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  إهداء
 

*  

* 

 

*  

*  



  رـديـر وتقـشك

احلمد اهللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسـلني، سـيدنا حممـد   
  .وعلى آله وصحبه أمجعني

ّ مــن أفضــال ونعــم كثــرية ال    ّ بــه علــي فأتوجــه بالشــكر إىل املــوىل جــل وعــال علــى مــا مــن
  .الثناء واحلمد كله يف األوىل واآلخرةتعد وال حتصى، وعلى توفيقه بإمتام هذه الرسالة، فله 

ومــــن بــــاب االعــــرتاف بالفضــــل؛ يســــعدين أن أتقــــدم بــــوافر الشــــكر والتقــــدير لســــعادة   
حممد بن سعود البشر األستاذ املشارك يف قسـم اإلعـالم واملشـرف علـى هـذه الرسـالة / الدكتور

  .ون بعد اهللا يف إمتامهاملا ملسته منه من بذل اجلهد، والنصح، والتوجيه السديد مما كان له الع

حممــد بــن عبــد العزيــز احليــزان الــذي  / والشــكر موصــول لســعادة عميــد الكليــة الــدكتور  
كـان كرميـًا يف إبــداء املشـورة العلميــة، وكـان لتواضــعه اجلـم وتلطفـه وعلمــه الغزيـر مــا سـهل علــى 

  .الباحث كثرياً من اجلوانب اإلحصائية يف الدراسة

الــدكتور عبــد اهللا بــن صــاحل احلقيــل األســتاذ املشــارك  والشــكر كــذلك موصــول لســعادة  
بالقسـم ووكيـل الكليـة للدراسـات العليـا والبحـث العلمــي األسـبق، والـذي كـان لـه الفضـل بعــد 

  .اهللا يف دفع الباحث خلوض غمار هذه املرحلة

والشكر أيضـًا لسـعادة الـدكتور محـود بـن أمحـد اخلمـيس وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا 
  .لعلميوالبحث ا

  .كما أشكر مجيع األساتذة الذين قاموا بتحكيم استمارة البحث  

وال يفــــوت الباحــــث تقــــدمي الشــــكر للجامعــــة ممثلــــة يف قســــم اإلعــــالم بكليــــة الــــدعوة   
  .واإلعالم الذي هيأ للباحث بيئة علمية ناضجة



وأخــرياً أقــدم الشــكر والتقـــدير لكــل مــن أســهم يف هـــذه الدراســة، بــالرأي أو التوجيـــه،   
  .املساعدة، من أساتذة وزمالءو 

  وا املوفق،،

  الباحث

  اتـويـرس المحتـفه

رقم   وعـــــــالموض  
  الصفحة

  أ  إهداء ١
  ب  شكر وتقدير ٢
  ج  فهرس احملتويات ٣
  و  فهرس اجلداول ٤
  م  فهرس األشكال ٥
  ١  املنهجيةاملقدمة  ٦
  ٢  مقدمة البحث ٧
  ٢  موضوع البحث وأمهيته ٨
  ٦  أسباب االختيار ٩

  ١٠  الدراسات السابقة ١٠
  ٢١  مشكلة البحث ١١
  ٢١  أهداف البحث ١٢



رقم   وعـــــــالموض  
  الصفحة

  ٢٢  تساؤالت البحث ١٣
  ٢٣  منهج البحث ١٤
  ٢٣  نوع البحث ١٥
  ٢٣  بيانات البحث وأدواته ١٦
  ٢٤  تقسيمات البحث ١٧
  ٢٥  :االطار النظري: الفصل االول ١٨
  ٢٦  :وظيفة الصحافة اليومية يف نشر املعرفة الصحية: املبحث االول ١٩
  ٢٧  :متهيد ٢٠
  ٢٩  مهية، املصادرألاملفهوم، ا: املعرفة الصحية: أوالً  ٢١
٢٢  ً   ٣٦  ، املوضوعات، املصادرنواعألاملفهوم، ا: الصحافة الصحية: ثانيا
٢٣  ً   ٤٥  يف نشر املعرفة الصحية اليوميةوظيفة الصحافة : ثالثا
  ٥٤  حترير الصفحات الصحية املتخصصة يف الصحافة العامة: املبحث الثاين ٢٤
  ٥٥  متهيد  ٢٥
  ٥٨  املفهوم واالهداف : التحرير الصحفي الصحي: أوالً  ٢٦
٢٧  ً   ٦١  مسات التحرير الصحفي الصحي: ثانيا
٢٨  ً   ٧١  العوامل املؤثرة يف التحرير الصحفي الصحي: ثالثا
٢٩  ً   ٨٢  حترير االشكال الصحفية الصحية: رابعا
  ١٠٩  إخراج الصفحات الصحية املتخصصة يف الصحافة العامة: املبحث الثالث ٣٠



رقم   وعـــــــالموض  
  الصفحة

  ١١٠  اإلخراج الصحفي املفهوم والوظائف واالمهية: أوالً  ٣١
٣٢  ً   ١١٧  العوامل املؤثرة يف اإلخراج  الصحفي الصحي: ثانيا
٣٣  ً   ١٢٤  العناصر الطباعية يف الصفحات  الصحية: ثالثا



رقم   وعـــــــالموض  
  الصفحة

الصـــفحات الصـــحية املتخصصـــة يف الصـــحف الســـعودية : املبحـــث الرابـــع ٣٤
ا، وتطورها   اليومية العامة، نشأ

١٤٩  

  ١٥٠  مدخل  ٣٥
  ١٥١  وتطورهاعوامل ظهور الصفحات الصحية : أوالً  ٣٦
٣٧  ً   ١٥٥  الصحية يف الصحف السعودية اليومية الصفحات: ثانيا
  ٢٣٣  :الدراسة التطبيقية: الفصل الثاين ٣٨
  ٢٣٤  إجراءات الدراسة التحليلية : املبحث االول ٣٩
  ٢٤١  نتائج الدراسة التحليلية : املبحث الثاين ٤٠
  ٤٨٣  مناقشة نتائج الدراسة التحليلية والتوصيات: املبحث الثالث ٤١
  ٥١٨  املراجع ٤٢
  ٥٣٥  املالحق ٤٣

  

  

  

  

  



  

  



  فهرس الجداول

رقم 
  الصفحة  مـوضـــوع الجــدول  الجدول

  ٢٤٢  التوزيع التكراري والنسيب الهتمامات الصفحات الصحية    ١
  ٢٤٥  التوزيع التكراري والنسيب لالهتمامات الصحية العامة   ٢
مل القضايا املطروحة يف الصفحات ال   ٣   ٢٤٨  صحيةالتوزيع التكراري والنسيب 
  ٢٥١  الطبية املنشورة يف الصفحات الصحية  الصحية التوزيع التكراري والنسيب للقضايا   ٤
  ٢٥٥  التوزيع التكراري والنسيب للقضايا الصحية الطبية لدى كل صفحة صحية على حدة    ٥
  ٢٦١  املنشورة بالصفحات الصحية غري التوزيع التكراري والنسيب للقضايا الصحية    ٦
  ٢٦٥  التوزيع التكراري والنسيب للقضايا الصحية غري الطبية لدى كل صفحة صحية على حدة    ٧
  ٢٧٠  وظيفتها يف نشر املعرفة الصحية  ضوءالتوزيع التكراري والنسيب للمواد الصحية يف    ٨
  ٢٧٣  حتقق العمق املعريف يف مضامينها ضوء  يفالتوزيع التكراري والنسيب للمواد الصحية    ٩
  ٢٧٦  التوزيع التكراري والنسيب ملدى حتقق العمق املعريف يف االهتمامات الصحية الطبية    ١٠
  ٢٧٧  التوزيع التكراري والنسيب ملدى حتقق العمق املعريف يف االهتمامات الصحية غري الطبية    ١١
  ٢٨٣  التوزيع التكراري والنسيب للمواد الصحية يف ضوء منطلقات املعاجلة الصحفية    ١٢
  ٢٨٦  حتديد النطاق اجلغرايف يف ضوء أعداد املواد    ١٣
  ٢٨٩  التوزيع التكراري والنسيب ملواد النطاق اجلغرايف احملدد للمضامني الصحفية الصحية    ١٤
  ٢٩٣  حتديد مرجع املعلومة الصحية يف ضوء أعداد املواد    ١٥
  ٢٩٥  التوزيع التكراري والنسيب للمراجع احملددة للمعلومة الصحية    ١٦
التوزيع التكراري والنسيب للمراجـع احملـددة للمعلومـة الصـحية لـدى كـل صـفحة صـحية    ١٧

  على حدة 
٢٩٧  

  ٣٠٠  حتديد مصادر الصفحات الصحية بناء على أعداد املواد    ١٨
  ٣٠٣  التوزيع التكراري والنسيب للمصادر احملددة للصفحات الصحية    ١٩
  ٣٠٤  التوزيع التكراري والنسيب للمواد الصحية املنقولة بواسطة املتخصص يف الشأن الصحي    ٢٠
  ٣٠٥  التوزيع التكراري والنسيب للمواد الصحية املنقولة بواسطة وكاالت األنباء    ٢١
التوزيع التكراري والنسيب لألشكال الصحفية املستخدمة يف حترير مضمون الصفحات    ٢٢

  الصحية 
٣٠٧  

  ٣٠٩  التوزيع التكراري والنسيب الستخدام املقال بنوعية يف عرض املضامني الصحية     ٢٣



