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تســعى الدراســة للتعــرف علــى دور البرامــج الطبيــة يف إمــداد وتثقيــف اجلمهــور املصــري باملعلومــات، كذلــك 
ــور يف البحــث عــن  ــي يســتخدمها اجلمه ــج، والطــرق الت ــة املســتخدمة يف هــذه البرام ــب الفني ــى القوال ــرف عل التع
ــك  ــى املعلومــات والبحــث عــن املعلومــات عبرهــا، كذل ــا يف احلصــول عل املعلومــات عبرهــا، ومــدى اعتمادهــم عليه

ــور. ــة نظــر اجلمه ــًا مــن وجه ــر البرامــج تفضي ــى أكث التعــرف عل

ــة قوامهــا 400 مفــردة مــن محافظــات القاهــرة  ــة عمدي ــى عين ــي عل واســتخدمت الدراســة منهــج املســح امليدان
ــاث مســتويات  ــى ث ــة، ومت تقســيم هــذه املحافظــات إل ــزة والقليوبي ــة يف محافظــات القاهــرة واجلي ــرى املتمثل الكب

ــع، متوســط، منخفــض. مرتف

وقد خلصت الدراسة لعدة نتائج من أهمها:

ــة، و  ــم الصحي ــات تفيدهــم بحياته ــرى أن هــذه البرامــج متدهــم مبعلوم ــور ي ــن اجلمه 1 - أن نســبة %41.2، م
ــة بشــكٍل عــاٍم. ــا تســهم يف رفــع مســتوى ثقافتهــم الصحي ــى أنه %38.85، أكــدوا عل

2 -  أن نســبة %36، مــن اجلمهــور يعتبــر البرنامــج الطبــي املصــري )الدكتــور( مــن أكثــر البرامــج املفضلــة بالنســبة 
لهــم، و %33.5، يعتبــر البرنامــج الطبــي األجنبــي )the doctors( مــن البرامــج املفضلــة بالنســبة لهــم.

3 - كذلــك كان مــن أهــم نتائــج الدراســة ارتفــاع مســتوى الوعــي الصحــي للذيــن يشــاهدون هــذه البرامــج بنســبة 
 .71%

الكلمات املفتاحية: اإلعام الصحي، البرامج الطبیة، التماس املعلومات الصحية. 

The study seeks to identify the role of medical programs in providing the Egyptian 
audience with information and educating them, as well as to identify the technical 
templates used in these programs and the methods used by the audience to seek 
information through them and their reliance on them to obtain and Seeking infor-
mation through these programs and identifying the most popular programs for the 
audience. 

This study used the field survey methodology which applied in 400 a deliberate 
sample of Egyptian audience from Cairo, Giza and Al-Kalubia Governorate also used 
the theory of information seeking and Dependency on media.

The study concluded several results, the most important of which are:
1. 41.2%، of the audience believe that these programs provide them with informa-

tion about their healthy lives, and 38.85%، believe that the medical programs con-
tribute to raising the level of their health culture in general.

2. 36%، of the audience considered The Egyptian medical program is one of the most 
popular programs for them and 33.5%، is considered the foreign medical program 
the doctors of their favorite programs.

3. The cognitive level of health awareness of those who watch these programs in-
creased by 71%.

Keywords: Information health seeking, medical tv programs.

ملخص الدراسة
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تعد وسائل اإلعالم املصدر الرئيس للجمهور يف استيفاء املعلومات واألخبار فيما 
يخص كل اجلوانب سواًء كانت طبية أو سياسية وغيرها من اجلوانب.. هذا االعتماد على  
على   حتققه  الذي  وبالتأثير  التكنولوجي،  االتصال  وسائل  بتطور  تطور  اإلعالم  وسائل 
األفراد سواًء كانت آثارًا مباشرة أو مستترة، وسواء كانت آثارًا سلوكية أو معرفية، ومع أن 

، إال أن الدراسات العلمية لم تنِف وجود هذا هماطبيعة هذا التأثير ومداه لم يتم حتديد
التأثير الذي يعد سبًبا ليس العتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم فحسب، بل أدى إلى  

 حث عن املعلومات الصحيحة من وجهه نظرهم عبر وسائل اإلعالم.سعيهم للب
فيها  تتداخل  إذ  مركب  شيء  واالتصال  اإلعالم  بوسائل  والتأثر  التأثير  وعملية 
الثقايف،  وتشكيله  واالقتصادية  االجتماعية  وبنيته  اإلنسان  شخصية  مثل:  كثيرة  عوامل 

من وغيرها  املجتمع  يف  االجتماعي  الضغط  قوى  نفوذ  أن   كذلك  غير  املختلفة،  العوامل 
وسائل اإلعالم تستطيع أن حتدث تغييًرا معرفًيا لدى اجلمهور متى استطاعت أن توظف  
بحسب   املنشود  املعريف  بالتغيير  يعجل  متناغم  واحد  إيقاع  وتوجهها يف  السابقة  العوامل 

 االجتاه الذي تريده ضد ما هو قائم ومناقض له أو مع ما هو قائم وداعم له. 
إبقاءها يف  التأثير واالعتماد وسعي وسائل اإلعالم على  ونتيجة لوجود عمليتي 
مواكبة  ضرورة  عليها  ُفرض  فلقد  للمعلومات،  بحثهم  يف  أولية  كمصادر  الناس  أولويات 
القضايا واملوضوعات اخلاصة باملجتمع، ويف وسائل االتصال نفسها مما أدى إلى إحداث 

ككل وانسلخ منه اإلعالم املتخصص، والذي بدوره تفرع    تغييرات جذرية يف اإلعالم العام
املتخصص   اإلعالم  ذلك  ومن  منه،  اجلمهور  احتياجات  حسب  على  وذلك  فروع،  لعدة 
تشهد   أصبحت  والتي  الطبية،  البرامج  حتته  يندرج  والذي  الصحي،  أو  الطبي  اإلعالم 

تقتصر على معلومات مباشرة يقد للتغيير فلم  مواكًبا  للجمهور  تطورًا هاًئال  الطبيب  مها 
احلوارية   البرامج  قالب  استخدمت  بل  بني    Talk Showsفحسب،  التواصل  يتم  وفيها 

على   والعضوية  والنفسية  الصحية  مشاكلهم  لعرض  والسماح  واجلمهور  باالتصال  القائم 
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الهواء ومعرفة رأي األطباء بها، وكيفية وضع حل لها، كما تستعني بعضها بالصور وفقرات  
واألسئلة التفاعلية بغرض توصيل فكرة أو قضية معينة للجمهور بشكل محبب   املسابقات

وبطريقة جاذبة، كما تعد هذه البرامج مهمة؛ ألنها أحد أهم مصادر نشر الوعي الصحي  
والثقافة الصحية وتصحيح عادات وسلوكيات اجلماهير وحتثهم على املشاركة اإليجابية  

 مشاكلهم الصحية اخلاصة بهم. يف حل املشكالت الصحية ملجتمعاتهم و
اجلمهور   اعتماد  على  بناًء  امليدانية،  الدراسة  نتائج  عرض  مت  البحث  هذا  ويف 
املعلومات  على  الفضائية يف احلصول  القنوات  املقدمة يف  الطبية  البرامج  على  املصري 
الصحية، وكذلك حرص اجلمهور على التماس املعلومات منها؛ وذلك للتعرف على دورها 

 دادهم باملعلومات الصحية. يف إم

  أوًال: مشكلة الدراسة:

مختلف   على  التليفزيوني  البث  من  بها  بأس  ال  مساحة  الطبية  البرامج  حتتل 
من  البرامج  هذه  تشهده  الذي  التكنولوجي  التطور  ظل  ويف  العربية،  الفضائية  القنوات 

نالت الراهنة  القضايا الصحية  البرامج   حيث اإلخراج واإلعداد واملضمون ويف ظل  هذه 
 اهتمام اجلمهور.  

واستطاعت البرامج وخصوًصا األجنبية أن حتقق نسب عالية من املشاهدة على  
اجته   بينما  البرامج،  إلى عرض هذه  العربية  الفضائيات  بعض  دفع  العالم؛ مما  مستوى 
البعض اآلخر إلى تقدمي نسخ عربية منها، وترجع أهمية هذه البرامج ألنها من أحد أهم  

در املعلومات التي تساعد يف نشر الوعي الصحي والسلوكيات الصحية اإليجابية بني  مصا
 اجلمهور املصري.  

الذي تقوم به هذه  الدور  التعرف على  البحثية يف  يف ضوء ذلك تتحدد املشكلة 
البرامج يف إمداد اجلمهور املصري باملعلومات الالزمة، وتثقيفه والتعرف على الطرق التي  

 مهور أثناء بحثه عن املعلومات عبرها، ومدى اعتمادهم عليها. يستخدمها اجل
 ثانًيا: أهمية الدراسة: 

القنوات  -1 على  وانتشارها  عددها  زيادة  بعد  وخاصة  الطبية  البرامج  دراسة  أهمية 
 الفضائية العربية.

الوعي  -2 يف  تؤثر  معلومات  عرض  يف  تسهم  التي  الطبية  البرامج  دور  على  التعرف 
 سلوكيات اجلمهور وممارساتهم الصحية والطبية بحياتهم. الصحي وتؤثر يف 

معرفة مستويات اعتماد اجلمهور على البرامج الطبية كمصدر من مصادر املعلومات   -3
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 الصحية. 
 معرفة أساليب التماس اجلمهور للمعلومات الصحية عبر البرامج الطبية. -4

 الدراسة: أهداف: ثالًثا
 البرامج يف إمداد اجلمهور باملعلومات. رصد الدور الذي تؤديه هذه  -
 التعرف على معدل التعرض لهذه البرامج ومدى اهتمامه وانتظامه يف التعرض لها.  -
 حتليل أشكال التماس اجلمهور للمعلومات الصحية عبر هذه البرامج.  -
 رصد مدى اعتماد اجلمهور عليها يف إمدادهم باملعلومات الكافية. -
ا - ودوافع  أسباب  على  على  التعرف  للحصول  الطبية  البرامج  على  اجلمهور  عتماد 

 املعلومات الصحية. 
التعرف على تأثيرات اعتماد اجلمهور على البرامج الطبية للحصول على املعلومات   -

 الصحية. 
الوعي   - ومستوى  البرامج  لهذه  التعرض  معدل  بني  العالقة  وقوة  شكل  استنباط 

 الصحي والطبي لدى اجلمهور. 

 : للدراسة ريالنظرابًعا: اإلطار 
تعتمد هذه الدراسة يف إطارها النظري وحتليل نتائجها على نظرية التماس املعلومات  

Information Seekingاالعتماد على وسائل اإلعالم  ، ونظريةDependency Theory . 

 Information Seekingنظرية التماس املعلومات 
عام   إلى  النظرية  نشأة  الدراسات   1948ترجع  مئات  الباحثون  قدم  حيث  م، 

املعلومات التماس  بعملية  إلى  (1)اخلاصة  الفعالة  األنظمة  ومطورو  مصممو  سعى  وقد   ،
املجاالت   البحث عن نظرية تساعدهم يف تعميم نظام متكامل أو جزء من نظام وإحدى 

الت الهدف هو  الذي يدرس  التي اجتهوا نحوها لتحقيق هذا  املعلومات، وهو املجال  ماس 
 . (2)استخدام وتفضيل مصادر وقنوات معلومات محددة 

وقد تطورت بحوث التماس املعلومات من االعتماد على أساليب كمية فقط إلى  
املختلفة   باخللفيات  املعلومات  ملتمس  سلوك  ربط  أبرزها  كيفية،  بأساليب  االستعانة 
واسترجاع   العلمية،  الوثائق  الستخدام  األكادميية  األسباب  وخاصة  املعلومات،  ملتلمس 

حيث تهتم نظرية التماس املعلومات باختبار   (3)جرافية،املعلومات من قواعد البيانات البيلو
 االحتياجات املعلوماتية.

