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دور احلمالت اإلعالمية يف تشكيل الوعي الصحي للمرأة املصرية

»دراسة تطبيقية على حملة 100 مليون صحة«

د. رشا عبد الرحمن حجازي
مدرس العالقات العامة واإلعالن باملعهد الدولي العالي لإلعالم- 

أكادميية الشروق.

The role of Media Campaigns in shaping 
health awareness of Egyptian woman:

Practical study on Campaign of 100 million health’s
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دور احلمالت اإلعالمية يف تشكيل الوعي الصحي للمرأة املصرية ...

ملخص الدراسة

ــى الــدور الــذي تقــوم بــه احلمــالت اإلعالميــة يف تشــكيل الوعــي  حتــاول الدراســة تســليط الضــوء عل
الصحــي للمــرأة املصريــة بالتطبيــق علــى حملــة 100 مليــون صحــة )مبــادرة رئيــس اجلمهوريــة لدعــم 
صحــة املــرأة املصريــة( ودورهــا يف إمــداد املــرأة  املصريــة باملعلومــات الصحيــة، حــول الكشــف املبكــر 
ــا لهــذه  ــا وتقييمه ــر الســارية، و معرفــة دوافــع وأســباب تعرضه ــدي واألمــراض غي ملــرض ســرطان الث
احلملــة، ، تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة  وقــد اعتمــدت علــى منهــج املســح اإلعالمــي 
واســتخدمت الدراســة االســتيانة جلمــع املعلومــات اخلاصــة بالدراســة والتــي طبقــت علــي عينــة عمديــة 
)400( مفــردة مــن الســيدات املصريــات مــن ســّن 18 فأكثــر ، واســتغرقت مــدة الدراســة 3 شــهور وذلــك 
مــن شــهر ســبتمبر إلــى شــهر نوفمبــر 2019 و توصلــت الدراســة إلــي عــدة نتائــج: حيــث أكــد %55.2 
مــن عينــة الدراســة وجــود دور مؤثــر حلملــة 100 مليــون صحــة علــى رفــع الوعــي الصحــي لديهــن ،كمــا 
أكــد 71.3% مــن أفــراد العينــة البحثيــة أن احلملــة جعلتهــن ميارســن نشــاطات صحيــة، كان ابرزهــا اتباع 
نظــام غذائــي صحــي كمــا  ،وافــق املبحوثــات علــى أن احلملــة تؤكــد علــى اهتمــام الدولــة بصحــة املــرأة

الكلمات املفتاحية : احلمالت اإلعالمية- الوعي الصحي 

Abstract
      That study aims to shed light on The role of media campaigns in shaping the 
health awareness of Egyptian women by applying the campaign of 100 million 
health and its role in providing Egyptian women with health information about 
early detection of breast cancer and non-communicable diseases, and Knowing 
the motives and reasons for its exposure and evaluation of this campaign, this 
study belongs to descriptive studies and was conducted on the method of 
media survey. that study uses the survey as a tool  to collect information and 
data about the sample , which was applied to an Purposive sample (400) single 
Egyptian women aged 18 and over, that took The study lasted 3 months, from 
September to November 2019, and the study  is finding several results: 55.2% 
of the study sample confirmed an influential role for the 100 million health 
campaign to raise their health awareness, and 71.3% of the research sample 
confirmed that the campaign made them Doing healthy activities, the most 
prominent of which was to adopt a healthy diet as well, the respondents agreed 
that the campaign confirms the state’s interest in women’s health.
Keywords: heath Awareness – Media campaigns.
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مقدمة:

يعّد اإلسهام يف تنمية الوعي الصحي لدى الناس من القضايا الهامة، وذلك ألن الصحة 
من أهم القضايا التي تشكل أولوية بالنسبة جلميع أفراد املجتمع، والوعي الصحي يعّد حجر 
األساس يف األنماط السلوكية اليومية التي تؤّثــر بشكل كبير، يف احلالة الصحية لألفراد، 
ــا يف التكوين املعريف  وتعتبــر وسائل اإلعالم املصدر الرئيسي للمعلومات، وتؤدي دورًا حيوّيً
التي تكون  املعلومات واخلبرات  للفرد، وذلك عبر زيادة رصيده من  والوجداني والسلوكي 
الفرد على وسائل اإلعالم أصبحت  مواقفه وآرائه وسلوكه فيما بعد، ومن خالل اعتماد 

وسائل اإلعالم أداة مؤّثــرة يف استحداث وتغيير السلوكيات واملمارسات)1(. 

وتعتبــر احلمــالت اإلعالميــة للتوعيــة الصحيــة مــن املجــاالت البحثيــة املهمــة التــي ُيفــرد 
لهــا اهتمــام خــاص يف املجتمعــات، وإذا نظرنــا إلــي احلمــالت اإلعالميــة كمجــال للدراســة 
جنــد أن لهــا أهميــة خاصــة، حيــث إنهــا جتمــع بــن كلٍّ مــن االتصــال الشــخصي واالتصــال 
ــة  ــا احلمــالت اإلعالمي ــي حتظــى به ــة الت ــى مــدى األهمي ــاء عل ــد العلم ــري، ويؤك اجلماهي
ــر حيــث تتصــل مباشــرة بصحــة اإلنســان، والتــي حتظــى  ــدى اجلماهي ــة ل ــة الصحي للتوعي

باهتمــام الفــرد األول يف حياتــه)2(.

وتتمّثــل أهميــة الوعــي الصحــي يف أنهــا متكـّـن األفــراد مــن التمّتــع بنظــرة علمية صحيحة 
تســاعده يف تفســير الظواهــر الصحيــة، وجتعلــه قــادرًا علــى البحــث عــن أســباب األمــراض 
مبــا ميكّنــه مــن جتّنبهــا والوقايــة منهــا، كمــا أنهــا رصيــد معــريف يســتفيد منــه اإلنســان 
مــن خــالل توظيفــه لهــا وقــت احلاجــة يف إتخــاذ قــرارات صحيــة صائبــة إزاء مــا يعترضــه 

ويواجهــه مــن مشــكالت صحيــة)3(.

خلفية معرفية عن حملة 100 مليون صحة:
فــى 30 مــارس 2019، وخــالل كلمتــه فــى احتفاليــة تكــرمي املــرأة املصريــة، دعــا الرئيــس 
ــرأة،  ــى صحــة امل ــاظ عل ــدة للحف ــادرة جدي ــاح السيســي وزارة الصحــة إلطــالق مب عبدالفت
كأولــى املبــادرات الرئاســية اخلاصــة باملــرأة املصريــة، وتضّمنــت املبــادرة إجــراء حملــة مســح 
طبــي شــامل للكشــف علــى ســرطان الثــدي، وأعلنــت الــوزارة إطــالق املبــادرة، مطلــع يوليــو 



مجلة البحوث اإلعالمية870

دور احلمالت اإلعالمية يف تشكيل الوعي الصحي للمرأة املصرية ...

2019، ورفعــت احلملــة شــعار »الســت املصريــة هــي صحــة مصــر« والــذي أعلنتــه وزارة 
الصحــة عبــر منصاتهــا املتعــددة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، احلملــة تســتهدف 
الكشــف عــن 28 مليــون ســيدة علــى مســتوى محافظــات جمهوريــة مصــر العربيــة، علــى رأس 
محــاور احلملــة الكشــف املبكــر عــن األورام »ســرطان الثــدي«، باإلضافــة إلــى الكشــف عــن 
األمــراض غيــر الســارية »الســكر والضغــط والســمنة«، وأمــراض القلــب وهشاشــة العظــام.

ــف  ــة واخلاصــة مبختل ــة واجلامعي ــن املستشــفيات احلكومي مت وضــع خطــة تنســيقية ب
املحافظــات، ومت التنفيــذ علــى ثــالث مراحــل كمــا حــدث خــالل حملــة 100 مليــون صحــة 
ــة  ــم الطبي ــة لألطق ــج تدريبي ــى إعــداد برام ــوزارة عل ــت ال ــروس C، وعمل ــى في للكشــف عل
ــادرة باملحافطــات بالتنســيق مــع مستشــفى معهــد ناصــر، ومستشــفى  ــن يف املب مــن العامل
ــى حمــالت  ــة إل ــع وســائل اإلعــالم باإلضاف ــة بجمي ــي، وإعــداد حمــالت توعوي قصــر العين
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي »السوشــيال ميديــا« وإعالنــات الطــرق، لإلعــالن عــن 

ــادرة، وســيكون للســيدات فحــص دوري كل عــام. ــا املب ــي تقدمه ــة الت ــات الصحي اخلدم

مت ربــط البرنامــج يف جميــع املنشــآت التــي تقــدم خدمــات فحــص أورام الســيدات، 
ســواًء بــوزارة الصحــة أو اجلامعــات أو جهــات املجتمــع املدنــي مثــل مستشــفى بهيــة وشــفاء 
األورمــان، يف شــبكة معلومــات واحــدة؛ لضمــان تقــدمي أفضــل خدمــة عالجيــة، وقــد أكــدت 
اإلحصائيــات التــى كشــفت عنهــا وزارة الصحــة مؤخــًرا أن 18% مــن نســاء مصــر يعانــن مــن 
هــذا املــرض اخلبيــث، وهــو مــن أكثــر األمــراض النســائية الشــائعة، ألنــه ميثــل نحــو %38 
مــن إجمالــي حــاالت األورام بــن النســاء، ويســاعد الكشــف املبكــر للمــرض علــى رفــع نســبة 
الشــفاء مــن املــرض إلــى 95%، ورمبــا تصــل فــى بعــض احلــاالت إلــى 98%، احلملــة لــن 
يتوقــف دورهــا عــن الكشــف فقــط عــن املــرض، بــل معرفــة مســّببات املــرض وكيفيــة وأماكــن 
عالجــه، والتعــّرف علــى عوامــل اخلطــورة ومســّببات عــودة املــرض مــرة أخــرى بعــد الشــفاء 
منــه، وُيشــار إلــى أن هنــاك ثــالث فئــات مســتهدفة باملســح والتوعيــة؛ الفئــة األولــى مــن عمــر 
18 إلــى 25 عاًمــا مســتهدفة بالتوعيــة، بينمــا الفئــة العمريــة مــن 25 إلــى 35 عاًمــا مســتهدفة 
بالفحــص والتوعيــة، أّمــا مــا فــوق الـــ 35 عاًمــا فمســتهدفة بالكشــف الطبــى الشــامل للكشــف 

عــن املــرض.

جديــر بالذكــر أنــه يتــم حتديــد موعــد للتــردد علــى مراكــز الفحــص خــالل فتــرة مــن 6 
إلــى 12 شــهًرا حســب احلالــة التــى مت فحصهــا إلعــادة الفحــص والكشــف الطبــي، ويوجــد 
نظــام إلكترونــي متكامــل يتــم مــن خاللــه تســجيل احلــاالت ويقــوم بحســاب معامــل اخلطــورة 
ويحــدد مــكان الفحــص الطبــى الشــامل أوتوماتيكًيــا، وتشــمل املبــادرة خطــة مــن ثــالث 
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مراحــل رئيســية، علــى غــرار »100 مليــون صحــة«، األولــى تتضمــن 9 محافظــات هــى »جنوب 
ســيناء، مطــروح، بورســعيد، اإلســكندرية، البحيــرة، دميــاط، القليوبيــة، الفيــوم، وأســيوط«، 
واملرحلــة الثانيــة 11 محافظــة هــى »القاهــرة، واملنوفيــة، وشــمال ســيناء، والبحــر األحمــر، 
واإلســماعيلية، والســويس، وكفــر الشــيخ، وبنــى ســويف، وســوهاج، واألقصــر، وأســوان«، 
أّمــا املرحلــة الثالثــة فتشــمل 7 محافظــات هــى »اجليــزة، والغربيــة، والشــرقية، والدقهليــة، 

والــوادى اجلديــد، وقنــا، واملنيــا«. 

الدراسات السابقة:
ميكن تقسيم محاور الدراسات السابقة إلى ثالثة محاور أساسية هى:

أوالً: الدراسات التي تناولت احلمالت اإلعالمية. 
ثانًيا: الدراسات التي تناولت الوعي الصحي.

ثالًثا: الدراسات التي تناولت احلمالت اإلعالمية وعالقتها بالوعي الصحي. 
وفيما يلي نعرض دراسات كل محور من هذه املحاور على حدة.

أوالً: الدراسات التي تناولت احلمالت اإلعالمية: 
دراســة دريــال كرميــة )2018()4(: هدفــت إلــى معرفــة دور احلمــالت اإلعالمية يف التوعية يف 	 

نشــر ثقافــة الكشــف املبكــر عــن ســرطان الثــدي، واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي 
املســحي، واعتمــدت علــى االســتبانة كأداة جلمــع البيانــات علــى عينــة قوامهــا 60 مفــردة 
ــداوالً  ــر وســائل اإلعــالم ت ــى أن أكث ــت إل ــة، وتوصل ــة ســعيدة اجلزائري مــن النســاء بوالي
لــدى عينــة الدراســة كانــت اإلنترنــت، وأكــد 56% مــن أفــراد العينــة أنهــن يتعرضن لوســائل 
اإلعــالم يومًيــا، وكانــت أكثــر أســباب التعــرض هــي متابعــة املواضيــع الصحيــة والقضايــا 
االجتماعيــة، وأكــد 86.7% مــن أفــراد العينــة أن وســائل اإلعــالم لهــا تأثيــر فعــال علــى 
زيــادة وعيهــن الصحــي، كمــا أكــد 66.7% مــن الســيدات أنهــن اعتمــدن علــى وســائل 

اإلعــالم ملعرفــة الكشــف املبكــر عــن ســرطان الثــدي. 
دراســة زكريــا إبراهيــم الدســوقي )2018()5(: هدفــت إلــى اإلجابــة عــن ســؤال رئيســي وهــو ما 	 

دور احلمــالت اإلعالميــة يف القنــوات الفضائيــة يف توعيــة املراهقــن بقضيــة املخــدرات، 
وقــد اعتمــدت الدراســة علــى نظريــة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم، وتعــّد الدراســة مــن 
ــة قوامهــا  ــى عين ــى اســتمارة االســتبيان املطّبقــة عل ــة، واعتمــدت عل الدراســات الوصفي
400 مفــردة مــن املراهقــن مــن ســن )15- 18ســنة(، وتوصلــت الدراســة إلــى أن القنــوات 
الفضائيــة كانــت أهــم مصــادر احلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة باملخــدرات، وأكــد 
31.10% مــن أفــراد العينــة أن أهــم أســباب مشــاهدة تلــك احلمــالت تصميــم إعالنــات 
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جاذبــة لالنتبــاه، وجــاء املشــاهير يف مقدمــة األشــياء التــي تثيــر انتبــاه املبحوثــن للحملــة، 
كمــا أكــد 20.40% مــن أفــراد العينــة أن حمــالت مكافحــة املخــدرات جنحــت بدرجــة 

كبيــرة.
ــي التعــرف 	  دراســة رشــا عبدالرحيــم مــزروع، إجنــى حلمــى )2017( )6(:  هدفــت الدراســة إل

ــة  ــام بشــأن املشــاركة املجتمعي ــرأى الع ــة فــى حشــد ال ــة احلمــالت اإلعالمي ــى فاعلي عل
لــدى املصريــن املقيمــن واملغتربــن، وتعــد مــن الدراســات الوصفيــة بشــقية امليدانــى علــى 
عينــة قوامهــا 400 مفــردة مــن املصريــن بالداخــل واخلــارج، واملنهــج املقــارن للتعــرف علــى 
أوجــه االتفــاق والتشــابه بــن املقيمــن واملغتربــن، وأوضحــت نتائــج الدراســة أن القضايــا 
الصحيــة احتلــت املركــز األول ألكثــر القضايــا التــى تركــز عليهــا احلمــالت اإلعالميــة 

بنســبة 95.3% تليهــا القضايــا الدينيــة.
دراســة إميــان فتحــى حســن )2016( )7(:اســتهدف البحــث تقــدمي دراســة ميدانيــة تفصيليــة على 	 

ــا املجتمعيــة الثمانــي.  ــه بالقضاي الشــباب اجلامعــي ملعرفــة دور احلمــالت اإلعالميــة يف توعيت

وتوصــل البحــث إلــى عــدة نتائــج، مــن أبرزهــا: أن جميــع احلمــالت اإلعالميــة محــل البحــث تبــث 

بصفــة يوميــة بنســبة100%. وأســفرت النتائــج عــن تأثيــر احلمــالت اإلعالميــة املقدمــة بالقنــوات 

الفضائيــة التــي تنــاول القضايــا املجتمعيــة علــى املشــاركة اإليجابيــة يف املجتمــع يف مقدمــة 

اســتجابات املبحوثــن بنســبة 64.3%. كذلــك تبــن أن وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن 

ــة البحــث  املتغيــرات الدميوجرافيــة )النــوع، اجلامعــة، املســتوى االجتماعــي واالقتصــادي( لعين

وبــن توعيــة الشــباب اجلامعــي بالقضايــا املجتمعيــة التــي تقدمهــا احلمالت اإلعالميــة بالقنوات 

الفضائيــة محــل البحــث. وأخيــراً أثبتــت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن معــدل 

تعــرض الشــباب اجلامعــي للحمــالت اإلعالميــة املقدمــة بالقنــوات الفضائيــة عينــة البحــث وبــن 

توعيــة الشــباب بالقضايــا املجتمعيــة لصالــح مــن يتعــرض للحمــالت اإلعالميــة.

دراســة حميــدة سميســم، عبــداهلل بــدران )2014( )8(: ســعت الدراســة إلــي معرفــة الــدور 	 
الــذى يؤديــة التقييــم اجليــد فــى جنــاح احلمــالت اإلعالميــة، وبلوغهــا أهدافهــا املنشــودة، 
ووصولهــا إلــى الشــرائح املســتهدفة والتأثيــر فيهــا وفــق املــدة الزمنيــة املجدولــة، وامليزانية 
ــى دراســة ظاهــرة  ــى املنهــج النوعــى الــذى يقــوم عل املرصــودة، معتمــدة فــى إطارهــا عل
مــا، مــن حيــث نشــأتها ومنوهــا وحتليلهــا، وركــزت نتائــج الدراســة علــى ضــرورة اســتفادة 
القائمــن علــى احلمــالت اإلعالميــة مــن خصائــص التقييــم ومميزاتــه وأسســه ومتطلباتــه 
واســتراتيجياته وضــرورة بــذل مزيــد مــن اجلهــد ملعرفــة أنــواع التقييــم املناســبة حلمالتــه 

اإلعالميــة لتكــون مناســبة مــع األهــداف املنشــودة.
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دراســة أجراتهــا إميــان فتحــى )2013( )9(:هدفــت الدراســة إلــي التعــرف علــى دور احلمــالت 	 
اإلعالميــة املقدمــة بالقنــوات الفضائيــة فى توعية الشــباب اجلامعــى بالقضايا املجتمعية، 
والتــى تعــد مــن الدراســات الوصفيــة بشــقيها املســحى/ امليدانــى والتحليلــى وطبقــت علــى 
عينــة عشــوائية قوامهــا 400 مفــردة مــن طــالب جامعــة عــن شــمس وجامعــة 6 أكتوبــر، 
باإلضافــة إلــى حتليــل عــدد مــن الرســائل املقدمــة باحلمــالت اإلعالميــة محــل الدراســة 
بالقنــوات الفضائيــة ورصــد عــدد مــن القضايــا املجتمعيــة التــى تناولتهــا احلمــالت 
اإلعالميــة محــل الدراســة معتمــدة فــى جمــع بياناتهــا علــى االســتبيان واســتمارة حتليــل 
املضمــون ومقيــاس املســتوى اإلقتصــادى واإلجتماعــى، وتوصلــت نتائــج الدراســة توجــد 
عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن كالً مــن توعيــة الشــباب اجلامعــى بالقضايــا ومضمــون 
ــة  ــر احلمــالت اإلعالمي ــة، وجــاء تأثي ــة باحلمــالت اإلعالمي ــة املقدم ــا املجتمعي القضاي
املقدمــة بالقنــوات الفضائيــة التــى تتنــاول القضايــا املجتمعيــة علــى املشــاركة اإليجابيــة 

فــى املجتمــع.
دراســة حنــان أحمــد )2013( )10(: ســعت الدراســة إلــي تقــدمي رؤيــة حتليلــة ومســتقبلية 	 