رقم 
  الصفحة  مـوضـــوع الجــدول  الجدول

  ٣١٠  التوزيع التكراري والنسيب للعناصر الطباعية املستخدمة يف الصفحات الصحية    ٢٤
  ٣١٢  التوزيع التكراري والنسيب ألساليب اإلبراز املستخدمة يف الصفحات الصحية    ٢٥
  ٣١٤  التوزيع التكراري والنسيب ألنواع العناوين املستخدمة يف الصفحات الصحية    ٢٦
  ٣١٦  التوزيع التكراري والنسيب للصور الظلية واخلطية املنشورة يف الصفحات الصحية    ٢٧
  ٣١٨  التوزيع التكراري والنسيب ألنواع الصور الظلية املنشورة يف الصفحات الصحية    ٢٨
  ٣٢٠  التوزيع التكراري والنسيب ألنواع الصور اخلطية املنشورة يف الصفحات الصحية    ٢٩
  ٣٢٣  حجم املواد الصحفية املنشورة يف الصفحات الصحية    ٣٠
  ٣٢٤  حجم االهتمامات الصحية الطبية واالهتمامات الصحية غري الطبية يف الصفحات الصحية    ٣١
  ٣٢٥  نسبة عناصر كل من العناوين واملنت والصور من املساحة الكلية للمواد الصحية    ٣٢
  ٣٢٧  البيانات الوصفية للمواد الصحية املنشورة بالصفحات الصحية بصحف عينة الدراسة   ٣٣
نتيجة اختيار حتليل التباين ملعرفة الفروق يف املساحة بني الصفحات الصحية بصحف    ٣٤

  عينة الدراسة 
٣٢٧  

نتيجة اختيار املقارنة املتعددة لشيفيه للكشف عن الفروق يف املساحة بني الصفحات    ٣٥
  الصحية بصحف عينة الدراسة 

٣٢٨  

مامـــــات الصـــــحية الطبيـــــة ملعرفـــــة الفـــــروق يف املســـــاحة بـــــني االهت) ت(نتيجـــــة اختبـــــار    ٣٦
  واالهتمامات الصحية غري الطبية 

٣٢٨  

  ٣٣٠  مساحة مجيع لقضايا الصحية املطروحة يف الصفحات الصحية بصحف عينة الدراسة   ٣٧
  ٣٣٥  مساحة القضايا الصحية الطبية املنشورة يف الصفحات الصحية بصحف عينة الدراسة   ٣٨
ملعرفـــة الفـــروق يف املســـاحة بـــني قضـــايا األمـــراض غـــري املستعصـــية ) ت(نتيجـــة اختبـــار    ٣٩

  وقضايا األمراض املستعصية 
٣٣٨  

ملعرفة الفروق يف املساحة بني قضـايا األدويـة غـري الطبيعيـة وقضـايا ) ت(نتيجة اختبار    ٤٠
  األدوية الطبيعية 

٣٤١  

  ٣٤٣  الطبية املنشورة يف كل صفحة صحية على حدة  الصحية مساحة القضايا   ٤١
  ٣٥١  الصفحات الصحية يف الطبية املنشورة  الصحية البيانات الوصفية للقضايا   ٤٢
  ٣٥١  الطبية  الصحية نتيجة اختبار حتليل التباين ملعرفة الفروق يف املساحة بني القضايا   ٤٣



رقم 
  الصفحة  مـوضـــوع الجــدول  الجدول

الطبيـة  الصـحية القضـاياللكشف عن الفـروق يف املسـاحة بـني ) LSD(نتيجة اختبار    ٤٤
  املنشورة يف الصفحات الصحية 

٣٥٢  

  ٣٥٤  مساحة القضايا الصحية غري الطبية املنشورة يف الصفحات الصحية بصحف عينة الدراسة   ٤٥
  ٣٦٠  كل صفحة صحية على حدة   املنشورة يف غري الطبية لقضايا الصحيةامساحة    ٤٦
املنشـــــورة يف الصـــــفحات الصـــــحية  غـــــري الطبيـــــة البيانـــــات الوصـــــفية للقضـــــايا الصـــــحية   ٤٧

  بصحف عينة الدراسة
٣٦٧  

  ٣٦٨  غري الطبيةنتيجة اختبار حتليل التباين ملعرفة الفروق يف املساحة بني القضايا الصحية    ٤٨
غـــري للكشـــف عـــن الفـــروق يف املســـاحة بـــني القضـــايا الصـــحية ) LSD(نتيجـــة اختبـــار    ٤٩

  املنشورة يف الصفحات الصحية الطبية 
٣٦٩  

  ٣٧٠  ملواد الصحية يف ضوء وظيفة مضامينها يف نشر املعرفة الصحية امساحة    ٥٠
  ٣٧٣  يف نشر املعرفة الصحية  وظيفتهاالبيانات الوصفية للمواد الصحية يف ضوء    ٥١
نتيجة اختبار حتليل التباين ملعرفة الفروق يف املساحة بني املواد الصحية يف ضوء وظيفة    ٥٢

  مضامينها يف نشر املعرفة الصحية 
٣٧٤  

للكشـــف عـــن الفـــروق يف املســـاحة بـــني املـــواد  هنتيجـــة اختبـــار املقارنـــة املتعـــددة لشـــيفي   ٥٣
  الصحية يف ضوء وظيفة مضامينها يف نشر املعرفة الصحية 

٣٧٤  

  ٣٧٧  استناداً إىل مساحة املواد  الصحيةحتقق العمق املعريف يف املضامني نسبة    ٥٤
  ٣٨١  مساحة املواد  استناداً إىلالطبية  الصحية حتقق العمق املعريف يف االهتمامات نسبة   ٥٥
  ٣٨٢  ستناداً إىل مساحة املواد انسبة حتقق العمق املعريف يف االهتمامات الصحية غري الطبية    ٥٦
  ٣٨٨  البيانات الوصفية للمواد الصحية يف ضوء حتقق العمق املعريف يف مضامينها    ٥٧
نتيجة اختبار حتليل التباين ملعرفة الفروق يف املساحة بني املواد الصحية يف ضوء حتقـق    ٥٨

  العمق املعريف يف مضامينها 
٣٨٩  

نتيجـــة اختبـــار املقارنـــة املتعـــددة لشـــيفيه للكشـــف عـــن الفـــروق يف املســـاحة بـــني املـــواد    ٥٩
  الصحية يف ضوء حتقق العمق املعريف يف مضامينها 

٣٨٩  

  ٣٩٠  توزيع درجات العمق املعريف على األشكال الصحفية    ٦٠
  ٣٩٢  مدى حتقق العمق املعريف يف مضامني األشكال الصحفية    ٦١
  ٣٩٦  توزيع درجات العمق املعريف على املصادر احملددة    ٦٢
لـدى  مدى حتقـق العمـق املعـريف يف املضـامني الصـحية املنقولـة بواسـطة املصـادر احملـددة    ٦٣

  كل مصدر على حدة
٣٩٧  



رقم 
  الصفحة  مـوضـــوع الجــدول  الجدول

  ٣٩٨  ملواد الصحية يف ضوء منطلقات املعاجلة الصحفية مساحة ا   ٦٤
  ٤٠١  الصحفية  معاجلتهاالبيانات الوصفية للمواد الصحية يف ضوء منطلقات    ٦٥
نتيجـــة اختبـــار حتليـــل التبـــاين ملعرفـــة الفـــروق يف املســـاحة بـــني املـــواد الصـــحية يف ضـــوء    ٦٦

  الصحفية  معاجلتهامنطلقات 
٤٠١  

للكشـــف عـــن الفـــروق يف املســـاحة بـــني املـــواد  هاملقارنـــة املتعـــددة لشـــيفي نتيجـــة اختبـــار   ٦٧
  الصحفية  معاجلتهاالصحية يف ضوء منطلقات 

٤٠٢  

  ٤٠٣  مساحة مواد النطاق اجلغرايف احملدد وغري احملدد    ٦٨
ملعرفة الفروق يف املساحة بني مواد النطاقني اجلغرافيني احملـدد وغـري ) ت(نتيجة اختبار    ٦٩

  احملدد 
٤٠٥  

  ٤٠٦  مساحة مواد النطاقات اجلغرافية احملددة    ٧٠
  ٤١١  البيانات الوصفية ملواد النطاق اجلغرايف احملدد    ٧١
  ٤١٢  نتيجة اختبار حتليل التباين ملعرفة الفروق يف املساحة بني مواد النطاق اجلغرايف احملدد    ٧٢
  ٤١٣  حتديد مرجع املعلومة الصحية املتضمنة يف املواد الصحية    ٧٣
ملعرفــة الفــروق يف املســاحة بــني املــواد الصــحية احملــدد وغــري احملــدد ) ت(نتيجــة اختبــار    ٧٤

  فيهامرجع املعلومة املتضمنة 
٤١٤  

  ٤١٦   نسبة املواد الصحية احملدد مرجع املعلومة املتضمنة فيها يف ضوء مساحتها   ٧٥
مســاحتها لـدى كــل نسـبة املـواد الصــحية احملـدد مرجــع املعلومـة املتضـمنة فيهــا يف ضـوء    ٧٦

   صفحة صحية على حدة
٤١٨  

  ٤٢٠  ها فيالبيانات الوصفية للمواد الصحية وفق مرجع املعلومة املتضمنة    ٧٧
نتيجة اختبار حتليـل التبـاين ملعرفـة الفـروق يف املسـاحة بـني املـواد الصـحية احملـدد مرجـع    ٧٨

  املعلومة املتضمنة فيها 
٤٢٠  

للكشـــف عـــن الفـــروق يف املســـاحة بـــني املـــواد  هلشـــيفينتيجـــة اختبـــار املقارنـــة املتعـــددة    ٧٩
  الصحية احملدد مرجع املعلومة املتضمنة فيها 

٤٢١  

  ٤٢٣  ملواد الصحية حمددة املصدر واملواد الصحية غري حمددة املصدرامساحة    ٨٠
ملعرفة الفروق يف املساحة بني املـواد الصـحية حمـددة املصـدر واملـواد ) ت(نتيجة اختبار    ٨١

  الصحية غري حمددة املصدر 
٤٢٤  

  ٤٢٢  ملواد الصحية املنقولة بواسطة املصادر احملددة امساحة    ٨٢
  ٤٢٦  مساحة املواد الصحية املنقولة بواسطة املصادر احملددة لدى كل صفحة صحية على حدة    ٨٣



رقم 
  الصفحة  مـوضـــوع الجــدول  الجدول

  ٤٢٧  البيانات الوصفية للمواد الصحية حمددة املصدر    ٨٤
  ٤٢٧  نتيجة اختبار حتليل التباين ملعرفة الفروق يف املساحة بني املواد الصحية حمددة املصدر    ٨٥
للكشـــف عـــن الفـــروق يف املســـاحة بـــني املـــواد  هنتيجـــة اختبـــار املقارنـــة املتعـــددة لشـــيفي   ٨٦