اإلعالم  وسائل  من  املعرفة  نظريات  من  واحدة  املعلومات  التماس  نظرية  وتعد 
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التي ظهرت يف السبعينات؛ بهدف التقصي على أثر وسائل االتصال يف املعرفة من خالل  
، وهي تعد من (4)قائم باالتصال أو الرسالة اإلعالميةاالهتمام مبتلقي االتصال بدًال من ال

من   املعلومات  عن  بحثه  يف  الفرد  سلوك  ودراسة  بتفسير  تهتم  التي  النظرية  املداخل 
املختلفة االتصال  حتركهم    ،مصادر  التي  والدوافع  السلوك  هذا  يف  تؤثر  التي  والعوامل 

. وبالتالي فإن هذه النظرية  ألجل ذلك، والتعرف على العوامل التي تؤثر يف هذا السلوك
 (5)بدًال من القائم باالتصال أو الرسالة اإلعالمية. تستهدف متلقي االتصال

استقصاء   عملية  أنه  على  مبسط  بشكل  املعلومات  التماس  تعريف  ميكن 
نتيجة   االلتماس  يكون  أن  وميكن  املعلومات،  محتوى  وتطبيق  ومتييز  واسترجاع 

كتشاف عن طريق الصدفة؛ ولذلك فإن املعلومات التي يتم  الستراتيجيات معينة أو يتم اال
 (6).التماسها من املمكن قبولها أو رفضها

ويف تعريف آخر: عملية التماس املعلومات هي عبارة عن عملية تركز على حاجة  
األشخاص لتغيير حالتهم املعرفية الراهنة حيث إنها عملية مقصودة يشترك فيها األفراد  

 (7).أي شيء ميكن أن يغير من معرفتهم بهدف الوصول إلى 
عن   البحث  "عملية  أنها  املعلومات  التماس  عملية  ويلسون  عّرف  وقد  هذا 
إلى   تهدف  أنها  أي  املعلومات،  ملتمسي  ترضي  التي  األهداف  بعض  أجل  من  املعلومات 

 (8).كسب معلومات معينة من خالل مصادر معلوماتية ُمختلفة
املع حالتهم  لتغيير  األفراد  حاجة  إلى  املعلومات  التماس  عملية  رفية  وتشير 

الوصول   األفراد بهدف  فيها  ينخرط  الراهنة، فااللتماس هنا عملية مقصودة  واإلدراكية 
 (9).إلى املعلومات التي ميكن أن تغير معارفهم

للتعرض   األفراد  ميل  أن  مؤداها:  فرضية  اختيار  إلى  النظرية  هذه  وتسعى 
 )10(.لراهنةاالنتقائي لألفراد يجعلهم يختارون املعلومات التي تؤيد اجتاهاتهم ا

 Dependency Theoryنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم 
ترجع بدايات نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم إلى أنها أتت من نفس منظور  
نظرية االستخدامات واإلشباعات، فكلتا النظريتني تنظران إلى وسائل اإلعالم من منظور  

أهداف   بني  العالقة  مؤكدتني على  اإلعالماجتماعي  وأهداف وسائل  أن  (11)الفرد  ، غير 
عام   يف  كانت  للنظرية  التاريخية  منظور    1974البداية  بعنوان  بحثية  ورقة  خالل  من 

وساندرا   The Information Perspectiveاملعلومات   ديفلير،  ميلفن  للباحثني 
ط، بل يجب  روكيتش والتي فيها َدَعَوا إلى عدم النظر إلى وسائل اإلعالم كوسائل إقناع فق 

أن ينظروا إلي اإلعالم كنظام للمعلومات وأن قوته مستمدة من كونه ليس معزوًال عن بقية  
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األنظمة األخرى ألنهم يعتمدون عليه واألفراد كذلك تعتمد عليه وعلى مصادر املعلومات 
 )12(.التي يتحكم بها

ثير املعريف  ووفًقا للنظرية فإن قدرة وسائل اإلعالم على حتقيق قدر أكبر من التأ
والعاطفي والسلوكي سوف تزداد عندما تقوم هذه الوسائل بوظائف نقل املعلومات بشكل 
املجتمعات،   يف  التي حتدث  االستقرار  وعدم  والتغيير  الصراع  فترات  يف  ومكثف  متميز 
وتفترض أنه كلما زادت التغييرات واألزمات يف املجتمع زادت حاجته للمعلومات والتوجيه  

الق هذه وتأكيد  مثل  ويف  عنها  والبحث  للمعلومات  احلاجة  استثارة  إلى  يؤدي  مما  يم؛ 
الظروف يصبح اجلمهور أكثر اعتماًدا على ما تقدمه وسائل اإلعالم من معلومات يف هذا 

العام على وسائل اإلعالم وبني  (13)املجتمع ، حيث توجد عالقة مباشرة بني كم االعتماد 
 يف فترة معينة.  درجة تأثير هذه الوسائل وأهميتها

النظام   بني  العالقة  يف  اإلعالم  وسائل  تأثير  يكمن  أنه  النظرية  تفترض  كما 
االجتماعي األكبر ودورها يف هذا النظام وعالقات اجلمهور بها، وحتدث التأثيرات ليس 
بسبب وسائل اإلعالم واملصادر القوية التي تفرض هذه التأثيرات، ولكن بسبب أن وسائل 

بطريقة معينة يف إطار نظام اجتماعي معني؛ لتلبية حاجات ورغبات معينة اإلعالم تعمل  
املتغير   اإلعالم هي  وسائل  معلومات  على  اجلمهور  اعتماد  درجة  أن  كما  معني،  جلمهور 

 الرئيس يف فهم متى ِولَم تغير معتقداته وشعوره وسلوكه؟ 
اإل الفرد حاجاته من وسائل  أشبع  كلما  أن  للنظرية  ووفًقا  عالم أصبحت  مبعنى 

هذه الوسائل تشكل دورًا مهًما يف حياته، ومن ثم يكن لها تأثير كبير عليه، وكذلك احلال  
 بالنسبة للمجموعات واملجتمع، وبالتالي يعاد تشكيلها ودورها باملجتمع يصبح محورًيا. 

 خامًسا: الدراسات السابقة:    
الدراسة،  مبوضوع  املرتبط  العلمي  التراث  على  واالطالع  املراجعة،  خالل  من 

الدراسات السابقة يف محورين: املحور األول واخلاص بالدراسات اإلعالمية، ميكن عرض  
الثاني:   الصحية. واملحور  باملعلومات  إمداد اجلمهور  تناولت دور وسائل اإلعالم يف  التي 

 تناولت البرامج الصحية.  وهو الدراسات اإلعالمية التي
ومت تطبيقها على   2018حتى    2007جاءت هذه الدراسات يف الفترة الزمنية من  

 إذاعة وتليفزيون).  -عينة من وسائل اإلعالم (صحافة
أوًال: الدراسات التي تناولت دور وسائل اإلعالم يف إمداد اجلمهور  

 باملعلومات:
: سعت الدراسة للتعرف على مدى إسهام التليفزيون (14))2018دراسة كهينة سالم (
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الثدي   املبكر ضد سرطان  الكشف  أجل  والتحسيس؛ من  التوعية  العمومي يف  اجلزائري 
من خالل حتليل ثالث حلقات من برنامج حصة إرشادات طبية التي تبث أسبوعًيا على  

بني   ما  تقع  زمنية  فترة  يف  اجلزائرية  الثالثة  ى  وحت  29/9/2016القناة 
، وقد تضمنت هذه احللقات الثالثة أسباب اإلصابة باملرض وأعراضه  26/10/2017

وأهمية   الوقاية،  أو   الكشفوطرق  اإلصابة  بعد  واحلياة  العالج  وطرق  للمرض  املبكر 
العالج من املرض، واعتمد البرنامج على استماالت عاطفية من خالل شهادات املصابات  

أو بالريبورتاج، وكذلك يعتمد على استماالت عقلية من باملرض سواء احلاضرات بالبالتوه  
خالل املعلومات التي يقدمها األطباء املتخصصون إلى جانب استماالت تخويفية كمداخل 
الشخصيات  من  األطباء  إلى  باإلضافة  املرضى،  وكان  املتلقني،  على  والتأثير  لإلقناع 

ال القوالب  مقدمة  يف  احلوار  وجاء  بالبرنامج،  يليه  املشاركة  بالبرنامج،  املستخدمة  فنية 
 الريبورتاج والبورتريه ووسائل التواصل االجتماعي. 

 ) محمد  الزهراء  دور    (15):)2018دراسة  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
املراهقني،   لدى  الصحي  الوعي  تنمية  يف  بوك  الفيس  مواقع  على  الصحية  الصفحات 

لتحليلي وامليداني؛ وذلك بتطبيق حتليل  واستخدمت الدراسة منهج املسح بالعينة بشقيه ا
صحتي    –املضمون لعينة من الصفحات الصحية على موقع الفيس بوك (التفاح األخضر  

طبية    – معلومة  يوم  من  DMIكل  الفترة  خالل  ، 31/3/2017إلى    1/3/2017) 
قوامها   عينة عمدية  على  بجامعتي    400وبالتطبيق  األولى  الفرقة  من طالب   6مفردة 

صحية  أكتوبر   معلومات  على  احلصول  جاء  الدراسة:  نتائج  أهم  وجاءت  شمس،  وعني 
ثقافتهم   زيادة  يليها  الصحية  للصفحات  التعرض  أسباب  من  األولى  املرتبة  يف  عامة 
الصحية ثم املساعدة يف حل بعض املشكالت الصحية، وأن أهم املوضوعات التي تطرحها  

لبشر والشعر ثم األمومة والطفولة، جاء الصفحات عينة الدراسة التغذية، يليها مشاكل ا
للمعلومات  كمصدر  الصحية  الصفحات  عليها  اعتمدت  التي  للمصادر  األولى  املرتبة  يف 
نتائج   وأشارت  واملجالت،  واجلرائد  والطبية  الصحية  األبحاث  يليها  املختص  الطبيب 

ية الفصحى،  الدراسة التحليلية أن اللغة املستخدمة يف نشر املضمون الصحي اللغة العرب
املوضوعات   أن  خلصت  كما  مًعا،  واإلجنليزية  العربية  الثالثة  املرتبة  ويف  العامية،  يليها 
والسمنة   العامة  والصحة  التغذية  هي  الدراسة  عينة  املبحوثني  لدى  املفضلة  الطبية 
املراهقني   استخدام  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  وأثبتت  والنحافة.. 

