتاج  بينما  عام،  بشكل 
 االعتماد على مراجع موثقة من عدة جهات يف مناطق مختلفة. 

فيون، خاصة يف الصحف اخلاصة واحلزبية، إلى أن بعض الباحثني  أشار الصح -
يف القطاع الطبي واألساتذة ال يسمحون بنشر نتائج أبحاثهم وكأنها سر خطير،  
وال يضع أي وسيلة للتواصل معه من أجل مزيد من االستفسارات املهمة للنشر  

اء والباحثني  التي قد تفيد اجلمهور لدرجة كبيرة، على عكس عدد كبير من اخلبر
يف القطاع الصحي يف اخلارج الذين يوفرون كل وسائل التواصل معهم الستجالء  

  أو تدقيق أي معلومة بالبحث. 

بنسبة   - الصحة  ملف  يف  العاملني  الصحفيني  تقابل  التي  املشكالت  % 100من 
بعض األمور التي يتم تصويرها بالفعل والتأكد منها ولكن ليس من السهل نشرها  

إذا بعض    ألنها  يف  أحياًنا  يحدث  كما  املهنة،  أخالقيات  ضد  تكون  قد  نشرت 
نتيجة احلادث يف وضع ال ميكن   املتوفني  أو  املصابني  تبدو أجساد  إذ  احلوادث 

 نشره باعتباره ضد الكرامة اإلنسانية.

من  - كبير  عدد  لذلك  أشار  كما  كاٍف،  غير  الصحة  ملف  يف  التثقيفي  اجلانب 
ال لقلة عدد  امللف الصحي  الصحفيني؛ وذلك  العاملني يف  - صحفيني املوجودين 

أهميته الرسمية    - على  والبيانات  اليومية  واألحداث  األمور  مستجدات  فمتابعة 
املتسارعة والكثيرة قد ال يسمح يف كثير من األمور بنشر ما يوسع ثقافة اجلمهور  
يف اجلانب الصحي، مثل مسببات األمراض بشكل عام، أو آثار بعض املمارسات  

 السلوكيات على الصحة العامة وهكذا. و

عدد  - وجود  لعدم  حقيقية  مشكلة  ميثل  الصحة  موضوعات  يف  والتفسير  الربط 
الفهم   لعدم  أو  الصحي،  امللف  يف  أحياًنا  املتخصصني  الصحفيني  من  مناسب 
الكايف الذي يسمح بالربط والتحليل نتيجة عدم وجود وقت للتعمق وللقراءة حول  

 املعاجلة. املوضوع محل  

كل  - تسعى  إذ  والصحف؛  للصحفيني  كبرى  تسبب مشكلة  أحياًنا  األدوية  شركات 
سياسات   أو  تقدمه  ما  انتقاد  أحياًنا  يتم  حني  وبالتالي  األرباح،  وراء  شركة 
الصحفي   ضد  قضايا  برفع  وتقوم  يهاجمها  الصحفي  أن  تشعر  لديها  التسعير 

 جتماعية لعمل الصحفي. والصحيفة، يف حني أن هذا يندرج ضمن املسئولية اال



 

               1427 

أعداد الصحفيني أقل مما ينبغي يف بعض الصحف، وبالتالي ال تستطيع مالحقة  -
قلة   وتؤدي  الصحي،  القطاع  واملستجدات يف  واألحداث  املهمة  املوضوعات  كافة 
أعداد الصحفيني إلى عدم تقدمي معاجلات متميزة أو شاملة، وهي مشكلة قائمة  

عدا بصحيفة "األهرام" إذ لم تعد هذه مشكلة فيها  بالفعل يراها الصحفيون، ما  
لتوافر املصادر والعالقات القوية معها التي تغني العمل الصحفي، وللخبرة أيًضا  

 التي تعوض العدد. 

أحد أهم مشكالت الصحافة الصحية أن املعاجلات يف كثير من األحيان ينقصها   -
تسمح   ال  ورؤية  ولوقت  كبير  جلهد  يحتاج  وهو  وعدم  التعمق،  املجتزأة  الرؤية 

 التعاون بني املحررين وعدم وجود وقت كاٍف أحياًنا للقيام بها. 

لتضارب   - املعلومات  بعًضا من  الصحفيني  النقل، فقد يخفي عدد من  األمانة يف 
املصالح، سواء بني الصحفي وإحدى اجلهات، أو بني الصحيفة ممثلة يف مالكيها 

وهي مشكلة كبيرة ألنها ال تظهر احلقائق    أو إدارتها وإحدى اجلهات أو الهيئات،
اجلمهور   من  خاطئة  إلى ممارسات  يؤدي  قد  الذي  األمر  كاملة،  اجلمهور  أمام 

 وسلوكيات ينقصها الوعي.   

بعض  - أمام  تقف  مشكلة  هي  الطبية  للمصطلحات  الدقيقة  العلمية  الترجمة 
الصحف   يف  الصحية  واملوضوعات  الصحة  ملف  عن  املسئولني  الصحفيني 

 صرية لعدم تخصصهم يف هذه األمور العلمية. امل

عنه؛   - املسئول  املحرر  باعتباره  املوضوع  على  اسمه  يكتب  مبن  اخلاصة  املشكلة 
األمر الذي يؤدي إلى عدم التعمق يف معاجلة املوضوع، ألن كل محرر يهتم بجزء  

 خاص به ويريد أن ينشره مبفرده وعليه اسمه مبفرده. 

للحصول على البيانات الرسمية واملعلومات الرسمية،    يأخذ التصريح وقًتا طويًال  -
أمام   حقيقية  مشكلة  ميثل  وهذا  الطارئة،  احلاالت  يف  مناسب  غير  أمر  وهو 

 الصحفيني بالفعل.

بعض   - يف  الصحي  القطاع  يف  الصحفيني  تصيب  كبرى  مشكلة  املهني  اإلحباط 
ويف وقت طويل    األحيان؛ ألن بعض املوضوعات املهمة التي يتم اإلعداد لها بعناية

أخرى   موضوعات  هناك  ألن  كبيرة  مساحة  على  أو  أولى  صفحة  توضع  ال  قد 
أو   فيها  الشهرة  عنصر  لتحقق  للقارئ  جاذبة  ولكنها  أهمية  أقل  تكون  أن  ميكن 

 الغرابة مثال.  
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القطاع   - يف  بكثرة  الصحفيني  تواجه  التي  والنصب  باملرض  املتاجرة  مشكلة 
ير واقعية وحكي مآٍس حدثت لهم غير  الصحي؛ إذ يقوم البعض بنسج قصص غ 

كثيرة   حاالت  يف  الصحف  تقدمه  الذي  الدعم  على  احلصول  بغرض  صحيحة 
املحتاجني   لدعم  القادرين  أو  الشركات  بعض  مع  أو  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون 
واملرضى، وهي مشكلة يتوجب معها االهتمام بتدقيق املعلومات اخلاصة باألفراد  

  يذهب الدعم لغير مستحقيه. وظروفهم وأحوالهم حتى ال

وأنها   هينة،  ليست  أنها  واملشكالت  التحديات  من  عرضه  مت  ما  خالل  من  الواضح  من 
تستحق الدراسة والتفكير من أجل املواجهة، ومن أجل تقومي واقع التغطية املقدمة للملف  
الصحي بالصحف املصرية، ولقد اتضح أن هناك حتديات ومشكالت ميكن أن تنسحب  

م تتصل  على  ومشكالت  حتديات  هناك  وأن  الصحفيني،  أغلب  ومع  القطاعات  ختلف 
التحديات   من  توضيحه  مت  ما  ضوء  يف  مبكان  األهمية  ومن  الصحي،  بامللف  حتديًدا 
واإلشكاليات أن تتعاون املؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيني مع كليات وأقسام اإلعالم 

شكالت حتى ال تؤثر سلًبا على واقع وخبراء الصحافة بهدف مواجهة تلك التحديات وامل
    التغطية املقدمة للموضوعات الصحية.