  الصحية املنقولة بواسطة املصادر احملددة 
٤٢٨  

  ٤٢٩  ملواد الصحية املنقولة بواسطة املتخصص يف الشأن الصحي امساحة    ٨٧
ملعرفــــة الفــــروق يف املســــاحة بــــني املــــواد الصــــحية املنقولــــة بواســــطة ) ت(نتيجــــة اختبــــار    ٨٨

   من القطاع العام واملواد املنقولة بواسطة املتخصص من القطاع اخلاصاملتخصص 
٤٣٠  

  ٤٣٠  ملواد الصحية املنقولة بواسطة وكاالت األنباء امساحة    ٨٩
  ٤٣١  البيانات الوصفية للمواد الصحية املنقولة بواسطة وكاالت األنباء    ٩٠
نتيجة اختيار حتليل التباين ملعرفة الفروق يف املساحة بني املواد الصحية املنقولة بواسطة    ٩١

  وكاالت األنباء 
٤٣٢  

  ٤٣٤  مساحة األشكال الصحفية املستخدمة يف حترير مضمون الصفحات الصحية    ٩٢
  ٤٣٦  بنوعيهمساحة املقال الصحفي    ٩٣
  ٤٣٨  استخدام الصفحات الصحية لألشكال الصحفية يف عرض مضامني كل منها على حدة    ٩٤
  ٤٤٠  البيانات الوصفية لألشكال الصحفية املستخدمة يف الصفحات الصحية    ٩٥
  ٤٤١  نتيجة اختبار حتليل التباين ملعرفة الفروق يف املساحة بني األشكال الصحفية    ٩٦
نتيجة اختبار املقارنة املتعددة لشـيفيه للكشـف عـن الفـروق يف املسـاحة بـني األشـكال    ٩٧

  الصحفية املستخدمة يف الصفحات الصحية 
٤٤٢  

  ٤٤٢  ملعرفة الفروق يف املساحة بني املقال التحليلي والعمود الصحفي ) ت(نتيجة اختبار    ٩٨
يف ضوء العناصر الطباعيـة لوحدات الطباعية املنشورة يف الصفحات الصحية امساحة    ٩٩

  املستخدمة يف بنائها
٤٤٤  



رقم 
  الصفحة  مـوضـــوع الجــدول  الجدول

مساحة الوحدات الطباعية املنشورة يف كل صفحة صحية على حدة يف ضوء العناصر    ١٠٠
   الطباعية املستخدمة يف بنائها

٤٤٦  

اســتخدام الصــور الظليـــة يف بنــاء الوحــدات الطباعيـــة املنشــورة يف الصــفحات الصـــحية    ١٠١
   بصحف عينة الدراسة

٤٤٧  

اســتخدام الصــور اخلطيــة يف بنــاء الوحــدات الطباعيــة املنشــورة يف الصــفحات الصــحية    ١٠٢
  بصحف عينة الدراسة

٤٤٨  

  ٤٤٩  الصفحات الصحية بصحف العينةاستخدام األلوان يف    ١٠٣
البيانات الوصفية للوحدات الطباعية املنشورة يف الصفحات الصحية يف ضوء العناصر    ١٠٤

  الطباعية املستخدمة يف بنائها
٤٥١  

نتيجة اختبار حتليل التبـاين ملعرفـة الفـروق يف املسـاحة بـني الوحـدات الطباعيـة املنشـورة    ١٠٥
  العناصر الطباعية املستخدمة يف بنائهايف الصفحات الصحية يف ضوء 

٤٥٢  

نتيجــة اختبــار املقارنــة املتعــددة لشــيفيه للكشــف عــن الفــروق بــني الوحــدات الطباعيــة    ١٠٦
  املنشورة يف الصفحات الصحية يف ضوء العناصر الطباعية املستخدمة يف بنائها

٤٥٢  

  ٤٥٤  مساحة العناوين بأنواعها املنشورة يف الصفحات الصحية   ١٠٧
  ٤٥٥  استخدام العناوين بأنواعها يف إبراز االهتمامات الصحية عامة   ١٠٨
  ٤٥٧  استخدام العنوان العمودي يف إبراز األشكال الصحفية   ١٠٩
  ٤٥٨  استخدام العنوان املمتد يف إبراز األشكال الصحفية   ١١٠
  ٤٥٩  استخدام العنوان العريض يف إبراز األشكال الصحفية   ١١١
  ٤٦٠  بالصفحات الصحية من إمجايل مساحة املواد الصحيةنسبة مساحة الصور املنشورة    ١١٢
  ٤٦١  اتساعات الصور املستخدمة يف الصفحات الصحية   ١١٣
  ٤٦٢  مساحة الصور الظلية واخلطية املستخدمة يف إبراز االهتمامات الصحية   ١١٤
  ٤٦٣  مساحة الصور الظلية املنشورة يف الصفحات الصحية بصحف عينة الدراسة   ١١٥
  ٤٦٤  اخلطية املنشورة يف الصفحات الصحية بصحف عينة الدراسةمساحة الصور    ١١٦
  ٤٦٥  مصاحبة أنواع الصور الظلية لالهتمامات بقسميها   ١١٧
  ٤٦٧  مصاحبة أنواع الصور اخلطية لالهتمامات بقسميها   ١١٨
  ٤٦٩  مصاحبة الصور الظلية لألشكال الصحفية املنشورة يف الصفحات الصحية   ١١٩
  ٤٧٠  إبراز األشكال الصحفيةاستخدام الصور املوضوعية يف    ١٢٠
  ٤٧١  استخدام الصور الشخصية يف إبراز األشكال الصحفية   ١٢١



رقم 
  الصفحة  مـوضـــوع الجــدول  الجدول

  ٤٧١  استخدام الصور اجلمالية يف إبراز األشكال الصحفية   ١٢٢
  ٤٧٢  مصاحبة الصور اخلطية لألشكال الصحفية املنشورة يف الصفحات الصحية   ١٢٣
  ٤٧٣  استخدام الرسوم واخلرائط يف إبراز األشكال الصحفية   ١٢٤
  ٤٧٤  استخدام الصور البيانية يف إبراز األشكال الصحفية   ١٢٥
  ٤٧٤  استخدام اجلداول يف إبراز األشكال الصحفية   ١٢٦
  ٤٧٦  استخدام اإلطارات يف إبراز االهتمامات الصحية عامة   ١٢٧
  ٤٧٧  استخدام اإلطارات يف إبراز األشكال الصحفية   ١٢٨
  ٤٧٨  إبراز االهتمامات الصحيةاستخدام أسلوب عرض املقدمة على أكثر من عمود يف    ١٢٩
  ٤٧٩  استخدام أسلوب عرض املقدمة على أكثر من عمود يف إبراز األشكال الصحفية   ١٣٠
  ٤٨٠  استخدام أسلوب األرضيات غري البيضاء يف إبراز االهتمامات الصحية   ١٣١
  ٤٨١  استخدام األرضيات غري البيضاء يف إبراز األشكال الصحفية   ١٣٢

  

  

  

  

  

  



  



 فهرس األشكال

رقم 
  الصفحة  الشكــلمـوضـــوع   الشكل

  ٢٤٦  نسبة االهتمامات الصحية الطبية والصحية غري الطبية لدى كل صفحة صحية على حدة   ١
  ٢٤٩  نسبة قضايا األمراض بقسميها من إمجايل القضايا الصحية عامة   ٢
  ٢٥٠  نسبة قضايا األدوية بنوعيها من إمجايل القضايا الصحية عامة   ٣
  ٢٥٢  األمراض غري املستعصية واألمراض املستعصية من إمجايل قضايا األمراضنسبة قضايا    ٤
  ٢٥٣  نسبة قضايا األدوية غري الطبيعية واألدوية الطبيعية من إمجايل قضايا األدوية   ٥
  ٢٥٦  نسبة قضايا األمراض بقسميها لدى كل صفحة صحية على حدة   ٦
  ٢٥٩  حدة نسبة قضايا األدوية بنوعيها لدى كل صفحة صحية على   ٧
نسبة املواد الصحية يف ضوء وظيفتها يف نشر املعرفة الصحية لدى كل صفحة صحية    ٨

  على حدة
٢٧١  

نســـبة االهتمامـــات الصـــحية الطبيـــة واالهتمامـــات الصـــحية غـــري الطبيـــة مـــن درجـــات    ٩
  العمق املعريف

٢٧٤  

  ٢٧٩  على حدةنسبة حتقق العمل املعريف يف االهتمامات الصحية عامة لدى كل صفحة صحية    ١٠
  ٢٨١  نسبة حتقق العمق املعريف يف االهتمامات الصحية الطبية بكل صفحة صحية على حدة   ١١
نسبة حتقق العمق املعريف يف االهتمامات الصحية غري الطبية لدى كل صفحة صحية    ١٢

  على حدة
٢٨٢  

  ٢٨٤  نسبة املنطلقات على مستوى كل صفحة صحية على حدة   ١٣
احملــدد وغــري احملــدد لفئــيت االهتمامــات كــل علــى حــدة يف ضــوء نســبة النطــاق اجلغــرايف    ١٤

  أعداد املواد
٢٨٧  

  ٢٨٨  نسبة النطاق اجلغرايف احملدد وغري احملدد للقضايا الصحية يف ضوء أعداد املواد   ١٥
  ٢٩١  نسبة النطاق اجلغرايف ا حملدد لدى كل صفحة صحية على حدة   ١٦
الصــحية غـــري الطبيــة مــن النطاقـــات نســبة االهتمامــات الصــحية الطبيـــة واالهتمامــات    ١٧

  اجلغرافية احملددة
٢٩٢  

  ٢٩٤  حتديد مرجع املعلومة لفئيت االهتمامات كل على حدة   ١٨
نسبة املصـادر احملـددة وغـري احملـددة لالهتمامـات الصـحية الطبيـة والصـحية غـري الطبيـة     ١٩