الذكور واإلناث  للصفحات الص الوعي الصحي لديهم وعدم وجود فروق بني  حية وتنمية 
 يف معدل متابعة الصفحات الصحية على الفيس بوك. 
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سعت الدراسة للتعرف على مدى تأثير    Koch (2017) ,K. ,Witzel(16) :دراسة  
اجلراحية   للعمليات  اخلاضعني  املرضى  لدى  اخلوف  مستويات  على  الطبية  الدراما 
الفعلي   والواقع  اإلعالم  وسائل  يف  معروض  هو  كما  الواقع  إن  حيث  االختيارية، 
التليفزيونية   البرامج  وأن  مختلفان،  عاملان  أنهما  على  دائًما  تصوره  يتم  ال  للمستشفيات 
الطبية تقدم عمليات مثيرة تهدد احلياة يف كثير من األحيان أكثر مما حتدث يف الواقع 

يشاهدون مثل هذه العروض بشكل متكرر على االعتقاد بأن   وقد يتم حث املرضى الذين
املقابلة   منهج  الدراسة  وطبقت  خطيرة  األحيان  من  كثير  يف  حتى  الروتينية  العمليات 

ملقابلة   موحد  استبيان  صحيفة  إلى   162باستخدام  جاءوا  الذين  املنزل  يف  مريًضا 
ومتت مقابلتهم قبل يوم أو املستشفى إلجراء عملية جراحية اختيارية يف مستشفى أملاني  

يومني من العملية وقبل اخلروج من املستشفى بفترة قصيرة، وجود عالقة ارتباطية ذات  
داللة بني مستويات التعليم والعمر واجلنس من ناحية وعادات املشاهدة من ناحية أخرى،  

من   يقرب  ما  بني  50وأبلغ  ارتباطية  عالقة  وجود  كذلك  ذي صلة،  قلق  مستوى  عن   ،%
ستويات اخلوف وعادات مشاهدة التليفزيون. وكان مستوى اخلوف قبل اجلراحة أعلى  م

عاًما، وأقل من ذلك بكثير يف الفئة العمرية التي تزيد    40يف الفئة العمرية التي تقل عن  
قبل   70عن   املرضى  خوف  من  تزيد  الطبية  التليفزيونية  البرامج  مشاهدة  وأن  عاًما، 

 اجلراحة. 
(دراسة   الرحمن  عبد  دور    (17):)2016فاطمة  وحتليل  رصد  الدراسة  استهدفت 

اخلصائص   ومعرفة  الصحية  باملعلومات  املصرية  املرأة  إمداد  يف  اإللكترونية  املواقع 
والسمات واالهتمامات اخلاصة بجمهور املرأة املصرية التي تتعامل مع هذه املواقع، وذلك 

 450عينة طبقية من النساء املصريات قوامها  من خالل استخدام منهج املسح امليداني ل 
سنة فأعلى واملقيمات يف محافظات   18مفردة من اإلناث البالغات الالتي تبلغ أعمارهن  

أبرز   جاءت  أهمها:  من  نتائج  لعدة  الدراسة  وتوصلت  سويف.  وبني  والدقهلية  القاهرة 
تي الصحية يف املرتبة  دوافع استخدام املرأة للمواقع اإللكترونية الصحية لتزيد من ثقاف

بنسبة   الترتيب  68.2األولى  يف  الصحية  باملواقع  العينة  معرفة  مصادر  أبرز  وجاءت   ،%
%، البحث بشكل عفوي يف أثناء استخدامي لشبكة اإلنترنت عموًما، 73.6األول وبنسبة  

املرأة   جمال  هي  املواقع  هذه  يف  العينة  أفراد  يفضلها  التي  املوضوعات  أهم  وجاءت 
%، وجاءت بنسبة 73.8%، يليها موضوعات التغذية الصحية بنسبة  76.2اج بنسبة  واملكي

الصحي   باألكل  املتصلة  واملوضوعات  والرشاقة  بالرياضة  اخلاصة  املوضوعات  متساوية 
الصحية  67.3بنسبة   اإللكترونية  املواقع  تلك  عاجلتها  التي  القضايا  أهم  وجاءت   ،%
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بنسبة   الشعر  وتساقط  البشرة  وجود  72.7قضايا  الدراسة  نتائج  أهم  من  كان  كما   ،%
لهذه  التعرض  ودوافع  الصحية  اإللكترونية  للمواقع  التعرض  معدل  بني  ارتباطية  عالقة 
املواقع، كما أثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباطية بني مدى ثقة املرأة املصرية وإمدادها 

فروق ذات داللة بني  باملعلومات الصحية نتيجة التعرض لها كذلك أثبتت الدراسة وجود  
 املتغيرات الدميوجرافية ودوافع تعرض املرأة املصرية لهذه املواقع.

إبراهي وحمزة  املأمون  محمد  حتليل   (18))2015(م  دراسة  إلى  الدراسة  سعت 
املزمن   الدم  ضغط  مبرض  واخلاصة  بوك  الفيس  على  املفتوحة  املجموعات  مضمون 

نشاط ومستوى  أعضائها  وحجم  أهدافها  واستخدمت وحتليل  إنشائها،  من  والهدف  ها 
، وقد خلصت  2014الدراسة منهج املسح بشقه التحليلي لهذه املجموعات على مدار عام 

الوعي   خلق  هو  املجموعات  هذه  إنشاء  من  الهدف  أن  أهمها:  من  نتائج  لعدة  الدراسة 
بنسبة   الصحي  الوعي  وتنمية  باملرض  ضغط  59.9الصحي  مرضى  لدعم  وأنشئت   ،%

 %.11.2من وتقدمي الرعاية الصحية بنسبة الدم املز
) قاسم  علي  حسن  دور    (19) :)2013دراسة  وحتليل  رصد  إلى  الدراسة  سعت 

الفضائيات يف معاجلة قضايا الصحة العامة للمرأة املصرية والتعرف على معدل التعرض  
وقياس مدى   املرأة بشكل خاص،  لبرامج  والتعرض  االستفادة من للتليفزيون بشكٍل عاٍم، 

قوامها  عينة  على  بالتطبيق  وذلك  الصحية،  باملوضوعات  واهتمامها  البرامج  مشاهدة 
من    600 األعمار  ذوات  املصريات  اإلناث  من  توصلت    50إلى    18مفردة  وقد  سنة، 

للتليفزيون   اليومي  التعرض  ملعدل  واضح  ارتفاع  وجود  أهمها:  من  نتائج  لعدة  الدراسة 
املرأة  %، وجاءت نسبة  99بنسبة   لبرامج  يتعرضن  10%، مقابل  90التعرض  لم  %، ممن 

%، وحققت مدى  10%، مقابل  90لها، وجاءت نسبة التعرض للبرامج املعنية بصحة املرأة  
نسبة   البرامج  بهذه  الواردة  املعلومات  من  مقابل  89االستفادة  نسبة  %11،  وجاء   ،%

%، ممن ال 40%، مقابل  60  اعتمادهن على وسائل اإلعالم للحصول على املعلومات بنسبة
%، يليه  76يعتمدن عليها، وجاء التليفزيون يف مقدمة املصادر اخلاصة باملعلومات بنسبة  

 %.21األطباء، ثم اإلنترنت واألصدقاء، وجاء الراديو جاء يف املرتبة األخيرة بنسبة 
) سمير  هالة  تؤديه    (20) :)2010دراسة  الذي  الدور  على  للتعرف  الدراسة  سعت 

الصحية  وسا القضايا  نحو  املصري  اجلمهور  واجتاهات  معارف  تشكيل  يف  االتصال  ئل 
قوامها  عينة عشوائية  وذلك من خالل  بالدم،  والتبرع  الطيور  أنفلونزا  أمراض  وبخاصة 

سن    400 من  بالتساوي   18مفردة  وموزعة  واملنوفية  اجليزة  محافظتي  من  فوق  فيما 
 . على الذكور واإلناث وأماكن احلضر والريف
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ولقد خلصت الدراسة لعدة نتائج من أهمها: جاء التليفزيون يف مقدمة الوسائل 
%، وجاءت نسبة املوضوعات الصحية التي  96.5اإلعالمية التي يتابعها اجلمهور بنسبة  
اإلعالم   وسائل  يف  اجلمهور  مقابل  86.3يتابعها  يف  وجاء %13،  يتابعونها،  ال   ،%

التي   املصادر  مقدمة  يف  املعلومات التليفزيون  على  احلصول  يف  اجلمهور  عليها  يعتمد 
الدراسة عدم وجود فروق بني املستوى االقتصادي املنخفض  49.5بنسبة   %، كما أثبتت 

دالة  فروق  وجود  إلى  باإلضافة  للبرامج،  التعرض  يف  واإلناث  الذكور  وبني  واملتوسط 
املستويات   الدراسة بني ذوي  املعرفة بقضايا  املختلفة  إحصائًيا يف مستويات  االقتصادية 

املبحوثني   معرفة  مستوى  يف  إحصائًيا  دالة  فروق  ووجود  األعلى،  املستوى  ذوي  لصالح 
املتعمقة بأنفلونزا الطيور، وفًقا ملكان اإلقامة لصالح احلضر وعدم وجود فروق دالة بني  

 الذكور واإلناث يف مستوى املعرفة بقضايا الدراسة.
) يحي  اهللا  محب  الدور    (21) :)2010دراسة  على  التعرف  الدراسة  استهدفت 

من   األفغاني  اجلمهور  لدى  الصحية  املعرفة  نشر  يف  االتصالية  األنشطة  به  تقوم  الذي 
قوامها   عشوائية  عينة  على  التطبيق  موزعة    400خالل  األفغانية  العاصمة  من  مفردة 

أ من  نتائج  عده  إلى  الدراسة  انتهت  وقد  واحلضر،  الريف  مناطق  على  همها:  بالتساوي 
بنسبة   التليفزيون  يتابعون  الذين  عدد  متابعة  98ارتفاع  أن  كما  العينة،  إجمالي  من   ،%

املستوى   فئة  كانت  حيث  العينة  ألفراد  التعليمي  املستوى  باختالف  يختلف  التليفزيون 
دائمة. بصفة  للتليفزيون  متابعة  التعليمية  املستويات  أكثر  اجلامعي  يتابع    التعليمي  كما 

التليفزيون أكثر وهذا   املبحوثني يف املستوى االجتماعي واالقتصادي املنخفض واملتوسط 
على   واحلصول  التثقيف  على  واملتوسطة  املنخفضة  املستويات  أفراد  حلرص  يرجع 

 املعلومات من التليفزيون. 
التغطية   Wilson (2009)-Amanda(22):دراسة   لتحليل  الدراسة  سعت 

، وذلك  2008ويونيو    2004ا منذ منتصف عام  اإلخبارية للقضايا الصحية يف أسترالي
مضمون   وهو    1200بتحليل  الطبية  األخبار  ملراقبة  وطني  موقع  على  إخبارٍي  خبٍر 

Media Doctor Australia  2004، وجاءت أهم نتائج الدراسة على أنه بني مارس 
مراجعة للقصص الصحية من وسائل اإلعالم   1230نشرت ميديا دكتور    2008ويوليو  

وكان  الرئ أستراليا  يف  و50.7(  613يسة  الصيدالنية،  باملنتجات  يتعلق  خبًرا   (،%98 
 عنوان   حتت   تصنيفها  مت)  31.5(  387و  اجلراحية،  العمليات  حول   كانت)  ٪  8.1(

  أظهرت   كما  التغذية،  وعلم  الطبيعي  والعالج  والبديلة   التكميلية  األدوية  وتشمل  تذكر   أخرى 
 اإلعالم   وسائل  يف  الطبية  للتقارير  الشاملة  اجلودة  من  الرغم  على  أنه  أيًضا   الدراسة
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التليفزيونية    العامة البرامج  طريق  عن  الصحية  لألخبار  جًدا  ضعيفة  التغطية  أن  إال 
 التجارية احلالية.