النتائج   املهنية وإلى أي مدى  -ثالًثا: أوضحت  العمل واملنظومة  املتصلة بتقييم واقع بيئة 
االجتماعية باملسئولية  االلتزام  حتقيق  يف  عملية   -تؤثر  يف  تفيد  احلقائق  من  عدًدا 

  أال وهي:    التقييم، ومن ثم التقومي، 
بشأن وجود خطة محددة يف الصحيفة توضع بناء على دراسة وتكون معدة بشكل  -1

ال توجد خطة    اتضح أنه  - إن وجدت-مسبق ملعاجلة املوضوعات الصحية وماهيتها  
محددة معدة سلًفا تخص معاجلة املوضوعات الصحية لدى الغالبية العظمى من  
يف   تعتمد  املسألة  وإمنا  املصرية،  الصحف  من  األعم  األغلب  ويف  الصحفيني 

يلي   ما  على  أكبر  بشكل  األعم  مسئولو –األغلب  الصحفيون  أوضحه  ملا  طبًقا 
  :  -امللف الصحي 

و - وإمكاناته  وكفاءته  املؤسسة  املحرر  نفس  داخل  أحياًنا  تختلف  التي  رؤيته، 
للموضوعات   املقدمة  املعاجلة  لها  وفًقا  تختلف  وبالتالي  اجلريدة،  أو  الصحفية 

  الصحية. 

وهي   - اليومية،  الدراسة-املستجدات  محل  الصحفيني  كل  إليها  أشار  تعد   -كما 
 املحرك الرئيسي ملا ينشر يف ملف الصحة وشئونه وقضاياه.
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الصحفي  - السابع–ون  أوضح  واليوم  واألخبار  األهرام  صحفيي  عدا  أن   -فيما 
تابعة ألكثر من قسم، مثل قسم األخبار وغيره   الشئون والقضايا الصحية تكون 
لقسم   تابع  جزء  الصحي؛  القطاع  يف  مجزأة  واملسألة  األخرى،  األقسام  من 

وبالت وهكذا،  للخارجي،  تابع  وجزء  االقتصادي،  للقسم  تابع  وجزء  الي  األخبار، 
 يصعب عملًيا وضع خطة متكاملة ملعاجلة املوضوعات الصحية. 

أوضح الصحفيون أن اخلطة املسبقة واملعدة لفترة طويلة تكون موجودة يف حالة   -
احلمالت الصحية التي تتبناها الدولة ووزارة الصحة، ويف حالة وجود توجهات  

الشامل، ومن ثم  معلنة للدولة نحو التطوير مثل ملف التأمني الصحي االجتماعي  
التطورات   يف مثل هذه احلاالت نضع جدوًال زمنًيا وخطة مسبقة بهدف متابعة 

 واإلجراءات والقرارات املتصلة. 

يف   - متكامل  خدمي  قسم  الصحة  أن  السابع"  "اليوم  يف  الصحفيون  أوضح 
الصحيفة، وهذا من أبرز ما مييز صحيفة اليوم السابع؛ حيث يجد اجلمهور كل  

تتبع  ما يحتاجه من   الصحة  لكل قسم  وتتبع خطة سنوية  الصحية،  املوضوعات 
نظام   "ج"    FEOفيها  و  "س"  ويوضع  يخصه  ما  وكل  املرض  أعراض  تظهر  إذ 

ملعاجلة   املعدة  السنوية  اخلطة  يف  املختلفة)  األمراض  حول  وجواب  (سؤال 
 املوضوعات الصحية. 

ا؛ حيث ال تعتمد  كما اتضح أن "األهرام" و"األخبار" توجد بهما خطة معدة مسبقً  -
املوضوعات   معاجلة  أساسها  على  تتم  اليومية  األحداث  مستجدات  على  فقط 
الصحية، وهي خطة مبنية بشكل أساسي على رؤية املحرر الرئيسي الذي يعمل  
تتسم  التي  املتجددة  واملوضوعات  بالقضايا  وتتصل  الصحة  مجال  يف 

قضايا    -وزارة الصحة  باالستمرارية؛ مما ينبغي معه متابعتها (ومن ذلك نشاط
الصحي   مجلس  –التأمني  مع  بالتنسيق  تنفيذها  ويتم  الرئاسية)،  املبادرات 

 . -القطاع الصحي–التحرير بغرض حتقيق معاجلات متميزة يف هذا القطاع 

املوضوعات   تغطية ومعاجلة  املسئولني عن  الصحفيني  إجابات  ثم يتضح من مجمل  ومن 
املوضوع أن  املختلفة  بالصحف  والوعي  الصحية  االهتمام  من  ملزيد  حتتاج  الصحية  ات 

جتاه   اجتماعية  مسئولية  عليه  بالفعل  الذي  القطاع،  هذا  يف  الصحفي  دور  بحقيقة 
يف   موضوعات  من  يقدم  ما  يف  اجلهد  بذل  من  مزيًدا  تتطلب  واملواطنني  وبلده  مجتمعه 

ملستجدات   -كما هو يف الواقع–امللف الصحي، ويف آلية معاجلتها، وأن انتظار الصحف  
صحفية   خدمة  تقدمي  يف  يسهم  ال  لنشرها  فقط  والقرارات  التطورات  وآخر  األحداث 
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متكاملة ومميزة فيما يتصل بامللف الصحي وباملوضوعات املختلفة يف الصحة، التي لوال  
التي يأتي بها محور الصحة كأحد   2030رؤية مصر  أهميتها ملا احتلت مكاًنا مهًما ضمن  

 ملعلنة لتحقيق التنمية املستدامة يف مصر.  املحاور األساسية ا

وهو أمر يوضح - بشأن طبيعة االجتماعات وكيفيتها يف ما يتعلق باملوضوعات الصحية    -2
الصحف   تهتم  وكيف  الصحية،  والقضايا  باملوضوعات  اهتماًما  الصحفيون  يولي  كيف 