  كل على حدة
٣٠١  

  ٣٠٢  الطبية من املصادر احملددةنسبة االهتمامات الصحية الطبية واالهتمامات الصحية غري    ٢٠



رقم 
  الصفحة  الشكــلمـوضـــوع   الشكل

  ٣٢٦  نسبة االهتمامات بقسميها من حجم املادة الصحية لدى كل صفحة صحية على حدة   ٢١
  ٣٣٢  نسبة قضايا األمراض بقسميها من إمجايل مساحة القضايا الصحية عامة   ٢٢
  ٣٣٣  نسبة قضايا األدوية بنوعيها من إمجايل مساحة القضايا الصحية عامة   ٢٣
األمراض غري املستعصـية وقضـايا األمـراض املستعصـية مـن إمجـايل مسـاحة  نسبة قضايا   ٢٤

  قضايا األمراض
٣٣٦  

  ٣٤٠  نسبة قضايا األدوية غري الطبيعية وقضايا األدوية الطبيعية من إمجايل مساحة قضايا األدوية   ٢٥
  ٣٤٥  نسبة قضايا األمراض بقسميها من إمجايل مساحتها لدى كل صفحة صحية على حدة   ٢٦
  ٣٥٠  نسبة قضايا األدوية بنوعيها من إمجايل مساحة قضايا األدوية لدى كل صفحة صحية    ٢٧
نســـبة املـــواد الصــــحية يف ضـــوء وظيفـــة مضــــامينها يف نشـــر املعرفـــة الصــــحية لـــدى كــــل    ٢٨

  صفحة صحية على حدة
٣٧٢  

نسبة االهتمامات الصحية الطبية واالهتمامات الصحية غري الطبية من درجات حتقق    ٢٩
  املعريف يف ضوء املساحةالعمق 

٣٧٩  

  ٣٨٤  نسبة حتقق العمق املعريف يف االهتمامات الصحية عامة بكل صفحة صحية على حدة   ٣٠
نسبة حتقق العمق املعريف يف مضامني االهتمامات الصحية الطبية بكل صفحة صحية    ٣١

  على حدة
٣٨٦  

بكــل صــفحة  نسـبة حتقــق العمـق املعــريف يف مضــامني االهتمامـات الصــحية غــري الطبيـة   ٣٢
  صحية على حدة

٣٨٧  

  ٣٩٥  العمق املعريف يف املصادر احملددة واملصادر غري احملددة   ٣٣
  ٣٩٩  نسبة منطلقات معاجلة املواد الصحية لدى كل صفحة صحية على حدة استناداً للمساحة   ٣٤
  ٤٠٤  نسبة النطاق اجلغرايف احملدد وغري احملدد لفئيت االهتمامات يف ضوء مساحة املواد   ٣٥
نسبة النطاق اجلغرايف احملدد لدى كل صفحة صحية على حدة يف ضوء مساحة مـواد     ٣٦

  كل نطاق
٤٠٩  

  ٤١٠  نسبة االهتمامات الصحية بقسميها من النطاق اجلغرايف يف ضوء املساحة   ٣٧
  ٤١٤  حتديد مرجع املعلومة لفئيت االهتمامات كل على حدة يف ضوء املساحة   ٣٨
  ٤٣٩  صحية على حدة يف ضوء املساحةنسبة نوعي املقال لدى كل صفحة    ٣٩

  



  

  

  

  

  
  المقــدمــة المنهـجيــة



  :مقدمة البحث: أوالً 

  : موضوع البحث وأهميته  - أ 
ـــاالت والتخصصــــات األخـــرى كالسياســــة،  يـــرتبط اإلعــــالم ويتـــداخل مــــع العديـــد مــــن ا

واملرئيـة لـو أُحســن لوسـائله املقـروءة واملسـموعة "والزراعـة وغريهـا، وال ريـب أن  والطـب، واالقتصـاد،
اســتخدامها الــوظيفي االجتمــاعي والصــحي دوراً بــارزاً يف تنشــيط تــداول املعلومــات، وتوســيع رقعــة 

بالتـدريج مـن متلقـي حيـادي، إىل متلقـي مشـارك، وفاعـل يف  الوعي الصحي لدى املواطن، وحتويله
  . )١(السياق املعلومايت عامة، وسياق املعلومات الصحية بشكل خاص

 البد مـن يف نشر املعرفة الصحية فاعل جبهدمهية مبكان، وحىت يسهم اإلعالم ومن األ
ــاالت الصــحية مــن " دور (االلتفــات إىل اإلعــالم الصــحي والــدوائي وحتويــل دور وســائله يف ا

تمـــع،) الناقـــل وأن يشـــغل دوراً ميكانيزمييـــًا يف النســـق  لألخبـــار الصـــحية إىل دور مشـــارك يف ا
   .)٢(االجتماعي

االفــراد، واستشــعارهم املســؤولية امللقــاة علــى  املعرفــة الصــحية لــدىإن إرتفــاع مســتوى 
 بصـفتهاالصـحافة عواتقهم يشكل ضـرورة قصـوى للتنميـة الصـحية خاصـة والتنميـة بعمومهـا، و 

ا االتصـــالية يف وســـيلة إعالميـــة هلـــا وظيفـــة فاعلـــة ومـــؤثرة يف هـــذا الشـــأن؛ حيـــث إن هلـــا أمهيتهـــ
ــاالت علــى غريهــا " رالتــأثري علــى اجلمهــو  إذ تتميــز خبصــائص هامــة جتعلهــا تتفــوق يف بعــض ا

ـــا، وإعـــادة  مــن وســـائل االتصـــال األخـــرى؛ حيـــث تســـمح بــأن يـــتحكم القـــارئ يف وقـــت قراء
ا تنطوي على موضوعات متشـابكة حتتـاج إىل حتليـل علمـي،  االطالع على مضامينها، كما أ

                                                             
) م١٩٩٧، ٢٠ع:جامعـــــة صـــــنعاء(، جملـــــة كليـــــة اآلداب، "اإلعـــــالم الصـــــحي والـــــدوائي يف الـــــيمن"جبـــــار العبيـــــدي،  )١(

 .١٩٤ص
 .١٩٥، صاملرجع السابق )٢(



ـــا بطبيعتهـــا تعـــرض للتفاصـــيل الدقيقـــة الـــيت  تتفـــق مـــع الدراســـات املســـهبة، وتتميـــز أخبارهـــا وأ
  .)٣(بالتطويل والتحليل

والشك أن التكامل والتفاعل بني اجلهود الصحفية وبني اجلهات املعنيـة واملسـئولة عـن 
تمــع،  ، ســوف يــنعكس ال حمالــة باإلجيــاب علــى ا تقــدمي الرعايــة الصــحية وكونــه مطلبــًا ملحــًا

تكـون الصـحافة يف و شكل أفضل وتطويرها حنو األحسـن، وعلى أداء تلك اجلهات لوظائفها ب
موقــع املســئولية وتنظــر للحــدث واملشــهد نظــرة فاحصــة وبرؤيــة ثاقبــة بعيــداً عــن اإلثــارة املفتعلــة 
ـا سـتقوم بوظيفتهــا حبـس مـن املواطنــة  وحتقيـق مكاسـب آنيـة علــى حسـاب مصـداقيتها، كمــا أ

أبعـاده املختلفـة، فبالقـدر الـذي تقـوم فيـه  احلقة، وبشفافية تالمس من خالهلا اهلـم الصـحي يف
ــــد يف  الصــــحافة بتســــليط األضــــواء علــــى املنجــــزات يف حقــــل الصــــحة، وإبــــراز اإلجيابيــــات ال ب
اجلانــب اآلخــر مــن تقــومي األعوجــاج إن حــدث، وإســداء النصــح، لتكــون الصــحافة عونــًا علــى 

تمـع تاليف السـلبيات وأوجـه القصـور، ورقيبـًا علـى أصـحاب األهـواء واملصـاحل  الذاتيـة حلمايـة ا
   .واحلفاظ على مكتسباته التنموية

 ً  ويف الســنوات األخــرية، أصــبح التخصــص يف اإلعــالم بوســائله املختلفــة مظهــراً إعالميــا
، واجتهــــت الصــــحافة حنــــو التخصــــص؛ حيــــث يعتــــرب هــــذا العصــــر عصــــر الصــــحافة " واضــــحًا

ففــي  ،ذه األخــرية وتقهقرهــااملتخصصــة، وهــذا علــى حســاب الصــحافة العامــة، نظــراً لرتاجــع هــ
%) ١٠,٢(فرنسـا مـثالً يـزداد توزيـع الصـحافة املتخصصـة حسـب بعـض اإلحصـائيات مبقـدار 

، ويف الواليـــــات املتحـــــدة %)٣,٣(مبقـــــدار نفســـــه فيمـــــا تراجعـــــت الصـــــحافة العامـــــة يف البلـــــد 
أي  جملـة متخصصـة،) ١٦٠(جملـة جديـدة تصـدر كـل عـام، هنـاك ) ٢٠٠(األمريكية من بني 

التما يصدر من من جمموع  )%٧٥(    .)٤(ا

                                                             
ــاالت االجتماعيــة والرتبويــة واإلداريــة واإلعالميــةزيــدان عبــد البــاقي، ) ٣( : القــاهرة( ٢، طوســائل وأســاليب االتصــال يف ا

 .٣٧٦، ص)م١٩٧٩، مكتبة النهضة املصرية
 .٣، ص)م١٩٨٦عامل الكتب، : القاهرة(، الصحافة املتخصصةفاروق أبو زيد، ) ١(



فقــد " .وال يقــف األمــر عنــد هــذا احلــد، بــل إن التخصــص يف الصــحافة لــه وجــه آخــر 
طــرأ يف الســـنوات األخـــرية تطـــور هـــام يف الصــحافة العامـــة، اليوميـــة واألســـبوعية، حيـــث بـــدأت 

ــــواب أو صــــفحات متخصصــــة، ــــالت يف تقــــدمي أب ــــد وا مثــــل صــــفحات املــــرأة واألدب  اجلرائ
وهذه الصفحات املتخصصة تتزايد باستمرار وبصفة مذهلة يف الصحافة . والصناعة واالقتصاد