) أحمد  محمود  فاطمة  ورصد    (23) :)2008دراسة  إلى حتديد  الدراسة  سعت 
الصحية   التوعية  االتصال يف  دور  من خالل حتليل مضمون حمالت  وحتليل  للمراهقني 

كذلك   احلمالت،  بهذه  املراهقني  عالقات  جوانب  ورصد  بالتليفزيون  الصحية  التوعية 
الوعي الصحي؛ وذلك عن طريق قياس  التعرف على مدى جناح هذه احلمالت يف نشر 

تطبيق االستراتيجيات املستخدمة واملداخل اإلقناعية وأساليب تقدمي اإلعالنات، وذلك بال
قوامها   عينة  وهي   400على  املختلفة  املصرية  اجلامعات  من  املراهقني  من  مفردة 

كذلك  بنها)،  جامعة  أكتوبر،  القاهرة، جامعة  األمريكية، جامعة حلوان، جامعة  (اجلامعة 
والصحة   السليم  الغذائي  بالنظام  اخلاصة  الثالثة  احلملة  إعالنات  مضمون  حتليل 

و والشيشة  والتدخني  أهمها:  اجلنسية  من  نتائج  لعدة  الدراسة  خلصت  وقد  اإلدمان، 
احلمالت   وأسهمت  الصحي،  الوعي  لنشر  كوسيلة  األولى  املرتبة  التليفزيون  احتالل 
الصحية بشكل كبير يف زيادة املعرفة باملشاكل الصحية، ومتثلت أوجه االستفادة يف تزويد  

واال سليمة  صحية  ممارسات  وتعلم  الصحية  باملعلومات  الرياضة،  املراهق  بأهمية  قتناع 
التليفزيونية   الصحة  إلعالنات  التعرض  بني  ارتباطية  عالقة  وجود  الدراسة  أثبتت  كما 

 ومستوى املعرفة باملشاكل الصحية بعد التعرض. 
) جنيدي  فايزة  دور    (24) :)2007دراسة  على  التعرف  الدراسة  استهدفت 

ا باملعلومات  لصحية، والتعرف على اختالف التليفزيون يف إمداد أطفال احلضر والريف 
من  يكتسبونه  ما  على  وانعكاسه  والريف  املدينة  ألطفال  واالقتصادي  االجتماعي  النسق 
معلومات صحية من التليفزيون، وهي دراسة ميدانية طبقت على عينة من أطفال احلضر  
املرتبة   يف  التليفزيون  جاء  أهمها:  النتائج  من  ملجموعة  الدراسة  خلصت  وقد  والريف 

ومن األ األسرة  يف  ممثًال  الشخصي  االتصال  يليه  الصحية  املعلومات  مصادر  من  ولى 
كمصدر   الفصل  املدرس يف  وتراجع  املدرسة  دور  لغياب  النتائج  األخرى خلصت  الناحية 

 ملعلومات األطفال املتعلمني الصحية.  
أطفال احلضر   لدى  الصحية  العامة  املعرفة  نسبة  الدراسة الرتفاع  كما خلصت 

فال الريف وبرزت حمالت التوعية الصحية يف التليفزيون، باإلضافة إلى البرامج عن أط
التليفزيونية كأهم األشكال التليفزيونية التي يكتسب منها األطفال املعلومات، كذلك تبني 
عدم تأثير التعليم كمتغير مستقل على مستوى املعرفة الصحية املكتسبة من التليفزيون،  

القة بني التعليم واكتساب املعلومات الصحية من التليفزيون لدى  حيث اتضح عدم وجود ع
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أطفال احلضر والريف على السواء مما يعطي مؤشًرا على دور التليفزيون املكمل للعملية  
تفوق   كذلك  املتعلمني،  لغير  بالنسبة  املعرفة  نشر  يف  للمدرسة  البديل  ودوره  التعليمية 

ا املعرفة  اكتساب  يف  اإلناث  عن  املعرفة  الذكور  اكتساب  يف  اإلناث  تفوقت  بينما  لعامة، 
املتعمقة وقد جاءت النتائج معظمها لصالح ذكور وإناث احلضر، وتبني تفوق ذكور الوجه  
بينما   التليفزيون،  من  واملتعمقة  السطحية  اكتساب  يف  البحري  الوجه  ذكور  على  القبلي 

اكتساب   القبلي يف  الوجه  إناث  البحري عن  الوجه  إناث  واملتعمقة  تفوقت  العامة  املعرفة 
لألطفال   واالقتصادي  االجتماعي  املستوى  بني  عالقة  وجود  تبني  كذلك  التليفزيون،  من 
عينة الدراسة ومستويات املعرفة فكلما ارتفع املستوى االجتماعي واالقتصادي كلما زادت 

 مستويات املعرفة املكتسبة من التليفزيون. 
) صبري  هدى  أهداف استه  (25) :)  2007دراسة  على  التعرف  الدراسة  دفت 

بني   الصحية  التوعية  مجال  يف  ودورها  املرئية  باإلذاعة  الصحية  البرامج  وسياسيات 
مفردة    249املشاهدين، واستخدمت الدراسة منهج املقابلة والتجريب على عينة قوامها  

من   أعمارهم  يبلغ  قاريونس مما  جامعة  نتائج    18من طالب  أهم  وجاءت  فأكثر،  عاًما 
لدراسة يف أنه توجد عالقة ارتباطية بني جنس املبحوثني وفهمهم واستيعابهم للمعلومات  ا

بني   ارتباطية  عالقة  وجود  وكذلك  اإلناث،  لصالح  املرئية  اإلذاعة  يف  الواردة  الصحية 
مشاهدة الصور اإليضاحية املصاحبة للمعلومات الصحية ومدى ترسيخ هذه املعلومات يف  

 كذلك.أذهانهم لصالح اإلناث 
استهدفت الدراسة التعرف على مدى اعتماد  (26))  2007دراسة رفعت الضبع (

اإلعالم وسائل  على  املصري  الطيور،    ؛اجلمهور  أنفلونزا  املعلومات حول مرض  الكتساب 
كما هدفت تقييم الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم املصري إلمداد اجلمهور باملعلومات 
الصحفية   الكتابات  من  العديد  من خالل حتليل مضمون  وذلك  األزمات،  أثناء  الصادقة 

عينة عشوائي إلى  باإلضافة  الدراسة،  محل  القضية  تناولت  املصري  التي  اجلمهور  من  ة 
مفردة، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها: جاء التليفزيون والصحف    700قوامها  

يف مقدمة وسائل اإلعالم التي يعتمد عليها أفراد العينة وقت األزمات، وتوجد عالقة بني  
 املتغيرات الدميوغرافية ومستوى املعرفة حول أزمة أنفلونزا الطيور. 

 ات التي تناولت البرامج الصحية.ثانًيا: الدراس
على    Chau (2018) ,K. ,Milton(27) :دراسة   التعرف  إلى  الدراسة  سعت 

التغطية اإلعالمية للقضايا اخلاصة بالنشاط البدني والصحي يف اململكة املتحدة ومعرفة  
التأثير يف عاملي   لها يف مجلة طبية عالية  التطرق  التي مت  الرئيسة  و   2012القضايا 
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 37و    2012مقالة ُنشرت يف عام    20، وذلك بتطبيق منهج حتليل املضمون يف  2019
لعام   اإلعالمية 2016مقالة  التغطية  أن  أهمها:  من  نتائج  لعدة  الدراسة  وخلصت   ،

عامي   يف  والصحة  البدني  النشاط  مللف  مشجعة  وشملت    2016و    2012لألخبار 
املوضوعات فوائد النشاط البدني ومخاطر عدم النشاط واملقارنات بني معدالت الوفيات 

م النشاط البدني املوصى به لصالح الصحة،  الناجمة عن اخلمول البدني والتدخني وحج
انتباه ووعي  أدوات جذب  تعد أحد  املوضوعات الصحية  لهذه  التغطية اجليدة  أن  كذلك 

 اجلمهور وتغيير السلوكيات كذلك.

سعت الدراسة إلى معرفة ما إذا   Viehweger (2018) ,R. ,Chow(28) :دراسة  
ثر دراية بالطب عموًما من أولئك الذين ال كان األفراد الذين يشاهدون الدراما الطبية أك

من املبحوثني من كندا   746يشاهدون الدراما الطبية، وذلك بالتطبيق على عينة قوامها  
لعام   ديسمبر  إلى  أغسطس  من  الفترة  يف  ونيجيريا  املتحدة  وجاءت 2017والواليات   ،

املصط  على  املبحوثني  جلميع  املعرفة  درجة  متوسط  كان  أن  إلى  الطبية النتيجة  لحات 
، وأن مستوى املعرفة للمبحوثني الذين لديهم تاريخ قدمي للمشاهدة 10من أصل    6.80

أكبر من الذين ليس لديهم تاريخ، وأن الذين يشاهدون أكثر من موسم واحد من الدراما 
 الطبية لديهم مستوى معرفة أعلى من الذين يشاهدون موسم واحد أو لبضعة ساعات.

) خضور  أديب  أدت    (29) :)2015دراسة  التي  الظروف  معرفة  إلى  الدراسة  سعت 
على   املقومات  هذه  انعكاس  وكيفية  مقوماته  ومعرفة  وتطوره  املتخصص  اإلعالم  لنشأة 
يف  العربية  الصحفية  التغطية  طبيعة  معرفة  إلى  باإلضافة  الصحي،  اإلعالمي  التحرير 

ي املتخصص وشروطه،  مجال اإلعالم الصحي ومدى استجابتها ملتطلبات اإلعالم الصح
أسئلة   ثالث  على  لإلجابة  وذلك  الكيفية؛  النوعية  البحوث  منهج  الدراسة  واستخدمت 
وتوصلت   الكيفية.  بالطريقة  جلذورها  والوصول  معلوماتهم  على  احلصول  يتعذر  بحثية 
التي حتدد   األساسية  املقومات  وحللت  الدراسة  حددت  أهمها:  من  نتائج  لعدة  الدراسة 

ا اإلعالم  مقومات هوية  انعكاسات  الدراسة  وتناولت  اخلصوصية،  وتعطيه  ملتخصص 
املجال الصحي على املعاجلة اإلعالمية للمسألة الصحية. وتوصلت من خالل التحليل إلى 
املجاالت   من  غيره  عن  متيزه  التي  الصحي  لإلعالم  األساسية  اخلصائص  حتديد 

الدراسة  قدمت  كما  ومتيزه،  خصوصيته  حتدد  والتي  املمارسة    اإلعالمية  من  مناذج 
املمارسة ملقومات اإلعالم الصحي   إلى عدم استجابة هذه  التي تشير  العربية  الصحفية 

 وخصائصه ومستلزماته. 
على   Chandra Shekhar (2013)(30) :دراسة   التعرف  الدراسة  استهدفت 
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واستخدمت  والتليفزيون،  اإلذاعة  عبر  األثيوبي  للجمهور  ُتبث  التي  الصحية  الرسائل 
من  ال لعينة  التحليلي  املسح  منهج  و    4دراسة  إذاعية  ومت   3محطات  تليفزيونية  قنوات 

من   متواصل  بشكل  فقط  واحد  أسبوع  ملدة  محتواها  وحتليل  عشوائي  بشكل  اختيارها 
معلومات 2010 تبث  واإلذاعات  املحطات  أن  أهمها  من  نتائج  لعدة  الدراسة  وخلصت   ،

أكثر تفضيًال  السياسية  املواضيع  يليها أخبار احلوادث واجلرمية ثم األخبار صحية وأن   
عاٍم  بشكٍل  والتليفزيون  باإلذاعة  للصحة  برامج مخصصة  ويوجد  والثقافية،  االجتماعية 

 واإلعالنات املتعلقة باملنتجات الصحية واجلمالية تبث بشكل خاص.
) محجوب  سمير  نهى  املتغيرات   (31) :)2013دراسة  تأثير  الختبار  الدراسة  سعت 

وإدراكهن  املع لهن  الثدي  لتهديد مرض سرطان  املبحوثات  إدراك  على  واالجتماعية  رفية 
للسلوك   النية  وتأثير  املرض  لهذا  املبكر  لالكتشاف  املطلوب  بالسلوك  القيام  لفائدة 
من  املعرفة  اكتساب  على  توعية)  (تليفزيون/محاضرة  الوسيلة  نوع  تأثير  على  والتعرف 

ي املبحوثات من خالل املقارنة بني مستوى املعرفة قبل  الرسالة وتأثيرها على معرفة ووع
وبعض التعرض للرسالة، وذلك من خالل التطبيق على عينتني جتريبيتني على مجموعتني  

من املوظفات بكلية اإلعالم جامعة القاهرة ممن ال    31مختلفتني املجموعة األولى قوامها  
من الطالبات بالسنة    54نة قوامها  سنة، بينما املجموعة الثانية عي  25يقتل عمرهن عن  

النهائية بكلية اإلعالم ممن تكن أعمارهن يف العشرين أو أقل، وقد خلصت الدراسة لعدة 
التعرض   بعد  عاٍم  بشكٍل  املرض  عن  املبحوثات  معرفة  معدالت  ارتفاع  أهمها:  من  نتائج 

يؤ أو من خالل املحاضرة وهو ما  التليفزيون  التجريبية سواّء يف  كد على أهمية للرسالة 
لم   املعلومات  أن  كما  املعرفة،  ورفع مستوى  باألمراض  التوعية  الصحية يف  الرسائل  دور 
تكن متوفرة لدى املبحوثات قبل التعرض للرسالة التجريبية لكي متكنهم من احلكم على  
التعرض   قبل  املعرفة  مستوى  ضعف  أظهر  مما  املهمة؛  املعتقدات  بعض  خطأ  أو  صحة 