للحمــالت اإلعالميــة عبــر اإلعــالم اجلديــد مــن خــالل طــرح منــوذج تفاعلــى يعتمــد 
علــى إمكانيــة توظيــف أدوات اإلعــالم اجلديــد بخصائصــه وعناصــره املختلفــة وكذلــك 
كيفيــة توظيــف الوســائط املتعــددة فــى احلمــالت اإلعالميــة لزيــادة فاعليتهــا وجناحهــا 
عبــر اإلعــالم اجلديــد وكيفيــة تقــدمي حمــالت إعالميــة ناجحــة عبــر اإلعــالم اجلديــد 
ورصــد أهــم مميزاتهــا، معتمــدة علــى املنهــج املســحى، وأوضحــت نتائــج الدراســة علــى 
أن الســهولة فــى إعــداد وتنفيــذ احلمــالت مــن أهــم مميــزات احلمــالت اإلعالميــة عبــر 
اإلعــالم اجلديــد يليهــا التفاعليــة وســرعة االنتشــار وإمكانيــة حــدوث التأثيــر علــى 
اجلمهــور، كمــا مت عــرض الطــرق الفاعلــة لعمــل حمــالت إعالميــة ناجحــة عبــر كل وســيلة 

مــن الوســائل مثــل الفيــس بــوك واملدونــات.
دراســة عيســى بوكرمــوش )2012( )11(:هدفــت الدراســة إلــي  معرفــة أســاليب التخطيــط 	 

والتســويق للحمــالت اإلعالميــة، ومعرفــة األســس العلميــة التــى يتــم عليهــا تخطيــط 
وصياغــة احلملــة اإلعالميــة الناجحــة، وتعد هذه الدراســة من الدراســات الوصفية معتداً 
فــى جمــع معلوماتــه علــى املقابــالت واملالحظــة وذلــك بالتطبيــق علــى حمــالت التوعيــة 
املروريــة للمركــز الوطنــى للوقايــة واألمــن عبــر الطــرق فــى واليــة غراديــة باجلزائــر، حيــث 
أكــدت نتائــج تلــك الدراســة علــى ضــرورة تفعيــل اســتراتيجية اتصاليــة فــى مجــال التوعيــة 
ــة،  ــزة االتصــال والعالقــات العامــة فــى مجــال احلمــالت اإلعالمي ــل أجه وضــرورة تفعي
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وأهــم العقبــات التــى تواجــه احلمــالت اإلعالميــة غيــاب التمويــل الــالزم لهــا. 
دراســة Brian A.Day )2011()12(: حــول تصميــم وتنفيــذ وتقييــم حملــة إعالميــة فعالــة 	 

ــة قوامهــا 320  ــى عين ــة وُطّبقــت عل ــّد مــن الدراســات الوصفي ــي تع ــغ، والت ملكافحــة التب
مفــردة باســتخدام اســتمارة االســتبيان، وتوصلــت الدراســة إلــى أنــه يجــب تخصيــص %10 
مــن ميزانيــة مكافحــة التبــغ لإلنفــاق علــى تقييــم احلمــالت اإلعالميــة وضــرورة االســتناد 
إلــى قيــاس ابتدائــي أو أساســي للمقارنــة بــأي قيــاس الحــق، وضــرورة قيــاس حجــم 

التأثيــر علــى الشــرائح املســتهدفة بدقــة وموضوعيــة.
ثانًيا: الدراسات التي تناولت الوعي الصحي: 

دراســة مازن عثمان وصالح موســى )2018()13(: هدفت إلى معرفة إســهامات إســتراتيجيات 	 
حمــالت العالقــات العامــة ودورهــا اإلســتراتيجي يف التوعيــة بالصحــة اإلجنابيــة بتوعيــة 
املــرأة ملحاربــة العــادات الضــارة وزواج الطفــالت باملجتمــع التــي تعتبــر واحدة من مســببات 
زيــادة معــدل وفيــات األمهــات، وقــد اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، ومت 
اســتخدام املالحظة واملقابلة واالســتبانة كأدوات جلمع البيانات، وتكون مجتمع الدراســة 
مــن العاملــن بالبرنامــج القومــي للصحــة اإلجنابيــة بالســودان املختصــن ببرنامــج تعزيــز 
الصحــة والتوعيــة الصحيــة بالصحــة اإلجنابيــة، ومت إجــراء الدراســة علــى عينــة بلغــت 
ــي  69 مــن اجلمهــور اخلارجــي مــن النســاء يف ســّن اإلجنــاب و31 مــن اجلمهــور الداخل
مــن املتخصصــن يف العالقــات العامــة والصحــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن اســتخدام 
العالقــات العامــة يف التخطيــط اإلســتراتيجي لتصميــم واختيــار وســائل اتصاليــة مناســبة 
لتحقيــق أهــداف حمــالت التنميــة الصحيــة وتســتخدم العالقــات العامــة يف حمــالت 
التوعيــة الصحيــة أنشــطة االتصــال املباشــر وغيــر املباشــر لزيــادة نشــر الوعــي الصحــي 
باملجتمعــات، وأوصــت الدراســة بضــرورة رفــع قــدرات العاملــن بالعالقــات العامــة يف 

التخطيــط الســليم حلمــالت التوعيــة الصحيــة.
دراســة عبــد التــواب جابــر )2017()14(: بحثــت هــذه الدراســة يف محــددات الوعــي الصحــي 	 

لــدى الريفيــن، وقــد اســتخدم الباحــث منهــج املســح االجتماعــي بالعينــة حيــث قــام 
بتطبيــق الدراســة امليدانيــة علــى عينــة مــن املواطنيــن يف قريــة موشــا مركــز ومحافظــة 
أســيوط، وقــد بلــغ عــدد مفرداتهــا 474 ممــن يزيــد عمرهــم عــن 15 ســنة، وقــد مت تطبيــق 
مقيــاس مــن تصميــم الباحــث بعــد إخضاعــة للتحكيــم، وقــد أظهــرت النتائــج يف مجملهــا 
ــا  ــن، كم ــدى الريفي ــة ل ــا يف مســتوي الوعــي الصحــي مبؤشــراته املختلف ــاك تدنًي أن هن
كشــفت الدراســة عــن تأثيــر النــوع والســن واملســتوى التعليمــي واملســتوى االقتصــادي  



د/ رشا حجازي

875 العدد الثالث واخلمسون- ج2 - يناير 2020 م

واالجتماعــي علــى درجــة ومســتوى الوعــي الصحــي لــدى الريفيــن.
دراســة محمــد فاضــل )2017()15(: هدفــت إلــى معرفــة الــدور الــذي تؤديــه شــبكة الفيســبوك 	 

يف نشــر التوعيــة الصحيــة لــدى اجلمهــور، حيــث بحثــت يف طبيعــة هــذا الــدور مــن خــالل 
وجهــة نظــر املختصــن يف وزارة الصحــة كونهــم مــن املتخصصــن يف تقييــم مســتوى 
نوعيــة وجــودة املعلومــات الصحيــة مــن جهــة فاعليتهــا وأصالتهــا،  واعتمــدت الدراســة 
علــى نظريــة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم كمدخــل نظــري للدراســة، وتعــد الدراســة مــن 
الدراســات الوصفيــة واســتخدمت صحيفــة االســتبيان والتــي طبقــت علــى عينــة عشــوائية 
قوامهــا 273 مفــردة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن املبحوثــن يــرون أن املعلومــات 
الصحيــة التــي تنشــر عــن طريــق الفيســبوك متنوعــة وتقــدم وصًفــا واضًحــا عــن مختلــف 
مواضيــع التوعيــة الصحيــة، وأكــدت الدراســة أن أكثــر املواضيــع جذبًــا لالنتبــاه هــي 
تخفيــف الــوزن والرشــاقة وجــاءت زيــادة الثقافــة الصحيــة كأهــم اإلشــباعات املتحققــة 

مــن شــبكة الفيســبوك.
دراســة حنــان حســن صالــح )2016()16(: هدفــت إلــى رصــد وحتليــل القضايــا الصحيــة التــي 	 

تعمــد عليهــا الصحــف اليوميــة األردنيــة وعالقتهــا بأولويــات اجلمهــور إزاء هــذه القضايــا، 
وذلــك مــن خــالل حتليــل مضمــون عينــة مــن هــذه الصحــف والتعــرف علــى حجــم التغطيــة 
الصحفيــة التــي تفردهــا للقضايــا العلميــة بشــكل عــام وموضوعــات الصحــة بشــكل 
خــاص، وقــد اعتمــدت علــى نظريــة ترتيــب األولويــات واســتخدمت املنهــج الوصفــي، كمــا 
اســتخدمت أداة حتليــل املضمــون، وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن الصحــف تركــز علــى 
األهــداف الوقائيــة مــن وراء النشــر، وتســتخدم االســتماالت العقليــة يف املــادة الصحفيــة 
أكثــر مــن العاطفيــة، واحتلــت املضامــن التــي تتحــدث عــن األمــراض غيــر الســارية املرتبــة 
األولــى، كمــا أكــدت الدراســة علــى أن الصحــف األردنيــة ال تعتمــد خطــة منهجيــة واضحــة 

ضمــن أجندتهــا اإلعالميــة لنشــر القضايــا الصحيــة.
ــج اإلعــالم 	  ــع برام ــراز واق ــى إب ــت إل دراســة أثيلــة أحمــد، مختــار عثمــان )2015()17(: هدف

املرئــي املتــاح يف محليــة أم درمــان بواليــة اخلرطــوم وإيضــاح أثرهــا يف رفــع مســتوى 
الوعــي الصحــي، وقــد افترضــت الدراســة أن برامــج اإلعــالم املرئــي املقدمــة مــن برامــج 
صحتــك وصحــة وعافيــة لهــا أثــر إيجابــي علــى عينــة البحــث، كمــا توجــد عالقــة ارتبــاط 
بــن مــا ُيقــدم ونشــر الســلوك الصحــي املكتســب، اســتخدمت الباحثتــان املنهــج الوصفــي 
والتجريبــي، كمــا اعتمدتــا علــى االســتبانة وتصميــم مقيــاس لقيــاس الوعــي الصحــي 
ــة البحــث  ــج أن أداء عين ــرت النتائ ــرأة، وأظه ــن إم ــة مــن ثمان ــة البحــث املكون ــدى عين ل
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ونتائجهــن بعــد ســماع ومشــاهدة البرامــج الطبيــة الصحيــة كان أفضــل مــن االختبــار 
القبلــي، وأن أداء عينــة املســاق العلمــي يف االختباريــن القبلــي والبعــدي كانــت أفضــل 
كثيــراً مــن املســاق األدبــي، كمــا توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجابات العينــة 
الضابطــة والتجريبيــة يف االختبــار القبلــي والبعــدي والتجريبــي لصالــح العينــة التجريبية، 
وأوصــت الدراســة بضــرورة توفيــر املعلومــة العلميــة الطبيــة الصحيــة مــن أجــل معرفــة 
املــرض ومكافحتــه والوقايــة منــه، وتكثيــف برامــج اإلعــالم املرئــي علــى مــدار األســبوع مــا 
يســاعد يف مواكبــة املســتحدات عاملًيــا وإقليمًيــا يف أســاليب املعاجلــة واملكافحــة والوقايــة 

واخلاصــة بأمــراض الطفولــة املبكــرة واألمومــة واإليــدز وإصابــات اإلســهال.
دراســة مصعــب املعايطــة )2014()18(: هدفــت إلــى معرفــة الــدور الــذي يقــوم بــه التليفزيــون 	 

يف التوعيــة الصحيــة ومعرفــة مــدى اســتفادة اجلمهــور مــن البرامج الصحيــة ودرجة الثقة 
يف املعلومــات املقدمــة يف البرامــج الصحيــة، وقــد اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي 
ــى  ــق عل ــات واملعلومــات بالتطبي ــى االســتبانة كأداة جلمــع البيان ــي، واعتمــدت عل التحليل
عينــة قوامهــا 450 مفــردة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن 64.7% مــن عينــة الدراســة 
ــة،  ــات الصحي ــن املعلوم ــم اســتفادوا م ــة، وأوضــح 71.7% أنه ــج الصحي ــون البرام يتابع
وأكــد 73.9% أن هنــاك أثــًرا للبرامــج الصحيــة يف رفــع الوعــي الصحــي ألفــراد املجتمــع، 
كمــا أكــد 73.3% مــن أفــراد العينــة أنهــم يثقــون يف املعلومــات املقدمــة يف البرامــج 

الصحيــة.
مواقــع 	  دور  عــن  الكشــف  إلــى  )2014()19(: هدفــت   Liette Lapointe et.al دراســة 

التواصــل االجتماعــي يف رفــع الوعــي ومــّد جمهــور املســتخدمن باملعلومــات املرتبطــة 
بالعديــد مــن األمــراض، ورصــدت الدراســة أن لوســائل التواصــل االجتماعــي دورًا يف 
نشــر املعلومــات والتعــاون والتنســيق، وخاصــة يف مجــال الرعايــة الصحيــة، اســتخدمت 
الدراســة منهــج دراســة احلالــة لفحــص كيفيــة اســتخدام األفــراد واملنظمــات لوســائل 
التواصــل االجتماعــي للتعــاون لتعزيــز هــذا الوعــي، واســتطاعت هــذه الدراســة عــن 
طريــق اســتخدامها للمنهــج التحليلــي للبيانــات لتوضيــح األســاس املنطقــي الســتخدام 
احلمــالت اإلعالميــة موقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك( ملــدة أربعــة أشــهر )مــارس، 
يونيــو، ســبتمبر، ديســمبر 2012( وقامــت بتحليــل وثائــق لوســائل اإلعــالم واملنظمــات 
املعنيــة بالتوعيــة اإلعالميــة لرفــع الوعــي الصحــي وشــملت نشــرات إخباريــة وتقاريــر 
مذاعــة ومســجلة وحتليــل نوعــي ملواقــع التواصــل االجتماعــي ومحتــوى املشــاركات علــى 
الفيســبوك والبيانــات املســجلة وفحــص األنشــطة الســنوية التــي تقــوم بهــا املنظمــات 
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الراعيــة للحمــالت اإلعالميــة، وإجــراء مقابــالت متعمقــة يف كل مؤسســة، وتوصلــت إلــى 
أن مســتوى الوعــي عــن طريــق السوشــيال ميديــا مرتفــع مقارنــة باحلمــالت عبــر القنــوات 
التليفزيونيــة، وأن الوصــول للشــريحة املســتهدفة مــن احلمــالت أكبــر، كما أظهــرت النتائح 
أن مواقــع التواصــل االجتماعــي وســيلة إلعــالم النــاس ومدهــم مبعلومــات وبيانــات حــول 

ــة ورفــع الوعــي باألمــراض. الوقاي
دراســة Abdulaziz ALrukban )2014()20(: هدفــت إلــى وصــف وتقييــم اســتخدامات 	 

الســعودين املتعلقــة بالصحــة العامــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي وحتديــد املصــادر 
واملعلومــات الصحيــة األكثــر موثوقيــة، حيــث مت االعتمــاد علــى منهــج املســح بإجــراء 
ــر  ــع تويت ــا 816 مــن املســتخدمن الســعودين ملوق ــة قوامه ــى عين دراســة مســتعرضة عل
ــا  ــج أهمه ــدة نتائ ــة الســعودية، وخرجــت الدراســة بع ــر رســائل   SNSداخــل اململك وعب
ــوا  ــة املســتخدمن 83.1٪ كان ــت نســبة غالبي ــن النســاء، وبلغ ــاً م ــة تقريب ــي العين أن ثلث
أقــل مــن 34 ســنة، وأبلــغ أكثــر مــن 60٪ مــن املســتخدمن عــن حســاباتهم املتعلقــة 
بالصحــة، واســتفاد 81.4٪ منهــم مــن املعلومــات الصحيــة التــي مت االطــالع عليهــا، 
بينمــا مســتخدمو خدمــات الشــبكات االجتماعيــة SNS؛ اتضــح أن مــا يقــرب مــن ثلــث 
املســتخدمن تلقــوا معلومــات صحيــة خاطئــة، وأن غالبيــة املســتخدمن 86.4٪ يثقــون 
يف املعلومــات الصحيــة فقــط إذا كانــت مــن مصــادر موثوقــة، و72.1٪ منهــم يلجــأون 
للتحقــق مــن املعلومــات مــن مصــادر أخــرى، كان مقدمــو الرعايــة الصحيــة هــم األكثــر ثقــة 
يف مصــادر املعلومــات الصحيــة، وارتبطــت بــن اجلنســن اإلنــاث وذوي املســتوى التعليمــي 

ــى مــع االســتخدامات املرتبطــة بالصحــة. األعل
ــار 	  ــة اختي ــى استكشــاف كيفي -دراســة Catherine King et.al  )2010()21(:  ســعت إل

ــج  ــق املنه ــة عــن طري ــا الصحي ــار حــول القضاي ــن يف أســتراليا وتشــكيل األخب الصحفي
الكيفــي واســتخدامها ألداة املقابــالت املتعمقــة يف الفتــرة بــن أكتوبــر 2006 وأغســطس 
2007 علــى عينــة قوامهــا 16 صحفًيــا مــن كبــرى املنظمــات اإلعالميــة املطبوعة واإلذاعية 
والتليفزيونيــة األســترالية التــي تنشــر تقاريــر عــن أنفلونــزا الطيــور والتخطيــط ملواجهــة 
الــدروس الرئيســية  تفشــي األوبئــة، ومت اســتخدام التحليــل املواضيعــي الســتخالص 
للتواصــل الصحــي للقائمــن باالتصــال، وأكــدت الدراســة أن لدى وســائل اإلعالم إمكانات 
هائلــة للتأثيــر علــى الســلوكيات والتصــورات املتعلقــة بالصحــة، وقــد حــاول الصحفيــون 
بشــكل روتينــي حتقيــق التــوازن بــن أهــداف مختلفــة، وأن الصحفيــن يدركــون أن أكثــر 
املصــادر املوثوقــة يف القضايــا الصحيــة هــم أطبــاء محترمــون ومســتقلون، كمــا أوضحــت 
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الدراســة أن الصحفيــن املتخصصــن يف املجــال الطبــي والصحــي يتمتعــون مبعرفــة تقنية 
أكثــر صحــة وقنــوات ملصــادر مناســبة وســلطة داخــل مؤسســاتهم وقــدرة علــى الدعــوة إلــى 

تغطيــة ذات جــودة أفضــل.
دراســة Rebecca Schein et.al )2010()22(: اعتمدت على منهج املســح بشــقه التحليلي 	 

علــى عينــة قوامهــا 551 مفــردة مــن الدراســات بقواعــد البيانــات املرتبطــة مبجــال الطــب 
والصحــة العامــة وعلــم النفــس والتســويق والعلــوم االجتماعيــة حــول البيانــات الصحيــة 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي خــالل الفتــرة يوليــو 2010، باإلضافــة لعينــة غيــر احتماليــة 
عمديــة مت ســحبها بأســلوب كــرة الثلــج قوامهــا 39 مــن املقــاالت املعنيــة بهذا الشــأن، حيث 
أشــارت البيانــات األوليــة التــي مت جمعهــا إلــى أن مواقــع التواصــل االجتماعــي أصبحــت 
إضافــة قويــة إلــى مجموعــة أدوات التواصــل الصحيــة، علــى الرغــم مــن وجــود قــدر كبيــر 
مــن االهتمــام باســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي كأداة لالتصــاالت الصحيــة العامــة، 
ورصــدت الدراســة وجــود وفــرة مــن املحادثــات الصحيــة غيــر الرســمية املتعلقــة بقضايــا 
الصحــة العامــة وأنشــطة منظمــة مرتبطــة بالصحــة علــى منصــات التواصــل االجتماعــي 
الرائــدة مثــل يوتيــوب وتويتــر وفيســبوك، كمــا توصلــت الدراســة لعــدة نتائــج أهمهــا أن 
منظمــات الصحــة العامــة تســتخدم حالًيــا وســائل التواصــل االجتماعــي كمنصــة إذاعيــة 
لتضخيــم الرســائل مــن مصــادر الوســائط التقليديــة مثــل اإلذاعــة والتلفزيــون والوســائط 
املطبوعــة ومــا إلــى ذلــك للتعــاون واملشــاركة يف إنشــاء محتــوى مــع اجلماهيــر املســتهدفة، 
كمــا اضطــرت هــذه املنظمــات إلــى تكييــف اســتراتيجيات االتصــاالت اخلاصــة بهــا لدمــج 
املحتــوى والتغذيــة الراجعــة للمســتخدمن، وخلصــت الدراســة إلــى أن اعتمــاد مواقــع 
التواصــل االجتماعــي مــن قبــل منظمــات الصحــة العامــة الرائــدة يعكــس شــعورًا واســع 
النطــاق بــأن هــذه األدوات ضروريــة بشــكل متزايــد للوصــول إلــى التركيبــة الســكانية 
الذيــن يتخلــون عــن تقنيــات البــث التقليديــة مثــل الهواتــف والتلفزيــون مثــل املراهقــن، أو 
جــزء كبيــر مــن اجلمهــور الذيــن يحولــون بســرعة الطريقــة التــي يتفاعلــون مــع اخلبــراء.