ا، وهو األمر الـذي يؤكـد مقولـة أننـا نعـيش  العامة حىت صارت حتتل النسبة الغالبة من صفحا
ة، واجلمهــور املــادة الصـحفية املتخصصـ: عصـر الصـحافة املتخصصـة، الــيت تقـوم علـى دعـامتني

    .....)٥(املتخصص من القراء

ا تقـدم تغطيـة   ،خباريـةإويتمثل الدور الفعلي الذي تقوم به الصحافة املتخصصة يف أ
  .)٦(اإلنسانيةالت املعرفة واألنشطة اوحتليلية مشبعة للمختصني واملهتمني بأحد جم

ابةً لتحــــوالت ويف اململكــــة العربيــــة الســــعودية بــــدأت الصــــحافة العامــــة اليوميــــة اســــتج
بتقــــدمي إعـــالم متخصـــص يف علــــوم  –عصــــر الصـــحافة املتخصصـــة  –وتـــأثريات هـــذا العصـــر 

 فأصــبحت. ومعــارف كانــت يف الســابق متنــاثرة املــادة واملواضــيع بــني ثنايــا الصــفحات املختلفــة
تقدم يف الوقت الراهن يف صفحات مسـتقلة، وبشـكل دوري علـوم الطـب، واآلثـار واملتـاحف، 

، بعـــد مــا كــان األمـــر يف الســابق مقتصــراً علـــى الرياضــة، والفنـــون، ٠٠٠ملعلومــات والزراعــة، وا
ولكون مادة تلك الصفحات يف أغلبهـا تتطلـب نوعـًا حمـدداً مـن . والثقافة، واألدب يف الغالب

ا املوضــوعية  والتــأثري الالزمــني، فقــد ســعت  املعلومــة، وقــدراً مــن التخصــص، مــن أجــل إكســا
صــني وأهــل اخلــربة مــن املراكــز العلميــة كاجلامعــات واملستشــفيات الصــحف الســتقطاب املتخص

إن باإلشـــراف عليهـــا، أو باملشـــاركة يف حتريرهـــا والكتابـــة فيهـــا، أو عـــرب  ،وغريهـــا لإلســـهام فيهـــا

                                                             
 .٣، صاملرجع السابق )١(
الشــركة املصــرية العامليــة : القــاهرة (، سلســلة أساســيات، ١، طالعمــل الصــحفي املقــروء واملســموع واملرئــينبيــل راغــب، ) ٢(

 .٢٩٤، ص)م١٩٩٩مكتبة لبنان، ناشرون، : للنشر، بريوت



لقــراء ، ل وزيـادة املعرفــة الصـحيةتقـدمي االستشـارة العلميــة، وهـذا يف جمموعــه يسـهم يف تشــكيل 
  . ، وجماالت أرحبوتوسيع مداركهم حنو آفاق أوسع

من املهم جداً بالنسبة لإلعالم الصـحي أن تعـاجل الصـحافة "يقول الدكتور خضور أنه 
ـا هـذه  اليومية اجلوانب املختلفـة للمسـألة الصـحية، ولكـن األكثـر أمهيـة هـو الكيفيـة الـيت تـتم 

ري العمــل املعاجلــة، مبعــىن مــا هــي اجلوانــب الــيت يــتم الرتكيــز عليهــا، ومــا هــي األهــداف الــيت جيــ
علــى حتقيقهــا، ومــا هــو الفــن الصــحفي املســتخدم يف هــذه املعاجلــة، ومــا هــو مســتوى الكــادر 
ـــذه املهمـــة، مث هـــل تعكـــس هـــذه املعاجلـــة وجتســـد وتواكـــب  الصـــحفي الـــذي يتصـــدى للقيـــام 

وهــل تنشــر الــوعي الصــحي املطلــوب لرتســيخ  التبــدالت العميقــة احلاصــلة يف احليــاة الصــحية،
  .)٧(والت اهلامة؟وتطوير هذه التح

تمــــع عـــرب توعيــــة أفـــراده، وتثقــــيفهم  وتســـتطيع الصــــحافة القيـــام بوظيفتهــــا يف تنميـــة ا
ــــا تقــــدمي املعلومــــات واملعــــارف  صــــحيًا علــــى مســــتويات عــــدة، فعلــــى املســــتوى املعــــريف، بإمكا

الــــذي قــــد ال  مــــدالصــــحية بأســــاليب ســــهلة ميســــرة، بعيــــداً عــــن التنــــاول والطــــرح العلمــــي اجلا
ٌستوعب من كافة القراء، وهذه املعاجلة امليسرة تساعد يف إيصـال الرسـالة اإلعالميـة الصـحية،  ي

تمـــع، وتضـــمن التـــأثري اإلجيـــايب علـــى مجهـــور القـــراء علـــى اخـــتالف  لعـــدد أكـــرب مـــن شـــرائح ا
م العلميــة واالجتماعيــة  فــإن للصـــحافة القــدرة علــى بـــث وعلـــى املســتوى الســلوكي،. مســتويا

حـىت وإن   ونشر القيم الصحية السليمة، والتوجيه حنو تغيـري وإبـدال سـلوكيات األفـراد اخلاطئـة،
  .كان ذلك يف أبسط صور السلوك يف املمارسة اليومية

     :التاليةبناء على ما سبق فإن موضوع البحث يكتسب أمهيته لالعتبارات 

عـاين كغريهـا مـن البلـدان الناميـة مـن اململكة العربية السعودية ـ بصفتها بلداً ناميـًا ـ تإن  - ١
شخصــًا مت تصــنيفهم باعتبــارهم ) ١٤٦٦٠(ففــي دراســة مشلــت  املشــكالت الصــحية،

                                                             
 ٨، ص )م١٩٩٩دمشق : أديب خضور( ١، ط١٧، املكتبة اإلعالمية حبوث إعالمية ميدانيةأديب خضور،  )١(



ســـكريني أو غـــري ســـكريني، وكـــذلك باعتبـــارهم مســـان، أو زائـــدي الـــوزن، أو أســـوياء، 
مـــن %) ٢٧,٢٣(و%) ١٣,٠٥(أظهـــرت النتـــائج وجـــود الســـمنة، وزيـــادة الـــوزن يف 

من اإلناث على التوايل، وأوصت الدراسة %) ٢٥,٢٠(و) %٢٠,٢٦(الذكور، ويف 
ويف دراســة أخــرى . )٨(بتوعيــة اجلمــاهري حــول الســمنة وزيــادة الــوزن، وكيفيــة ختفيضــهما

تلميــذاً وتلميــذة ) ٨٢٢٥٠(عــن محلــة للتثقيــف حــول صــحة األســنان، أجريــت علــى 
واســـتغرقت مدرســـة مبحافظـــة جـــدة، ) ٢٩٦(يف الســـنوات الدراســـية األوىل والرابعـــة يف 

 ّ ، وشـددت الدراسـة علـى %)٨٣( أن معـدل تسـوس األسـنان املكتشـف عامني، تبـني
  .)٩(أمهية برامج التثقيف الصحي

ــا، وأمهيــة استئصــاهلا، ولوســائل  هــذه املشــكالت الصــحية وغريهــا تتطلــب وعيــًا خبطور
ــال  خطارهــا، هــام مــن خــالل تســليط الضــوء عليهــا، وإثــارة االهتمــام بأ أثــراإلعــالم يف هــذا ا

 ،وســبل الوقايــة منهــا عــرب بــرامج التوعيــة والتثقيــف الصــحي مــن خــالل الطــرح العلمــي املتــوازن
تمــع وامليسـر م االجتماعيــة،  ،الــذي يســتهدف كافــة شــرائح ا وفئاتــه، علــى اخــتالف مســتويا

   . والتعليمية، ومراعاة الفروق فيما بينهم

وضرورة حتققهـا يف اجلانـب الصـحي كدعامـة  ٠األمهية اليت متثلها املعرفة مبفهومها العام - ٢
تمـــع وســـعادة أفــــراده، حيـــث متثـــل املعرفــــة  رئيســـة، وركيـــزة أســــاس مـــن ركـــائز تنميــــة ا

انعـــدامها أو نقصــها خيـــل خبططهـــا  ٠الصــحية رافـــدا مهمــًا مـــن روافــد التنميـــة الصــحية
كل وجيعلهــا تســري خبطــى متعثــرة، وتوافرهــا وتزايــدها يــدفعها يف االجتــاه الصــحيح ويشــ

  ٠ق املراد منهاالً مهما يف أن تؤيت مثارها وحتقعام
ا والبحــــث املتعمـــــق يف  - ٣ استشــــراف مســــتقبل الصــــفحات الصــــحية عــــرب رصــــد مســــري

واقعهـــا، والوقـــوف علـــى مـــا قـــد يعرتضـــها مـــن معوقـــات، واقـــرتاح أفضـــل احللـــول وأجنـــع 
   ٠السبل للتغلب عليها من أجل دعم جهودها ألداء وظيفتها على الوجه األمثل

                                                             
انتشار زيادة الوزن والسـمنة بـني السـعوديني مـن السـكريني ومـن غـري حمسن بن علي احلازمي، وأرمجند سلطان وارسي، ) ٢(

لة الصحية لشرق املتوسط، مجالسكريني   ٣٤٢ص .م٢٠٠٠، منظمة الصحة العاملية، ٣ – ٢، ع٦، ا
تقريـر عـن محلـة للتثقيـف الصـحي، : تسـوس األسـنان بـني تالميـذ املـدارسحممد بكـر قانديـة، و وليـد عبـد اهللا ملعـاط، ) ٣(

  .٣٩٦املرجع السابق، ص



  : أسباب االختيار  -ب 
األمـر الـذي . تعد األخطار الصـحية الـيت تواجـه البشـرية مـن أبـرز حتـديات هـذا العصـر

بــات يشــغل املعنيــني يف دول العــامل املختلفــة، إضــافة إىل املنظمــات الدوليــة املعنيــة مثــل منظمــة 
اليونيســـــيف، ومنظمـــــة الصـــــحة العامليـــــة واليونســـــكو، وقـــــد أكـــــدت الدراســـــات أمهيـــــة اجلهـــــود 