%، من املبحوثات نيتهن لالشتراك يف  83.9ية، وعن تأثير التعرض أبدت  للرسالة التجريب
الكشف الطبي الذي أُجري يف الكلية خصيًصا بهدف قياس السلوك املباشر بعد التعرض  

 للرسالة الصحية. 
تأثير   زيادة  التوعية  ومحاضرة  التليفزيون  بني  املقارنة  نتائج  أوضحت  كما 

لل املبحوثات  نية  على  اشتركت  التليفزيون  حيث  الطبي  بالكشف  من 93.8قيام   ،%
مقابل   الطبي،  الكشف  يف  التليفزيون  مجموعة  يف  مجموعة  73.3املبحوثات  من   ،%

عملية   كوسيلة يف  بالتليفزيون  اخلاصة  الفنية  العوامل  تأثير  على  هذا  ويؤكد  التليفزيون 
 اإلقناع. 
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) الغني  عبد  سعيد  أمني  للتعرف  (32) :)2011دراسة  الدراسة  دور    سعت  على 
باملعلومات   اجلامعيات  الطالبات  إمداد  يف  العربية  الفضائية  بالقنوات  الصحية  البرامج 
تعرضها   التي  الصحية  البرامج  مضمون  حتليل  طريق  عن  الصحية  القضايا  بعض  عن 
القنوات الفضائية العربية للمرأة مثل برنامج العيادة، والفقرة الصحية من برنامج احلياة 

قناة على  وبرنامج    اليوم  الثانية،  احلياة  قناة  على  األوقات  أحلى  وبرنامج  األولى،  احلياة 
 90صحتك بالدنيا، وسيدتي على القناة الفضائية املصرية، والفقرة الصحية من برنامج  

بني   ما  الفترة  يف  وذلك  حاالتك  أحسن  يف  خليك  بعنوان  املحور  قناة  على  دقيقة 
راسة لعدة نتائج من أهمها وجود  وقد خلصت الد  2010-6-24وحتى    24/3/2010

الدراسة ذات  فترة  املقدمة خالل  للبرامج واملوضوعات  والعالجي كهدف  الوقائي  الوعي 
طبيعة تثقيفية تتطلب إرشاد اجلمهور بكيفية الوقاية من املرض ثم معرفة عالجه، كذلك 

وضوعات  خلصت الدراسة إلى أن املوضوعات الصحية األكثر تكرارًا بهذه البرامج هي امل
املعلومات هي  تلك  لعرض  املستخدمة  املداخل  وأن  واجلمال،  بالصحة  اخلاصة  الصحية 
مصادر   وأهم  العقلية  االستماالت  هي  املقدمة  واالستماالت  والتعليمية  الصحية  املداخل 
املعلومات فيها من املتخصصني يف التجميل وتنوعت مشاركة اجلمهور ما بني طرح أسئلة  

تقد أو  من خاللها  واستفسارات  تقدم  التي  األشكال  أهم  هو  احلوار  وقالب  معلومات  مي 
املعلومات الصحية العامة سواء كان حوار بني الطبيب أو املتخصص يف التجميع واملذيع أو 
يف قالب متنوع بني احلوار واحلديث واألخبار، وباإلضافة إلى أن أسلوب عرض املعلومات 

مع عرض رسوم و الدراسة اقتصر على حوار مع ضيف  توضيحية، كذلك خلصت  صور 
لوجود عالقة ارتباطية بني كثافة التعرض للبرامج الصحية ودرجة االعتماد ووجود عالقة  

 ارتباطية بني مدى الثقة ودرجة االعتماد . 
) نبيل  زين  ماي  فاعلية   (33) :)2009دراسة  مدى  على  بالتعرف  الدراسة  تهتم 

البرامج التليفزيونية يف تنمية الوعي الصحي لدى معلمة الروضة وذلك باستخدام املنهج  
قوامها   عينة  على  التجريبي  إلى    50شبه  باإلضافة  األطفال  رياض  معلمات  من  مفردة 

وال  والطفل  الفضائية واألسرة  برامج مذاعة على قنوات صحتي  فضائية  حتليل مضمون 
املصرية والقناة األولى والثانية والثالثة وقد خلصت الدراسة إلى عده نتائج أهمها: توجد  
فروق داله إحصائًيا بني متوسطات درجات املعلمات يف القياسني القبلي والبعدي لقياس 
البعدي، كذلك توجد فروق   وعي املعلمة باملشكالت الصحية لدى الطفل لصالح القياس 

ا بني متوسطات درجات املعلمات يف القياسني القبلي والبعدي على مقياس داله إحصائيً 
الوعي الصحي للمعلمة لصالح القياس البعدي، توجد فروق دالة إحصائًيا بني متوسطات 
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للمعلمة   الصحي  الوعي  مقياس  على  والتتبعي  البعدي  القياسني  يف  املعلمات  درجات 
 لصالح القياس التتبعي.

العرب  عثمان  (دراسة  وسائل   (34):)2007ي  ماهية  على  للتعرف  الدراسة  سعت 
اإلعالم التي يستخدمها اجلمهور السعودي للحصول على املعلومات الصحية عن البدانة 

قوامها   عشوائية  عينة  على  بالتطبيق  وذلك  والرياضة،  من   1516والتغذية  مفردة 
إلسالمية من الذكور  اجلمهور اجلامعي من جامعتي امللك سعود واإلمام محمد بن سعود ا

عاًما بشركات سابك واالتصاالت    36واإلناث، وأضيف إليهم موظفني تقل أعمارهم عن  
السعودية واملجموعة السعودية لألبحاث والتسويق. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج 
للثقافة  مصدرًا  السعودي  اجلمهور  يستخدمها  التي  اإلعالمية  الوسائل  أهم  أهمها:  من 

ات الصحية هي كالتالي: التليفزيون ثم الصحف واإلنترنت والراديو، وجاءت أهم  واملعلوم
الصحية   املعلومات  يعتمد عليها اجلمهور يف احلصول على  التي  املصادر غير اإلعالمية 
هي: األسرة، األصدقاء، املدرسة، ثم الكتب وأخيًرا األطباء، كما كشفت الدراسة أن وعي  

ل دميوغرافية وحياتية باإلضافة إلى عدم وجود ارتباط بني  اجلمهور الصحي يتأثر بعوام
 استخدامات وسائل اإلعالم ومستويات الوعي الصحي.  

ملعرفة مدى اعتماد اجلمهور يف    (35) :)2007سعت دراسة عماد عبد املقصود (
املتعلقة   املعلومات  على  احلصول  يف  العربية  التليفزيونية  القنوات  على  املصري  املجتمع 

عاًما،   18مفردة من سن    400ضوعات واملسائل الصحية وذلك على عينة قوامها  باملو
فيما فوق موزعة على محافظتي البحيرة واجليزة، وأفرزت الدراسة عدة نتائج أهمها أن 

بلغ   البرامج  لهذه  التعرض  لهذه  76.3متوسطي  التعرض  منخفضي  نسبة  جاءت  ثم   ،%
وجاءت القناة األولى يف مقدمة   ,%،7.2سبة  %، وأخيًرا مرتفعي التعرض بن16.4البرامج  

يليها   الصحية  املوضوعات  متابعة  املبحوثون  خاللها  من  يفضل  التي  األرضية  القنوات 
اخلامسة  القناة  ثم  والطفل  لألسرة  النيل  قناة  ثم  الثالثة  ثم  الثانية  القناة  وبالترتيب: 

 املقدمة ثم قناة الناس وقناة  وأخيًرا القناة الرابعة وعن القنوات الفضائية جاءت املحور يف
 .MBCوالصحة والسكان املتخصصة وأخيًرا قناة   2درمي 

%، من أفراد العينة يستفيدون من التعرض للبرامج  97.6كما أظهرت النتائج أن  
بنسبة   كبيرة  بدرجة  إما  بالتليفزيون  بنسبة  33.7الصحية  ما  إلى حًد  أو  .%، يف  %63، 

 نهم ال يستفيدون منها على اإلطالق.%، من املشاهدين أ2.4حني أشار 
على   احلصول  يف  عليها  يعتمدون  التي  للمصادر  املبحوثني  بترتيب  يتعلق  وفيما 
املعلومات املتعلقة باملوضوعات واملسائل الصحية فقد جاء التليفزيون يف مقدمة املصادر  
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اجلرائد   يليهم  واألقارب  واألصدقاء  الطبيب  ثم  املبحوثون  عليها  يعتمد  الراديو،  التي  ثم 
ثم   واملجالت  اإلنترنت  يليه  السادسة  املرتبة  يف  جاءت  فلقد  األدوية  نشرات  عن  أما 

 املقررات الدراسية.
التليفزيون    Judi T (2007)(36):سعت دراسة   سعت الدراسة إلى معرفة قدرة 

على   الدراسة  وأجريت  بالصحة،  خاصة  املهمة  املواضيع  حول  املشاهدين  تثقيف  على 
 1998إخبارية يف التليفزيون املحلي يف إنحاء الواليات املتحدة يف عامي  قصة    14849

بالقضايا  2002و   تتعلق  التي  املعلومات  يف  فقر  وجود  عن  الدراسة  نتائج  وكشفت   ،
%، لقضايا اجلرائم و  27%، مقارنة بـ  5.9الصحية يف التناول اإلخباري بالقنوات بنسبة  

لى أنها أكدت على أن النشرات املحلية رمبا متثل  %، للقضايا االجتماعية، باإلضافة إ24
 أهمية وفرصة جيدة إلمداد اجلمهور باملعلومات الصحية.

 حدود االستفادة من الدراسات السابقة: 

املنهج   ● واضحة حول  رؤية  الباحثة  لدى  أصبح  السابقة  الدراسات  على  باالطالع 
املناسبة   العينة  وحتديد  دراستها  يف  تستخدمه  التي  الذي  البيانات  جمع  وأداة 

حتقق األهداف التي وضعتها الباحثة لدراستها، كما أن معظم الدراسات العلمية  
اإلذاعة   مجال  يف  الصحي  اإلعالم  وبخاصة  املتخصص  اإلعالم  حول  العربية 

منذ   لها  التطرق  يتم  لم  إعالمية  كوسيلة  زمنية  2015والتليفزيون  فترة  وهي   ،
ييرات الزمنية على طبيعة وشكل ومحتوى هذا اإلعالم كافية لدراسة أثر تلك التغ

املسلسالت  يف  املمثلة  الطبية  الدراما  لدراسة  جتنح  األجنبية  والدراسات 
الدراسة   هذه  عينة  التليفزيونية  البرامج  مع  ينايف  بالطبع  وهذا  التليفزيونية 
الطبية  فاملسلسالت  للمعلومات..  تقدميها  من حيث  وموضوًعا   الختالفها شكًال 
األطباء  حياة  بعرض  تقوم  بل  طبية  معلومات  تقدم  ال  السابقة  الدراسات  عينة 
فيها وما يقومون به باالستناد ملعلومات علمية قد تتفق مع الواقع وقد تختلف إال  
لألحداث   الدرامي  البناء  ألن  الشكوك  يساورها  فيها  الثقة  ودرجة  صدقها  أن 

 يحكم طبيعة هذه املعلومات وليس العكس.
التي مبراج ● امليدانية  الدراسة  نتائج  الباحثة مقارنة  العلمي استطاعت  التراث  عة 

أجرتها بنتائج الدراسات السابقة األخرى التي اطلعت عليها وبيان أوجه االتفاق  
 واالختالف بينهما. 
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 سادًسا: تساؤالت الدراسة: 
 التساؤالت التالية:فـي ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها فإن الدراسة تسعى لإلجابة على 

القنوات   -1 على  املقدمة  الطبية  للبرامج  اجلمهور  تعرض  ودوافع  أسباب  ما 
 الفضائية وما آراءه واجتاهاته نحوها؟