ثالًثا: الدراسات التي تناولت احلمالت اإلعالمية وعالقتها بالوعي الصحي:
-دراســة Koustuv Saha,et al )2019()23(: قامــت بتحليــل محتــوى الشــبكات االجتماعيــة 
فيمــا يتعلــق بالنصائــح الطبيــة واحلمــالت التــي تعنــي بالصحــة النفســية والعقليــة للمــرأة 
مــن خــالل حتليــل اللغــات الطبيعيــة واخلوازميــات، حيــث اســتهدفت الكشــف عــن طبيعــة 
مشــاركة املحتــوى الطبــي املتــداول علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى وجــه التحديــد 
#MyTipsForMentalHealth علــى تويتــر حولهــا اليــوم العاملــي للتوعيــة بالصحــة 
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العقليــة يف عــام 2017، قــام الباحثــون بجمــع بيانــات عينــة مــن محتــوى مشــاركات 
املســتخدمن بلغــت14.712 مشــاركة علــى موقــع تويتــر يف الفتــرة بــن ســبتمبر وأكتوبــر 
إشــراك  مــع   MyTipsForMentalHealth# الهاشــتاج  علــى  حتتــوي  التــي   2017
اخلبــراء باملجــال، وأشــارت النتائــج إلــى دور مهــم لوســائل التواصــل االجتماعــي يف دعــم 
النظيــر القائــم علــى ليــس فقــط لتوجيــه طالبــي املعلومــات إلــى محتــوى مفيــد واملــوارد 
املحليــة، ولكــن أيًضــا إلقــاء الضــوء علــى اجلوانــب االجتماعيــة املنعزلــة للوســم، ومــع 
ذلــك، أظهــرت النتائــج أيًضــا حتديــات عــدم جتانــس محتــوى الصحــة العقليــة علــى 

ــم اآللــي حســب املجــال. وســائل التواصــل االجتماعــي واحلاجــة إلــى طــرق التعل
- دراســة إميــان فتحــي وســلوى اجليــار )2018()24(: هدفــت إلــى معرفــة املعاجلــة اإلعالميــة 
ــل  ــة لطف ــوات الفضائي ــة بالقن ــة املقدم ــة باحلمــالت اإلعالمي ــة والبيئي ــا الصحي للقضاي
مــا قبــل املدرســة وذلــك مــن خــالل رصــد أهــم القضايــا الصحيــة والبيئيــة التــي تتناولهــا 
احلمــالت اإلعالميــة محــل الدراســة، والتعــرف علــى األهــداف التــي تســعى إلــى حتقيقهــا 
رســائل هــذه احلمــالت، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى منهج املســح بالعينة بشــقه التحليلي 
ــة  ــاة – الفضائي ــوات )املحــور- احلي ــر قن ــا عب ــة مت بثه ــة إعالمي ــوى 19 حمل ملســح محت
املصريــة األولــي( والتــي مت بثهــا يف الفتــرة مــن 2017/7/1 حتــى 2017/9/30، واعتمدت 
الدراســة علــى حتليــل املضمــون لوصــف املحتــوى الظاهــر للحمــالت اإلعالميــة، وتوصلــت 
الدراســة إلــى تنــوع القضايــا الصحيــة التــي ناقشــتها احلمالت اإلعالميــة، واحتلت قضية 
التدخــن الســلبي وآثــاره الســلبية علــى صحــة الطفــل مقدمــة القضايــا الصحيــة تالهــا 
الــوزن الزائــد وقلــة احلركــة، وجــاء يف مقدمــة القضايــا البيئيــة تلــوث امليــاه باخلزانــات 

اخلاصــة بالشــرب تالهــا ســوء اســتخدام املزارعــن للمبيــدات احلشــرية.
- دراســة Helena C. Lyson, et al )2018()25(: ســعت إلى التحقق مما إذا كانت املشــاركة 
مــن خــالل منصــة التواصــل االجتماعــي عبــر اإلنترنــت واســتالم رســائل مختصــرة 
مصممــة قامــت بتنفيذهــا احلمــالت اإلعالميــة بشــكل فعــال يف زيــادة املعرفــة والوعــي 
والســلوكيات الوقائيــة املتعلقــة بفيــروس الــورم احلليمــي البشــري )HPV( وســرطان عنــق 
الرحــم، وقــد أُجريــت الدراســة عبــر اإلنترنــت علــى عينــة قصديــة  قوامهــا 782 مبحوًثــا 
مت تقســيمهم ملجموعــات مكونــة مــن تســعة أشــخاص علــى منصــة التواصــل االجتماعــي، 
كمــا مت عــرض مجموعــة عشــوائية مكونــة مــن 20 رســالة للمشــاركن يومًيــا علــى مــدار 
خمســة أيــام، وأكمــل املشــاركون دراســة اســتقصائية أساســية ومــا بعــد لتقييــم معارفهــم 
والوعــي والســلوكيات الوقائيــة املتعلقــة بفيــروس الــورم احلليمــي البشــري وســرطان 
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عنــق الرحــم، وخلصــت الدراســة إلــى أنــه ال توجــد تغييــرات ذات داللــة إحصائيــة يف 
الســلوكيات املعرفــة والوقايــة مــن األســاس إلــى الدراســة االســتقصائية بــن املشــاركن 
يف الدراســة، وكان هنــاك تغييــر متواضــع ذي داللــة إحصائيــة يف االســتجابة ملــا إذا كان 
املشــاركون قــد ســمعوا عــن فيــروس الــورم احلليمــي البشــري، كمــا أشــارات النتائــج إلــى 
أن معظــم املشــاركن يف الدراســة لديهــم معرفــة ووعــي ومشــاركة كبيــرة يف الســلوكيات 
ــك،  ــع ذل ــة الدراســة، وم ــق الرحــم يف بداي ــن ســرطان عن ــة م ــة بالوقاي ــة املتعلق اإليجابي
ــرة  ــا مــن خــالل املشــاركة القصي أظهــرت الدراســة أن HPVawareness ميكــن زيادته
يف منصــة التواصــل االجتماعــي عبــر اإلنترنــت واســتالم الرســائل الصحيــة املخصصــة.

- دراســة UK of Great Britain Northern Ireland)2018()26(: ُأجريــت لقيــاس مــدى 
فاعليــة اســتخدام احلمــالت اإلعالميــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي لرفــع الوعي الصحي 
بــن النســاء، وأكــدت أن هنــاك 68 مليــون شــخص مســتخدم لشــبكة  اإلنترنــت ألول مــرة 
يف الفتــرة مــن يوليــو إلــى ســبتمبر 2018، وهــو مــا ُيترَجــم إلــى منــو أكثــر مــن 1.5% يف 
ثالثــة أشــهر فقــط، كمــا مت الوصــول إلــى 284 مليــون مســتخدم جديــد علــى اإلنترنــت 
منــذ ســبتمبر 2017، أي مــا يعــادل منــو مــا يقــرب مــن 7%، وأظهــرت الدراســة أن النمــو 
يف اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي عبــر األجهــزة املحمولــة يأخــذ األمــور خطــوة 
عــالوة علــى ذلــك، مــع مــا يقــرب مــن مليــون شــخص بــدأوا يف اســتخدام الهاتــف املحمــول 
االجتماعــي ألول مــرة كل يــوم عــن الســنة املاضيــة، حيــث ميتلــك اآلن أكثــر مــن ثلثــي 
ــة   ــة الصحي ــا محمــوالً، ممــا يعنــي ســهولة وصــول حمــالت التوعي ــم 3 هاتًف ســكان العال

لشــرائح أكبــر مــن جمهــور املســتخدمن.
- دراســة Okorie Nelson & Abiodun Salawu )2016()27(: والتــي اســتطاعت التحقــق 
مــن تأثيــر احلمــالت التوعيــة اإلعالميــة علــى رفــع الوعــي بســرطان الثــدي بــن النســاء، 
حيــث أُجريــت هــذه الدراســة علــى عينــة مــن النســاء بجنــوب غــرب نيجيريــا قوامهــا 632 
مفــردة عــن طريــق اســتخدام املنهــج املســحي باســتخدام أداة االســتبيان، باإلضافــة منهــج 
مجموعــات املناقشــة املركــزة علــى عينــة قوامهــا 32 مفــردة بعــد أن أجــرت اســتطالع رأي 
 ANOVA عينــة الدراســة، ومت اختبــار ثــالث فرضيــات باســتخدام اجلدولــة املتقاطعــة و
أحاديــة االجتــاه لتحديــد االختالفــات أو التبايــن يف البيانــات املوجــودة بــن الواليــات، كمــا 
مت اختبــار هــذا أيًضــا باســتخدام Scheffe Post Hoc لتحديــد االختالفــات، الفرضيــة 
األولــى أكــدت أن هنــاك اختالًفــا كبيــًرا يف مســتوى املعرفــة حــول مــرض ســرطان الثــدي 
بــن النســاء، وأظهــرت الفرضيــة الثانيــة أنــه ال يوجــد فــرق كبيــر يف مســتوى تعــرض 
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النســاء للمعلومــات اإلعالميــة حــول رعايــة ســرطان الثــدي، وبّينــت الفرضيــة الثالثــة أن 
هنــاك فرًقــا كبيــًرا يف مصــادر الوعــي بــن النســاء، وأوصــت الدراســة بــأن تــدرج رســائل 

وســائل اإلعــالم اآلليــة الرئيســية لتحســن التوعيــة بســرطان الثــدي بــن النســاء.
- دراســة بهيجــة بــدر )2015()28(: هدفــت إلــى التعــرف علــى الــدور الــذي تقــوم بــه احلمــالت 
اإلعالميــة يف التوعيــة الصحيــة للمــرأة بالتطبيــق علــى مجموعــة املبــادرات النســائية 
ــج  ــى املنه ــدت الدراســة عل ــد اعتم ــى ديســمبر 2015، وق ــر 2013 إل ــن يناي ــرة م يف الفت
الوصفــي واســتخدمت االســتبانة كأداة جلمــع البيانــات التــي طبقــت علــى 450 ســيدة 
مصريــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن 755 مــن أفــراد العينــة يؤكــدن بــأن احلملــة اإلعالمية 
اخلاصــة بالكشــف املبكــر ملــرض ســرطان الثــدي ســاهمت يف توعيتهــن، وأن احلملــة 
ــور  ــارات تناســب جمه ــث اســتخدمت عب ــارات بنســبة 87.5% حي ــف العب أحســنت توظي

الســيدات.
- دراســة حليمــة حبحــوب )2015()29(: هدفــت إلــى معرفة دور احلمالت اإلعالمية التلفزيونية 
ــي ومدخــل  ــى املدخــل الوظيف ــري، واعتمــدت عل ــور اجلزائ ــة للجمه ــة الصحي يف التوعي
ــن نظريــن مفســرين للدراســة، وتعــد الدراســة مــن  االســتخدمات واإلشــباعات كمدخل
الدراســات الوصفيــة واســتخدمت منهــج املســح بالعينــة واســتخدمت اســتمارة االســتبيان 
كأداة جلمــع البيانــات بالتطبيــق علــى 100 مفــردة مــن املجتمــع اجلزائــري، وتوصلــت 
الدراســة إلــى أن احلمــالت الصحيــة جعلــت 69% مــن املبحوثــن ميارســون نشــاطات 
صحيــة، وأكــد 90% أن هــذه احلمــالت تفتــح لهــم مجــاالً الكتســاب املعلومــات، وأكــد 
75% أن هــذه احلمــالت جعلتهــم ميارســون الرياضــة، كمــا أكــد 40% أن هــذه احلمــالت 
تشــعرهم بالرضــا، وأكــد 81% مــن املبحوثــن أن حمــالت التوعيــة تعتبــر بديــالً للخطــاب 

الصحــي املباشــر.
- دراســة عثمــان بكــر عثمــان )2015()30(: هدفــت إلــى التعــرف علــى دور حمــالت التوعيــة 
الصحيــة املقدمــة مــن وزارة الصحــة الســعودية يف إمــداد احلجــاج باملعلومــات الصحيــة 
واعتمادهــم علــى هــذه احلمــالت لتزويدهــم باملعلومــات الصحيحــة، وتعــد الدراســة مــن 
الدراســات الوصفيــة، وقــد اعتمــدت علــى منهــج املســح واســتخدمت اســتمارة االســتبيان 
التــي ُطبقــت علــى عينــة قوامهــا 1977 حــاج مــن جنســيات العالــم اإلســالمي املختلفــة،  
وتوصلــت الدراســة إلــى أن 42.4% مــن أفــراد العينــة يتابعــون حمــالت التوعيــة الصحيــة 
املقدمــة بــوزارة الصحــة الســعودية، وأكــد 49.5% مــن أفــراد العينــة البحثيــة أنهــم يتابعون 
حمــالت التوعيــة الصحيــة لالســتفادة مــن اإلرشــادات املقدمــة بهــا، كمــا أكــد 52% مــن 
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أفــراد العينــة أنهــم يتابعــون احلمــالت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وأنهــم يثقــون يف 
املعلومــات املقدمــة يف هــذه احلمــالت. 

- دراســة Nugroho D. Prasetyo et al )2015()31(: ســعت إلــى قيــاس وحتليــل  تأثيــر 
احلمــالت عبــر السوشــيال ميديــا وباألخــص موقــع تويتــر علــى الرغــم مــن وجــود العديــد 
مــن احلمــالت املحليــة، إالّ أن قلــة قليلــة منهــا جتــذب انتبــاه جمهــور عاملــي، واحــدة مــن 
ــر،  ــة ســنوية خــالل شــهر نوفمب ــة هــي Movember، وهــي حمل ــك احلمــالت العاملي تل
ــث  ــة، حي ــؤر خاصــة حــول الســرطان والصحــة العقلي ــة نحــو صحــة النســاء مــع ب موجه
تســتخدم احلمــالت الصحيــة بشــكل روتينــي مواقــع التواصــل االجتماعــي جلــذب انتبــاه 
النــاس، وهــو مــا اســتدعى أن تقــوم الدراســة بقيــاس مــدى فعاليــة وســائل اإلعــالم 
االجتماعيــة يف رفــع مســتوى الوعــي باحلمــالت الصحيــة، مــن خــالل إجــراء حتقيــق 
يف أربــع بلــدان مختلفــة، وقامــت بتحليــل حمــالت Movember Twitter 2013 يف كلٍّ 
ــه ال يوجــد  ــى أن ــت إل ــات املتحــدة، وتوصل ــدا وأســتراليا واململكــة املتحــدة والوالي مــن كن
ارتبــاط بــن التدابيــر املوجــودة علــى تويتــر وزوار موقــع تويتــر يف كل مــن  كنــدا والواليــات 
املتحــدة، وأظهــرت الدراســة أن املؤسســات تؤثــر علــى مشــاهير تويتــر مــن حيــث جــذب 
الــزوار إلــى املوقــع االلكترونــي Movember وأنــه ال يوجــد أي ارتبــاط كبيــر بــن العــدد 
اليومــي للتبرعــات وأنشــطة تويتــر، وبالنظــر إلــى تأثيــر الصحــة مقابــل االجتماعيــة 
أوضحــت النتائــج أن التغريــدات االجتماعيــة تظهــر ارتباًطــا أقــوى ببيانــات الزائــر مقارنــة 

ــدان. ــع البل ــدات املتعلقــة بالصحــة يف جمي بالتغري

التعليق على الدراسات السابقة:
أكــدت الدراســات علــى الــدور الهــام للحمــالت اإلعالميــة يف رفــع الوعــي الصحــي . 1

للجمهــور.

ــى أداة . 2 ــا اســتند عل ــا أن أغلبه ــج املســحي، كم ــى املنه اعتمــدت معظــم الدراســات عل
ــون. ــل املضم حتلي

الدراســات ســواء العربيــة أو األجنبيــة اعتمــدت علــى أطــر نظريــة متثلــت يف  نظريــات: . 3
األولويــات،  ترتيــب  واإلشــباعات،  االســتخدامات  اإلعــالم،  وســائل  علــى  االعتمــاد 

واملدخــل الوظيفــي.

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
بلــورة املشــكلة البحثيــة اخلاصــة بالدراســة واملســاعده يف صياغتهــا، عــالوة علــى . 1

حتديــد املفاهيــم العامــة للدراســة.
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اســتفادة الدراســة مــن نتائــج الدراســات الســابقة يف التعــرف علــى املنهــج املســتخدم . 2
لكــون أغلــب الدراســات مــن نــوع الدراســات الوصفيــة.

ــون . 3 ــة يف حتــدد اإلطــار النظــري املناســب ملضم ســاعدت الدراســات الســابقة الباحث
الدراســة.

ســاعدت الدراســات الســابقة يف إمكانيــة تفســير بعــض النتائــج النهائيــة للدراســة . 4
احلاليــة.

أهمية الدراسة: تستمد هذه الدراسة أهميتها من عدة اعتبارات، نوجزها فيما يلي:
أهميــة احلمــالت اإلعالميــة يف تزويــد اجلمهــور بكافــة احلقائــق واألخبــار واملعلومــات . 1

عــن املوضوعــات الصحيــة للمــرأة املصريــة.

تكمــن أهميــة الدراســة يف كونهــا تتنــاول موضوًعــا هاًمــا، أال وهــو التوعيــة الصحيــة، . 2
هــذا املوضــوع الــذي بــدأ يطــرح نفســه وبإحلــاح يف اآلونــة األخيــرة مع االنتشــار الواســع 

والكبيــر لألمــراض.

تكمــن أهميــة الدراســة يف وجــود عالقــة وثيقــة بــن صحــة الفــرد وعاداتــه وســلوكه، . 3
وبــن صحــة املجتمــع عموًمــا، فالفــرد هــو اللبنــة األساســية يف املجتمــع واكتســابه 
للســلوك الصحــي الســليم ووصولــه إلــى درجــة كافيــة مــن الوعــي ينعكــس إيجابًيــا علــى 

املجتمــع الــذي يعيــش فيــه. 

توضيــح دور احلمــالت الصحيــة املقدمــة يف التوعيــة الصحيــة للمــرأة وتعريفهــن بطــرق . 4
احلفــاظ علــى الصحــة والوقايــة مــن األمــراض األكثــر انتشــارًا يف املجتمــع املصــري.

علــي الرغــم مــن كثــرة الدراســات والبحــوث التــي تناولــت القضايــا الصحيــة للمــرأة، إالّ . 5
أن هــذا املوضــوع مــا يــزال يحتــاج إلــى املزيــد مــن البحــث والدراســة.

تقــدم الدراســة نتائــج علميــة بنــاًء علــى تقييــم فاعليــة احلملــة، وهــذه النتائــج ميكــن أن . 6
تفيــد القائمــن علــى احلملــة يف معرفــة اجلوانــب اإليجابيــة والعمــل علــى تطويرهــا، 

ومعرفــة جوانــب القصــور والعمــل علــى تالفيهــا يف احلمــالت القادمــة.

مشكلة الدراسة: 
ــة يف  ــه احلمــالت اإلعالمي ــذي تقــوم ب ــدور ال ــى ال حتــاول الدراســة تســليط الضــوء عل
تشــكيل الوعــي الصحــي للمــرأة املصريــة بالتطبيــق علــى حملــة 100 مليــون صحــة )مبــادرة 
رئيــس اجلمهوريــة لدعــم صحــة املــرأة املصريــة( ودورهــا يف إمــداد املــرأة باملعلومــات 
الصحيــة، واعتمادهــا علــى هــذه احلملــة يف التــزّود باملعلومــات حــول الكشــف املبكــر ملــرض 
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ــرأة  ــع وأســباب تعــرض امل ــة دواف ــك معرف ــر الســارية، وكذل ــدي واألمــراض غي ســرطان الث
املصريــة لهــذه احلملــة، ومــدي إســهامها يف تنميــة الوعــي الصحــي لهــا، وقيــاس درجــة 
رضاهــم عــن املعلومــات الصحيــة املقدمــة مــن خــالل هــذه احلملــة، وميكــن صياغــة مشــكلة 
الدراســة يف دور احلمــالت اإلعالميــة يف تشــكيل الوعــي الصحــي للمــرأة املصريــة بالتطبيــق 

علــي حملــة 100 مليــون صحــة.