ـذه األخطـار، ومـن مث تطـوير اجتاهـات تـدفع بتبـين ممارسـات ا التصالية يف زيـادة درجـة املعرفـة 
  . )١٠(وسلوكيات حتد من تفشي هذه األخطار وبالتايل مواجهتها

أن األخطـــــــار الصـــــــحية تقـــــــرتن أساســـــــًا بـــــــالتلوث اجلرثـــــــومي والكيميـــــــائي "وال ريـــــــب 
طـار الرعايـة الصـحية األوليـة مـن الوسـائل وهنا يعـد التثقيـف الصـحي يف إ. واملضافات الغذائية

  .)١١("الناجعة لتعزيز اإلدراك والوعي

وتؤكـــد الدراســـات أمهيـــة وســـائل اإلعـــالم يف جمـــال نشـــر املعرفـــة الصـــحية؛ إذ أظهـــرت 
أن مصـادر املعلومـات الصـحية لعينـة البحـث كانـت علـى  )١٢()م١٩٩٤بـوكلي حسـن (دراسة 

وأظهــرت دراســة  ،%) ٢,٥(، الصــحف %)٢٩(ة ، اإلذاعــ%)٥٢(التلفزيــون : النحــو التــايل
مـن نســاء %) ٩٧,٨(سـيدة أن ) ٤٥٠(جــرت علـى  )١٣()م١٩٩٦ ،شـاهني وخضـرة(أخـرى 

يســـتمعن إىل الـــربامج الصـــحية يف %) ٨٠(العينـــة يشـــاهدن الـــربامج الصـــحية يف التلفزيـــون، و
 ويعـــزز تلـــك .مـــنهن يقـــرأن املوضـــوعات الصـــحية الـــيت تنشـــرها الصـــحف.%) ٣١(اإلذاعـــة، و

                                                             
ـال الصـحي"حممد الصرايرة، ) ١( وك، مـ، جامعـة الري لريمـوكجملـة أحبـاث ا، "اسـرتاتيجيات اإلعـالم والتعلـيم واالتصـال يف ا

  .١٦٩، ص ١٩٩٥، ٤ع
  .١٨٣م، ص١٩٩٤، اإلعالم العلمي واجلمهور، تونس، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم) ٢(
، دمشـــق، وزارة الصـــحة بالتعـــاون مـــع دراســـة ميدانيـــة حـــول املعرفـــة والســـلوك عـــن مـــرض اإليـــدزناصـــر بـــوكلي حســـن، ) ١(

 .٤١، نقالً عن أديب خضور، حبوث إعالمية ميدانية، مرجع سابق، صم١٩٩٤منظمة الصحة العاملية، 
 .س.ع.حـــول دور التثقيـــف واإلعـــالم يف نشـــر الـــوعي الصـــحي بـــني األمهـــات يف جموســـى شـــاهني، ومـــازن خضـــرة، ) ٢(

  .٤١م، نقالً عن أديب خضور، حبوث إعالمية ميدانية مرجع سابق، ص١٩٩٦: دمشق



اليت أفادت أن مصادر املعلومات الطبية بالنسبة لعينـة  )١٤()م١٩٩٦ ،اخلضري(النتائج دراسة 
ـــــــــالت، لصـــــــــحف والنشـــــــــرات ل%) ١٩,٣( لتلفزيـــــــــون، ول%) ٦٤,٨(الدراســـــــــة هـــــــــي  وا

  . إلذاعةل%) ١٣,٤(و

أمهيــة دور اإلعــالم واالتصــال الصــحي ملــا يــوفره مــن إمكانــات وخاصــة "وتــربز وتتأكــد 
واضــحًا أن النهـــوض بالرعايــة الصـــحية مل يعــد مســـؤولية  بحلــذلك أصـــ ،وقـــائيعلــى الصــعيد ال

وعلـى رأســها كــاتف جهـود مجيـع املؤسســات الوطنيـة، اجلهـات الصـحية وحــدها، بـل يتطلـب ت
وجبهــــد منســــق ومـــنظم وخمطــــط، وبصــــورة  أجهـــزة االتصــــال حبـــس مــــن املســــؤولية االجتماعيـــة،

ومـة الصـحية الصـحيحة املوثوقـة مـن مصـادرها وللمعل . )١٥("تكاملية بني مجيع هذه املؤسسات
، والعمـل علـى التوجيــه حنـو ممارسـة صــحية املعرفــةاملتخصصـة أمهيتهـا يف إثــارة االهتمـام، وزيـادة 

ا أو نقصها قصـوراً جتـاه إثـراء معـارف األفـراد يف هـذا اجلانـب،  سليمة فاعلة، فيما يشكل غيا
تمــع ككــل، ويســـهم يف إجيــ اد بيئــة خصـــبة لنمــو وانتشــار ممارســـات ممــا يــنعكس ســلبًا علـــى ا

ـــــال الصـــــحي، واالجتـــــاه لطلـــــب املشـــــورة والتوجيـــــه مـــــن غـــــري أهـــــل  شـــــاذة وغـــــري ســـــليمة يف ا
  . االختصاص، ومن غري ذي معرفة

جتمـــع الدراســـات علـــى أن الـــوطن "وكـــذلك تأكيـــداً لتـــأثري املعلومـــة وأمهيتهـــا القصـــوى 
إلعالميـــة املتطـــورة وهـــي يف حاجـــة إىل العـــريب مـــازال يشـــتكي مـــن نقـــص فـــادح مـــن األنظمـــة ا

شـــحذ التنميـــة الصـــحية مـــن خـــالل حتســـني التخطـــيط واإلدارة القائمـــة علـــى معلومـــات وبائيـــة 

                                                             
ً عــن أديــب خضـور، حبــوث إعالميــة "م١٩٩٥: ، دمشــق"التثقيـف الصــحي دور اإلعــالم يف"حممـد اخلضــري، ) ٣( ، نقـالً◌

  .٤٢ميدانية، ص
ــــال الصــــحي، "حمــــرر"زيــــاد الرفــــاعي، )٤( ــــان يونســــيف، إســــرتاتيجيات اإلعــــالم والتعلــــيم واالتصــــال يف ا ّ م، ١٩٩٥، عم

 .١١٥ص



ــــا، ا تــــوفري املعطيــــات الدقيقــــة لــــدعم األنشــــطة يف جمــــال اإلعــــالم  وإداريــــة موثــــوق  مــــن شــــأ
  .)١٦("والتثقيف من أجل الصحة

ـاالت املختلفـة،ولكون عصرنا احلاضر عصر املعلومات  فقـد   والتخصص الدقيق يف ا
كان لزامًا علـى الصـحافة السـعودية مواكبـة هـذا التسـارع والتـدفق اهلائـل يف املعلومـات، بتقـدمي 

ال الصحي عرب ختصيص صفحات بعينها هلـذا الشـأن؛ سـواء كانـت  املعلومة املتخصصة يف ا
وتعاجلهــا بواســطة متخصصــني يف  وثوقــة،بصــفة يوميــة أو أســبوعية تطــرح مــن خالهلــا املعلومــة امل

املســـائل الصـــحية املختلفـــة، إضـــافة ملســـايرة منـــو وتطـــور القطـــاع الصـــحي يف اململكـــة، وارتفـــاع 
تمــع الســعودي عــن ذي قبــل، ممــا انعكــس علــى اهتمــام األفــراد  مســتوى التعلــيم لــدى أفــراد ا

طفال على سبيل كاحلرص على حتصني األ بصحتهم، وباجلانب الوقائي على وجه اخلصوص،
  .املثال

                                                             
  .١٨٣، مرجع سابق، صة والثقافة والعلومياملنظمة العربية للرتب )١(



  :فإن أسباب اختيار املوضوع تتحدد يف التايل ؛وبناء على ما سبق 

حيث يعترب ختصيص صفحات خاصـة للمسـألة الصـحية يف الصـحف  :جدة املوضوع - ١
مقارنــة بالصــفحات املتخصصــة يف الثقافــة واألدب،  اليوميــة الســعودية توجهــًا جديــداً،

  .وصفحات الرياضة على سبيل املثال
ـــنقص احلـــاد يف الدراســـات الـــيت تناولـــت اإلعـــالم الصـــحي بشـــكل عـــام يف اململكـــة  - ٢ ال

ــا يف جمـــال  ،العربيــة الســـعودية الصـــحفي الصــحي، رغـــم صــدور جمـــالت  اإلنتــاجوغيا
لة الطبية السعودية اليت تصـدرها وزارة  طبية سعودية متخصصة منذ عدة سنوات، كا

 . الصحة
ومضامينه وأفكاره يتمحور حول صـحة اإلنسـان،  مبا أن اإلعالم الصحي يف مواضيعه - ٣

 ويهــدف للتوعيــة بأســاليب املمارســة الصــحية الســليمة حنــو بيئــة خاليــة مــن األمــراض،
ازداد اإلحسـاس بالـدور "حيـث . فهـو يكتسـب أمهيتـه مـن ارتباطـه املباشـر حبيـاة النـاس

حية، ومعاجلـة املتعاظم األمهية الـذي ميكـن أن تقـوم بـه الصـحافة يف مواكبـة احليـاة الصـ
املســألة الصــحية، وتغطيــة جوانبهــا املختلفــة، بشــكل يقــدم للقــارئ معلومــات وحقــائق 

وتدفعـــه للمشـــاركة الفعالـــة يف إجنـــاز املهـــام والسياســـات  ،معرفتـــه الصـــحيةوآراء تعمـــق 
 .)١٧(الصحية واالستجابة اإلجيابية للدعوات والربامج

ــالع الباحــث،حســب  - ٤  العلمــي الــيت تتنــاول بالبحــثتعــد هــذه الدراســة هــي األوىل  اّط
ممــا جيعلهــا تســهم . الصــفحات املتخصصــة يف الصــحة يف الصــحافة اليوميــة الســعودية