لصحة ما أوضحت إجابات املبحوثني من الصحفيني مسئولي قسم/ ملف ا  -بالترتيب لها
  يأتي:

تتم اجتماعات يومية ملتابعة ومناقشة ما مت نشره وما يجري اإلعداد لنشره مع رئيس كل 
قسم بالصحيفة يف صحيفة "الوطن"، وألنه ال يوجد قسم صحي فإن تغطية ومتابعة كل 
أوضح   ولقد  األخبار،  قسم  ليتبع  كلها  الوزارات  بقية  مثل  يأتي  الصحة  بوزارة  يتصل  ما 

الوط  مجهوًدا  صحفيو  ويتطلب  كبير  قطاع  الصحة  قطاع  أن  الصحة،  ملف  مسئولو  ن، 
كبيًرا، ويحتاج مزيًدا من االهتمام وخصوًصا أن فيه جانًبا خدمًيا يحتاجه املواطن بالفعل، 
اجلهد   وبذل  ومتابعة  ورؤية  لتعمق  التي حتتاج  العلمية  الصحافة  من  جزء  لكونه  وكذلك 

  ميًعا يف هذا القطاع.كفريق عمل بني القائمني باالتصال ج 

وتتابع،   ستغطى  التي  املختلفة،  الصحية  املوضوعات  تناقش  "الدستور"  جريدة  يف  يومًيا 
ومن ثم تعالج وتنشر بالصحيفة، ويتم كذلك مناقشة ما نشر وكيف ميكن استكمال العمل 
الصحة   وزارة  األخبار ألخبار  ما بني قسم  الصحي مجزأ فينقسم  القطاع  كان  وإن  فيه، 

راكز الصحية الرسمية، وقسم املحليات ويتم من خالله متابعة ما يحدث مبستشقيات وامل
الذي  والترجمة  اخلارجي  والقسم  بالصحةن  وترتبط  بها  تدور  التي  واألحداث  األقاليم 
يترجم دراسات أجنبية حول الصحة، وهو ما يعوق وضع خطة شاملة متكاملة بناء على  

يف   بالعمل  القائمني  كل  جتمع  كل رؤية  لتفصل  االجتماعات  تأتي  وكذلك  القطاع،  هذا 
 مجموعة وفًقا لتوزيعها بحسب األقسام املوجودة بالصحيفة. 

تنعقد االجتماعات بشكل دوري يف صحف "األهرام" و"األخبار" و"الوفد" و"املصري اليوم"؛  
ومناقشتها مع إذ توجد اجتماعات لطرح رؤية املحرر حول معاجلة املوضوعات الصحية  

وأسبوعًيا  املستجدات،  وآخر  اليومية  األجداث  ملتابعة  يومًيا  يتم  وذلك  التحرير،  مجلس 
  ملناقشة أهم املالحظات على ما سبق نشره، ووضع رؤية األسبوع التالي.

ويف صحف "آخر ساعة" و"روز اليوسف" و"عالم املال" تنعقد اجتماعات أسبوعية ما بني  
مل أسبوعًيا  ملرتني  يف  مرة  الصدور  دورية  مع  يتسق  وذلك  الصحفية،  املوضوعات  ناقشة 

معاجلة  وكيفية  الصحي  امللف  ملناقشة  أسبوعية  اجتماعات  تنعقد  إذ  الصحيفتني 



 

               1431 

"روز   من  كل  يف  الصحة  موضوعات  األغلب  يف  تتصل  وبينما  به،  املتصلة  املوضوعات 
فًقا لبيانات وزارة  اليوسف" و"آخر ساعة" بآخر القرارات ومستجدات األوضاع الصحية و

على   بالتركيز  مناقشتها  يتم  املال"  "عالم  صحيفة  يف  الصحة  موضوعات  فإن  الصحة، 
وسياستها   أهدافها  مع  يتسق  مبا  وذلك  أكبر،  بشكل  واملالية  االقتصادية  اجلوانب 

  التحريرية. 

صحيفة   بني    "الشروق" يف  االجتماعات  تنعقد  أن  شرًطا  ليس  أنه  الصحفيون  أوضح 
ملسئولني عن تغطية املوضوعات الصحية، فالوزارة مع قطاع الصحة املركزية،  املحررين ا 

العموم،   يف  الفصل  من  نوع  وهناك  التعليمية،  باملستشفيات  متصل  آخر  محرر  وهناك 
وبالتالي ال تنعقد االجتماعات إال لو هناك حالة تستدعي غير ذلك، أو حاجة ملحة يف  

  فة.حالة وجود حادث أو حالة طارئة أو مختل

االجتماعات تكون على فترات متقطعة إذا استدعى األمر،   "اجلمهورية"وبينما يف صحيفة 
فالعكس جنده يف   الصحة،  رئيسي عمل محرر  بشكل  التي حترك  اليوم " واألحداث هي 

إذ تكون طبيعة االجتماعات يومية يف قسم الصحة ألنه قسم خدمي مهم ويتفاعل    "السابع
وتطو اجلمهور  احتياجات  فاالجتماعات مع  متكامل  قسم  وألنه  الصحية،  األوضاع  رات 

بالفعل،   ما مت نشره  ومناقشة  ما سيتم نشره،  آليات معاجلة  لتوضيح  فيه مهمة  اليومية 
املعلومة   البحث عن  القارئ يف  لتسهيل مهام  املعلومات واملوضوعات  والربط بني مختلف 

"الفجر  صحيفة  ويف  إليها،  يحتاج  التي  الصحية  أو  أسبوعًيا  الطبية  االجتماع  يكون   "
كواليس  معاجلة  كيفية  مبناقشة  الصحفيون  فيه  يهتم  الذي  الفكرة،  معاجلة  ملناقشة 
  املوضوع الصحي محل املناقشة للنشر، أي ما وراء هذا املوضوع أو ذاك وآثاره أو أسبابه.

الصحية   املوضوعات  تغطية  عن  املسئولني  الصحفيني  إجابات  مجمل  من  يتضح  وهكذا 
االجتماعات ومعا طبيعة  يف  االختالفات  بعض  هناك  أن  املختلفة  بالصحف  جلتها 

املخصصة ملناقشة موضوعات الصحة والترتيب لها، فبينما ال توجد اجتماعات ثابتة يف 
مناقشة   على  حترص  الصحف  بعض  فإن  واجلمهورية،  كالشروق  الصحف  بعض 

ني مما سبق أيًضا إلى أي مدى املوضوعات واألفكار املطروحة لتطوير آلية معاجلتها، ويتب
الطرح   إمكانية  قسم  من  أكثر  يف  وتقسيمهم  الصحة  محرري  بني  الفصل  أحياًنا  يعوق 

 املشترك للرؤى املختلفة.  
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الصحية   -3 املوضوعات  على  وتأثيرها  التحريرية  السياسة  مالمح  بأهم  يتعلق  فيما 
البحث   نتائج  جاءت  املصرية،  الصحف  يف  القائم  –كالتالي  املقدمة  به  أشار  ما  ألهم  وفًقا 

  :-باالتصال
صالح  - يف  يكون  مبا  القائمة  السلبيات  جتاهل  عدم  وكذلك  كافة،  اإليجابيات  رصد 

به   تتسم  ما  أهم  واملواطن  واملجتمع  الصحة  ووزارة  الصحي  القطاع  يف  العمل  تطوير 
تع إذ  (األهرام)؛  يف  الصحية  للموضوعات  املقدمة  واملعاجلة  الصحيفة  التغطية  مل 

  وتنتقد ولكن مبا ال يهد املنظومة.