 ما مدى تأثير البرامج الطبية يف مستوى الوعي الصحي لدى اجلمهور؟ -2
 ما أكثر البرامج الطبية تفضيًال لدى اجلمهور؟  -3
 الشائعة الواردة بهذه البرامج من وجهة نظر اجلمهور؟ ما املوضوعات الصحية  -4
 ما مدى اعتماد اجلمهور على البرامج الطبية كمصدر مهم للمعلومات الصحية؟  -5
 ما الطرق التي يستخدمها اجلمهور للبحث عن املعلومات عبر البرامج الطبية؟ -6
البرامج  -7 يف  تطرح  التي  الصحية  املعلومات  مصداقية  ومستوى  الثقة  درجة  ما 

 الطبية حسب رأي اجلمهور؟ 
 ما مدى أوجه االستفادة من البرامج الطبية من وجهة نظر املبحوثني؟  -8
نظر   -9 وجهة  من  املعلومات  من  مهم  كمصدر  الطبية  البرامج  مدى صالحية  ما 

 املبحوثني؟ 

 املنهجية للدراسة: اإلجراءاتسابًعا: 
 :نوع ومنهج الدراسة - 1

ال الوصفية  البحوث  ضمن  الدراسة  هذه  وحتليل تدخل  تصوير  تستهدف  تي 
دراسة   أو  التحديد  صفة  عليه  يغلب  معني  موقف  أو  معينة  مجموعة  خصائص  وتقومي 
بهدف  األحداث  من  مجموعة  أو  موقف  أو  ظاهرة  بطبيعة  املتعلقة  الراهنة  احلقائق 
فيها،  التحكم  أو  أسبابها  يف  الدخول  دون  عنها  ودقيقة  كافية  معلومات  على  احلصول 

مرار تكرار حدوث ظاهرة معنية ومدى ارتباطها بظاهرة أو مجموعة    إضافة لتقدير عدد
وتستخدم الدراسة منهج الدراسات املسحية وهو يعد من أنسب ،   (37)آخري من الظواهر

الظاهرة   وتفسير  تسجيل وحتليل  ويستهدف  الوصفية  للدراسات  مواءمة  العلمية  املناهج 
البيانات   جمع  بعد  الراهن  وضعها  خالل  يف  من  عناصرها  وعن  عنها  والكافية  الالزمة 

احلصول   وطرق  ومصدرها  البيانات  نوع  حتدد  التي  املنظمة  اإلجراءات  من  مجموعة 
 (38).عليها
 مجتمع وعينة الدراسة: -2

العام باملجتمع املصري من سن   الباحثة على اجلمهور   40سنة إلى    20طبقت 
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املعلومات  على  احلصول  يف  الطبية  البرامج  على  اعتمادهم  مدى  لقياس  وذلك  فأعلى 
الدراسة  عينة  وكانت  الصحي،  وعيهم  ومستوى  لديهم  الصحية  املعلومات  كم  وقياس 

من   مكونة  عمدية  عينة  اجل  400امليدانية  من  مناطق  مبحوث  على  موزعة  العام  مهور 
فبراير   شهر  بني  ما  الفترة  يف  والقليوبية  والقاهرة  اجليزة  مبحافظات  الكبرى  القاهرة 

لعام   يونيو  عرضها  2018وحتى  مت  التي  االستبيان  استمارة  على  الدراسة  واعتمدت   ،
 39)(.على عدد من املحكمني

 

 ثامًنا: نتائج الدراسة:

 للبرامج الطبية دوافع تعرض اجلمهور 

 جدول يوضح دوافع تعرض اجلمهور للبرامج الطبية 
 %، ك أسباب مشاهدة البرامج الطبية 

 41.75 167 تقدم لي معلومات تفيدني بحياتي الصحية. -1
 38.75 155 أود رفع مستوى ثقافتي الصحية بشكٍل عاٍم. -2
 27.5 110 املجال الصحي.معرفة األمراض املنتشرة يف املجتمع ومعرفة اجلديد يف  -3
 13.0 52 ملجرد التعود على املشاهدة. -4
 10.5 42 ألنها تستضيف خبراء ومتخصصني. -5
 1.25 5 أخرى تذكر.  -6

 400 اإلجمالي 

البرامج  النتائج اخلاصة بأسباب مشاهدة  السابق ميكن استعراض  من اجلدول 
دافع   جاء  كالتالي:  الفضائية  القنوات  عبر  بحياتي  الطبية  تفيدني  معلومات  لي  تقدم 

بنسبة   األولى  املرتبة  يف  الصحية  41.2الصحية  ثقافتي  مستوى  رفع  أود  دافع  يليه   ،%
بنسبة   الثانية  املرتبة  يف  عاٍم  يف 38.75بشكٍل  املنتشرة  األمراض  معرفة  دافع  ثم   ،%

بنسبة   الثالثة  املرتبة  يف  الصحي  املجال  يف  اجلديد  ومعرفة  ثم 27.5املجتمع  دافع    %، 
%، ثم دافع ألنها تستضيف خبراء 13ملجرد التعود على املشاهدة يف املرتبة الرابعة بنسبة  

 %.1.25%، وجاءت نسبة أخرى تذكر يف آخر الترتيب بنسبة 10.5ومتخصصني بنسبة 
وميكن من خالل ما سبق اإلجابة على أحد تساؤالت الدراسة اخلاصة بالتعرف  

اجلمهو  تعرض  ودوافع  أسباب  تسهم  على  فإنها  النتائج  لهذا  ووفًقا  الطبية،  للبرامج  ر 
رفع   يف  كذلك  وتسهم  الصحية،  بحياته  اجلمهور  تفيد  معلومات  تقدمي  يف  كبرى  بنسبة 
يف  املنتشرة  األمراض  معرفة  على  وتساعده  عاٍم  بشكٍل  لديه  الصحية  الثقافة  مستوى 
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 املجتمع، وكذلك معرفة اجلديد يف املجال الصحي. 
النتائج الكثير من الدراسات السابقة والتي اهتمت بدور اإلعالم   كذلك تتفق هذه

) املجال الصحي كدراسة محب اهللا يحي  (   فاطمة) ودراسة  2010يف  ) 2008محمود 
) جنيدي  الشامي 2007وفايزة  وعالء  نصر  وسام  كدراسات  الدراسات  من  وغيرها   (

 اجلمهور. وبشار مظهر التي أشارت إلى أن دور البرامج الصحية هو تثقيف 
الدوافع  عن  املبحوثني  تفيد  التي  النفعية  الدوافع  وتفوق  الرتفاع  السبب  ويرجع 

الدور املعريف فيما يتعلق    تعكسالطقوسية ألهمية هذه البرامج ودورها املهم، حيث إنها  
البرامج  بأن  يقتضي  الذي  السليم  املنطق  مع  كذلك  وتتفق  الصحية،  واملسائل  بالقضايا 

ت ما  عادة  املنطق  اجلادة  مع  تتفق  كذلك  معرفية،  أسباب  مشاهدتها  أسباب  دوافع  كون 
 السائد يف دراسات االستخدامات واإلشباعات.

 جدول يوضح مقياس دوافع التعرض 
 االنحراف املعياري املتوسط احلسابي النسبة املئوية ك مقياس دوافع التعرض

 77.5 310 منخفض

1.2550 0.50060 
 19.5 78 متوسط 

 3.0 12 مرتفع 

 100.0 400 اإلجمالي 

أن   نتيجة  استخالص  يتم  اجلدول  هذا  الفئة    ذويومن  هم  املنخفض  املستوى 
بنسبة   الصحية  للبرامج  التعرض  دوافع  يف  املستوى  77.5الغالبة  ذات  الفئة  يليه   ،%

بنسبة   بنسبة  19.5املتوسط  املرتفع  املستوى  ذوي  يليه  حسابي %3،  مبتوسط   ،%
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة محب اهللا يحي    0.50060وانحراف معياري    1.2550

أكدت2010( التي  هذه   )  متابعة  على  واملتوسطة  املنخفضة  املستويات  حرص  على 
 البرامج. 

) الذي أكد 2007غير أن هذه النتيجة تختلف نسبًيا مع دراسة عماد مصطفى (
 على ارتفاع نسبة املستوى املتوسط عن املستوى املنخفض يف التعرض لهذه البرامج. 

ذوي الفئة املتوسطة    وإن دلت النتيجة على شيء فإمنا تدل كذلك على اجلمهور 
معلوماته   يخص  فيما  الالزم  التثقيف  على  للحصول  البرامج  ملتابعة  يسعى  واملنخفضة 

 الصحية أكثر من املستوى املرتفع. 
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 درجة االعتماد على البرامج الطبية يف احلصول على املعلومات الصحية: 

 اجلمهور على البرامج الطبية يوضح التوزيع التكراري والنسبة املئوية لدرجة اعتماد 

 املتوسط   النسبة املئوية ك درجة االعتماد على البرامج الطبية
 احلسابي

 االنحراف 
 املعياري 

 54.25 217 بدرجة متوسطة 

1.8425 0.65862 
 30.75 123 بدرجة ضعيفة 
 15.0 60 بدرجة كبيرة 

 100.0 400 اإلجمالي 

يتم   اجلدول  هذا  هي  من  البرامج  هذه  على  االعتماد  درجة  أن  نتيجة  استخالص 
%، ثم بدرجة كبيرة 30.75%، يليه بدرجة ضعيفة بنسبة  54.25درجة متوسطة بنسبة  

 .0.65862وانحراف معياري  1.8425%، مبتوسط حسابي 15بنسبة 
) علي  حسن  دراسة  مع  النتيجة  هذه  اعتماد  2013وتتفق  نسبة  جاءت  حيث   (

وسائ على  املعلومات  اجلمهور  على  احلصول  يف  اإلعالم  مقابل  60ل  يف  ال  %40،   ،%
) املقصود  عبد  عماد  دراسة  مع  وكذلك  عليها،  فيها 2007يعتمدون  كانت  والتي   (

معلوماته  على  احلصول  يف  اجلمهور  عليها  يعتمد  التي  املصادر  أولى  من  التليفزيون 
 الصحية. 

إ  النتيجةوتؤكد هذه   التليفزيون يف  تعاظم دور  باملعلومات ونشر  على  مداد اجلمهور 
املعرفة الصحية وإقناعهم بتبني السلوك الصحي السليم واالبتعاد عن األمناط والعادات 

 السلبية املسببة للعديد من األمراض واملشاكل الصحية. 

 مستوى الثقة يف البرامج الطبية: 

 البرامج الطبية جدول يوضح التوزيع التكراري والنسبة املئوية ملدى مستوى الثقة يف 

 النسبة املئوية ك مستوى الثقة يف البرامج الطبية 
 املتوسط  
 احلسابي

 االنحراف 
 املعياري 

 72.25 289 أثق 

2.6975 0.51152 
 25.25 101 أثق إلي حد ما 

 2.5 10 ال أثق 

 100.0 400 اإلجمالي 

البرامج وما يقدمونه من معلومات  املبحوثني يف هذه  وألجل معرفة مستوى ثقة 
أحد  على  واإلجابة  املصري،  اجلمهور  لدى  الصحي  الوعي  تشكيل  يف  مفيدة  صحية 
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الصحية   املعلومات  مصداقية  ومستوى  الثقة  درجة  ما  وهو  الرئيسة  الدراسة  تساؤالت 
البرامج الطبية حسب رأي اجلمهور  ومت صياغة سؤال لقياس درجة ثقة    التي تطرح يف 

نظر   وجهة  من  الطبية  البرامج  يف  تطرح  التي  الصحية  املعلومات  مصداقية  ومستوى 
اجلمهور وجاءت نسبة أثق يف املعلومات املقدمة يف هذه البرامج يف املرتبة األولي بنسبة 

بنسبة  72.25 ما  حًدا  إلى  أثق  الثانية  املرتبة  يف  يليها  يف%25.25،  يليها  املرتبة  %،   
) 2007%، وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة عماد عبد املقصود (2.5األخيرة نسبة  

 والتي خلصت لنتيجة أن اجلمهور يثق يف املعلومات املقدمة يف البرامج.
الصحية   البرامج  عمل  على  للقائمني  املهم  الدور  السابقة  النتيجة  وتعكس 

والدقة يف إيصال تلك املعلومات عبر برامجهم  بالتليفزيون؛ لذا فإن عليهم حتري الصدق  
البرامج مبا   الثقة يف هذه  التي يراها اجلمهور املصري أنها محل ثقة وخاصة مع زيادة 

 تقدمه من توصيات ومعلومات.