  .  الصحي ال تتناوهلا هذه الدراسة اإلعالمبإذن اهللا يف فتح آفاق لدراسات أخرى يف 
 عرفـةمالحظة الباحث من خالل عملـه يف القطـاع الصـحي احلكـومي تـدين مسـتوى امل - ٥

تمـــع، ممــا يســـت أفــرادكبــري مـــن   عـــدد لــدى ةالصــحي ـــذا البحــث ملعرفـــة  دعيا القيــام 
ا،  مـــدى االهتمـــام الـــذي توليـــه تلـــك الصـــفحات لقضـــايا الصـــحة، ونوعيـــة موضـــوعا

  .ووظيفتها يف نشر املعرفة الصحية
  : الدراسات السابقة  -ج 

                                                             
  .٧، مرجع سابق، صحبوث إعالمية ميدانية ب خضور،أدي) ١(



 :الدراسات العربية: أوالً 

دراســة  :"للمعرفــة الصــحيةمصــادر المعلومــة " :دراســة العــامودي والعــوفي بعنــوان - ١
ــــوعي الصــــحي يف البيئــــة الســــعوديةآميدانيــــة ملاهيــــة املصــــادر الطبيــــة و  ، )١٨(ثارهــــا يف ال

تمع السعودي، والعالقـة  هدفت الدراسة للتعرف على مصادر التثقيف الصحي يف ا
حيــث قســمت الدراســـة . بــني اســتخدام الفــرد هلــذه املصــادر ومســتوى وعيــه الصــحي

مجـاهريي، وبينـت الدراسـة أن وسـائل االتصـال  واتصـالشخصي،  املصادر إىل اتصال
معلومـــات صـــحية متخصصـــة تقـــدم  لنـــوع األولتقـــدم نـــوعني مـــن املعلومـــة الصـــحية، ا

كالصـــفحات الصـــحية املتخصصـــة يف الصـــحافة، أو   ،ضــمن الـــربامج الصـــحية للتوعيـــة
وع الثــاين بــرامج اإلذاعــة والتلفزيــون املتخصصــة، كســالمتك، وطبيــب األســبوع، أمــا النــ

املعلومات اليت تقدم يف ثنايا الربامج غري املتخصصـة، كـربامج  يمن تلك املعلومات فه
ـــــرامج احلـــــوار واملناقشـــــات األســـــرة، وقـــــد اســـــتخدمت الدراســـــة املـــــنهج املســـــحي، . وب

وتكونــت عينــة الدراســة مــن املرضــى ومراجعــي املستشــفيات يف مدينــة الريــاض، حيــث 
وروعــي عنــد اختيــار املستشــفيات اخلصــائص . بانهاســت) ٣٦٠(بلــغ عــدد االســتبانات 

حيـــــث مت اختيـــــار مستشـــــفيات حكوميـــــة عامـــــة،  ؛الدميوغرافيـــــة للمجتمـــــع الســـــعودي
وأخرى خاصة، وروعي مشوليـة املستشـفيات كافـة أحنـاء  ،ومستشفيات جامعية تعليمية

 أثــرمــا يتعلــق بــآراء املبحــوثني حــول : منهــا ،وخلصــت الدراســة لنتــائج. مدينــة الريــاض
كـــل وســـيلة مـــن الوســـائل االتصـــالية يف تـــزوديهم باملعلومـــات الصـــحية، حيـــث حصـــل 

جـــاء التلفزيـــون الســـعودي يف املركـــز  مث ،%)٩٦,٥(األطبـــاء علـــى املركـــز األول بنســـبة 
ـــــاين بنســـــبة جـــــاءت الصـــــحافة الســـــعودية يف املرتبـــــة السادســـــة  فيمـــــا %). ٩٢,٥( الث

  %).  ٨٢,٦(كمصدر للتثقيف الصحي للمبحوثني، وبنسبة بلغت 
 أثــرأن هنــاك اختالفـًا كبـرياً بــني مـا يـراه أفـراد عينــة البحـث مـن كـذلك وبينـت الدراسـة  

تمع السعودي، وبـني الواقـع الفعلـي  صحي تثقيفي كبري لبعض مصادر التثقيف الصحي يف ا

                                                             
دراسـة ميدانيـة ملاهيـة املصـادر الطبيـة : مصـادر املعلومـة للمعرفـة الصـحية" ،خالد أمحد العـامودي وعبـد اللطيـف العـويف) ١(
  .١٨٩ص ،)هـ١٤١٦، ١١، ع٩س: جملة جامعة أم القرى. ("ثارها يف الوعي الصحي يف البيئة السعوديةآو 



ً أن لألطباء  ت النتائجوضحأ فعلى سبيل املثال ،هلذه املصادر كبرياً يف التثقيف الصـحي   جهدا
يف العالقـة الفعليـة مـع  اهامشـي أثـرهمن كـاحسب آراء عينة البحث، وعلى النقـيض مـن ذلـك  

وكـذلك االخـتالف . للصـيديلما أكدت النتائج على االثر الكبري عوامل التثقيف الصحي، في
لواقـع الفعلـي هلـا وسـائل االتصـال يف التثقيـف الصـحي، وا ألثـريف التأثري بني نظـرة أفـراد العينـة 

ً أثـــر حيـــث رأى أفـــراد العينــــة  بينمـــا أشـــارت العمليــــات اإلحصـــائية إىل أمهيــــة  كبـــرياً للتلفزيــــون،  ا
  .امللصقات يف التوعية الصحية

ــــأثري وســــائل االتصــــال اجلمــــاهريي يف عمليــــة التثقيــــف  وأوضــــحت الدراســــة ضــــعف ت
رى الــــيت تشــــمل األخــــ اإلذاعــــاتحيــــث جــــاءت  الصــــحي بــــالرغم مــــن انتشــــارها وجاذبيتهــــا، 

ً اإلذاعـات العربيـة واإلذاعـات املوجهــة باللغـة العربيـة يف املرتبـة الثالثــة، كمـا لـوحظ أن هنـاك   أثــرا
الت الطبية   .ضعيفًا إحصائيًا لكل من التلفزيون السعودي وا

بالنســـبة للدراســـة احلاليـــة فيمـــا توصـــلت إليـــه مـــن نتـــائج  وتكمـــن أمهيـــة هـــذه الدراســـة،
حيـث تناولـت هـذا . الصـحافةضـمنها ائل االتصـال اجلمـاهريي ومـن وسـ تـأثريأظهرت ضـعف 

اجلانب بشكل مـوجز، فيمـا حتـاول هـذه الدراسـة، البحـث يف الصـفحات الصـحية املتخصصـة 
ا   . يف الصحافة السعودية بشكل موسع لتحديد مفهومها، وخصائصها، ومسا

لومــات االتصــال الجمــاهيري كمصــدر للمع: "دراســة حســن إبــراهيم مكــي بعنــوان - ٢
هدفت الدراسـة ملعرفـة وظيفـة وسـائل االتصـال . )١٩("الصحية في المجتمع الكويتي

مـــن . اجلمـــاهريي الكويتيـــة يف التثقيـــف الصـــحي مـــن خـــالل نشـــر املعلومـــات الصـــحية
عــدد مــن التســاؤالت، منهــا مــايتعلق مبعــدل  نأجــل ذلــك ســعت الدراســة لإلجابــة عــ
 التعرض للربامج واملواد الصحية املقدمـةومعدل  استخدام وسائل االتصال اجلماهريي،

ملــدى تــذكر  باإلضــافة .يف تلــك الوســائل، كــذلك تقــومي اجلمهــور هلــذه املــواد والــربامج

                                                             
تمــــع الكــــوييت"حســــن إبــــراهيم مكــــي، ) ١( كليــــة : القــــاهرة(، "االتصــــال اجلمــــاهريي كمصــــدر للمعلومــــات الصــــحية يف ا

لة املصرية لبحوث اإلعالماإلعالم،    .١٢٩، ص)م١٩٩٧، يناير ١، عا



بــني تلــك الوســائل مــن  املعلومــات الصــحية املســتمدة منهــا، وأيضــا معرفــة االخــتالف
ا مصدراً للمعلومات الصحية   .  حيث كو

مفـــردة مت اختيارهـــا عشـــوائيًا مـــن املنـــازل ) ١٠٠(وأجريـــت الدراســـة علـــي عينـــة بلغـــت 
االختيـار علـى أسـاس ومت . مفردة من كل حمافظـة مـن حمافظـات الكويـت اخلمـس) ٢٠(بواقع 

وتنوعـــت  والنصـــف اآلخـــر مـــن اإلنـــاث، يكـــون نصـــفها مـــن الـــذكور، التماثـــل العـــددي حبيـــث
  . لدخلومستوى ا ،واملستوى التعليمي ،العينة من حيث السن واحلالة االجتماعية

التعـــرض حيــث تصـــدرت  معــدل وتوصــلت الدراســة لعـــدد مــن النتـــائج منهــا مــا خيـــص
 ً وبغـض . الصحافة اليومية الوسائل اإلعالمية من حيث التعرض بانتظـام فيمـا حـل التلفـاز ثانيـا

مـن العينـة %) ٩٥(النظر عن معدل التعرض فإن الصحافة جاءت يف الرتتيب األول، إذ أفاد 
م يقرؤون الصحف ويتوزعون بني القراءة املنتظمة والقراءة غري املنتظمة   .بأ

وبالنسبة للعالقة بني التعـرض لوسـائل اإلعـالم ومتغـريات الدراسـة، أظهـرت النتـائج أن   
االرتباط بـني قـراءة الصـحف ومتغـري السـن يـزداد بوجـه عـام بـني مـن هـم يف فئـة السـن األصـغر 

وفيمــا خيــص متغــري احلالــة االجتماعيــة فــإن القــراءة تــزداد . ســنة) ٤٠(ســنة إىل أقــل مــن ) ٢٠(
العــزاب مقارنــة بــاملطلقني واألرامــل، فيمــا تــزداد العالقــة بالنســبة ملتغــري املســتوى بــني املتــزوجني و 