املوضوعية قدر اإلمكان أهم مالمح السياسة التحريرية يف (الوطن)، والقواعد املطبقة  -
 على الصحافة الصحية هي قواعد عامة ترتبط بالتغطية اإلخبارية. 

مصر    - رؤية  ضوء  يف  الصحي  القطاع  بإجنازات  يتصل  ما  بعرض  (الدستور)  تهتم 
2030 . 

تهتم (الوفد) بتغطية ما يحدث يف واقع امللف الصحي، ولكن أهم شئ يتم الننشر بعد    -
  موافقة رئيس التحرير ورئيس احلزب.   

للموضوع    -    تفصيلية  معاجلات  وتقدم  املوضوع،  حول  شاملة  تكون  أن  يجب  التغطية 
(آ  يف  التحريرية  بالسياسة  يرتبط  ما  أهم  هذا  ألن  تقدميه؛  يتم  الذي  خر  الصحي 

  ساعة).  

  املوضوعية أهم ما يجب أن تتسم به معاجلة املوضوعات الصحية يف (األخبار).   -

هناك تركيز على االقتصاد الصحي أو املوضوعات املرتبطة بالصحة من الناحية املالية    -
  واالقتصادية بحكم طبيعة تخصص صحيفة (عالم املال) وسياستها التحريرية.  

وا  - التغطية  يف  مصادر  االلتزام  أية  من  أكثر  الرسمية  املصادر  على  باالعتماد  ملعاجلة 
  أخرى األساس يف (الشروق)، فعلى سبيل املثال "مركز احلق يف الدواء" ال يعترف به. 

بحيث    - (اجلمهورية)،  يف  التحريرية  السياسة  أسس  أهم  من  يعد  الكتابة  لغة  مراجعة 
  يجب أن تكون بسيطة وتناسب اجلمهور البسيط.

(اليوم السابع) مبا يبحث عنه القارئ وفًقا ملا يظهره "جوجل"، وعلى ما يظهر كـ  تهتم    -
  "تريند".  

األحداث   - إطار  يف  بالنقد  وكذلك  جديد،  هو  ما  كل  بتغطية  اليوم)  (املصري  تهتم 
 والتطورات يف امللف الصحي. 
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سلبيات    - نشر  إلى  متيل  وبالتالي  السلبيات،  وإظهار  النقد  إلى  (الفجر)  القطاع متيل 
  الصحي. 

دعم منظومة الصحة يف مصر مع التنوع يف املصادر وتوثيق املعلومة أهم أسس تقدمي   -
 املوضوعات الصحية يف (روز اليوسف). 

باعتبارها  صحيفة  كل  تنتهجها  التي  التحريرية  السياسة  الصحفيني  إجابات  وتوضح 
امللف مسئولي  البحث  محل  الصحفيني  من  واملباشرة  األولى  وكيف    اإلجابة  الصحي 

بينما يركز بعض الصحف   السلبيات  تختلف من صحيفة ألخرى؛ فالبعض يركز على 
معينة  اعتبارات  وهناك  الصحية،  وللقضايا  للموضوعات  تغطيته  يف  اإليجابيات  على 
للنشر يف كل صحيفة يسير وفًقا لها محررو ملف الصحة بالصحف املختلفة باختالف 

 لتركيز على أمور معينة يف املنظومة الصحية. السياسات التحريرية، وباختالف ا

أسهمت يف حل مشكالت صحية، ومواجهة   -4 قد  الصحية  الصحافة  أن  الرغم من  وعلى 
الفساد فيه، ومن ذلك أوجه  القطاع الصحي، وكشف بعض  إيجاد حلول    أزمات متعددة يف 
كذلك تقدمي لبعض املرضى البسطاء الذين ال يعرفون أحياًنا كيف يحصلون على العالج، و

احللول للمرضى بالتعاون مع عدد من رجال األعمال واألطباء دون نشر كل هذه احلاالت  
منًعا للحرج، وإيجاد حلول ملشكالت بعض املصريني املقيمني يف اخلارج فيما يتصل مبلف  
ذلك   ومن  املقدمة،  املعاجلات  خالل  من  ومواجهته  الفساد  وكشف  الصحي،  التأمني 

شكالت التخلص من النفايات الطبية يف القمامة العادية، وهي مشكلة  املساهمة يف حل م
خطيرة تسهم يف نشر األمراض والتلوث، والكشف عن قضايا فساد ملراكز جتمع أكياس 
غلق   بعد  األطفال  محاليل  نقص  وأزمة  األدوية،  اختفاء  أزمة  ومعاجلة  تصريح،  دون  دم 

التجار يف   العشوائية كسوق اجلمعة يف  املصنع اخلاص باملحاليل، وكشف فساد  األسواق 
إحدى املناطق، الذين يبيعون أدوية مغشوشة وقامت الدولة بحملة فعال على هؤالء الباعة  
العيادات  بعض  حقيقة  وكشف  وجشعهم،  األطباء  بعض  فساد  كشف  وكذلك  والتجار، 

 واملراكز الطبية املزيفة. 
إال أن من أهم أوجه القصور التي يرى الصحفيون أنها إن مت تالفيها ستزيد الفوائد التي  
للمشكالت  وتقدمي مزيد من احللول  الصحي  امللف  للجمهور من خالل  تقدميها  ميكنهم 

  الصحية ما يأتي: 
علمية -1 دراسات  وجود  عدم  نتيجة  واحتياجاته  وأولوياته  اجلمهور  سمات  معرفة  عدم 

اجلميعللجمهور،   من  مقروء  ملف  عام  بشكل  الصحة  ملف  أن  من  الرغم  أن   وعلى  إال 
من  ويكتفى  للجمهور،  ودراسات  العام  للرأي  قياسات  بعمل  تهتم  ال  الصحفية  املؤسسات 
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باالعتماد   املعلومة  على  احلصول  ومراجعة أجل  واملقارنات  الرسمية  املصادر  على 
قد   التي  اجلمهور  تريندات  ورصد  اجلديدة،  املعلومات  الكتشاف  بعضها  مع  الدراسات 

  تكون أحياًنا غير كافية، ورصد أولويات الدولة. 