ــى النحــو  ــق مجموعــة مــن األهــداف عل ــى حتقي أهــداف الدراســة: تســعى هــذه الدراســة إل
ــي: التال

ــرأة . 1 ــة يف نشــر الوعــي الصحــي للم ــه احلمــالت الصحي ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة ال معرف
املصريــة.

التعرف على مدى متابعة اجلمهور حلملة دعم صحة املرأة املصرية.. 2

التعرف على مدى استفادة اجلمهور )املرأة( من املعلومات املقدمة يف احلملة.. 3

ــة يف التثقيــف الصحــي ومســتوي الوعــي الصحــي للمــرأة . 4 ــر احلمل معرفــة مــدى تأثي
ــة. املصري

معرفة رأي واجتاه اجلمهور )املرأة املصرية( نحو احلملة.. 5

قيــاس مــدى اقتنــاع املــرأة مبوضــوع احلمــالت الصحيــة يف إيجــاد وخلــق وعــي صحــي . 6
لديهــن بالنســبة ملوضوعــات احلملــة.

قياس مدى تفاعل املرأة املصرية مع موضوعات احلملة.. 7

تساؤالت الدراسة: 
ســعياً إلــى حتقيــق أهــداف الدراســة الراهنــة، فــإن الباحثــة وضعــت مجموعــة مــن 
التســاؤالت تــؤدي اإلجابــة عنهــا يف النهايــة إلــى حتقيــق هــذه األهــداف، وتنقســم هــذه 

التســاؤالت إلــى ثالثــة محــاور متاشــياً مــع األهــداف، وذلــك علــى النحــو التالــى:

املحور األول: التعرض للحمالت الصحية: 

ما مدى احلرص على متابعة احلمالت الصحية؟. 1

ما أهم احلمالت التي تتابعها العينة البحثية؟. 2

ما أسباب متابعة العينة البحثية للحمالت الصحية؟. 3

ما الوقت املفضل ملتابعة احلمالت الصحية؟. 4

ما شعور العينة البحثية أثناء مشاهدة احلملة؟. 5
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ما تقييم اجلمهور حلملة دعم صحة املرأة املصرية؟. 6

مــا أكثــر املصــادر التــي اعتمــدت عليهــا العينــة البحثيــة يف احلصــول علــى معلومــات . 7
خاصــة مبوضــوع احلملــة؟

املحور الثاني: التأثير على الوعي الصحي للمبحوثات:

هل هناك دور مؤثر حلملة دعم صحة املرأة على رفع الوعي الصحي للمبحوثات؟. 1

ما مدى تأثير احلملة على مستوي الوعي الصحي للمبحوثات؟. 2

ما أشكال تفاعل املبحوثات مع املعلومات التي تعرضن لها يف احلملة؟. 3

هل أكسبت احلملة املبحوثات عادات صحية جديدة؟ وما هي هذه العادات؟ . 4

املحور الثالث: تقييم اجلمهور للحملة:

ما وجهة نظر املبحوثن جتاه احلملة ؟. 1

ما أهم التأثيرات املعرفية والوجدانية والسلوكية للحملة؟. 2

ما مدى جناح حملة دعم صحة املرأة املصرية؟. 3

ما أسباب جناح أو عدم جناح احلملة؟. 4

ما أهم جوانب القصور يف احلملة؟. 5

ما مقترحات املبحوثات لتحسن احلملة؟. 6

فروض الدراسة:
ــق بدراســة بــدور  ــار مجموعــة مــن الفــروض فيمــا يتعل تســعى هــذه الدراســة إلــى اختب
ــى النحــو  ــا عل ــة، نوضحه ــة يف تشــكيل الوعــي الصحــي للمــرأة املصري احلمــالت اإلعالمي

التالــي:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن أشــكال التفاعــل مــع احلملــة واملتغيــرات . 1
البحثيــة. للعينــة  الدميوجرافيــة 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن معــدل التعــرض للحملــة والتأثيــرات املعرفيــة . 2
والوجدانيــة والســلوكية. 

توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن معــدل التعــرض للحمــالت الصحيــة وتأثيرهــا . 3
علــى الوعــي الصحــي للمبحوثــات. 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن معــدل متابعــة احلمــالت الصحيــة واملتغيــرات . 4
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الدميوجرافيــة للعينــة البحثيــة.

توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن إدراك اجلمهــور لوجــود دور مؤثــر للحملــة . 5
وممارســة املبحوثــات لألنشــطة الصحيــة.

هنــاك عالقــة بــن معــدل التعــرض للحمــالت الصحيــة وتقييــم العينــة البحثيــة حلملــة . 6
100 مليــون صحــة.

ــة 100 مليــون صحــة وبــن املتغيــرات . 7 ــة الدراســة حلمل هنــاك عالقــة بــن تقييــم عين
ــة. ــة البحثي ــة للعين الدميوجرافي

اإلجراءات المنهجية للدراسة:
نوع الدراسة: 

تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة التي تهدف إلــى وصف طبيعة وخصائص 
مجتمــع مــا أو دراســة احلقائــق الراهنــة املتعلقــة بظاهــرة مــا واحلصــول علــي بيانــات كافيــة 
عنهــا باالضافــة إلــى تصنيــف هــذه البيانــات وحتليلهــا واســتخالص نتائــج منهــا)32(، وذلــك 
ــر احلمــالت  ــح تأثي ــة هــذه الدراســة اخلــروج مبؤشــرات أساســية مالم ــن خــالل محاول م

اإلعالميــة يف تشــكيل الوعــي الصحــي للمــرأة املصريــة.

منهج الدراسة: 
اعتمــدت هــذه الدراســة علــى منهــج املســح اإلعالمــي يف إطــار البحــوث الوصفيــة 
ــة  ــروض العلمي ــة ووضــع الف ــد املشــكلة بدق ــا بهــدف حتدي ــن الضــوء عليه ــد م ــاء املزي إللق
الختبارهــا)33(، ومت اســتخدام هــذا املنهــج بهــدف مســح رؤى وتصــورات املــرأة املصريــة لواقــع 
دور احلمــالت اإلعالميــة اخلاصــة بالتوعيــة الصحيــة فيمــا يتعلــق بحملــة 100 مليــون 
صحــة، مــع رصــد تصــورات املبحوثــات بشــأن تطويــر احلمــالت اإلعالميــة يف املجــاالت 

الصحيــة املتعلقــة باملــرأة مســتقبالً.

مجتمع الدراسة:
يتمثــل مجتمــع الدراســة احلاليــة يف املــرأة املصريــة مــن ســن 18 ســنة فأكثــر، وهــو 
اجلمهــور املســتهدف مــن مبــادرة رئيــس اجلمهوريــة بدعــم صحــة املــرأة املصريــة يف حملــة 

100 مليــون صحــة.

عينة الدراسة: 
مت اختيــار عينــة عمديــة مــن الســيدات املصريــات مــن ســّن 18 فأكثــر مــن داخــل مراكــز 
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الصحــة التــي تقــدم الكشــف املبكــر عــن ســرطان الثــدي )مراكــز احلملــة(، وهــي الفئــة 
املســتهدفة للحملــة، وذلــك بواقــع 100 مفــردة لــكلٍّ مــن )مكتــب صحــة مدينــة نصــر – مكتــب 
صحــة مصــر اجلديــدة – مكتــب صحــة الزيتــون – مكتــب صحــة عــن شــمس( وذلــك 
ملراعــاة التنــوع يف املســتوى االقتصــادي واالجتماعــي للعينــة البحثيــة، وقــد بلــغ حجــم العينــة 

400 مفــردة بعــد اســتبعاد 14 اســتمارة لوجــود نقــص يف البيانــات.  

احلــدود الزمنيــة للدراســة: اســتغرقت مــدة الدراســة 3 شــهور وذلــك مــن شــهر ســبتمبر 
إلــى شــهر نوفمبــر 2019 وهــي فتــرة تواجــد احلملــة يف محافظــة القاهــرة .

توصيف عينة الدراسة:
جدول رقم )1( يوضح البيانات األساسية لعينة الدراسة

البيانات الشخصية
اإلجمالي

%ك

السن

10025.0من 18سنة –أقل من 28سنة
12030.0من 28سنة- أقل من 38سنة

16641.5من 38 سنة – أقل من 48 سنة
133.3من 48 سنة – الي أقل من 58 سنة

1.3من 58 سنه فاكثر
400100.0اإلجمالي

المستوي التعليمي

287.0متوسط
2.5فوق المتوسط

30476جامعى
6616.5دراسات عليا

400100.0اإلجمالي

متوسط الدخل الشهري 
لألسرة

4511.3أقل من 2000 جنيه
20001223.05 جنيه – أقل من 6000 جنيه
600016040.0 جنيه - أقل من 10000 جنيه

100007318.3 جنيه فأكثر
400100.0.اإلجمالي
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الحالة الوظيفية

6416.0طالب
12431.0قطاع حكومى
11528.7قطاع خاص
2.5أعمال حرة
9523.8  بدون عمل
400100.0اإلجمالي

هل سبق لك السفر 
للخارج

21854.5نعم
18245.5ال

400100.0اإلجمالي

ما أسباب سفرك 
للخارج

4822.0الدراسة
3214.7العمل
11251.4السياحة

5927.1مهمة خاصة مؤتمر – اجتماع – تدريب 
ن= 218اإلجمالي

المستوي االقتصادي 
االجتماعي

5714.2ضعيف
27067.5متوسط
7318.3مرتفع

400100اإلجمالي

هل أنت عضو في 
نادي رياضي

18646.5نعم
21453.5ال

400100.0اإلجمالي

المنطقة السكنية

10025مصر الجديدة
10025مدينة نصر
10025الزيتون

10025عين شمس
400100اإلجمالي 

اجلــدول رقــم )1( يوضــح البيانــات األساســية لعينــة الدراســة مــن الســيدات املصريــات، 
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وبتحليــل بياناتــه تبــّن أن العينــة تتكــون مــن 400 مفــردة مقســمة علــى أربــع أماكــن )مصــر 
اجلديــدة- مدينــة نصــر- الزيتــون – عــن شــمس( بواقــع 100 مفــردة لــكل منهــا، وأشــارت 
البيانــات إلــى أن 41.5% مــن أفــراد العينــة مــن ســن يتــراوح بــن 38 ســنة إلــى أقــل مــن 48 
ســنة، تالهــا بنســبة بلغــت  30% األعمــار مــن 28 ســنة إلــى أقــل مــن 38 ســنة، ثــم جــاءت 
نســبة 25% مــن العينــة يف األعمــار مــن 18 ســنة إلــى أقــل مــن 28ســنة، ثــم 3.3% مــن أفــراد 
العينــة البحثيــة يف الســن مــن 48 ســنة إلــى أقــل مــن 58 ســنة، وأخيــًرا جــاء الســن مــن 58 

ســنه فأكثــر بنســبة بلغــت3.%.

أمــا فيمــا يتعلــق باملســتوى التعليمــي، فقــد جــاء املؤهــل اجلامعــي بنســبة بلغــت 76%، تلتــه 
الدراســات العليــا بنســبة بلغــت 16.5%، ثــم التعليــم املتوســط بنســبة بلغــت 7%، وجــاء أخيــًرا 

فــوق املتوســط بنســبة بلغــت 5.% وهــو مــا يعكــس ارتفــاع املســتوى التعليمــي للمبحوثــات.

ــات  ــى نســبة 40% صاحب ــق مبتوســط الدخــل الشــهري لألســرة جــاءت أعل ــا يتعل وفيم
الدخــل مــن 6000 جنيــه إلــى أقــل مــن 10000 جنيــه، تلتهــا بنســبة 30.5% صاحبــات الدخــل 
مــن 2000 جنيــه إلــى أقــل مــن 6000 جنيــه، ثــم جــاءت بنســبة بلغــت 18.3% ذوات الدخــل 
الشــهري مــن 10000 جنيــه فأكثــر، وأخيــًرا وبنســبة بلغــت 11.3% صاحبــات الدخــل أقــل 

مــن 2000 جنيــه.

ــى نســبة للعامــالت يف القطــاع احلكومــي  ــة فجــاءت أعل ــة الوظيفي ــق باحلال وفيمــا يتعل
وبلغــت 31%، تلتهــا نســبة العامــالت يف القطــاع اخلــاص 28.7%، ثــم  بــدون عمــل بنســبة 

ــات األعمــال احلــرة بنســبة 5.%. ــًرا صاحب 23.8%، وأخي

ــه ســبق لهــن  ــة أن ــة البحثي ــق بالســفر للخــارج أكــد 54.5% مــن أفــراد العين وفيمــا يتعل
الســفر للخــارج، بينمــا 45.5% لــم يســبق لهــن الســفر للخــارج، وحــول أســباب ســفر من ســبق 
لهــن الســفر للخــارج أكــد 51.4% مــن أفــراد العينــة البحثيــة أن ســبب الســفر هــو الســياحة، 
تلتهــا بنســبة 27.1% أن ســبب الســفر )مهمــة خاصــة مؤمتــر– اجتمــاع – تدريــب(، ثــم 

بســبب الدراســة بنســبة 22%، وأخيــًرا الســفر للعمــل بنســبة %14.7.

أمــا فيمــا يتعلــق باملســتوى االقتصــادي االجتماعــي فقــد شــكّلت صاحبــات الدخــول 
املتوســطة نســبة بلغــت 67.5%، تلتهــا صاحبــات الدخــول املرتفعــة بنســبة بلغــت%18.3 
وأخيــًرا صاحبــات الدخــول املنخفضــة بنســبة بلغــت 14.2%، أّمــا عــن العضويــة يف النــادي 
فقــد شــكّلت نســبة املبحوثــات غيــر العضــوات يف أحــد النــوادي 53.5% ثــم صاحبــات 

االشــتراك يف أحــد النــوادي  بنســبة بلغــت %46.5.
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أداة جمع البيانات:
اســتمارة  اســتخدام  علــى  الميدانيــة  الدراســة  بيانــات  جمــع  فــي  الباحثــة  اعتمــدت 
جمــع  فــى  المســتخدمة  الوســائل  أنســب  مــن  وهــى   Questionnaire االســتبيان 
البيانــات، وذلــك لتطبيقهــا علــى عينــة مــن الســيدات المصريــات بهــدف التعــرف علــى 
دور الحمــالت اإلعالميــة فــي تشــكيل الوعــي الصحــي للمــرأة المصريــة وقــد تــم تقســيم 

إلــى ثالثــة محــاور أساســية: االســتمارة 
املحــور األول تنــاول التعــرض للحملــة )مــدى احلــرص علــى متابعــة احلملــة - الوقــت 
املفضــل للمتابعــة- شــعور العينــة البحثيــة أثنــاء املشــاهدة - أكثــر املصــادر التــي اعتمــدت 

ــة(. ــى معلومــات خاصــة باحلمل ــة يف احلصــول عل ــة البحثي ــا العين عليه

املحــور الثانــي تنــاول التأثيــر علــى الوعــي الصحــي للمبحوثــان، حيــث شــمل )مــدى وجــود 
دور مؤثــر للحملــة- أشــكال التفاعــل مــع احلملــة- هــل أكســبت احلملــة املبحوثــات نشــاطات 

صحيــة جديــدة– ومــا هــي هــذه النشــاطات(.

املحــور الثالــث تنــاول تقييــم اجلمهــور للحملــة )أهــم التأثيــرات املعرفيــة، الوجدانيــة، 
الســلوكية- مــدى جنــاح احلملــة - أســباب النجــاح أو عــدم النجــاح- أهــم جوانــب القصــور- 

مقترحــات التحســن(. 

اختبارا الصدق والثبات:
مت اختبــار صالحيــة اســتمارة االســتبيان فــى جمــع البيانــات مــن خــالل إجــراء اختبــاري 

الصــدق والثبــات لهــا، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

ــاس املســتخدم أ.  ــي الصــدق الظاهــري صــدق املقي ــار الصــدق )Validity(: ويعن اختب
ودقتــه يف قيــاس املتغيــر النظــري أو املفهــوم املــراد قياســه، وللتحقق مــن صدق املقياس 
املســتخدم يف البحــث، قامــت الباحثــة بعــرض صحيفــة االســتبيان علــى مجموعــة مــن 
مجموعــة مــن األســاتذة املحكمــن)34( ممــن لهــم خبــرة يف مجــال البحــث، إلبــداء الــرأي 
حــول مناســبة وكفايــة املحــاور والعبــارات ومناســبة صياغتهــا لعينــة البحــث، ويف ضــوء 

آراء هــؤالء اخلبــراء مت تعديــل صياغــة بعــض العبــارات وحــذف عــدد آخــر.

اختبــار الثبــات )Reliability(: ويقصــد بــه الوصــول إلــى اتفــاق متــوازن يف النتائــج ب. 
بــن الباحثــن عنــد اســتخدامهم لنفــس األســس واألســاليب بالتطبيــق علــى نفــس املــادة 
اإلعالميــة، أي محاولــة الباحثــة تخفيــض نســب التبايــن ألقــل حــد ممكــن مــن خــالل 
الســيطرة علــى العوامــل التــي تــؤدى لظهــوره يف كل مرحلــة مــن مراحــل البحــث، وهــو ما 
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مت علــى النحــو التالــي: )قامــت الباحثــة بتطبيــق اختبــار الثبــات علــى عينــة متثــل %10 
مــن العينــة األصليــة بعــد حتكيــم صحيفــة االســتبيان، ثــم أعــادت تطبيــق االختبــار مــرة 
ثانيــة علــى عينــة 5% مــن املبحوثــن بعــد أســبوعن مــن االختبــار األول، والــذى وصــل 

إلــى 89.2%، ممــا يؤكــد ثبــات االســتمارة وصالحياتهــا للتطبيــق وتعميــم النتائــج.

التحليل اإلحصائي للبيانات:
قامــت الباحثــة باالســتعانة ببرنامــج التحليــل اإلحصائــي )SPSS(، وذلــك لتحليــل بيانات 
الدراســة التحليليــة وامليدانيــة، ويتمثــل مســتوى الداللــة املعتمــدة يف الدراســة احلاليــة 
يف كافــة اختبــارات الفــروض والعالقــات االرتباطيــة ومعامــل االنحــدار يف قبــول نتائــج 
االختبــارات اإلحصائيــة عنــد درجــة ثقــة 94% فأكثــر، أي عنــد مســتوى معنويــة )0.000( ، 

ــة: ــة التالي ــارات واملعاجلــات اإلحصائي ــى املعامــالت واالختب ومت اللجــوء إل

أوالً: املقاييس الوصفية وتشمل: 

التكرارات البسيطة والنسب املئوية.. 1
املتوسط احلسابي. . 2
االنحــراف املعيــاري وهــو الــذى يحــدد مــدى تباعــد أو تقــارب القــراءات عــن وســطها . 3

احلسابي.
4 . x الــوزن النســبى الــذي يحســب مــن املعادلــة: الــوزن املئــوي= )املتوســط احلســابي

ــارة. 100( ÷ الدرجــة العظمــى للعب
ثانياً: االختبارات اإلحصائية وتشمل: 

1 ..)Independent-Samples T-Test( للمجموعات املستقلة )اختبار )ت
حتليــل التبايــن ذو البعــد الواحــد )Oneway Analysis of Variance( املعــروف . 2

.ANOVA اختصــاراً باســم
 Pearson( بيرســون  ارتبــاط  معامــل   :Correlation االرتبــاط  معامــالت  ثالثــًا: 

.)Correlation Coefficient

التعريفات االجرائية للدراسة:

• احلملــة اإلعالميــة: هــي إحــدى أســاليب االتصــال االجتماعــي الــذي يهــدف إلــى إحــداث 	
االتصــال  وســائل  كافــة  نســتخدم  يجعلنــا  املســتقبل ممــا  اجلمهــور  معــن يف  تأثيــر 
اجلماهيــري بهــدف إقنــاع اجلماهيــر بفكــرة جديــدة، أو تكويــن صــورة ذهنيــة جتــاه 
األفــكار اجلديــدة خــالل فتــرة زمنيــة معينــة)35(. كمــا عّرفهــا Brian A.Day )36( بأنهــا 



مجلة البحوث اإلعالمية892

دور احلمالت اإلعالمية يف تشكيل الوعي الصحي للمرأة املصرية ...