أكثر املوضوعات الصحية الشائعة التي تعرض بالبرامج من وجهه نظر  

 اجلمهور: 

وية ألكثر املوضوعات الصحية الشائعة التي  جدول يوضح التوزيع التكراري والنسبة املئ 
 تعرض بالبرامج من وجهة نظر املبحوثني 

 %، ك املوضوعات الطبية الشائعة التي تعرض بالبرامج من وجهة نظر املبحوثني 
 30.5 122 أمراض السمنة وسوء التغذية -7
 20.5 82 صحة املرأة  -4
 10.0 40 أمراض العظام -6
 9.25 37 أمراض القلب -1
 6.75 27 أمراض السرطان -3
 6.5 26 أمراض اجللدية والتجميل -8
 5.0 20 أمراض السكر -2

 4.75 19 أمراض اجلهاز الهضمي  -10
 2.5 10 أمراض الطفل -5

 2.25 9 أخرى تذكر -11
 2.0 8 أمراض العيون -9

 100 400 اإلجمالي 

تلك   الشائعة يف  الصحية  املوضوعات  السابق ميكن استعراض أهم  من اجلدول 
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املرتبة   يف  التغذية  وسوء  السمنة  أمراض  جاءت  حيث  اجلمهور  نظر  وجهة  من  البرامج 
%، يليها أمراض صحة املرأة يف املرتبة الثانية 30األولى من املوضوعات الصحية بنسبة  

املر 20.5بنسبة   يف  العظام  أمراض  ثم  بنسبة  %،  الثالثة  يف  10تبة  القلب  وأمراض   ،%
بنسبة   الرابعة  بنسبة  9.25املرتبة  السرطان  أمراض  اخلامسة  املرتبة  ويف   ،%6.75 ،%

املرتبة السادسة أمراض اجللدية والتجميل بنسبة   %، ثم أمراض السكر بنسبة  6.5ويف 
 %. 4.75%، ثم أمراض اجلهاز الهضمي بنسبة  4.6

كل ما سبق من    -1%، وجاءت يف فئة أخرى تذكر:  2.3يليه أخرى تذكر بنسبة  
 ) مرات تكرارية.  5األمراض مبعدل (

 اجلهاز التنفسي واحلساسية مرتني   -2

الشائعة من   -3 املوضوعات  كأحد  منهما  لكل  مرة  التناسلية  واألمراض  األنفية  اجليوب 

 وجهة نظر اجلمهور.  

بنسب الطفل  أمراض  يليهم  العيون 2.5ة  ثم  أمراض  األخيرة  املرتبة  ويليه يف   ،%
%، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسة التحليلية لعينة البرامج محل الدراسة 2بنسبة  

إلى أن قضايا صحة   التغذية من أحد أهم    املرأةوالتي أشارت  والسمنة والنحافة وسوء 
أن اإلعالم الصحي يف الفترات  القضايا التي ركزت عليها هذه البرامج، واجلدير بالذكر  

) ساندرا  دراسة  وبخاصة  السابقة  للدراسات  وباملسح  معظم 2013السابقة  كانت   (
ناقشها   التي  الصحية  املوضوعات  كأولى  والتجميل  اجللدية  أمراض  عن  املوضوعات 

) تي  جودي  دراسة  ويف  الصحي،  اإلخباري 2009اإلعالم  التناول  قلة  أظهرت   (
وه الصحية،  السمنة  للموضوعات  أمراض  اآلن من سيطرة  النتائج  أظهرته  ما  بعكس  ذا 

وسوء التغذية وصحة املرأة والعظام والقلب على املوضوعات الصحية التي يراها اجلمهور  
البرامج  لدى  ملموس  تعد طفرة وتطور  النتيجة  بقوة.. وهذه  اإلعالم  حاضرة يف وسائل 

 الطبية. 

 :اجلمهور املصرياستراتيجيات التماس املعلومات لدى 

املعلومات   التماس  سلوك  الدراسة حول  نتائج  الباحثة  تستعرض  املحور  هذا  يف 
لدى اجلمهور املصري؛ وذلك من خالل حتليل خطوات ومصادر وطرق التماس اجلمهور  
الرئيسة وهو  البرامج الطبية؛ وذلك سعًيا لإلجابة على تساؤالت الدراسة  املعلومات من 

 مها اجلمهور يف بحثه عن املعلومات الطبية.عن الطرق التي يستخد
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 خطوات ما قبل التماس املعلومات: -1
 جدول يوضح التوزيع التكراري والنسبة املئوية الستراتيجيات ما قبل التماس املعلومات

استراتيجيات ما قبل  
 التماس املعلومات

 اإلجراء املتبع 
املتوسط   اإلجمالي 

 احلسابي
االنحراف 

 املعياري 
 نادرًا  أحياًنا دائًما

 %، ك %، ك %، ك %، ك
أشعر بوجود مشكلة   -1

معلومات  حلها  يتطلب 
 معينة 

314 78.5 74 18.5 12 3.0 400 100.0 2.7550 0.49557 

املوضوعات    -2 أحدد 
 التي أسعى للبحث عنها 

325 81.3 59 14.8 16 4.0 400 100.0 2.7725 0.50634 

التي أحدد    -3 املصادر 
 سأجد بها املعلومات 

284 71.0 90 22.5 26 6.5 400 100.0 2.6450 0.59990 

أهم   أحد  إن  القول  ميكن  السابق  باجلدول  املوضحة  النتائج  خالل  ومن 
يحدد   أنه  هي  البرامج  تلك  عبر  اجلمهور  لدى  املعلومات  عن  البحث  استراتيجيات 

شعوره بوجود مشكلة يتطلب حلها معلومة معينة  املوضوعات التي يبحث عنها عبرها يليها  
 ثم يحدد املصادر التي سيجد فيها املعلومات.

يشبع  عما  يبحث  تفاعلي  بل  سلبي  جمهور  ليس  اجلمهور  أن  يعنى  وهذا 
هذه   من  على    املعلوماتاحتياجاته  بناًء  برامجه  ويحدد  بل  بدقة  البرامج  هذه  عبر 

 ا. احتياجاته ومعرفته الدقيقة لها وثقته به
 جدول يوضح مدى فاعلية استراتيجيات ما قبل التماس اجلمهور للمعلومات الطبية

 مدى فاعلية استراتيجيات 
 ما قبل االلتماس 

 االنحراف املعياري املتوسط احلسابي النسبة املئوية ك

 78.0 312 مرتفع 

2.7500 0.49812 
 19.0 76 متوسط 

 3.0 12 منخفض

 100.0 400 اإلجمالي 

اخلطوات   فاعلية  مدى  يقيس  عام  مقياس  بناء  مت  السابق  السؤال  على  وبناًء 
املعلومات عبر هذه البرامج وكانت النتائج مرتبة على أن   التماساملتبعة يف مرحلة ما قبل  

مستوى نشاط اجلمهور يف خطوات بحثه عبر هذه املعلومات ُمقسم إلى ثالث مستويات،  
%، واملستوى املنخفض آتى يف نهاية  19ملتوسط بنسبة  %، يليه ا78مستوى مرتفع بنسبة  

بنسبة   وذلك  3الترتيب  بـ    مبتوسط%،  يقدر قيمته  وانحراف معياري   2.7500حسابي 
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 . 0.49812يبلغ 
هذا   دل  تطبيق   علىوإن  يف  اجلمهور  نشاط  مدى  على  يدل  فإمنا  شيء 

  لطبية.استراتيجيات ما قبل التماس املعلومات يف تعرضه املنتقى للبرامج ا

 طرق التماس اجلمهور للمعلومات عبر هذه البرامج الطبية:  -2
جدول يوضح التوزيع التكراري والنسبة املئوية لطرق التماس اجلمهور املعلومات عبر  

 البرامج 

طرق التماس اجلمهور للمعلومات عبر  
 البرامج

 اإلجراء املتبع
املتوسط  اإلجمالي 

 احلسابي 
االنحراف 

 املعياري 
 نادرًا أحياًنا  دائًما 

 %، ك  %، ك  %، ك  %، ك 

عن    -1 مباشر  بشكل  البحث 
طبية  أو  صحية  برامج  يف  املعلومات 

 محددة 
162 40.5 145 36.3 93 23.3 400 100.0 2.1725 0.78056 

عن    -2 عشوائي  بشكل  البحث 
 املعلومات عبر القنوات الفضائية 

86 21.5 129 32.3 185 46.3 400 100.0 2.2475 0.78600 

البرامج    -3 مبتابعة  التي أكتفي 
 تتطرق لتلك القضية بشكل أساسي

107 26.8 127 31.8 166 41.5 400 100.0 1.8525 0.81388 

أتابع كل البرامج الطبية للحصول   -4
 على معلومات من مصادر مختلفة 

92 23.0 102 25.5 206 51.5 400 100.0 1.7150 0.81574 

برنامج    -5 حلقة  من  أجزاء  أختار 
ال   ثم  أريده  ما  باقي  تخص  أتابع 

 احللقة 
209 52.3 96 24.0 95 23.8 400 100.0 1.7150 0.82491 

خاصة    -6 لفيديوهات  أتعرض 
البرنامج على   باملوضوعات عبر موقع 

 اليوتيوب 
229 57.3 66 16.5 105 26.3 400 100.0 2.3100 0.86067 

 0.85459 1.8025 100.0 400 48.3 193 23.3 93 28.5 114 استمع للبرنامج ككل  -7

املتخصصني   -8 األطباء  مع  أتواصل 
 هاتفًيا يف احللقة 

42 10.5 34 8.5 324 81.0 400 100.0 1.2950 0.64732 

بالتواصل   -9 البرنامج  يف  أشارك 
الصفحة   أو  اإللكتروني  املوقع  عبر 
مواقع   على  للبرنامج  الرسمية 

 التواصل االجتماعي

68 17.0 53 13.3 279 69.8 400 100.0 1.4725 0.76858 

املهتمني   -10 أصدقائي  مع  أتناقش 
 مبعرفة املعلومات التي ابحث عنها 

128 32.0 86 21.5 186 46.5 400 100.0 1.8550 0.87515 
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ميكن   بياناتها  استعراض  وبعد  السابق  باجلدول  املوضحة  النتائج  خالل  ومن 
اإلجابة على التساؤل اخلاص بالطرق التي يستخدمها اجلمهور يف البحث عن املعلومات  

ونادرًا ما  البرامجالصحية عبر تلك البرامج، حيث إنه يبحث بشكل مباشر دائًما عبر تلك 
مج، ونادرًا ما يكتفي مبتابعة هذه البرامج التي تطرق  يبحث بشكل عشوائي عبر هذه البرا

بشكل أساسي للموضوعات، وهو ونادرًا ما يتابع كل البرامج، ونادرًا ما يستمع للبرنامج 
مجموعات  مع  يتناقش  ما  ونادرًا  املتخصصني،  األطباء  مع  يتواصل  ما  ونادرًا  ككل، 

ولكنه دائًما ما يختار أجزاء من    األصدقاء املهتمني مبعرفة املوضوعات التي يبحث عنها،
التي   باملوضوعات  خاصة  فيديوهات  ينتقي  ما  ودائًما  يريده  ما  تخص  البرامج  حلقات 

 يبحث عنها عبر موقع البرنامج على التواصل االجتماعي.
معلوماته   على  للحصول  سيتابعها  التي  البرامج  ويختار  ينتقي  اجلمهور  إن  أي 

 البحث عن املعلومات.  وسائلمن الصحية دوًنا عن أي وسيلة أخرى 
) يف أن اجلمهور يعتمد على  2017وهذه النتيجة تتفق مع دراسة إميان محمد (