اختلف  -2 فلقد  وتأثيراته،  الصحفي  يقدمه  ملا  الفّعالة  املتابعة  بكيفية  يتصل  ما 
ذلك   يف  البعضفبينما  الصحفيون  وردود    يتابع  اجلمهور  أفعال  وردود  املشاهدين  نسبة 

أفعال املسئولني واملصادر، يهتم البعض كذلك مبتابعة احلاالت املرضية حتديًدا عن طريق  
متابعة ما تثيره املعاجلة املقدمة بشأنها، خاصة احلاالت املرضية التي تطلب مساعدات، 

والتفسير للفهم  احلدث  بعد  ما  البعض  اآلخر    ويتابع  البعض  أن  إال  والربط؛  والتحليل 
لضغوط   وذلك  طويلة،  ملدة  وليس  لفترة قصيرة  إال  يقدمه  ما  تأثير  يتابع  ال  أنه  اعترف 
العمل املتتالية، ولعدم وجود عدد كاٍف من املحررين مبا يعوق املتابعة الفّعالة، وهناك من 

أو التحرير  رئيس  منه  يطلبه  ويكتفي مبا  األساس  من  يتابع  الرسمية،    ال  اجلهات  بعض 
إضافة إلى أن إحدى أهم املشكالت التي تصادف الصحفي الذي يسعى بجدية للمتابعة  

هي عدم وجود رد فعل أساًسا ملا يتم تقدميه  -وقد تصيب الصحفي باإلحباط  -الفّعالة  
  على أهمية املوضوع وخطورته أحياًنا. 

الصحفيون يف ملف    -3 يتلقاه  الذي  التدريب  إذ اتضح أن الصحف    الصحة؛القصور يف 
أية   يتلقوا  لم  أنهم  الصحفيني  أغلب  أوضح  فقد  اإلطار،  هذا  يف  عملها  لتطوير  بحاجة 
دورات تدريبية من الصحف التي يعملون بها خاصة مبلف الصحة والصحافة العلمية، إال  

دورا اليوم" من  بـ"أخبار  التدريب  يقدمه مركز  وما  اللغة،  دورات  النقابة من  تقدمه  ت  ما 
باألخبار  واملتصلة  السابع"  "اليوم  يقدمها  التي  التدريبية  والدورات  اإلجنليزية  اللغة 
ومحاوالته   الصحفي  بسعي  يتصل  األمر  فإن  املقابل  ويف  عام،  بشكل  الصحفية  والكتابة 
أية دورات متخصصة ومنهم   الواقع ولم يحصل على  الفردية، فمنهم من استسلم لألمر 

  من حصل على دورات مثل: 

  لورش املتخصصة املقدمة من معهد "جوته" األملاني. ا -

مشروعات   - متول  الفرنسية  للخارجية  تابعة  اإلعالم  لتطوير  الفرنسية  الوكالة 
تدريبية   ودورات  تدريًبا  الصحفي  يأخذ  العلمية، بحيث  الصحافة  متخصصة يف 

  "أون الين" مع تدعيم مادي لتنفيذ املوضوع.

 دورات مقدمة من "رويترز".   -
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الصحفي  دورات   - دراية  توسيع  يف  مهمة  وتكون  األدوية  شركات  بعض  تقدمها 
 باألمور العلمية والطبية.

رابًعا: لقد أشار الصحفيون مسئولو امللف الصحي إلى عدد من املقترحات واالعتبارات من  
 أجل تطوير الصحافة الصحية، وجاءت كالتالي:

بالت - االهتمام  من  ملزيد  الصحي  بالقطاع  الصحفيون  والدورات يحتاج  دريب 
العلمية  واملصادر  املراجع  مع  التعامل  أو  األجنبية  اللغات  يف  سواء  املتخصصة، 

  أكثر مما هو عليه الوضع اآلن.

يكون  - وأن  للصحفيني،  والطبية  العلمية  واملصادر  والدراسات  املعلومات  إتاحة 
املراكز   بني  البروتوكوالت  من  عدد  املعلومات  تداول  قانون  جانب  إلى  هناك 

وبني  ال ناحية  من  والصحي  الطبي  القطاع  يف  املتخصصة  والكليات  بحثية 
املؤسسات الصحفية من ناحية أخرى؛ من أجل تقدمي كل مفيد مبا يكون له أثر  

 إيجابي على اجلمهور. 

من الضروري أن يتفهم املصادر قيمة الوقت واحلاجة لسرعة نشر املعلومة، ومن   -
الصحفي يف مع  بسرعة  املصادر  تعاون  ال    ثم  حتى  والتفاصيل  املعلومات  إتاحة 

 يؤدي تأخر املعلومة النتشار الشائعات.

ميديا"  - "الكروس  بطريقة  الصحفية  املواقع  يف  العمل  من  االستفادة  ضرورة 
اإلعالم املدمج؛ فمعاجلة املوضوعات الصحية والعلمية بهذه الطريقة توضح كل  

النما ومن  القارئ،  ذهن  املعلومة يف  وتثبت  ذلك منوذج  التفاصيل  املتميزة يف  ذج 
موقع (كونسلتو) كموقع متخصص يف الصحة ألنها جاذبة للقارئ ومفيدة يف نفس  
املضمون   إلى جانب  والفيديو  والصورة  بالصوت  التفاصيل  توضح  لكونها  الوقت 

 املقروء.

لتجسير   - بقوة  السعي  إلى  القطاعات  باقي  مثل  مثلها  الصحية  الصحافة  حتتاج 
املمارس بني  املنتج  الفجوة  جودة  تطوير  بدراسات  لالستفادة  واألكادمييني  ني 

وجتعل   الصحفي،  تفيد  الشك  التي  اجلمهور  ودراسات  الصحفية  واخلدمة 
الصحافة الصحية تؤدي دورًا خدمًيا حقيقًيا مطلوبًا ومهًما يف املجتمع مبا يتسق  

 مع احتياجات اجلمهور الفعلية.
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يف - فقط  السلبيات  على  التركيز  يتم  أال  أداء يجب  لتقييم  املقدمة  املعاجلات   
املؤسسات والقطاعات الطبية املختلفة؛ بل يجب أن تكون الصحافة متوازنة فيما  

  تقدمه للجمهور. 

ينبغي أال يكون الهدف من نشر املوضوع يف امللف الصحي ومعاجلته بطريقة: ما  -
ة سواء التربح واحلصول على اجلوائز التي تقدمها النقابة أو املؤسسات املختلف 

مصالح   أعينهم  نصب  يضعوا  أن  الصحفيني  على  بل  خارجها؟،  أو  مصر  يف 
  املواطنني واملجتمع املصري احلقيقية.

من   - مزيًدا  ويبذل  أكبر  بشكل  الصحية  املوضوعات  يف  الصحفي  يقرأ  أن  يجب 
اجلهد يف الوصول إلى املعلومة، ويف الكشف عن احلقائق، ويف عمليات التحليل  

وعات الصحية املتعددة وربطها وتفسيرها، حتى ال جند ما نراه  للمعلومات واملوض
  حالًيا من التشابه بني الصحفيني والصحف املختلفة فيما يقدم.

فالصحافة   - اجلمهور؛  باحتياجات  االرتباط  من  ملزيد  الصحية  الصحافة  حتتاج 
  الصحية ينقصها خدمة الناس بشكل أقوى وأكثر مما هو عليه الوضع حالًيا.