تلــك األشــكال املتنوعــة املخططــة جيــًدا واملصممــة بإســتراتيجية تامــة ومؤتلفــة لوســائل 
اإلعــالم ومصممــة لزيــادة الوعــي واملعرفــة أو تعديــل ســلوك اجلمهــور وتغييــره والــذي 
يعتبــر هــدف احلمــالت اإلعالميــة. وعّرفتهــا فــؤادة البكري)37( بأنها: االســتخدام املخطط 
ملجوعــة متنوعــة مــن الوســائل االتصاليــة واألســاليب واالبتكاريــة حلــّث املجتمــع عامــة أو 
بعــض فئاتــه بشــكل خــاص لقبــول فكــرة أو أفــكار تتبناهــا تعتمدهــا، وذلــك باســتخدام 

إســتراتيجية أو أكثــر عــن طريــق جهــود متواصلــة يف إطــار زمنــي ممتــد ومحــدد.
• التعريــف اإلجرائــي للحملــة اإلعالميــة: هــى مجموعــة مــن اجلهــود املنظمــة التــي تقــوم 	

بهــا جهــة معينــة أو منشــأة مــا بهــدف ترويــج أفــكار معينــة أو زيــادة القبــول لفكــرة 
اجتماعيــة وذلــك إلحــداث تغييــر يف اجتاهــات وســلوكيات األفــراد وإقناعهــم بقبــل فكــرة 
ــة  ــرة زمني أو ســلوك اجتماعــي معــن أو بهــدف ترويــج خدمــة أو منتــج معــن خــالل فت
ــع هــدف املرســل أو  ــالءم م ــل يت ــى رد فع ــق نتيجــة محــددة والوصــول إل ــة، وحتقي معين

ــم باالتصــال)38(. القائ
• الوعــي الصحــي: هــو العمليــة التــي تســتهدف تعليم الناس عادات صحية ســليمة، وســلوك 	

صحــي جديــد ومســاعدتهم علــي نبــذ األفــكار واالجتاهــات اخلاطئــة واســتبدالها بســلوك 
صحــي باســتخدام وســائل االتصــال اجلماهيــري)39(. وهــو إدراك للمعــارف واحلقائــق 
الصحيــة واألهــداف الصحيــة أي أنهــا عمليــة إدراك الفــرد لذاتــه وإدراك الظــروف 

الصحيــة املحيطــة وتكويــن اجتــاه عقلــي نحــو الصحــة العامــة للمجتمــع)40(. 
• التعريــف اإلجرائــي للوعــي الصحــي: هــو عمليــة تعليــم النــاس عــادات صحيــة ســليمة 	

وســلوك صحــي جديــد ومســاعدتهم علــى نبــذ األفــكار واالجتاهــات اخلاطئة واســتبدالها 
بســلوك صحــي ســليم وخلــق وعــي صحــي لــدي أفــراد املجتمــع املصــري خاصــة )املــرأة( 
وحتذيرهــم مــن مخاطــر األمــراض وتدريبهــم علــى القيــم الصحيــة والوقائيــة املنبثقــة مــن 

عقيــدة املجتمــع وطبيعــة ثقافتــه.

اإلطار النظري للدراسة: 
نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم: 

 Media Dependency تعتمــد هــذه الدراســة علــى نظريــة االعتمــاد علي وســائل اإلعــالم
Theory، التــي تعــّد جــزًءا مــن نظريــة االعتمــاد املتبــادل بــن وســائل اإلعــالم والنظــم 
االجتماعيــة الــذي يشــكّل بــدوره عالقــات اجلمهــور مــع هــذه الوســائل؛ فاألفــراد مثــل النظــم 
يقيمــون عالقــات اعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم، حيــث يوجــد لــكل فــرد أهــداف، وتتطلــب 
حتقيقــه لتلــك األهــداف الوصــول إلــى مصــادر يســيطر عليهــا وســائل اإلعــالم)41(، وبذلــك 
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ــم،  ــق أهدافه ــن مصــادر حتقي ــى وســائل اإلعــالم باعتبارهــا مصــدرًا م ــراد عل ــد األف يعتم
فالفــرد يهــدف إلــي تأييــد حّقــه يف املعرفــة التخــاذ القــرارات الشــخصية واالجتماعيــة 

املختلفــة ويحتــاج إلــى التســلية والترفيــه كهــدف أيًضــا يف الوقــت نفســه)42(.

وتقوم نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم على دعامتن رئيسيتن)43(: 

األولــى: أن هنــاك أهداًفــا لألفــراد يبغــون حتقيقهــا مــن خــالل املعلومــات التــي توفرهــا 
املصــادر املختلفــة ســواء كانــت هــذه األهــداف شــخصية أم اجتماعيــة.

الثانيــة: اعتبــار وســائل اإلعــالم نظــام معلومــات يتحكــم يف مصــادر حتقيــق األهــداف 
اخلاصــة باألفــراد، وتتمثــل هــذه املصــادر يف مراحــل اســتيفاء املعلومــات ونشــرها، وتتحكــم 
وســائل اإلعــالم يف ثالثــة أنــواع مــن مصــادر املعلومــات: وهــي جمــع املعلومــات التــي حتتــاج 
إلــي معرفتهــا، وتنســيق املعلومــات بالصــورة املناســبة، ونشــر املعلومــات أو القــدرة علــى 

توزيعهــا إلــي جمهــور غيــر محــدد.

وترجــع أســباب اعتمــاد األفــراد علــي وســائل اإلعــالم يف حاجتهــم إلــى احلصــول علــى 
املعلومــات وفهــم مــا يــدور يف البيئــة املحيطــة بهــم، مــا يــؤدي إلــى خلــق حاجــة مــن التوجيــه 
لديهــم يف كيفيــة التعامــل مــع املواقــف الطارئــة)44(، وتهــدف نظريــة االعتمــاد علــى وســائل 
اإلعــالم إلــى الكشــف عــن األســباب التــي جتعــل وســائل اإلعــالم أحياًنــا قويــة ومباشــرة ويف 
أحيــاٍن أخــري تكــون لهــا تأثيــرات غيــر مباشــرة وحقيقيــة إلــى حــدٍّ مــا)45(، ويعتمــد األفــراد 

علــي وســائل اإلعــالم لتحقيــق األهــداف التاليــة)46(:
فهــم ومعرفــة مــا يــدور يف الببيئــة املحيطــة ومعرفــة الــذات: مثــل التعليــم واحلصــول علــى . 1

اخلبــرات، وكذلــك الفهــم االجتماعــي مثــل معرفــة أشــياء مــن العالــم أو اجلماعــة 
املحليــة وتفســيرها. 

التوجيــه: حيــث إن وســائل اإلعــالم تتوجــه إلــى اجلمهــور يف إطــار أخالقيــات املجتمــع . 2
والضوابــط االجتماعيــة الســائدة.

التســلية: حيــث تقــوم وســائل اإلعــالم بتقــدمي التســلية وموضوعــات الترفيــه التــي . 3
تســهم يف حتقيــق االســترخاء والتخلــص مــن امللــل والهــروب مــن ضغــوط احليــاة 

اليوميــة. 

الفروض الرئيسية لنظرية االعتماد علي وسائل اإلعالم: 

يتمثــل الفــرض الرئيســي لنظريــة االعتمــاد يف قيــام الفــرد باالعتماد علي وســائل اإلعالم 
الشــباع احتياجاتــه مــن خــالل اســتخدام الوســيلة وكلمــا لعبــت الوســيلة دورا هامــا يف حيــاة 
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األشــخاص زاد تأثيرهــا وأصبــح دورهــا أكثــر أهميــة ومركزيــة وبذلــك تنشــأ العالقــة بــن 
شــدة االعتمــاد ودرجــة تأثيــر الوســيلة لــدي األشــخاص وكلمــا زادت املجتمعــات تعقيــدا 
ازداد اعتمــاد األفــراد علــي وســائل اإلعــالم)47(، كمــا تقــوم النظريــة علــى عــدة فــروض فرعيــة 

أخرى، هــي)48(: 

ــى مصــادر . 1 ــه عل ــاد أو قلّت ــادة االعتم ــر درجــة اســتقرار النظــام االجتماعــي يف زي تؤث
زاد  املجتمــع  االســتقرار يف  عــدم  درجــة  زادت  وكلمــا  اإلعــالم،  وســائل  معلومــات 

االعتمــاد لــدى األفــراد علــى وســائل اإلعــالم.

تــزداد درجــة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم يف حالــة قلـّـة القنــوات البديلــة للمعلومات، . 2
ــة تقّدمهــا شــبكات خاصــة أو رســمية أو  ــة وجــود مصــادر معلومــات بديل ــا يف حال أّم

مصــادر إعالميــة خــارج املجتمــع ســيقّل اعتمــاد اجلمهــور علــى وســائل اإلعــالم.

يختلــف اجلمهــور يف درجــة اعتمــاده علــى وســائل اإلعــالم نتيجــة اختــالف يف األهداف . 3
الشــخصية واملصالح واحلاجــات الفردية.

اآلثار املترتبة علي اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم:
يرصــد ملفــن ديفليــز وســاندرابول روكيتشــن مجموعــة مــن اآلثــار التــي تنتــج عــن اعتمــاد 

األفــراد علــى وســائل اإلعــالم مــن خــالل ثــالث فئــات رئيســية هــي)49(:

اإلعــالم  لوســائل  املعرفيــة  اآلثــار  تشــمل   :  Cognitive Effects املعرفيــة  اآلثــار  أوالً: 
وفًقــا لنظريــة االعتمــاد كشــف الغمــوض، وتكويــن االجتاهــات وترتيــب األولويــات، واتســاع 

املعتقــدات والقيــم.

ثانًيــا: اآلثــار الوجدانيــة Affective Effects : حيــث يحــدد ديفليــر وروكيتــش هــذه اآلثــار 
الوجدانيــة يف الفتــور العاطفــي أو االمبــااله واخلــوف والقلــق والدعــم املعنــوي واالغتــراب.

ــرد  ــاد الف ــار الســلوكية العتم ــا: اآلثــار الســلوكية Behavieral Effects: تنحصــر اآلث ثالًث
ــى وســائل اإلعــالم يف ســلوكن أساســيين همــا التنشــيط واخلمــول. عل

وتتمتــع نظريــة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم بالكثيــر مــن املزايــا مــن أهمهــا أنهــا 
تقــّدم مــدى أوســع مــن التأثيــرات املحتملــة وتتحاشــى التأثيــرات املحــددة لوســائل اإلعــالم 
علــى اجلمهــور أو املجتمــع والتــي تعتمــد تأثيراتهــا علــى مجموعــة مــن املتغّيــرات التــي تســبب 
ــرات، ولهــذه النظريــة بعــض  حــدوث ظاهــرة مــا، وقــد يختفــي التأثيــر باختفــاء هــذه املتغّي
ــذي  ــأن وســائل اإلعــالم هــي املصــدر ال ــا تعطــي إيحــاًء ب ــف تتشــكّل يف كونه ــاط الضع نق
يوّفــر جميــع االحتياجــات مبــا يعنــي أن نظــم وســائل اإلعــالم تعــّد مبثابــة مؤسســات مهيمنــة 
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علــى املجتمــع)50(، وتتأثــر أســباب اعتمــاد الفــرد علــى وســائل اإلعــالم بخبرتــه الســابقه مــع 
هــذه الوســيلة، حيــث يكــّون الفــرد عالقــة االعتمــاد علــى الوســيلة التــي يعــرف أنهــا توفــر 
لــه املعلومــات التــي يريدهــا)51(، كمــا تتأثــر عمليــة اعتمــاد الفــرد علــى وســائل اإلعــالم 
باســتخدام الفــرد لوســائل اإلعــالم، وهــذا االســتخدام ُيقّســم إلــى اســتخدام عــام للوســيلة 
ويتــم التعــرض لكافــة املضامــن التــي تقدمهــا الوســيلة اإلعالميــة، وهنــاك االســتخدام 
املرّكــز للوســيلة ويشــير إلــى تعــرض الفــرد ملضمــون محــدود مــن الوســيلة)52(، وتكمــن قــوة 
وســائل اإلعــالم وفًقــا لنظريــة االعتمــاد يف ســيطرة هــذه الوســائل علــى مصــادر املعلومــات 
التــي يحقــق مــن خاللهــا الفــرد أهدافــه الرئيســية، وهــذه األهــداف ميكــن أن تتســع وتزيــد 

كلمــا زاد املجتمــع تعقيــًدا)53(.  
ومن أهم االنتقادات التي وجهت للنظرية:

أن النظريــة أظهــرت األفــراد وكأنهــم يعتمــدون بشــكل كلــي علــى وســائل اإلعــالم . 1
ــراد  ــم درجــة اعتمــاد األف ــغ يف تقيي ــا تبال ــم فإنه فقــط يف اســتقاء املعلومــات، ومــن ث
علــى وســائل اإلعــالم بشــكل ملحــوظ)54(، وأبــدت النظريــة قــدرة كبيــرة علــى تفســير 
نتائــج االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم يف أوقــات األزمــات والكــوارث دون غيرهــا مــن 
األوقــات، وبالتالــي فإنهــا تصلــح لتفســير نتائــج االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم علــى 
ــل)55(. ــى املــدى الطوي ــر مــن صالحيتهــا لتفســير هــذه النتائــج عل ــر أكث املــدى القصي

لــم تســتطع النظريــة أن حتــدد بشــكل دقيــق ماهيــة مســتويات االعتمــاد علــى وســائل . 2
اإلعــالم حيــث لــم تتوصــل إلــى وضــع مقيــاس تدريجــي ميكــن مــن خاللــه التعــرف علــى 

مســتوي اعتمــاد األفــراد علــى وســائل اإلعــالم.

مبالغــة النمــوذج يف تفــّرد واســتقالل العناصــر املختلفــة لعمليــة االتصــال وبالــذات . 3
اســتغالل نســق أجهــزة اإلعــالم عــن النســق االجتماعــي، حيــث يبــدو أن األول ُيفهــم 
ــة احتياجــات ميكــن أن  ــه أّي ــى تلبي ــر سياســي قــادرًا عل ــا غي ــاره مصــدرًا طبيعي باعتب
تظهــر لــدى أفــراد اجلمهــور أو املجتمــع، يف حــن أن أجهــزة اإلعــالم ترتبــط بصــورة 

قويــة أو هــي تخضــع يف ممارســاتها لوظائفهــا للقــوى املســيطرة يف املجتمــع)56(.   

وبالرغم من االنتقادات التي توجه للنظرية، إالّ أن لها العديد من املزايا :
أشــارت النظريــة إلــى مختلــف التأثيــرات املحتملــة التــي تنتــج عــن اعتمــاد األفــراد علــى . 1

وســائل اإلعالم)57(. 

أخــذت النظريــة بعــن االعتبــار بعــض املتغّيــرات الهامــة املتعلقــة بالنظــام االجتماعــي . 2
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كدرجــة االســتقرار يف املجتمــع وغيرهــا مــن املتغّيــرات، األمــر الــذي يجعلهــا أقــدر مــن 
مثيالتهــا يف اإلجابــة عــن التســاؤالت املتعلقــة بالنظــام االجتماعــي.

ــراد ليســوا مجــرد متلقــن للرســالة . 3 ــة هامــة وهــي أن األف ــى حقيق ــة إل تشــير النظري
اإلعالميــة فقــط، لكنهــم يــؤدون أدوارًا فاعلــة يف املجتمــع، حيــث ميكنهــم التأثيــر علــى 
ــرون يف النظــام االجتماعــي  ــم يؤث ــا أنه ــة، كم ــاج رســائل إعالمي وســائل اإلعــالم إلنت

الــذي يعيشــون فيــه.

كمــا أن النظريــة جتّنبــت فيمــا يبــدو املوقــف الــذي يقــول إن اإلعــالم ليــس لــه دور هــام . 4
علــى النــاس)58(.  

دوافع اختيار نظرية االعتماد كإطار نظري للدراسة: 
تعــد نظريــة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم إطــارًا نظرًيا مالئًما لهذه الدراســة لألســباب 

التالية: 

تســاعد نظريــة االعتمــاد علــى اختبــار مــدى اعتمــاد املــرأة علــى احلمــالت الصحيــة . 1
املقدمــة يف إمدادهــا باملعلومــات الصحيــة، واعتمــاد املــرأة علــى هــذه احلمــالت للتــزّود 

باملعلومــات الصحيــة كوســيلة ومصــدر مــن مصــادر املعلومــات الصحيــة.

تعمــل نظريــة االعتمــاد علــى توضيــح اآلثــار املعرفيــة والوجدانيــة لــدى املــرأة مــن حيــث . 2
مــدى إملامهــا باملعــارف واملوضوعــات الصحيــة ومــدى وجــود اختالفــات بــن النســاء.

تســاعد نظريــة االعتمــاد يف التعــرف علــى التأثيــرات الناجتــة عــن اعتمــاد اجلمهــور . 3
علــى احلمــالت الصحيــة.

تســتفيد هــذه الدراســة مــن نظريــة االعتمــاد يف حتديــد الــوزن النســبي للــدور الــذي . 4
تقــوم بــه حمــالت التوعيــة املقدمــة يف إمــداد املــرأة باملعلومــات الصحيــة والــدور الــذي 

تضطلــع بــه حمــالت التوعيــة الصحيــة يف هــذا الشــأن. 

ــي تعتمــد عليهــا  ــة مــن املضامــن املهمــة الت ــة الصحي ــة للتوعي تعــّد احلمــالت اإلعالمي
ــة  ــا الصحي ــرأة بالقضاي ــر امل ــا تبّص ــث إنه ــة، حي ــارف الصحي ــى املع ــرأة يف احلصــول عل امل
ومتّدهــا باالستفســارات واإلجابــات عــن أســئلة املــرأة الصحيــة، باالضافــة إلــي تعريفهــا 

ــر انتشــارًا.   ــة مــن األمــراض األكث ــي الصحــة والوقاي بطــرق احلفــاظ عل
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النتائج العامة للدراسة الميدانية:
دور الحمالت اإلعالمية في تشكيل الوعي الصحي للمرأة المصرية

أوالً: اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:
جدول رقم )2( يوضح مدى حرص العينة على متابعة احلمالت الصحية 

%كمدى الحرص
18646.5دائمًا
17744.2أحيانًا
379.3نادرًا

400100.0اإلجمالي
كا2:  104.705   درجة احلرية : 2     مستوي املعنوية: 0.000 دال

يتبــّن مــن اجلــدول رقــم )2( أن 46.5% مــن أفــراد العينــة البحثيــة كــّن حريصــات علــى 
متابعــة احلمــالت الصحيــة بشــكل دائــم، واتفــق ذلــك مــع نتائــج دراســة »زكريــا الدســوقي«)59( 
ــا بنســبة %52  بينمــا اختلفــت مــع دراســة »حليمــة حبحــوب«)60( التــي جــاءت اإلجابــة أحياًن
ــا( بنســبة  وتلتهــا نــادرًا 38%، وجــاءت دائًمــا بنســبة10%، وجــاءت يف املرتبــة الثانيــة )أحياًن
ــره املؤشــرات  ــا تظه ــع م ــق هــذه النتيجــة م ــادرًا بنســبة بلغــت 9.3%، وتتف ــا ن 44.2% تلته
اإلحصائيــة أســفل اجلــدول مــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بشــأن مــدى حــرص عينــة 
الدراســة علــى متابعــة احلمــالت الصحيــة، حيــث بلغــت كا2: 104.7.5 وبدرجــة حريــة: 2 

وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوي معنويــة  0.000 دال.
الشكل رقم )1( يوضح أهم احلمالت الصحية التي تابعتها أفراد العينة البحثية



مجلة البحوث اإلعالمية898

دور احلمالت اإلعالمية يف تشكيل الوعي الصحي للمرأة املصرية ...