 أو قراءة املوضوع الطبي بشكل كامل.  متخصصة القراءة بشكل انتقائي أو أجزاء 
 جدول يوضح مدى فاعلية استراتيجيات التماس املعلومات لدى اجلمهور 

يات التماس  مقياس مدى فاعلية استراتيج
 املعلومات 

 ك
النسبة 
 املئوية

املتوسط  
 احلسابي

االنحراف 
 املعياري 

 58.0 232 متوسط 

1.7750 0.60852 
 32.25 129 منخفض

 9.75 39 مرتفع 

 100.0 400 اإلجمالي 

أن   على  مرتبة  النتائج  وكانت  عام  مقياس  بناء  مت  السابق  السؤال  على  وبناًء 
%، يليه  58مستوى نشاط اجلمهور يف خطوات بحثه عبر هذه املعلومات متوسط بنسبة  

%، وذلك  9.75املرتفع آتى يف نهاية الترتيب بنسبة    واملستوى%،  32.25املنخفض بنسبة  
 . 0.60852انحراف معياري يبلغ و  1.7750مبتوسط حسابي يقدر قيمته بـ 
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 استراتيجيات ما بعد االلتماس من البرامج الطبية:  -3

جدول يوضح التوزيع التكراري والنسبة املئوية الستراتيجيات ما بعد االلتماس من  
 البرامج الطبية

استراتيجيات ما 

بعد التماس 

 املعلومات 

 اإلجراء املتبع
املتوسط  اإلجمالي 

 احلسابي 
االنحراف 

 املعياري 
 نادرًا أحياًنا  دائًما 

 %، ك  %، ك  %، ك  %، ك 

التصرف   -1

مباشرة بناء على  

 هذه املعلومات

225 56.3 127 31.8 48 12.0 400 100.0 1.5575 0.69851 

حتليل   -2

املعلومات والتفكير 

فيها من كل  

 اجلوانب 

181 45.3 145 36.3 74 18.5 400 100.0 2.2675 0.75323 

أتفقد أكثر من   -3

وسيلة للتأكد من  

صحة املعلومات 

وردت التي 

 بالبرنامج

305 67.3 69 17.3 26 6.5 400 100.0 2.6975 0.58468 

استشير ذوي   -4

اخلبرة للتأكد من  

صحة املعلومات 

 الطبية 

277 69.3 90 22.5 33 8.3 400 100.0 2.6100 0.63554 

أقيمها بالقبول   -5

 أو الرفض 
267 66.8 109 27.3 24 6.0 400 100.0 2.6075 0.59945 

ميكن  ومن   بياناتها  استعراض  وبعد  السابق  باجلدول  املوضحة  النتائج  خالل 
القول بإن حركة اجلمهور نحو هذه البرامج كالتالي دائًما ما يتصرف وفق املعلومات التي  
حتصل عليها من خاللها ويقوم بتحليلها والتفكير فيها من كل اجلوانب وكذلك دائًما ما 

حة املعلومات التي وردت بالبرنامج باإلضافة إلى أنه  يتفقد أكثر من وسيلة للتأكد من ص
 يستشير دائًما ذوي اخلبرة للتأكد من صحتها ويقيمها بالقبول أو الرفض.

أي أن اجلمهور ليس متلقي سلبي يتلقى الرسالة فحسب بل أنه يتميز بالتفاعلية  
يتصرف   ثم  أوًال،  املعلومات  يستقبل  و  أحياًنا واإليجابية  وفقها  من ودائًما  ويتأكد  يحللها 
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 صحتها ثم يقيمها جيًدا.
 جدول مقياس الستراتيجيات ما بعد التماس املعلومات 

 النسبة املئوية ك مقياس استراتيجيات ما بعد االلتماس
 املتوسط  
 احلسابي

 االنحراف 
 املعياري 

 61.25 245 متوسط 

2.3175 0.53611 
 35.25 141 مرتفع 

 3.5 14 منخفض

 100.0 400 اإلجمالي 

أن   على  مرتبة  النتائج  وكانت  عام  مقياس  بناء  مت  السابق  السؤال  على  وبناًء 
بنسبة   متوسط  للمعلومات  التماسهم  بعد  فيما  اجلمهور  نشاط  يليه  61.25مستوى   ،%

الترتيب بنسبة  35.25املرتفع بنسبة   نهاية  آتى يف  املنخفض  واملستوى  %، وذلك %3.5، 
 . 0.53611حراف معياري يبلغ وان  2.3175قيمته بـ  يقدر مبتوسط حسابي 

 مدى صالحية البرامج الطبية: 

نتائج   للتعرف على مدى صالحية    لسؤالهذه  االستبانة  مت صياغة يف صحيفة 
 البرامج الطبية كمصدر مهم للمعلومات من وجهه نظر املبحوثني. 

جدول يوضح مدى صالحية البرامج الطبية كمصدر من مصادر املعلومات وفق رأي  
 اجلمهور 

مدى صالحية البرامج الطبية كمصدر من 
 مصادر املعلومات وفق رأي اجلمهور

 ك
النسبة 
 املئوية

املتوسط  
 احلسابي

االنحراف 
 املعياري 

 0.5 2 ضارة 

0.9275 0.27828 
 6.25 25 ال أعرف 

 93.25 373 مفيدة 

 100.0 400 اإلجمالي 

البرامج  صالحية  مدى  معرفة  خالله  من  تهدف  سؤال  بإدراج  الباحثة  قامت 
الطبية يف نظر املبحوثني كمصدر ميكنهم من خالله متابعته وجاءت النتائج لصالح كونها  

بنسبة   بنسبة  93.25مفيدة  أعرف  ال  يليها  و  %6.25،  وذلك   %0.5،  بشيء  تفيد  ال 
 .0.27828وانحراف معياري  0.9275مبتوسط حسابي 

  97.6) حيث أجمعت  2007وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عماد عبد املقصود (
%، 33.7الطبية على أنهم يستفيدون منها بدرجة كبيرة بنسبة    للبرامجِمْن َمْن يتعرضون  
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 %.63ويستفيدون منها أحياًنا بنسبة 

 :مدى اكتفاء املبحوثني بالبرامج الطبية 

 املئوية ملدى اكتفاء املبحوثني بالبرامج الطبية  جدول يوضح التوزيع التكراري والنسبة
 مدي اكتفاء املبحوثني 

 بالبرامج الطبية
 االنحراف املعياري املتوسط احلسابي النسبة املئوية ك

 40.25 161 أحياًنا

1.8200 0.77077 
 37.5 150 ال

 22.25 89 دائًما

 100.0 400 اإلجمالي 

وفق اجلدول مت بناء سؤال يهدف ملعرفة مدى اكتفاء املبحوثني بالبرامج الطبية عن 
واستشارته وكانت   الطبيب  كانت أحياًنا   النتيجة زيارة  األولى  املرتبة  كالتالي: يف  مقسمة 

 %.22.25%، ودائًما يف املرتبة األخيرة بنسبة 37.5%، يليها ال بنسبة 40.25بنسبة 
كاٍف  بشكل  املعلومات  تقدم  البرامج  هذا  بأن  النتيجة  هذه  على  التعليق  وميكن 

يف غني عن استشارة الطبيب حتى وإن كان   -بشكل جزئي    –وذي ثقة جتعل اجلمهور  
 . للمعلوماتالطبيب مصدر مهم وأساسي 

 مقترحات املبحوثني لتطوير البرامج الصحية بالتليفزيون: 

والنسبة املئوية ملقترحات املبحوثني لتطوير البرامج   جدول يوضح التوزيع التكراري
 الصحية 

 %، ك مقترحات املبحوثني
 24.0 96 االهتمام مبستوى اإلعداد والتقدمي -5
 21.0 84 زيادة عددها  -1
 17.75 71 تبسيط املعلومات الطبية -6
 16.5 66 تنوع األطباء والضيوف -3
 12.5 50 البرامجعمل تنويهات عن مواعيد  -4
 7.0 28 زيادة الوقت املخصص لها -2
 1.25 5 أخرى تذكر  -7

 100.0 400 اإلجمالي 

جاءت  بالتليفزيون  الصحية  البرامج  لتطوير  املبحوثني  مقترحات  يخص  وفيما 
اإلعداد والتقدمي بنسبة   مبستوى النتيجة مقسمة كالتالي: يف املرتبة األولى جاء االهتمام  
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بنسبة  24 عددها  زيادة  الثانية  املرتبة  يف  يليها  تبسيط %21،  الثالثة  املرتبة  يف  ثم   ،%
الطبية   بنسبة  17.75بنسبة  املعلومات  الرابعة  املرتبة  ويف  األطباء  %16.5،  تنوع   ،%

%، عمل تنويهات عن مواعيد البرامج ويف 12.5والضيوف ثم يف املرتبة اخلامسة بنسبة  
%، وجاءت نسبة أخرى تذكر يف نهاية  7املرتبة السادسة زيادة الوقت املخصص لها بنسبة  

بنسبة   تذكر 1.25الترتيب  أخرى  فئة  وجاءت  املذيع    %،  يف  تنوع  وعمل  سبق  ما  كل  يف 
 بحيث ال يقتصر على شخص واحد والبعد عن الدعاية.

وميكن القول بإن اجلمهور حتى وإن سعى اللتماس املعلومات عبر البرامج الطبية 
وحتى أنه يعتمد عليها بشكل متوسط وبرغم من التطور التي تشهده هذه البرامج إال أنها  

 التحسني كالبعد عن الدعاية.  ال تزال بحاجة للمزيد من
فوفًقا  للبرامج  اجلمهور  تعرض  ودوافع  بأسباب  يتعلق  فيما  الدراسة  توصلت 

يليه  41.2للنتائج   الصحية  بحياته  تفيده  معلومات  له  تقدم  بأنها  أكد  اجلمهور  من   ،%
%، يف املرتبة الثانية أود رفع مستوى ثقافتي الصحية بشكٍل عاٍم ثم دافع  38.85بنسبة  

ة األمراض املنتشرة يف املجتمع ومعرفة اجلديد يف املجال الصحي يف املرتبة الثالثة  معرف
فإنها  27.5بنسبة   النتائج  لهذا  ووفًقا  تفيد   تسهم%.  معلومات  تقدمي  يف  كبرى  بنسبة 

اجلمهور بحياته الصحية، وتسهم كذلك يف رفع مستوى الثقافة الصحية لديه بشكٍل عاٍم 
األم معرفة  على  املجال  وتساعده  يف  اجلديد  معرفة  وكذلك  املجتمع،  يف  املنتشرة  راض 

) والتي أكدت أن أهم  2018الصحي وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة الزهراء محمد (
دوافع التعرض للموضوعات الصحية احلصول على املعلومات صحية عامة وزيادة الثقافة  

) الرحمن  عبد  فاطمة  دراسة  مع  وتتفق  وال2016الصحية  دوافع )  أبرز  أن  أكدت  تي 
بنسبة   الصحية  الثقافة  لتزيد من  الصحية  للمواقع  املرأة  وتتفق هذه 68.2استخدام   ،%

الصحي   املجال  يف  اإلعالم  بدور  اهتمت  والتي  السابقة  الدراسات  من  الكثير  النتائج 
 ) يحي  اهللا  محب  (2010كدراسة  محمود  فاطمة  ودراسة  جنيدي 2008)  وفايزة   (

وغيرها م2007( تثقيف )  هو  الصحية  البرامج  دور  أن  على  أشارت  التي  الدراسات  ن 
 اجلمهور.  

كذلك جاءت نتائج الدراسة فيما يخص آراء اجلمهور نحو البرامج الطبية حيث  
وسبل  باألمراض  الصحي  الوعي  زيادة  عن  مسئولة  البرامج  تلك  كون  عن  سؤالهم  مت 

%، محايد  6.5ح موافق يف مقابل %، لصال 92معاجلتها وجاءت النتائج كالتالي حيث نسبة 
%، معارض وبهذه النتيجة ميكن استخالص مدى فائدة ودور البرامج الطبية لدى  1.5و  

 اجلمهور وأهميتها بالنسبة له كمصدر مهم يلتمس منه معلوماته. 
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