ا - الطب حتتاج  مبوضوعات  االهتمام  من  مزيد  إلى  أيًضا  الصحية  لصحافة 
النفسي والصحة النفسية؛ فالتركيز حالًيا على املوضوعات اجلسدية أكبر بكثير  
أقل   النفسية  الصحة  موضوعات  أن  الواضح  فمن  النفسية،  املوضوعات  من 
بالصحة   لالهتمام  ونحتاج  عام،  بشكل  والصحف  الصحفيني  قبل  من  اهتمام 

يف  النف بدأت  نفسية  مشكالت  وجود  مع  خاصة  النفسي،  الطب  وبأساتذة  سية 
يعد وصمة يف مصر،   النفسي  واملرض  النفسي  الطب  ولكن ألن  التزايد مؤخًرا، 
فال يسهل فيه التحقيقات أو التقارير التي حتتوي على حاالت وتفاصيل وأرقام 

 أو إحصائيات.

ينبغي   - بل  فقط؛  اخلبرية  الناحية  من  الصحة  موضوعات  على  التركيز  يجب  ال 
التنويع بني الفنون الصحفية املختلفة ومزيد من املعاجلات االبتكارية التي تتسق  
إمكانات  تطور  ومع  اإلعالمية  الوسائل  مختلف  بني  املوجودة  التنافسية  مع 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال.    

لى املوضوعات الصحية املتكررة التي تتصل أكثر بالسيدات، مثل جتنب التركيز ع -
التركيز على   البشرة وغيره، بنسبة أكبر من  الرشاقة واألطعمة الصحية وجمال 

 غيرها من املوضوعات التي حتتاج إليها بقية الفئات.   
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ينبغي أن توضع تلك املقترحات موضع االعتبار من أجل حتقيق تطوير حقيقي، خاصة أن  
من  هم  الصحة  ملف  مسئولي  الصحفيني  من  اإلعالم  الغالبية  أربعة  -  دارسي  فيماعدا 

فقط من إجمالي الصحفيني خريجي كليات أخرى غير اإلعالم، هي كليات احلقوق ودار 
وأن الصحفيني يف األغلب األعم تتراوح سنوات خبراتهم    -العلوم وكلية التربية لغة عربية

وتعتبر دراسة اإلعالم واخلبرة املتراكمة من األمور املهمة  سنة،    14سنوات إلى    3ما بني  
واملطلوبة من أجل حتقيق أكبر قدر من املهنية والفهم ألسس العمل اإلعالمي ومحددات 

 املسئولية االجتماعية مبا يسهم يف حتقيق تغطية متميزة ومعاجلة واعية ومختلفة.  

  مناقشة نتائج الدراسة: 
املتعم املقابالت  خالل  وموسعة  من  متعمقة  مناقشات  من  تتيحه  وما  الصحفيني  مع  قة 

  يتضح ما يأتي:
اإلجادة   - من  ملزيد  الصحفيني  احتياج  من  الدراسة  نتائج  أظهرته  ما  خالل  من 

الطبية،  واملراجع  والقواميس  العلمية  للتقارير  املتعمق  والفهم  األجنبية  للغات 
م مترجمني  أو  الترجمة  قسم  بني  تعاون  وجود  أهمية  يف  يتضح  تخصصني 

الدراسات األجنبية الطبية والتقارير   املؤسسات الصحفية، وذلك ألهمية متابعة 
العلمية الصحية املتخصصة، التي ال ميكن االستغناء عنها وتشكل جانًبا أساسًيا  
معاجلات   تقدمي  يف  الفعلية  املساهمة  أجل  من  وكذلك  اجلماهير،  وعي  لرفع 

الص للموضوعات  ومحدثة  ومتعمقة  الصحفيون-حية  شاملة  أوضح    - كما 
إليه  توصلت  وما  ذلك  اتساق  عبداخلالق    ونالحظ  إبراهيم  عبداخلالق  دراسة 

) من أن التقارير العلمية تأتي كآخر فن ينشر من الفنون الصحفية فيما  2016(
  يتصل باملوضوعات الصحية. 

أن  أن الصحفيني بالصحف املصرية يف املجمل العام لديهم دراية فعلية مبا ينبغي   -
االجتماعية   املسئولية  ضوء  يف  به  الصعوبات  –يلتزموا  يف  املشكلة  تكمن  ولكن 

التنفيذ العملي عند  الواقع  التي تبدو يف  وأثبتت املقابالت املتعمقة    -واملشكالت 
واملجتمع   املواطنني  نحو  بالتزاماتهم  الصحي  امللف  مسئولي  الصحفيني  وعي 

هذا يف  واألخالقيات  الضوابط  وبأهم  كون    والدولة  مع  ذلك  ويتسق  اإلطار، 
بامللف   العمل  يف  خبرة  ولديهم  اإلعالم  وأقسام  كليات  خريجي  من  أغلبهم 

  الصحي. 

والعالجات  - األمراض  على  يتم  واملتابعة  الصحفية  التغطية  يف  األكبر  التركيز 
بها   املتصلة  شك–واألدوية  بال  مهم  أمر  ليس    -وهو  اآلخر  اجلانب  على  ولكن 
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هناك تركيز على اجلانب املتصل بحوكمة القطاع الصحي واالستثمارات املتصلة  
ر يف  الرئيسة  النقاط  من  ذلك  باعتبار  الصحي  مصربالقطاع  ، 2030ؤية 

وباعتبار أن ذلك جزًءا ال يتجزأ من منظومة العمل الصحفي املهني يف ما يتصل 
  بتغطية املوضوعات الصحية ومتابعتها واالهتمام بها. 

كما أن هناك جزئية شديدة األهمية يف هذا األمر، وهي أن الصحافة الصحية   -
رين العلميني وبقطاع  كجزء من الصحافة العلمية حتتاج ملزيد من االهتمام باملحر 

الصحافة العلمية بشكل عام التصالها بالصحافة الصحية والتأثير املتبادل فيما  
  بينهما. 

املؤثرة على   - العوامل  املتعمقة مع الصحفيني، يتضح أن أهم  املقابالت  من خالل 
السياسة  يف  باألساس  تتمثل  الصحي،  امللف  يف  يقدمه  وما  الصحفي  عمل 

وسي للصحيفة  وإمكاناته،  التحريرية  الصحفي  وخبرة  وتوجهاتها  الدولة  اسات 
واألمراض  الصحي  بالوضع  اخلاصة  واحلقائق  اجلمهور  احتياجات  تأتي  بينما 

 Robin Vincent (2007)املنتشرة يف مرتبة تالية، وهو ما يتسق مع دراسة  
التي   بالضغوط  عملهم  يف  يتأثرون  الصحفيني  أن  نتائجها  أهم  من  كان  التي 

عليهم  وأن    متارس  الدوائية،  واملؤسسات  املصانع  من  أو  احلكومة  من  سواء 
االهتمامات التجارية والربح قد تطغى أحياًنا على تغطية القضايا واملوضوعات  

  الصحية مع جتاهل أسئلة الناس واهتماماتها فيما يتعلق بالصحة العامة.