ــة  ــة البحثي ــة التــي تابعتهــا أفــراد العين يوضــح الشــكل رقــم )1( أهــم احلمــالت الصحي
وجــاءت يف مقدمتهــا حملــة فيــروس ســي وعــالج املصابــن بــه، باإلضافــة للكشــف عــن 
األمــراض غيــر الســارية مثــل الســكرى والضغــط والســكر بنســبة بلغــت 93%، تلتهــا حملــة 
فحــص أمــراض األنيميــا والتقــزم والســمنة لطــالب املــدارس بنســبة بلغــت 17%، ثــم جــاءت 
يف املركــز الثالــث حملــة مكافحــة األمــراض الســارية مــن الديــدان املعويــة بنســبة بلغــت %7، 
وجــاءت يف املرتبــة الرابعــة حملــة الكشــف املبكــر عــن أمــراض الثــدي بنســبة بلغــت 6%، ويف 
الترتيــب األخيــر جــاءت حملــة عــالج ضعــف وفقــدان الســمع لــدى األطفــال حديثــي الــوالدة 

بنســبة بلغــت %5.
اجلدول رقم )3( يوضح أسباب متابعه العينة البحثية للحمالت الصحية

العبارة
غير موافقالي حد ماموافق

االنحراف المتوسط
المعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي %ك%ك%ك

ألن القضية الصحية 
التي تتناولها الحملة 
لها صلة بالواقع 

الصحي في المجتمع
32380.87117.861.52.79.44293.01

لمعرفة معلومات 
27268.09724.3317.82.60.62986.72جديدة لم أعرفها

20852.016641.5266.52.46.61682.03ألنها أثارت إعجابي

مجبر على مشاهدتها 
في انتظار عودة 

البرنامج أو المسلسل
7017.515839.51743.01.75.73658.34

5614.016942.317543.81.70.70056.75تعودت علي مشاهدتها
لمشاهدة النجوم أو 
المشاهير المشاركين 

بالحملة
328.09724.327167.81.40.63446.76

276.810225.527167.81.39.61146.37ملء الفراغ

يوضــح اجلــدول رقــم )3( أســباب متابعــة العينــة البحثيــة للحمــالت الصحيــة والتــي 
جــاءت أعلــى نســبة موافقــة )ألن القضيــة الصحيــة التــي تتناولهــا احلملــة لهــا صلــة بالواقــع 
الصحــي يف املجتمــع( بــوزن نســبي بلــغ  )93.0( وقــد اختلفــت يف ذلــك مــع دراســة »زكريــا 
ــاه،  ــة لالنتب الدســوقي«)61( والتــي جــاءت يف مقدمــة األســباب فيهــا تصميــم إعالنــات جاذب
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كمــا اختلفــت مــع دراســة »إميــان فتحــي« التــي أكــدت نتائجهــا أنهــا تزيــد مــن ثقافتهــم 
معلومــات  )معرفــة  علــى  املوافقــة  وجــاءت  بلغــت %88.2،  بنســبة  املجتمعيــة  بالقضايــا 
جديــدة لــم أعرفهــا( بــوزن نســبي بلــغ )86.7(،  تلتهــا املوافقــة علــى )ألنهــا أثــارت إعجابــي( 
ــى عنصــر  ــة عل ــواء احلمل ــى احت ــك إل ــود الســبب يف ذل ــد يع ــغ )82.0(، وق ــوزن نســبي بل ب
التشــويق يف طــرح موضوعهــا وكذلــك األســاليب اإلقناعيــة التــي تتميــز بهــا، وتالهــا عــدم 
موافقــة العينــة البحثيــة أن أســباب مشــاهدمت للحملــة )مجبــر علــى مشــاهدتها يف انتظــار 
عــودة البرنامــج أو املسلســل( بــوزن نســبي بلــغ )58.3(؛ فالبعــض يجــد نفســه مجبــًرا علــى 
مشــاهدة هــذه احلملــة يف انتظــار عــودة البرنامــج الــذي يشــاهدونه ألن هــذه احلمــالت تبــّث 
مــن فتــرة إلــى أخــرى خــالل البرامــج املذاعــة وذلــك الســتهداف فئــة كبيــرة مــن اجلمهــور، 
تالهــا رفــض العينــة البحثيــة لســبب )تعــودت علــى مشــاهدتها( بــوزن نســبي بلــغ )56.7(، 
ثــم رفــض العينــة البحثيــة )ملشــاهدة النجــوم أو املشــاهير املشــاركن باحلملــة( بــوزن نســبي 
بلــغ )46.7(، تــاله رفــض العينــة البحثيــة لبديــل )مــلء الفــراغ( بــوزن نســبي بلــغ )46.3(، 
حيــث تعانــي بعــض املبحوثــات مــن الفــراغ فيلجــأ الكثيــر منهــن إلــى مشــاهدة التليفزيــون 

ملــلء الفــراغ ويتعرضــن إلــى كل مــا يبــّث عبــر الشاشــة مــن احلمــالت اإلعالميــة.
اجلدول رقم )4( يوضح املقياس العام حول أسباب متابعة العينة البحثية للحمالت الصحية

%كالمقياس العام

297.3ضعيف

31378.3متوسط 

5814.5قوي

400100.0اإلجمالي
يوضــح اجلــدول رقــم )4( املقيــاس العــام حــول أســباب متابعــة العينــة البحثيــة 
للحمــالت الصحيــة والتــي جــاءت متوســطة بنســبة بلغــت 78.3%، تلتهــا قويــة بنســبة بلغــت 

ــف بنســبة %7.3. ــم ضعي 14.5%، ث



مجلة البحوث اإلعالمية900

دور احلمالت اإلعالمية يف تشكيل الوعي الصحي للمرأة املصرية ...

الشكل رقم )2( يوضح الوقت املفضل ملتابعة احلملة بالقنوات الفضائية

كا2:  364.445                  درجة احلرية : 2               مستوي املعنوية: 0.000 دال

يوضــح الشــكل رقــم )2( الوقــت املفضــل ملتابعــة احلملــة بالقنــوات الفضائيــة لــدى 
ــرة املســاء  ــا فت ــت 76.5%، تالته ــر محــدد( بنســبة بلغ ــا )غي ــات، وجــاء يف مقدمته املبحوث
بنســبة بلغــت 22.7%، ثــم الفتــرة الصباحيــة بنســبة بلغــت 8.% وكانــت كا2: 364.445 

وبدرجــة حريــة: 2 ومســتوى معنويــة: 0.000 دال.
الشكل رقم )3( يوضح شعور العينة البحثية أثناء مشاهدة احلمالت

كا2:  84.960                  درجة احلرية : 3              مستوي املعنوية: 0.000 دال
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ــدى  ــاء مشــاهدة احلمــالت، وقــد أب ــة أثن ــة البحثي يوضــح الشــكل رقــم )3( شــعور العين
ــد  ــاء مشــاهدتهن للحمــالت، وق ــة شــعورهن بالرضــا أثن ــة البحثي ــراد العين ــن أف 38.5% م
يعــود الســبب يف ذلــك إلــى أنهــن يــرون أن هــذه احلمــالت جتعلهــن يتعاملــن مــع هــذا املــرض 
بشــكل طبيعــي ويتقّبلنــه بارتيــاح، بينمــا أبــدى 32.5% مــن العينــة البحثيــة شــعورهن بالقلــق، 
تالهــا بديــل )الشــيء( بنســبة بلغــت 20.5%، وجــاء أخيــًرا الشــعور باخلــوف لــدى املبحوثــات 
بنســبة بلغــت 8.5%، وذلــك ألنهــا تذكرهــن باملــرض ومــدى خطورتــه علــى حياتهــن، وكانــت 

كا2: 84.960 وبدرجــة حريــة: 3 ومســتوى معنويــة: 0.000 دال.
شكل رقم )4( يوضح تقييم العينة البحثية حلملة 100 مليون صحة

      كا2:  670.775                درجة احلرية : 4               مستوي املعنوية: 0.000 دال

يوضــح الشــكل رقــم )4( تقييــم العينــة البحثيــة حلملــة 100 مليــون صحــة، وقــد جــاءت 
أعلــى نســبة )جيــدة جــًدا( بنســبة 70.5%، تالهــا بديــل جيــدة بنســبة 15.8%، ثــم جــاء يف 
الترتيــب الثالــث بديــل )متوســطة( بنســبة بلغــت 11.5%، ثــم بديــل )ضعيفــة جــًدا( بنســبة 
1.8%، وأخيــًرا جــاء بديــل )ضعيفــة( بنســبة بلغــت 0.5%، وكانــت كا2: 670.775، وبدرجــة 
حريــة: 4، ومســتوى معنويــة: 0.000 دال، وهــو مــا يعكــس أن احلملــة اســتطاعت أن حتظــى 

بالقبــول لــدى أفــراد العينــة البحثيــة.
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جدول رقم )5( يوضح أكثر املصادر التي حصلت منها املحبوثات على معلومات خاصة باحلملة 

%كالمصادر
31278.0اإلعالنات المذاعة بالتليفزيون
24060.0مواقع التواصل االجتماعي
عالنات الطرق 10025.0الملصقات واإ

8822.0البرامج التليفزيونية
8421.0األهل واألصدقاء
287.0إعالنات الراديو
164.0البرامج اإلذاعية

82.0الصحف والمجالت
400اإلجمالي

ــة البحثيــة  ــر املصــادر التــي حصلــت منهــا العين يوضــح اجلــدول رقــم )5( اخلــاص بأكث
ــت أهــم املصــادر  ــون( كان ــات املذاعــة بالتلفزي ــة أن )اإلعالن ــى معلومــات خاصــة باحلمل عل
التــي حصلــت منهــا املبحوثــات علــى معلومــات عــن احلملــة بنســبة بلغــت 78.0%، حيــث إن 
ــك ميكــن  ــار بشــكل واضــح ولذل ــار والصغ ــل ســلوك الكب ــى تعدي ــه القــدرة عل ــون ل التليفزي
اســتخدامه يف شــتى مجــاالت وطــرق التثقيــف الصحــي؛ فمــن خاللــه ميكــن التوعية الصحية 
وإيصالهــا للمتلقــي بطريقــة مشــوقة)62(، تلتهــا )مواقــع التواصــل االجتماعــي( بنســبة بلغــت 
60%، ثــم جــاءت يف املركــز الثالــث )امللصقــات وإعالنــات الطــرق( بنســبة بلغــت 25%، تلتهــا 
)البرامــج التليفزيونيــة( بنســبة 22%، ثــم جــاء )األهــل واألصدقــاء( بنســبة بلغــت %21، 
وجــاءت )إعالنــات الراديــو( بنســبة بلغــت 4%، وأخيــًرا جــاءت )الصحــف واملجــالت( بنســبة 

.%2
جدول رقم )6( يوضح معدل تعرض أفراد العينة البحثية حلملة 100 مليون صحة

%كمعدل التعرض
21553.8مرة واحدة يومًيا

7819.5مرتان يومًيا

10726.8ثالث مرات يومًيا

400100.0اإلجمالي
كا2:  78.185          درجة احلرية: 2        مستوي املعنوية: 0.000 دال
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يوضــح اجلــدول رقــم )6( معــدل تعــرض العينــة البحثيــة حلملــة 100 مليــون صحــة، 
ــت  ــا، لغ ــرة واحــدة يومًي ــة م ــن يتعرضــن للحمل ــة أنه ــراد العين ــن أف ــد أوضــح 53.8% م وق
وتتفــق يف ذلــك مــع دراســة »عثمــان بكــر عثمــان«)63( التــي أكــدت أن األفــراد يتابعــون حمــالت 
التوعيــة الصحيــة مــرة واحــدة بنســبة بلغــت 47.6%، ويف املرتبــة الثانيــة جــاء معــدل تعــرض 
ــر بلغــت نســبة  ــا بنســبة 26.8%، ويف الترتيــب األخي ــة ثــالث مــرات يومًي ــات للحمل املبحوث
ــت كا2: 78.185 ودرجــة  ــا 19.5%، وبلغ ــن يومًي ــة مرت ــي يتعرضــن للحمل ــات الالت املبحوث
حريــة: 2 ومســتوى معنويــة: 0.000 دال، وهــو مــا يعنــي حــرص العينــة البحثيــة علــى متابعــة 

احلمــالت الصحيــة.
شكل رقم )5( يوضح مدى وجود دور مؤثر حلملة 100 مليون صحة 

على رفع الوعي الصحة ألفراد العينة البحثية

كا2:  105.365                  درجة احلرية : 2               مستوي املعنوية: 0.000 دال

ــع  ــى رف ــون صحــة عل ــة 100 ملي ــر حلمل ــم )5( مــدى وجــود دور مؤث يوضــح الشــكل رق
الوعــي الصحــة لــدى عينــة الدراســة، وقــد أكــد 55.2% منهــن وجــود دور، وأوضــح %31.3 
وجــود دور، بينمــا أبــدى 13.5% أنــه ال يوجــد دور مؤثــر ملبــادرة صحــة املــرأة علــى رفــع 
الوعــي الصحــي لعينــة الدراســة، وكانــت كا2: 105.365 بدرجــة حريــة: 2 ومســتوى معنويــة: 
0.000 دال، وهــو مــا يعكــس مــدى جنــاح احلملــة يف رفــع الوعــي الصحــي والــذي هــو حجــر 

األســاس للحفــاظ علــى صحــة املــرأة.
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جدول رقم )7( يوضح مدى تأثير احلملة على مستوى الوعي الصحي لدى العينة البحثية

العبارة
غير موافقإلى حد ماموافق

االنحراف المتوسط
المعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

%ك%ك%ك
لعبت الحملة دوًرا 
مهًما في تعزيز 

مفهوم الوقاية
25764.311027.5338.32.56.64285.31

أصبحث أكثر إلماًما 
بالموضوعات 

الصحية بفضل الحملة
23659.012330.84110.32.49.67583.02

مشاهدة الحملة تدفعني 
للبحث أكثر للتعرف 

على محتوياتها
18947.318746.8246.02.41.60380.33

اكتسبت عادات 
صحية جديدة بفضل 

الحملة
15839.521052.5328.02.31.61477.04

يوضــح اجلــدول رقــم )7( مــدى تأثيــر احلملــة علــى مســتوى الوعــي الصحــي لــدى العينــة 
ــز  ــا يف تعزي ــت دورًا مهًم ــة )لعب ــى أن احلمل ــة عل ــى نســبة موافق ــد جــاءت أعل ــة، وق البحثي
مفهــوم الوقايــة( بــوزن نســبي )85.3(، تلتهــا موافقــة العينــة البحثيــة بــوزن نســبي بلــغ 
)83.0( علــى أنهــن )أصبحــن أكثــر إملاًمــا باملوضوعــات الصحيــة بفضــل احلملــة(، كمــا 
وافقــت العينــة البحثيــة بــوزن نســبي بلــغ )80.3( علــى أن )مشــاهدة احلملــة تدفعنــي 
ــن  ــى أنه ــا( عل ــى حــدٍّ م ــة )إل ــت العين ــا وافق ــا(، بينم ــى محتوياته ــرف عل ــر للتع للبحــث أكث
)اكتســن عــادات صحيــة جديــدة بفضــل احلملــة( بــوزن نســبي بلــغ )77.0(؛ حيــث إن الوعــي 
ــة  ــة عملي ــى حتســن ســلوكهم مبــا يحفــظ صحتهــم وهــو مبثاب الصحــي يســاعد النــاس عل
إليصــال املعلومــات واملهــارات الضروريــة ملمارســة الشــخص حياتــه وتغييــر بعــض الســلوكيات 

ــاة األمــر الــذي ينعكــس علــى صحــة الفــرد واملجتمــع)64(. لتحســن نوعيــة احلي
جدول رقم )8( يوضح املقياس العام لتأثير احلملة على مستوى الوعي الصحي لدى املبحوثات

%كالمقياس العام
164.0ضعيف
11929.8متوسط
26566.3قوي

400100.0اإلجمالي
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يوضــح اجلــدول رقــم )8( املقيــاس العــام لتأثيــر احلملــة علــى مســتوى الوعــي الصحــي 
لــدى العينــة البحثيــة، وجــاء التأثيــر القــوي يف الترتيــب األول بنســبة 66.3%، تــاله التأثيــر 

املتوســط بنســبة 29.8%، ثــم التأثيــر الضعيــف يف الترتيــب األخيــر بنســبة بلغــت %4.
جدول رقم )9( يوضح أشكال تفاعل العينة البحثية 

جتاه ما تعرضن له من معلومات يف مبادرة صحة املرأة

العبارة
غير موافقإلى حد ماموافق

االنحراف المتوسط
المعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

%ك%ك%ك

أقوم بدعوة اآلخرين 
19448.516942.3379.32.39.65279.71لالستجابة للحملة

أتناقش مع اآلخرين في 
كل ما أتعرض إليه من 

معلومات عن الحملة
17844.516140.36115.32.29.71676.32

أقوم بمشاركة 
الروابط المهمة حول 
الموضوعات الصحية

14135.315037.510927.32.08.78769.33

أشارك في نشر الحملة 
عبر صفحتي علي الفيس 

بوك
7719.317944.814436.01.83.72561.04

أتواصل مع صفحة 
الحملة لمعرفة العديد من 

المعلومات
9323.313132.817644.01.79.79459.75

إضافة فيديوهات وصور 
وتعليقات ومقاالت علي 
صفحتي علي الفيس بوك

6716.816140.317243.01.74.72858.06

يوضــح اجلــدول رقــم )9( أشــكال تفاعــل العينــة البحثيــة جتــاه مــا تعرضــن لــه مــن 
معلومــات يف مبــادرة صحــة املــرأة، وقــد وافقــت العينــة البحثيــة بــوزن نســبي بلــغ )79.7( 
ــغ  ــة(، تلتهــا املوافقــة بــوزن نســبي بل ــى أنهــن )يقمــن بدعــوة اآلخريــن لالســتجابة للحمل عل
ــات عــن  ــن معلوم ــه م ــا يتعرضــن إلي ــن يف كل م ــع اآلخري ــن )يتناقشــن م ــى أنه )76.3( عل
ــى أنهــن )يقمــن مبشــاركة الروابــط املهمــة حــول  ــى حــدٍّ مــا عل ــا املوافقــة إل ــة(، تلته احلمل
ــى أنهــن  ــى حــدٍّ مــا عل ــن إل ــم موافقته ــغ )69.3(، ث ــوزن نســبي بل ــة( ب املوضوعــات الصحي
)يشــاركن يف نشــر احلملــة عبــر صفحاتهــن علــى الفيــس بــوك( بــوزن نســبي )61.0(، بينمــا 
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لــم توافــق العينــة البحثيــة بــوزن نســبي بلــغ )59.7( علــى أنهــن )يتواصلــن مــع صفحــة 
احلملــة ملعرفــة العديــد مــن املعلومــات(، كذلــك لــم توافــق العينــة البحثيــة بــوزن نســبي بلــغ 
)58.0( علــى أنهــن يقمــن بـ)إضافــة فيديوهــات وصــور وتعليقــات ومقــاالت علــى صفحاتهــن 

علــى الفيــس بــوك(.
جدول رقم )10( يوضح مدى تأثير احلمالت يف جعل عينة الدراسة متارسن نشاطات صحية

%كمدى التأثير 
28571.3نعم
11528.7ال

400100.0اإلجمالي
ــة  يبــّن اجلــدول رقــم )10( مــدى تأثيــر احلمــالت يف جعــل عينــة الدراســة متارســن أّي
نشــاطات صحيــة، وقــد أجــاب 71.3% منهــن بـ)نعــم(، وتتفــق يف ذلــك مــع دراســة »حليمــة 
حبحــوب«)65(؛ حيــث أكــد 69% مــن أفــراد العينــة يف هــذه الدراســة أن احلملــة جعلتهــم 

ــه بـــ)ال( بنســبة بلغــت%28.7.  ــت اإلجاب ــة، بينمــا كان ميارســون نشــاطات صحي
شكل رقم )6( يوضح أهم النشاطات الصحية التي اكتسبتها العينة البحثية من احلملة

يبــن الشــكل رقــم )6( أهــم النشــاطات الصحيــة التــي اكتســبتها العينــة البحثيــة مــن 
احلملــة، وجــاء يف مقدمتهــا )اتبــاع نظــام عذائــي صحــي( بنســبة بلغــت 50.5%، تالهــا 
ــم  ــة( بنســبة بلغــت 43.5%، ث ــر الصحي ــه للمعايي ــه ومطابقت ــا أتناول ــة م ــد مــن نظاف )التأك
)االهتمــام باملتابعــة الصحيــة املســتمرة( بنســبة بلغــت 37.9%، تلتهــا )ممارســة الرياضــة( 
بنســبة بلغــت 36.5%، ثــم )الفحــص الذاتــي( بنســبة بلغــت 30.9%، وأخيــًرا )قيــاس الســكر 
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ــت %25.3. ــط باســتمرار( بنســبة بلغ والضغ
جدول رقم )11( يوضح وجهة نظر املبحوثات جتاه احلملة

العبارة
غير موافقإلى حد ماموافق

االنحراف المتوسط
المعياري

الوزن 
بالنسبي

رتي
الت

%ك%ك%ك

أكدت الحملة على اهتمام 
30676.58621.582.02.75.48091.71الدولة بصحة المرأة

زادت الحملة من نسبة تفاعل 
23458.515338.3133.32.55.55985.02الجمهور المستهدف معها

استطاعت الحملة الوصول 
إلى الجمهور المستهدف 

بسرعة أكبر
22055.015037.5307.52.47.63382.33

استطاعت الحملة تعديل 
االتجاهات السلبية في 

المجتمع إلى اتجاهات إيجابية 
فيما يخص الصحة

17343.320751.7205.02.38.58179.34

من خالل موقع الحملة 
يمكن الحصول على جميع 

المعلومات التي أريدها
16040.020050.04010.02.30.64176.75

أسلوب تقديم الحملة شيق 
14135.321754.34210.52.25.63075.06ويجذب انتباهي

الحملة لم تتطرق لشرح 
مراحل المرض كمحور مهم 
يزيد من الوعي الذي يمكن 
المرأة من التعامل بصورة 

صحيحة مع تطورات 
المرض

12631.516340.811127.82.04.77068.07

اقتصار الحملة على مجرد 
4912.321854.513333.31.79.64259.78ردود أفعال الجمهور للحملة

األسلوب الخطابي الذي 
8120.313634.018345.81.75.77258.39تستخدمه الحملة ممل

سطحية التناول لموضوع 
4611.513333.322155.31.56.69152.010الحملة

اختيار توقيت بدء الحملة 
4210.511127.824761.81.49.67949.711واالنتهاء منها غير مناسب

4511.38220.527368.31.43.68647.712اللغة المستخدمة غير مناسبة
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ــة  ــةـ وقــد وافقــت العين ــات جتــاه احلمل ــة نظــر املبحوث يوضــح اجلــدول رقــم )11( وجه
البحثيــة علــى أن )أكــدت احلملــة علــى اهتمــام الدولــة بصحــة املــرأة( بــوزن نســبي بلغ 91.7، 
كمــا وافقــت العينــة البحثيــة بــوزن نســبي بلــغ 85 علــى أن احلملــة )زادت مــن نســبة تفاعــل 
اجلمهــور املســتهدف معهــا(، تلتهــا موافقــة العينــة البحثيــة علــى أن احلملــة )اســتطاعت 
الوصــول إلــى اجلمهــور املســتهدف بســرعة أكبــر( بــوزن نســبي بلــغ 82.3، كذلــك وافقــت 
ــة )اســتطاعت تعديــل االجتاهــات الســلبية يف املجتمــع  ــى أن احلمل ــة إلــى حــدٍّ مــا عل العين
إلــى اجتاهــات إيجابيــة فيمــا يخــص الصحــة( بــوزن نســبي بلــغ 79.3، كمــا وافقــت العينــة 
البحثيــة إلــى حــدٍّ مــا علــى أنــه )مــن خــالل موقــع احلملــة ميكــن احلصــول علــى جميــع 
املعلومــات التــي أريدهــا( بــوزن نســبي بلــغ 76.7، حيــث إن بعــض املبحوثــات ال ميكنهــن 
التــردد علــى العيــادات الصحيــة والتخصصيــة، وقــد وجــدن ضالتهــن يف هــذه احلملــة مــن 
خــالل موقعهــا علــى االنترنــت وقــد وفــرت لهــم املعلومــات إلرشــادهم لطــرق االكتشــاف 
املبكــر لألمــراض وطــرق العــالج، كذلــك وافقــت العينــة إلــى حــدٍّ مــا علــى أن )أســلوب تقــدمي 
احلملــة شــيق ويجــذب انتباهــي( بــوزن نســبي بلــغ 75، كمــا وافقــت العينــة إلــى حــدٍّ مــا 
ــة لــم تتطــرق لشــرح مراحــل املــرض كمحــور مهــم يزيــد مــن الوعــي الــذي  علــى أن )احلمل
ميكــن املــرأة مــن التعامــل بصــورة صحيحــة مــع تطــورات املــرض( بــوزن نســبي بلــغ 68، كمــا 
وافقــت العينــة إلــى حــدٍّ مــا علــى أن احلملــة )اقتصــرت علــى مجــرد ردود أفعــال اجلمهــور 
للحملــة( بــوزن نســبي بلــغ 59.7، بينمــا رفضــت العينــة البحثيــة عبــارة )األســلوب اخلطابــي 
ــة  ــة البحثي ــك رفضــت العين ــغ 58.3، كذل ــوزن نســبي بل ــة ممــل( ب ــذي تســتخدمه احلمل ال
ــة  ــة البحثي ــة(، كذلــك رفضــت العين ــاول ملوضــوع احلمل ــغ 52 )ســطحية التن ــوزن نســبي بل ب
بــوزن نســبي بلــغ 49.7 أن )اختيــار توقيــت بــدء احلملــة واالنتهــاء منهــا غيــر مناســب(، كمــا 

رفضــت العينــة البحثيــة بــوزن نســبي بلــغ 47.7 أن )اللغــة املســتخدمة غيــر مناســبة(.
جدول رقم )12( يوضح املقياس العام نحو وجهة نظر املبحوثات جتاه احلملة

%كالمقياس العام
348.5ضعيف
30476.0متوسط
6215.5قوي

400100.0اإلجمالي
حيــث يوضــح اجلــدول رقــم )12( املقيــاس العــام نحــو وجهــة نظــر املبحوثــات جتــاه 
احلملــة، وقــد جــاء املقايــس متوســًطا بنســبة بلغــت 76%، تــاله )قــوي( بنســبة %15.5(، 

وأخيــًرا جــاء )ضعيــف( بنســبة بلغــت %8.5. 
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جدول رقم )13( يوضح أهم التأثيرات املعرفية للحملة على املبحوثات

العبارة
غير موافقإلى حد ماموافق

االنحراف المتوسط
المعياري

الوزن 
بالنسبي

رتي
الت

%ك%ك%ك
أصبحت أكثر 
اقتناًعا بأهمية 

الكشف المبكر عن 
األمراض

28571.311027.551.32.70485.90.01

ساعدتني الحملة 
على إدراك 

أهمية نشر الثقافة 
الصحية بين أفراد 

المجتمع

25463.511829.5287.02.57622.85.72

ساهمت في هدم 
األفكار التقليدية 
التي تدفع الي 
السرية وعدم 

االفصاح بالمرض

22957.310125.37017.52.40769.80.03

أصبحت أكثر 
حرصا علي 
متابعة كل ما 
يخص الصحة

18145.318546.3348.52.37635.79.04

صححت الكثير 
من المفاهيم 
الخاطئة لدي

14736.821152.84210.52.26636.75.35

غيرت المفاهيم 
فيما يتعلق 

بصحتي وجعلت 
الصحة العامة 

هدف لدي

15438.519448.55213.02.26672.75.35

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ) 13( والــذي يقيــس األثــر الــذي أحدثتــه احلملــة  لــدى 
املبحوثــات مــن خــالل املكــون املعــريف، وجــاء يف املقدمــة بــوزن نســبي بلــغ )90.0( أن 
املبحوثــات أصبحــن أكثــر اقتناًعــا بأهميــة الكشــف املبكــر عــن األمــراض، ثــم تالهــا بــوزن 
نســبي )85.7( أن احلملــة ســاعدت املحبوثــات علــى إدراك أهميــة نشــر الثقافــة الصحيــة 
بــن أفــراد املجتمــع، حيــث إن نشــر املعلومــات الســليمة عــن الصحــة هــو أهــم عنصــر يجــب 
أخــذه يف االعتبــار ألن خلــق قاعــدة واســعة مــن املفاهيــم الصحيــة الســليمة هــو ســر جنــاح 
احلمــالت الصحيــة، ثــم تالهــا بــون نســبي بلــغ )80.0( أن احلملــة أســهمت يف هــدم األفــكار 
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التقليديــة التــي تدفــع إلــى الســرية وعــدم اإلفصــاح عــن املــرض، حيــث إن األفــكار اخلاطئــة 
املتعلقــة بالصحــة ال ميكــن اســتبدالها بأخــرى صحيحــة إالّ إذا فهــم األفــراد أضرارهــا 
والطريقــة الصحيحــة حيالهــا، ثــم جــاء بــوزن نســبي )79.0( أن املبحوثــات أصبحــن أكثــر 
حرًصــا علــى متابعــة كل مــا يخــص الصحــة، وتســاوى بــوزن نســبي )75.3( كلٌّ مــن أن 
ــم  ــرت املفاهي ــا غّي ــات، وأنه ــدى املبحوث ــة ل ــم اخلاطئ ــر مــن املفاهي ــة صححــت الكثي احلمل
فيمــا يتعلــق بصحتهــن وجعلــت الصحــة العامــة هــدف لديهــن، فعندمــا يكــون الفــرد مــزوًدا 
بالقــدر الــكايف واملناســب مــن الثقافــة الصحيــة متكنــه مــن إدراك مــا يهــدده مــن األخطــار 

الصحيــة وبالتالــي كيفيــة التوجــه لتلقــي العــالج.
اجلدول رقم )14( يوضح يوضح أهم التأثيرات الوجدانية للحملة على املبحوثات

العبارة
غير موافقالي حد ماموافق

االنحراف المتوسط
المعياري

الوزن 
بالنسبي

رتي
الت

%ك%ك%ك
الحملة جعلتني أتعاطف 
مع المصابين بأمراض 
الضغط والسكر والسمنة 

وسرطان الثدي

30977.37318.3184.52.73538.91.01

الحملة جعلتني أشعر 
باهتمام الدولة بصحة 

المرأة
25363.313734.3102.52.61538.87.02

الحملة نّمت لدي 
اإلحساس بالمسئولية تجاه 

صحتي
23659.014837.0164.02.55573.85.03

الحملة نّمت لدي 
الشعور بالرغبة في 

نشر المعلومات الخاصة 
بالصحة

18646.519448.5205.02.41586.80.34

مشاهدة الحملة تجعلني 
أشعر بالخوف من إمكانية 

اإلصابة بالمرض
12832.016140.311127.82.04773.68.05

المبادرة جعلتني أشعر 
بالخوف وعدم الرغبة في 

متابعتها
6115.39523.824461.01.54745.51.36

يبــّن اجلــدول رقــم )14( التأثيــرات الوجدانيــة التــي أحدثتهــا احلملــة علــى املبحوثــات، 
وجــاء يف مقدمتهــا أن احلملــة )جعلتنــي أتعاطــف مــع املصابــن بأمــراض الضغــط والســكر 



د/ رشا حجازي

911 العدد الثالث واخلمسون- ج2 - يناير 2020 م

والســمنة وســرطان الثــدي( بــوزن نســبي بلــغ 91.0، تالهــا أن )احلملــة جعلتنــي أشــعر 
باهتمــام الدولــة بصحــة املــرأة( بــوزن نســبي بلــغ )87.0(، ثــم جــاء أن )احلملــة مّنــت لــدي 
اإلحســاس باملســئولية جتــاه صحتــي( بــوزن نســبي بلــغ 85.0، تالهــا أن احلملــة )مّنــت لــدي 
الشــعور بالرغبــة يف نشــر املعلومــات اخلاصــة بالصحــة( بــوزن نســبي بلــغ 80.3، ثــم جــاء 
أن )مشــاهدة احلملــة جتعلنــي أشــعر باخلــوف مــن إمكانيــة اإلصابــة باملــرض( بــوزن نســبي 
ــي وســائل اإلعــالم،  ــة لالعتمــاد عل ــار الوجداني ــغ 68.0، وهــذا يعكــس اخلــوف مــن اآلث بل
فعندمــا تقــوم احلملــة بعــرض قصــص الســيدات املصابــات قــد يــؤدي إلــى شــعور املشــاهدات 
باخلــوف والرعــب مــن الوقــوع ضحايــا لهــذه األمــراض، وجــاء أخيــًرا بــوزن نســبي بلــغ 51.3 

أن )املبــادرة جعلتنــي أشــعر باخلــوف وعــدم الرغبــة يف متابعتهــا(.
اجلدول رقم )15( يوضح يوضح أهم التأثيرات السلوكية للحملة على املبحوثات

العبارة
غير موافقإلى حد ماموافق

المتوسط

ف 
حرا

الن
ا

ري
عيا

الوزن الم
بالنسبي

رتي
الت

%ك%ك%ك

تعزيز األنشطة التي تشجع 
علي التمتع بصحة جيدة وكيفية 

المحافظة عليها
23959.814536.3164.02.56572.85.31

الحملة شجعتني علي اإلقدام على 
تلقي العالج السليم فور حدوث 

المرض أو وقوع اإلصابة
24360.814035.0174.32.56576.85.31

الحملة غرست لدي قيم السلوك 
الصحي السوي وترسيخها واتباع 

أساليب صحية جديدة
19448.515639.05012.52.36694.78.72

الحملة كسرت حاجز الخوف 
لدي وشجعتني على التوجه 

للكشف الطبي
18746.814135.37218.02.29753.76.33

الحملة جعلتني أبحث عن 
المصادر المتخصصة وتقصي 
التقارير وانتقاء مصادر المعرفة 

الوقائية

13734.321654.04711.82.22641.74.04

الحملة ساعدتني علي كيفية 
التعامل مع األمراض )السكر، 
الضغط، السمنة، سرطان الثدي(

11729.321954.86416.02.13660.71.05
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يوضــح اجلــدول رقــم )15( التأثيــرات الســلوكية التــي أحدثتهــا احلملــة علــى املبحوثــات، 
وجــاء يف املقدمــة كلٌّ مــن )تعزيــز األنشــطة التــي تشــجع علــى التمتــع بصحــة جيــدة وكيفيــة 
ــور  ــالج الســليم ف ــي الع ــى تلق ــدام عل ــى اإلق ــة شــجعتني عل ــا(، وأن )احلمل املحافظــة عليه
حــدوث املــرض أو وقــوع اإلصابــة( بــوزن نســبي بلــغ 85.3، حيــث إن مجــال التثقيــف 
الصحــي يهــدف إلــى تغييــر ســلوكيات األفــراد الصحيــة والتأثيــر فيهــا مــن خــالل مســاعدة 
األفــراد علــى حتســن ســلوكهم مبــا يحفــظ صحتهــم خــالل الســعي املتواصــل لتعزيــز صحــة 
ــغ  الفــرد واملجتمــع ومحاولــة منــع أو التقليــل مــن حــدوث األمــراض، تالهــا بــوزن نســبي بل
78.7 أن )احلملــة غرســت لــدي قيــم الســلوك الصحــي الســوي وترســيخها واتبــاع أســاليب 
صحيــة جديــدة(، حيــث إن اكتســاب الفــرد قيــم ســليمة فيمــا يتعلــق بالصحــة يســاعد علــى 
مواجهــة املشــكالت الصحيــة مبــا يحقــق لــه الســالمة الشــخصية، وجــاء أن )احلملــة كســرت 
حاجــز اخلــوف لــدي وشــجعتني علــى التوجــه للكشــف الطبــي( بــوزن نســبي بلــغ 76.3، تــاله 
ــاء مصــادر  ــر وانتق ــي أبحــث عــن املصــادر املتخصصــة وتقصــي التقاري ــة جعلتن أن )احلمل
املعرفــة الوقائيــة( بــوزن نســبي بلــغ 74.0، وجــاء يف الترتيــب األخيــر أن )احلملــة ســاعدتني 
علــى كيفيــة التعامــل مــع األمــراض )الســكر، الضغــط، الســمنة، ســرطان الثــدي( بــوزن 

نســبي بلــغ 71.0.
جدول رقم )16( يوضح مدى جناح حملة صحة املرأة من وجهة نظر عينة الدراسة

%كمدى نجاح الحملة 
36190.3ناجحة
399.8لم تنجح
400100.0اإلجمالي

كا2:  259.210                  درجة احلرية : 1               مستوي املعنوية: 0.000 دال

يبــّن اجلــدول رقــم )16( مــدى جنــاح حملــة صحــة املــرأة مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة، 
وقــد أكــد 90.3% مــن املبحوثــات أن احلملــة ناجحــة، بينمــا أجــاب 9.8% بأنهــا لــم تنجــح، 

وكانــت كا2: 259.210 بدرجــة حريــة: 1 ومســتوى معنويــة: 0.000 دال.
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الشكل رقم )7( يوضح أسباب جناح حملة صحة املرأة

يوضــح الشــكل رقــم )7( أســباب جنــاح حملــة صحــة املــرأة مــن وجهــة نظــر العينــة 
البحثيــة، وجــاء يف مقدمتهــا )توفيــر خدمــة الفحــص والعــالج املجانــي( بنســبة 74%، تــاله 
ــد  ــم )حتدي ــة( بنســبة بلغــت 57%، ث ــع أنحــاء اجلمهوري ــة وشــمولها جمي )طــول مــدة احلمل
أماكــن الكشــف والعــالج( بنســبة بلغــت 52%، تــاله )تنــوع الوســائل اإلعالميــة املوجهــة 
ــة  ــى مواقــع التواصــل للحمل ــم )وجــود خــط ســاخن وصفحــة عل ــور( بنســبة 47%، ث للجمه
ســهل االستفســار عنهــا( بــوزن نســبي بلــغ 37%، حيــث ســاعد هــذا علــى اإلجابــة عــن 
ــة، وبالتالــي ســاعد يف زيــادة نســبة االســتجابة  االستفســارات والتســاؤالت املتعلقــة باحلمل

للحملــة، وجــاء أخيــًرا بنســبة بلغــت 35% )تنــوع الوســائل التــي اســتخدمتها احلملــة(.
اجلدول رقم )17( يوضح أسباب عدم جناح حملة صحة املرأة

%كأسباب عدم نجاح حملة صحة المرأة
عدم التركيز على عرض قصص واقعية ألفراد أصيبوا بالمرض 

3076.9وتمكنوا من الشفاء

2666.7عرض الرسائل اإلعالمية في عدد محدود من الوسائل
2153.8عدم تميز رسائل الحملة بالقدرة على اإلقناع

القضية الصحية التي تتناولتها الحملة ليس لها صلة بالواقع الصحي 
1128.2في مصر

ن= 39اإلجمالي
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يبــّن اجلــدول رقــم )17( أســباب عــدم جنــاح حملــة صحــة املــرأة مــن وجهــة نظــر 
ــى ألفــراد  ــى عــرض قصــص واقعي ــز عل ــا )عــدم التركي ــي جــاء يف مقدمته ــات، والت املبحوث
أصيبــوا باملــرض ومتكنــوا مــن الشــفاء( 76.9%، تــاله )عــرض الرســائل اإلعالميــة يف عــدد 
محــدود مــن الوســائل( بنســبة بلغــت 66.7%، ثــم )عــدم متيــز رســائل احلملــة بالقــدرة 
علــى اإلقنــاع( بنســبة بلغــت 53.8%، وجــاء يف املرتبــة األخيــرة أن )القضيــة الصحيــة التــي 

تناولتهــا احلملــة ليــس لهــا صلــة بالواقــع الصحــي يف مصــر( بنســبة بلغــت %28.2.
الشكل رقم )8( يوضح وجهه نظراملبحوثات ألهم جوانب القصور يف احلملة

ــة، وجــاء يف مقدمتهــا )نقــص  يوضــح الشــكل رقــم )8( أهــم جوانــب القصــور يف احلمل
املعلومــات وعــدم كفايتهــا( بنســبة بلغــت 28%، حيــث إن بعــض املبحوثــات قــد يرْيــن أن 
احلملــة بهــا نقــص يف املعلومــات عــن أســباب اإلصابــة أو األعــراض، تــاله أن )معــدل إعادتهــا 
ــر  ــك يؤث ــدى( بنســبة 23.8%، وذل ــرة امل ــا )قصي ــم أنه ــت 25.5%، ث ــر كاف( بنســبة بلغ غي
علــى مضمــون املعلومــات املقدمــة وتختصــر الكثيــر مــن النصائــح، تــاله أنهــا )ال جتــذب 
املشــاهد( بنســبة بلغــت 15%، وجــاء يف الترتيــب األخيــر )املبالغــة وتضخيــم األمــر( بنســبة 

ــت %12. بلغ
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جدول رقم )18( يوضح مقترحاتك العينة البحثية لتحسن مستوى احلملة

%كمقترحات عينة الدراسة لتحسين مستوى الحملة
تقديم وإذاعة الحمالت في وقت يسمح للمرأة االستماع واالستفادة 

24060.0من الحملة

20651.5ضرورة تأهيل القائمين على المبادرة لكيفية التعامل مع المرضى

تبسيط اللغة المستخدمة حتى تتمكن كل النساء من االستفادة 
19348.3والمشاركة في الحملة

ن=400اإلجمالي
ــد  ــة، وق ــة لتحســن مســتوى احلمل ــة البحثي ــك العين ــم )18( مقترحات ــن اجلــدول رق يب
جــاء يف مقدمــة هــذه املقترحــات )تقــدمي وإذاعــة احلمــالت يف وقــت يســمح للمــرأة االســتماع 
واالســتفادة مــن احلملــة( بنســبة بلغــت 60%، تــاله )ضــرورة تأهيــل القائمــن علــى املبــادرة 
ــة املســتخدمة  ــًرا )تبســيط اللغ ــة التعامــل مــع املرضــى( بنســبة بلغــت 51.5%، وأخي لكيفي

حتــى تتمكــن كل النســاء مــن االســتفادة واملشــاركة يف احلملــة( بنســبة بلغــت %48.3.