الواقع   - إشكاليات  نتيجة  الصحية  املوضوعات  تغطية  يف  املوجود  يف القصور 
نتيجة   إشكاليات  وجود  مع  أيًضا  يتسق  املصرية  بالصحف  املهنية  املمارسات 

دراسة   يف  جاء  كما  املهنية،  املمارسات  يف  الواقعية   Amandaالتعقيدات 
Hinnant  )2017  :الصحية الصحافة  يف  اإلعالم  "منطق  حول   (

االجتماعية"  املحددات  تغطية  يف  واحلدود  اإلستراتيجيات 
الصحافة    Maksimainen (2017)  Heiniودراسة جودة  "حتسني  عن 

أن املحددات األيديولوجية أكثر تأثيًرا  الصحية: الثقة واجلاذبية مًعا"؛ إذ يتضح  
وأوضح   املتحدة،  بالواليات  الصحفية  البيئة  يف  التنظيمية  املحددات  من 

األمريكي الصحافة  يف  عملهم  يف  تقابلهم  التي  التحديات  أهم  أن  ة الصحفيون 
تتصل بالوقت وتعقيدات املوضوعات الصحية نفسها، كما أوضح الصحفيون أن  
ووسائل   بل  املختلفة  الصحف  املوضوعات بني  نفس  بتكرار  تتصل  هناك مشكلة 

و املتعددة،  إجنلترا  االعالم  من  الصحفيون  أوضح  كما  الصحية،  الصحافة  أن 
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فق وليس  للصحة  العامة  بالصورة  االهتمام  إلى  حتتاج  نتائج  وأمريكا  آخر  ط 
األبحاث الصحية، كما حتتاج إلى مساعدة اجلمهور على فهم املعلومات اجلديدة  
وكل ما يتصل بالصحة وتقدمي الدالئل ملا يتصل به؛ حتى يسهم بفاعلية يف توعية  

 اجلمهور واالهتمام باملنت املقدم أكثر من مجرد اإلثارة. 

اليومية  تكشف إجابات الصحفيني أن املشكلة احلقيقية تكمن   - يف كون األحداث 
الصحفيني   تستغرق  التي  هي  واملسئولني  الصحة  وزارة  وتصريحات  وبيانات 
وتستهلك وقتهم ومجهودهم األكبر، وبالتالي ال يضع الصحفي يف األغلب األعم  
خطًطا مستقبلية، وال تهتم كثير من الصحف بأمر الثقافة الصحية أو التوسع يف 

 يلية وتفسيرية.  معاجلة املوضوعات معاجلة حتل

أجمع الصحفيون على احتياجهم ملزيد من التعاون من املصادر، خاصة الرسمية،   -
املعلومة،   نشر  لسرعة  واحلاجة  الوقت  قيمة  املصادر  تتفهم  أن  الضروري  ومن 
ومن ثم تتعاون بسرعة مع الصحفي يف إتاحة املعلومات والتفاصيل، حتى ال يؤدي  

، وهذا أمر مهم حقيقة؛ حتى ال يجد املتربصون  تأخر املعلومة النتشار الشائعات
اجلمهور   وإرهاب  الشائعات  لنشر  فرصة  الفوضى  إشاعة  يحبون  من  أو 
من  أساس  لها  وليس  فيها  مبالغ  يكون  قد  إحصائيات  أو  بأرقام  واملواطنني 

 الصحة. 

اليومية  - األحداث  على  التركيز  من  الدراسة،  نتائج  أظهرته  فيما  تشابه  هناك 
الت املسئولة يف  واألخبار  للمصادر  الرسمية  والتصريحات  البيانات  تعتمد على  ي 

) جياد  علي  محمد  دراسة  أظهرته  وما  املصرية،  غلبة  2017الصحافة  من   (
الصحافة   يف  الصحية  للموضوعات  التغطية  على  واخلبري  التقريري  الطابع 

إبرا أمل  والتحليلية، وكذلك دراسة  التغطية االستقصائية  من  أكثر  هيم  العراقية 
) املوضوعات  2019حسن  تقدمي  يف  اإلخبارية  التغطية  غلبة  أظهرت  التي   ،(

 الصحية يف الصحافة املصرية وافتقارها للتحليل والتفسير.  

التركيز على موضوعات   - أهمية عدم  تبدو  الدراسة،  نتائج  أوضحته  ما  يف ضوء 
الصحفية الفنون  بني  التنويع  ينبغي  بل  فقط؛  اخلبرية  الناحية  من    الصحة 

املختلفة، وتقدمي مزيد من املعاجلات االبتكارية التي تتسق مع التنافسية املوجودة  
املعلومات   تكنولوجيا  إمكانات  تطور  ومع  اإلعالمية،  الوسائل  مختلف  بني 
أكثر  تتصل  التي  املتكررة،  الصحية  املوضوعات  على  التركيز  وجتنب  واالتصال، 
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وجم الصحية  واألطعمة  الرشاقة  مثل  أكبر  بالسيدات،  بنسبة  وغيره،  البشرة  ال 
     من التركيز على غيرها من املوضوعات التي حتتاج إليها بقية الفئات.   

بالصحف   الصحية  للموضوعات  ومتعمقة  شاملة  تغطية  لتطوير  الدراسة  رؤية  خامًسا: 
املصرية مبا يتسق وحتقيق املسئولية االجتماعية، وتعتمد على عدة جوانب نوضحها فيما 

  يأتي:
التركيز على اجلوانب املتصلة بحوكمة القطاع الصحي واالستثمارات    انب األول: اجل

بها،  املتصلة  واألدوية  والعالجات  األمراض  جانب  إلى  الصحي،  بالقطاع  املتصلة 
، إذ ينبغي أن تلتزم الصحافة 2030باعتبار ذلك من النقاط الرئيسة يف رؤية مصر  

لنظري وفًقا  املجتمع  جتاه  معينة  بالتزامات  االجتماعية؛ بالقيام  املسئولية  ة 
الدولة  توجهات  يدعم  وما  يهمه  ما  تقدمي  يف  املجتمع  أمام  مسئولون  فالصحفيون 

  اإليجابية نحو التطوير. 

الثاني: املوضوعات   اجلانب  أساليب جديدة يف طرح  التفكير يف  األهمية مبكان  من 
الصحة   قضايا  مبعاجلات  يتصل  فيما  اجلسدية  فقط  وليس  النفسية  الصحية 

النفسية ألهميتها وم باألمراض  يتصل  ما  كل  وتتابع  الصحف  تغطي  وأن  وضوعاتها، 
شاملة  صحية  تغطية  توفر  بحيث  النفسية،  األمراض  كم  تزايد  مع  العصر  هذا  يف 

 ومتكاملة ومتوازنة ملختلف القضايا الصحية يف هذا اإلطار.