ثانًيا: نتائج اختبار فروض الدراسة:
جدول رقم )19( يوضح العالقة بن معدل متابعة احلملة  وبن املتغيرات الدميوجرافية للعينة البحثية

عددالمتغيرات الديموغرافية
ال

سط
متو

ال

ف
حرا

الن
ا

ري
عيا

الم
مؤشرات إحصائية 

درجة االختبار
الحرية

مستوى 
المعنوية

السن

.1002.28854من 18سنة –أقل من 28سنة

ف= 
18.876

4
395

 0.000
دال

.1202.08954من 28سنة- أقل من 38 سنة
.1661.44742من 38 سنة – أقل من 48 سنة
.131.63777من 48 سنة –أقل من 58 سنة

.12.00من 58 سنه فأكثر
.4001.73857اإلجمالي

المستوى 
التعليمي

.281.50839متوسط

ف= 
2.937

3
396

 0.033
دال

.22.50707فوق المتوسط
.3041.79887جامعى

.661.53661دراسات عليا
.4001.73857اإلجمالي
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عددالمتغيرات الديموغرافية
ال

سط
متو

ال

ف
حرا

الن
ا

ري
عيا

الم
مؤشرات إحصائية 

درجة االختبار
الحرية

مستوى 
المعنوية

متوسط 
الدخل 

الشهري 
لألسرة

.451.29549أقل من 2000 جنيه

ف= 
7.245

3
396

 0.000
دال

2000  جنيه – أقل من 6000 
.1221.92849جنيه

6000  جنيه - أقل من 10000 
.1601.78923جنيه

.10000731.58762 جنيه فأكثر
.4001.73857اإلجمالي

الحالة 
الوظيفية

.641.77771طالب

ف= 
5.150

4
395

 0.000
دال

.1241.72861قطاع حكومي
.1151.49799قطاع خاص
.22.00000أعمال حرة
.952.01905بدون عمل
.4001.73857اإلجمالي

المستوى 
االقتصادي 
االجتماعي

.571.47710ضعيف
ف= 
5.557

3
397

 0.004
دال

.2701.83894متوسط
.731.58762قوي

.4001.73857اإلجمالي

يتبــّن مــن اجلــدول رقــم )19( أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن معــدل متابعــة 
احلملــة وبــن املتغيــرات الدميوجرافيــة للعينة البحثية من حيث )الســن- املســتوي التعليمي- 
متوســط الدخــل الشــهري -احلالــة الوظيفيــة– املســتوى االقتصــادي االجتماعــي(، ففيمــا 
يخــص الســن جــاءت »ف« بنســبة بلغــت )18.876(، ومســتوى معنويــة )0.000(، وهــى 
عالقــة ارتبــاط قويــة ودالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة )0.00(، أمــا املســتوى التعليمــي 
فقــد جــاءت »ف« بنســبة بلغــت )2.937(، ومســتوى معنويــة )0.033(، وهــى عالقــة ارتبــاط 
قويــة ودالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة )0.00(، وفيمــا يخــص متوســط الدخــل الشــهري 
فقــد جــاءت »ف« بنســبة بلغــت )7.245(، ومســتوى معنويــة )0.000(، وهــى عالقــة ارتبــاط 
قويــة ودالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة )0.00(، أمــا فيمــا يخــص احلالــة الوظيفيــة فقــد 
جــاءت »ف« بنســبة بلغــت )5.150(، ومســتوى معنويــة )0.000(، وهــى عالقــة ارتبــاط 
قويــة ودالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة )0.00(، وأمــا فيمــا يتعلــق باملســتوى االقتصــادي 
ــة )0.004(، وهــى  ــت )5.557(، ومســتوى معنوي ــد جــاءت »ف« بنســبة بلغ االجتماعــي فق
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عالقــة ارتبــاط قويــة ودالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة )0.00(.

جدول رقم )20( يوضح العالقة بن معدل التعرض للحمالت الصحية وتأثيرها على الوعي الصحي للمبحوثات

              معدل التعرض للحمالت الصحية 

تأثيرها على الوعي
 الصحي للمبحوثات

معدل التعرض للحمالت الصحية

معامل ارتباط 
بيرسون

مستوي 
الداللةالمعنوية

دال0.1290.10مدى تلبية هذه الحمالت الحتياجاتهم المعرفية

400حجم العينة

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )20( أنــه توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن معــدل 
التعــرض للحمــالت الصحيــة وتأثيرهــا علــى الوعــي الصحــي للمبحوثــات، حيــث جــاء معامــل 
ارتبــاط بيرســون بنســبة بلغــت )0.129( ومســتوى معنويــة )0.10(، وهــى عالقــة ارتبــاط 

ــا عنــد مســتوى داللــة )0.00(. قويــة ودالــة إحصائًي

جدول رقم )21( يوضح العالقة بن إدراك املبحوثات لوجود دور مؤثر للحملة وممارستهن لألنشطة الصحية

         إدراك المبحوثات
 لوجود دور مؤثر للحملة

ممارستهن لألنشطة الصحية

ادراك الجمهور لوجود دور مؤثر للحملة

معامل ارتباط 
بيرسون

مستوي 
الداللةالمعنوية

دال0.2750.000**ممارستهم لألنشطة الصحية
400حجم العينة

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )21( أنــه توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن إدراك 
اجلمهــور لوجــود دور مؤثــر للحملــة وممارســتهم لألنشــطة الصحيــة، حيــث جــاء معامــل 
ارتبــاط بيرســون بنســبة بلغــت )0.275( ومســتوى معنويــة )0.000(، وهــى عالقــة ارتبــاط 

ــة )0.00(.  ــد مســتوى دالل ــا عن ــة إحصائًي ــة ودال قوي
جدول رقم )22( يوضح العالقة بن معدل التعرض للحمالت الصحية وتقييم العينة البحثية حلملة 100 مليون صحة

               معدل التعرض للحمالت 
الصحية

تقييمهم لحملة 100 مليون صحة

معدل التعرض للحمالت الصحية

معامل ارتباط 
بيرسون

مستوي 
الداللةالمعنوية

دال0.2820.000**تقييمهم لحملة 100 مليون صحة
400حجم العينة
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يوضــح اجلــدول رقــم )22( أنــه توجــد عالقــة بــن معــدل التعــرض للحمــالت الصحيــة 
وتقييــم العينــة البحثيــة حلملــة 100 مليــون صحــة، وقــد جــاء معامــل ارتبــاط بيرســون بنســبة 
ــا  ــة إحصائًي ــة ودال ــاط قوي ــة ارتب ــة )0.000(، وهــى عالق بلغــت )0.282( ومســتوى معنوي

عنــد مســتوى داللــة )0.00(. 
اجلدول رقم )23( يوضح العالقة بن تقييم عينة الدراسة حلملة 100 مليون صحة وبن املتغيرات الدميوجرافية للعينة البحثية

االنحراف المتوسطالعددالمتغيرات الديموغرافية
المعياري

مؤشرات إحصائية

درجة االختبار
الحرية

مستوى 
المعنوية

السن

.1001.14349من 18سنة –أقل من 28سنة

ف= 
22.339

4
3950.000

1201.851.463من 28سنة- أقل من 38سنة
1661.881.049من 38 سنة – أقل من 48 سنة
.131.15359من 48 سنة –أقل من 58 سنة

.11.00من 58 سنه فأكثر
.4001.47849اإلجمالي

المستوى 
التعليمي

.281.43809متوسط

ف= 
17.495

3
396

 0.000
دال

.21.00000فوق المتوسط
.3042.50839جامعى

.661.26751دراسات عليا
.4001.47849اإلجمالي

متوسط 
الدخل 

الشهري 
لألسرة

.452.47869أقل من 2000 جنيه

ف= 
29.211

3
396

 0.000
دال

.20001221.30639 جنيه – أقل من 6000 جنيه
6000 جنيه - أقل من 10000 

.1601.32730جنيه.

.10000731.49974 جنيه فأكثر
.4001.47849اإلجمالي

الحالة 
الوظيفية

.641.38934طالب

ف= 
13.651

4
395

 0.000
دال

.1241.15354قطاع حكومي
.1151.90986قطاع خاص
.21.00000أعمال حرة
.951.46873  بدون عمل
.4001.47849اإلجمالي

المستوى 
االقتصادي 
االجتماعي

.572.18966ضعيف
ف= 

27.134
2

397
 0.000

دال
.2701.32702متوسط
.731.49974قوي

.4001.47849اإلجمالي
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تبــن مــن اجلــدول رقــم )23( أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن تقييــم عينــة 
الدراســة حلملــة 100 مليــون صحــة وبــن املتغيــرات الدميوجرافيــة للعينــة البحثيــة مــن 
حيــث )الســن- املســتوى التعليمــي- متوســط الدخــل الشــهري -احلالــة الوظيفيــة– املســتوى 
بلغــت )22.339(،  بنســبة  الســن جــاءت »ف«  يخــص  االجتماعــي(، ففيمــا  االقتصــادي 
ومســتوى معنويــة )0.000(، وهــى عالقــة ارتبــاط قويــة ودالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى 
داللــة )0.00(، أمــا املســتوى التعليمــي فقــد جــاءت »ف« بنســبة بلغــت )17.495(، ومســتوى 
معنويــة )0.000(، وهــى عالقــة ارتبــاط قويــة ودالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة )0.00( 
، وفيمــا يخــص متوســط الدخــل الشــهري فقــد جــاءت »ف« بنســبة بلغــت )29.211(، 
ومســتوى معنويــة )0.000(، وهــى عالقــة ارتبــاط قويــة ودالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة 
ــت )13.651(،  ــد جــاءت »ف« بنســبة بلغ ــة فق ــة الوظيفي ــا يخــص احلال ــا فيم )0.00(، أم
ومســتوى معنويــة )0.000(، وهــى عالقــة ارتبــاط قويــة ودالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة 
)0.00(، وأمــا فيمــا يتعلــق باملســتوى االقتصــادي االجتماعــي فقــد جــاءت »ف« بنســبة بلغــت 
)27.134(، ومســتوى معنويــة )0.000(، وهــى عالقــة ارتبــاط قويــة ودالــة إحصائًيــا عنــد 

ــة )0.00(. مســتوى دالل
اجلدول رقم )24( يوضح العالقة بن معدل التعرض للحمالت الصحية 

وتأثيرها على الوعي الصحي للمبحوثات 

                      معدل التعرض للحمالت الصحية 

تأثيرها علي الوعي الصحي للمبحوثين

معدل التعرض للحمالت الصحية

معامل ارتباط 
بيرسون

مستوي 
الداللةالمعنوية

دال0.2220.000**تأثيرها علي الوعي الصحي للمبحوثين

400حجم العينة

ــة  ــرض للحمــالت الصحي ــدل التع ــن مع ــة ب ــه توجــد عالق ــم )24( أن ــّن اجلــدول رق يب
وتأثيرهــا علــى الوعــي الصحــي للمبحوثــات حيــث جــاء معامــل ارتبــاط بيرســون بنســبة 
ــا  ــة إحصائًي ــة ودال ــاط قوي ــة ارتب ــة )0.000(، وهــى عالق بلغــت )0.222( ومســتوى معنوي
عنــد مســتوى داللــة )0.00( وهــو مــا يعكــس أهميــة هــذه احلمــالت والــدور الــذي تقــوم بــه 
يف نشــر الوعــي الصحــي بــن املبحوثــات، حيــث إنــه كلمــا زاد التعــرض للحمــالت الصحيــة 

ــى الوعــي الصحــي لألفــراد. زاد نأثيرهــا عل
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اجلدول رقم )25( يوضح العالقة بن معدل التعرض للحملة 
والتأثيرات املعرفية والوجدانية والسلوكية لدى املبحوثات 

                  معدل التعرض للحمالت الصحية
 

التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية

معدل التعرض للحمالت الصحية
معامل ارتباط 

بيرسون
مستوي 
الداللةالمعنوية

دال0.4340.000**المعرفية
دال0.2390.000**الوجدانية
دال0.2680.000**السلوكية

400حجم العينة
يوضــح اجلــدول رقــم )25( أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائًيــا بــن معــدل التعــرض 
للحملــة والتأثيــرات املعرفيــة والوجدانية والســلوكية لدى املبحوثــات، ففيما يخص التأثيرات 
املعرفيــة جــاء معامــل ارتبــاط بيرســون بنســبة بلغــت )0.434( ومســتوى معنويــة )0.000(، 
وهــي عالقــة ارتبــاط قويــة ودالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة )0.00(، أمــا فيمــا يتعلــق 
بالتأثيــرات الوجدانيــة فقــد جــاء معامــل ارتبــاط بيرســون بنســبة بلغــت )0.239( ومســتوى 
معنويــة )0.000(، وهــي عالقــة ارتبــاط قويــة ودالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة )0.00(، 
ــاط بيرســون بنســبة بلغــت )0.268(  ــرات الســلوكية جــاء معامــل ارتب ــا يخــص التأثي وفيم
ومســتوى معنويــة )0.000(، وهــي عالقــة ارتبــاط قويــة ودالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة 
)0.00(، وتعكــس نتيجــة اجلــدول أن التأثيــرات املعرفيــة للمبحوثــات جــاءت يف املرتبــة 
األولــي كأهــم التأثيــرات الناجتــة عــن التعــرض للحملــة تلتهــا التأثيــرات الســلوكية وأخيــًرا 

التأثيــرات الوجدانيــة.

النتائج العامة للدراسة: 
املتعلقــة  العامــة  والنتائــج  املؤشــرات  مــن  إلــى مجموعــة  الدراســة احلاليــة  توصلــت 

باملوضــوع التــي بحثتــه، وتتمثــل أبــرز هــذه النتائــج فيمــا يلــي:

أكــد 46.5% مــن أفــراد العينــة البحثيــة أنهــن كــّن حريصــات علــى متابعــة احلمــالت . 1
الصحيــة بشــكل دائــم، وأن أهــم احلمــالت الصحيــة التــي تابعنهــا جــاءت يف مقدمتهــا 
ــر الســارية  ــه( و)الكشــف عــن األمــراض غي ــن ب ــروس ســي وعــالج املصاب ــة )في حمل

مثــل الســكرى والضغــط والســكر( بنســبة بلغــت %93.

فيمــا يتعلــق بأســباب متابعــة العينــة البحثيــة للحمــالت الصحيــة، أظهــرت النتائــج أن . 2
ــة  ــة لهــا صل ــة التــي تتناولهــا احلمل ــة الصحي ــرز هــذه األســباب متثــل يف أن القضي أب
بالواقــع الصحــي يف املجتمــع( بــوزن نســبي بلــغ  )93.0(، كمــا أبــدى 38.5% مــن أفــراد 
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العينــة البحثيــة شــعورهن بالرضــا أثنــاء مشــاهدتهن للحمــالت.

حــول تقييــم العينــة البحثيــة لـ)حملــة 100مليــون صحــة( جــاءت أعلــى نســبة أن احلملــة . 3
)جيــدة جــًدا( بنســبة %70.5.

 فيمــا يتعلــق بأكثــر املصــادر التــي حصلــت منهــا العينــة البحثيــة علــى معلومــات . 4
خاصــة باحلملــة أوضحــت النتائــج أنهــا )اإلعالنــات املذاعــة بالتليفزيــون( بنســبة بلغــت 

.%78.0

أكــد 55.2% مــن عينــة الدراســة وجــود دور مؤثــر حلملــة 100 مليــون صحــة علــى رفــع . 5
الوعــي الصحــي لديهــم، وحــول مــدى تأثيــر احلملــة علــى مســتوى الوعــي الصحــي لــدى 
ــا يف تعزيــز مفهــوم الوقايــة. العينــة البحثيــة أظهــرت النتائــج أن احلملــة أّدت دورًا مهّمً

تنوعــت أشــكال تفاعــل العينــة البحثيــة جتــاه مــا تعرضــت لــه مــن معلومــات يف مبــادرة . 6
صحــة املــرأة، جــاء يف مقدمتهــا قيــام املبحوثــات بدعــوة اآلخريــن لالســتجابة للحملــة.

أكــد 71.3% مــن أفــراد العينــة البحثيــة أن احلملــة جعلتهــن ميارســن نشــاطات صحيــة، . 7
ومتثلــت أبــرز هــذه النشــاطات يف اتبــاع نظــام غذائــي صحــي.

أوضحــت النتائــج موافقــة املبحوثــات علــى أن احلملــة تؤكــد علــى اهتمــام الدولــة . 8
بصحــة املــرأة.

فيمــا يتعلــق بالتأثيــرات املعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية للحملــة علــى املبحوثــات، . 9
أظهــرت النتائــج أن أهــم التأثيــرات املعرفيــة أن املحبوثــات أصبحــن أكثــر اقتناًعــا 
بأهميــة الكشــف املبكــر عــن األمــراض، ومتثلــت أهــم التأثيــرات الوجدانيــة يف أن 
احلملــة جعلــت املحبوثــات يتعاطفــن مــع املصابــات بأمــراض الضغط والســكر والســمنة 
ــة يف  وســرطان الثــدي، بينمــا متثلــت أبــرز التأثيــرات الســلوكية التــي أحدثتهــا احلمل
أنهــا عــززت األنشــطة التــي تشــجع علــى التمتــع بصحــة جيــدة وكيفيــة املحافظــة عليهــا 
وأن احلملــة شــجعت املبحوثــات علــى اإلقــدام علــى تلقــي العــالج الســليم فــور حــدوث 

املــرض أو وقــوع اإلصابــة.

ــد . 10 ــة الدراســة أك ــة نظــر عين ــن وجه ــرأة م ــة صحــة امل ــق مبــدى جنــاح حمل ــا يتعل فيم
ــا  ــا أنه ــة أســباب جناحه ــة ناجحــة، وجــاء يف مقدم ــات أن احلمل 90.3% مــن املبحوث
ــب  ــرز جوان ــج أن أب ــا أوضحــت النتائ ــي(، كم ــالج املجان ــة الفحــص والع ــر خدم )توفي

القصــور يف احلملــة متثــل يف )نقــص املعلومــات وعــدم كفايتهــا(.

متثلــت مقترحــات املبحوثــات لتحســن مســتوى احلملــة يف )تقــدمي وإذاعــة احلمــالت . 11
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يف وقــت يســمح للمــرأة االســتماع واالســتفادة مــن احلملــة(.

ــه توجــد عالقــة . 12 ــارات فــروض الدراســة، أظهــرت النتائــج أن ــق بنتائــج اختب فيمــا يتعل
ذات داللــة إحصائيــة بــن إدراك املبحوثــات لوجــود دور مؤثــر للحملــة وممارســتهن 
لألنشــطة الصحيــة، وأنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن تقييــم عينــة الدراســة 
حلملــة 100 مليــون صحــة وبــن املتغيــرات الدميوجرافيــة لــكل منهــن، كمــا توجد عالقة 
بــن معــدل التعــرض للحمــالت الصحيــة وتأثيرهــا علــى الوعــي الصحــي للمبحوثــات، 
وأظهــرت النتائــج أيًضــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن معــدل التعــرض للحملــة 
التأثيــرات  جــاءت  وقــد  للمبحوثــات،  والســلوكية  والوجدانيــة  املعرفيــة  والتأثيــرات 
املعرفيــة للمبحوثــات يف املرتبــة األولــي كأهــم التأثيــرات الناجتــة عــن التعــرض للحملــة 

تلتهــا التأثيــرات الســلوكية ثــم التأثيــرات الوجدانيــة.

توصيات الدراسة: يف ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج توصي الباحثة مبا يلي:

التركيــز علــى حمــالت التوعيــة الصحيــة وخاصــة يف األماكــن الريفيــة التــي تكثــر فيهــا . 1
العــادات الضــارة وترســيخ التقاليــد الباليــة التــي تؤثــر ســلًبا علــي صحــة املــرأة.

ضــرورة تشــكيل جلنــة لتقييــم الرســائل التوعويــة التــي تعرضهــا احلمــالت الصحيــة . 2
وكذلــك اســتخدام األســاليب املبتكــرة يف هــذا املجــال.

أن تلتزم وسائل اإلعالم املرئي واملسموع باستمرارية وتنمية واستدامة حمالت التوعية . 3
لنشــر الوعــي الصحــي بــن اجلمهــور واالهتمــام بعــرض تفاصيل أكثر وبالتحديد ذكر 

األسباب وطــرق الوقاية والعــالج املواكبة مع مستجدات العالج عاملًيــا.  
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