يف املجال الصحي االهتمام بنشر األبحاث والدراسات العلمية املهمة     اجلانب الثالث:
والصادرة عن جهات أكادميية مصدر ثقة، سواء محلية أو عاملية، مع مراعاة النشر  
بلغة صحفية مفهومة للقارئ، ـويف هذا اإلطار يبدو من األهمية مبكان تدعيم فكرة  
الصحية   املعلومات  مراجعة  تتم  بحيث  مؤسسة صحفية،  بكل  علمي  مستشار  وجود 

وتدقيقه الدقيقة  الصحفية والعلمية  واملؤسسة  الصحفي  يحمي  وذلك  النشر،  قبل  ا 
 واجلمهور من أية معلومات غير دقيقة، أو تنشر طبًقا لفهم خاطئ لها. 

الرابع: كأولوية    اجلانب  ووضعها  االهتمام،  من  مزيد  الصحية  املوضوعات  إعطاء 
واالجتماعية   السياسية  املوضوعات  بقية  بجانب  الصحفية،  األجندة  ضمن 

 ، والعمل على إبرازها مبزيد من الصور اإليضاحية والفيديوهات.  واالقتصادية 

من األهمية مبكان التفكير يف ضرورة وجود خطط مسبقة سنوية    :اجلانب اخلامس
أو نصف سنوية بالصحف تتضمن رؤية شاملة ومتعمقة ملا سيتم مناقشته وتقدميه 
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املهني   العمل  أساس  فذلك  ومعاجلته؛  ومتابعته  تغطيته  يضيف  وكيفية  الذي  املتميز 
 للقارئ وللمجتمع ويحقق التطوير املنشود. 

إيالء مزيد من االهتمام بالدورات التي تقدم للصحفيني من خالل    اجلانب السادس:
بوزارة  اإلعالمي  املكتب  املهمة  بتلك  يقوم  أن  املمكن  ومن  نفسها،  الصحة  وزارة 

ملني يف ملف الصحة يف الصحة، بحيث يقدم عدًدا من الدورات تفيد الصحفيني العا
كيفية االعتماد على أهم املصادر العلمية الطبية، وأسس الترجمة العلمية الصحيحة  
على  األمر  هذا  يف  الصحفيني  اعتماد  من  بدال  الصحي،  القطاع  يف  واملنضبطة 
شركات األدوية التي تقدم بعض الدورات ومن ثم قد يؤثر ذلك فيما يكتبه ويناقشه 

للمسئولية    الصحفي؛ فال يتحقق الرئيسة  املبادئ  والتوازن وهما من  املوضوعية  فيه 
والنواحي   الصحية  املوضوعات  يف  التعمق  عدم  إلى  أحياًنا  اللجوء  أو  االجتماعية، 
والدقيقة  العلمية  باجلزئيات  شامل  إملام  أو  خبرة  وجود  لعدم  بها  املتصلة  العلمية 

 املختلفة املتصلة باملوضوع.  

السابع واهتماماته  مزيد    :اجلانب  سماته  ملعرفة  اجلمهور  بدراسة  االهتمام  من 
واحتياجاته، وإعطاء الفرصة للجمهور لكي يحدد أولويات املوضوعات الصحية التي  
حاجات   لتحديد  دقيقة  علمية  أساليب  الصحف  تبني  وضرورة  اهتمامه،  تثير 

املمكن اجلمهور، أو االعتماد يف ذلك على مراكز بحثية متخصصة، إلى جانب أنه من  
أن تقوم وزارة الصحة والهيئات واملؤسسات احلكومية املختلفة بطرح مسابقات دورية 
من   يزيد  الذي  األمر  مبسط،  بشكل  معلومات  طرح  أو  صحية  موضوعات  تتناول 

  مستوى الوعي الصحي لدى اجلمهور. 

الثامن الصحافة   :اجلانب  وحتقيق  شاملة  تغطية  تطوير  على  احلرص  إطار  يف 
اال كليات  وظيفتها  يف  األكادمييني  بني  الفجوة  جتسير  على  العمل  ينبغي  جتماعية، 

وأقسام اإلعالم من ناحية وبني الصحفيني املمارسني للعمل املهني بالصحف املصرية  
الصحفية   واخلدمة  للمنتج  ودراسات  للجمهور  دراسات  تطوير  يتم  حتى  املختلفة؛ 

املشتركة، والعلمية  املهنية  اخلبرة  امللف    باالعتماد على  الصحفية يف  فتقدم اخلدمة 
 الصحي بالصحافة وفًقا الحتياجات اجلمهور الفعلية. 

ضرورة اهتمام املؤسسات الصحفية على اختالفها ونقابة الصحفيني   :اجلانب التاسع
الصحي  بامللف  العمل  يتأثر  ال  حتى  واملكافآت،  والبدالت  الصحفيني  رواتب  مبسألة 

البح-حتديًدا   هذا  اهتمام  الطبية   -ثمحور  واملراكز  األدوية  شركات  مع  بعالقات 
  اخلاصة وغيره، فيتم النشر خلًطا بني العمل اإلعالمي واإلعالن. 
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العاشر: الصحية   اجلانب  التوعية  مكثفة حلمالت  معاجلة  اجلهد يف  من  مزيد  بذل 
ملكافحة األمراض، خاصة تلك التي تتبناها الدولة لرفع مستوى الوعي الصحي بني  

  ملجتمع. أفراد ا

وبالنظر إلى تلك اجلوانب التي تتضمنها الرؤية البحثية للتطوير، جند أنها تتسق مع  
مصر   رؤية  تستهدفه  ما  ومع  االجتماعية  املسئولية  ما 2030مبادئ  مع  وكذلك   ،

) الصحي  بالشأن  املهتمة  الدولية  املنظمات  إليه  االقتصادي تهدف  التعاون  منظمة 
حددت اخلطوات التي يجب  التي  والتنمية، ومنظمة الصحة العاملية، والبنك الدولي)،  

إلى  باتخاذها،  والعاملون يف املجال الصحي  أن تسارع احلكومات والهيئات الصحية 
التي  الصحية،  الرعاية  جودة  حتسني  أجل  من  أنفسهم  واملرضى  املواطنني  جانب 

إلى وجو الفعالة يف قرارات  أشارت  املواطنني وإطالعهم من أجل املشاركة  ب متكني 
مجتمعاتهم   احتياجات  لتلبية  للرعاية  جديدة  مناذج  تصميم  ويف  الصحية،  الرعاية 
املرضى  مع  يتعاملوا  أن  الصحية  الرعاية  مجال  يف  العاملني  على  ويتعني  املحلية، 

إل واستخدامها  البيانات  بتوفير  يلتزموا  وأن  الصحية كشركاء،  الرعاية  فاعلية  ثبات 
وسالمتها، وهو ما يتسق مع ما أشرنا إليه من ضرورة تعاون املصادر يف سرعة توفير  

 .املعلومة ومزيد من االهتمام مبعرفة االحتياجات احلقيقية للجمهور
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