  .التعليمي بني ذوي التعليم العايل واملتوسط مقارنة باألقل من املتوسط

وفيما يتعلق باستخدام الوسـائل كمصـدر للمعلومـات الصـحية، أوضـحت الدراسـة أن   
دف احلصول على املعلومات الصحية يت بـاين بـاختالف الوسـائل وكـذلك بـاختالف التعرض 

، تليــه الصــحف %)٦٣(وقــد تصــدر التلفــاز الوســائل اإلعالميــة بنســبة . خصــائص املبحــوثني
  %).٥٩(اليومية بنسبة 

وعــن تقــومي املبحــوثني ملــدى اهتمــام وســائل االتصــال اجلمــاهريي مبوضــوعات الصــحة   
 ً ٍ %) ١٢(، فيمــا رأى رأت غالبيـة عينــة البحــث أن االهتمــام ضــئيل، أو ضـئيل جــدا بأنــه كــاف



 ً وتبني من تقومي املبحوثني ملدى اهتمام الصحف اليومية باملوضوعات الصحية بأنه يتأثر . جدا
  .جبميع متغريات الدراسة

، مث التلفـاز %)٤١(وفيما خيص مصادر التذكر احتلت الصحف املرتبـة األوىل بنسـبة   
راســة هــذا الفــارق امللحــوظ بــني الصــحف وفســرت الد. ، فاإلذاعــة يف املرتبــة األخــرية%)١٨(

ــــادة معــــدل التعــــرض املنــــتظم للصــــحف، إضــــافة  والتلفــــاز بعــــدة أســــباب يــــأيت يف مقــــدمتها زي
خلصائصـها مـن حيـث إمكانيـة االطـالع عليهـا أكثـر مـن مـرة ممـا يزيـد مـن احتمـاالت التعـرض 

  .وبالتايل احتماالت التذكر

الميـــة فيمـــا خيـــص اجلانـــب الصـــحي وأوصـــت الدراســـة بإعـــادة النظـــر يف السياســـة اإلع  
وذلــك بزيــادة االهتمــام بــه، وأن ال يقتصــر األمــر علــى جمــرد تقــدمي املعلومــات، بــل يتعــداه إىل 

  .خلق الدافع واالهتمام واملشاركة لدى األفراد

مفـردة، ) ١٠٠(ويرى الباحث أن من عيوب الدراسـة قلـة مفـردات عينتهـا الـيت بلغـت   
نتائجهـا علـى جمتمـع الدراسـة، إضـافة لعـدم حتديـد الباحـث للـزمن مما يتعذر معـه علميـًا تعمـيم 

وتعـد الدراسـة ذات صـلة وثيقـة بالدراسـة احلاليـة ولكنهـا ختتلـف عنهـا . الذي استغرقته الدراسة
ا مل تبحث يف الصحف الصحية املتخصصة وحمتواهـا، بـل كـان جماهلـا وسـائل االتصـال  يف كو

  .إضافة إلجرائها يف بيئة خمتلفة إىل حد ما. حية فقطاجلماهريي بعامة كمصدر للمعلومة الص

دور وســــائل اإلعـــالم فـــي زيــــادة الـــوعي الصــــحي : "دراســـة ســـامي طــــايع بعنـــوان - ٣
سـيدات ) ٣٦١٠(أجريت هذه الدراسة على عينة قوامهـا و .)٢٠("للسيدات في مصر
وتسع حمافظات من الوجه البحـري والوجـه القبلـي ) منطقة حضرية(يف كل من القاهرة 

وقــد مت مجــع البيانــات مــن مفــردات العينــة مــن خــالل املقابلــة املقننــة، ). منــاطق ريفيــة(
  :وميكن تلخيص أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فيما يلي

                                                             
حبـوث  جملـةكليـة اإلعـالم، : القـاهرة(سامي طايع، دور وسائل اإلعـالم يف زيـادة الـوعي الصـحي للسـيدات يف مصـر،  )١(

 ).١٩٧-١٧٩م، ص١٩٩٢، يوليو ٧، عاالتصال



م يشاهدون التلفزيون، وذكر %) ٨٥,٥(ذكر  · م %) ٨٢,٥(من أفراد العينة أ أ
 %).٣٧,١(ف يستمعون إىل الراديو، فيما بلغت نسبة من يقرءون الصح

جـــاءت وســـائل اإلعـــالم يف املرتبـــة األوىل كمصـــدر للمعلومـــات عـــن التغذيـــة اجليـــدة  ·
 .واملباعدة يف اإلجناب

ــــون بشــــكل خــــاص كانــــت أهــــم مصــــادر  · أن وســــائل اإلعــــالم بشــــكل عــــام والتلفزي
 .املعلومات فيما يتعلق بالتطعيمات

ت عـــن أمـــراض والنصـــائح إىل األمهـــا اتتقـــدم وســـائل اإلعـــالم الكثـــري مـــن املعلومـــ ·
 .اجلهاز التنفسي احلادة،  وكيفية الوقاية منها

أن اعتمـــاد ســـيدات املنـــاطق الريفيـــة علـــى وســـائل اإلعـــالم كـــان أكثـــر مـــن ســـكان  ·
 .املناطق احلضرية يف احلصول على املعلومات والنصائح الطبية

وأوصت الدراسة بضرورة االعتماد على وسـائل أخـرى إىل جانـب وسـائل اإلعـالم مـن 
الـــذي ميكـــن أن يقـــوم بـــه العـــاملون يف الشخصـــي أجـــل نشـــر املعرفـــة الصـــحية، مثـــل االتصـــال 

الوحــدات الصــحية، خاصــة عنــد إعطــاء معلومــات عــن تغذيــة األم احلامــل، واألطفــال حــديثي 
يف حالــة أمــراض  –ولــيس الصــيديل  –استشــارة الطبيــب الــوالدة، وكــذلك الرتكيــز علــى أمهيــة 

ـــــائج إىل ضـــــرورة زيـــــادة  اجلهـــــاز التنفســـــي احلـــــادة، لعالجهـــــا، ويف الوقـــــت نفســـــه أشـــــارت النت
  .املعلومات يف وسائل اإلعالم عن الرضاعة الطبيعية، وأمهية متابعة منو الطفل

مصــادرها مــع نتــائج ق نتــائج الدراســة فيمــا يتعلــق باإلقبــال علــى املــواد الصــحية، و تفــوت
  %).٦٣(الدراسات السابقة كدراسة مكي، اليت بينت أن التلفاز يأيت أوالً بنسبة 

وهـدفت  :)٢١("المسـألة الصـحية فـي الصـحافة السـورية: "دراسة أديب خضور بعنوان - ٤
هـل تأخـذ املسـألة الصـحية يف سـورية املكانـة الـيت تسـتحقها يف : أسئلة، منهـا عنلإلجابة 

؟ وهل استطاعت الصحافة السـورية أن تـدرك حقيقـة تزايـد أمهيـة املسـألة الصحافة السورية

                                                             
 .٧، مرجع سابق، صحبوث إعالمية ميدانية أديب خضور،) ١(



ـــدف تعميـــق وترســـيخ  الصـــحية؟ وهـــل حتـــاور الصـــحافة الســـورية الواقـــع الصـــحي الـــراهن 
إجيابياته، وحماربة وجتاوز سلبياته؟ وهل تغطي الصحافة السورية اجلوانب املختلفة للمسـألة 

ه مـــــن البحـــــوث امليدانيـــــة االستكشـــــافية، الصـــــحية يف ســـــورية؟ ويعـــــد البحـــــث يف منهجـــــ
ــــة الــــيت اختارهــــا  –أيضــــًا  –واســــتخدم  ــــل املضــــمون لصــــحيفة تشــــرين الســــورية اليومي حتلي

ال تعطـي الصـحافة السـورية، : وكانت الفرضية املركزية للبحث. الباحث منوذجًا يف دراسته
وانبثـق منهـا . منوذجها األفضل، املسألة الصـحية األمهيـة الـيت تسـتحقها" تشرين"وصحيفة 

  .سبع فرضيات فرعية
مـــــا خيــــص املســـــاحة حيـــــث وجـــــدت أن املســـــاحة : وتوصــــلت الدراســـــة لنتـــــائج، منهـــــا

املخصصـــة للمســـألة الصـــحية يف صـــحيفة الدراســـة ال تتناســــب مـــع درجـــة تنـــوع وغـــىن احليــــاة 
وفيمـــــا يتعلـــــق بـــــاألنواع . مـــــن إمجـــــايل مســـــاحة الصـــــحيفة%) ٢,١(الصـــــحية، حيـــــث بلغـــــت 

ميـــــــثالن ) اخلـــــــرب والتقريـــــــر(دراســـــــة أن األشـــــــكال الصـــــــحفية اإلخباريـــــــة الصـــــــحفية وجـــــــدت ال
مـــن %) ٦٧,٨(مــن جممـــل عـــدد املـــواد الصـــحية الــيت تنشـــرها الصـــحيفة، ونســـبة %) ٧٥,٤(

يف حـني تكـاد تتالشـى . مقابـل تراجـع احلـديث والتحقيـق. املساحة املخصصة للمـواد الصـحية
املقـــال، والدراســـة، (التحليلـــي  –ظـــري الن –األنـــواع الصـــحفية األخـــرى ذات الطـــابع الفكـــري 

  ).والتعليق

أـمــا مــــا خيـــص املوضــــوعات املعاجلــــة فـــأظهرت النتــــائج غيــــاب الكثـــري مــــن املشــــكالت 
الصــــــحية احملليــــــة عــــــن التغطيــــــة الصــــــحفية للجريــــــدة موضــــــوع الدراســــــة، كمشــــــكالت نقــــــص 

ت الصــــحيفة يف قضــــايا اهــــاإلمكانــــات الصــــحية، أو هجــــرة العناصــــر الفنيــــة الطبيــــة، حيــــث ت
كذلك أظهرت الدراسة عدم تركيز الصحيفة عند معاجلتها ملوضـوع األمـراض . هامشية وفرعية

ا ملــا تنقلــه  علــى موضــوع األمــراض الســائدة، وطــرق معاجلتهــا والوقايــة منهــا، بــل تفــتح صــفحا
وفيمـــا . ت رمسيــةيوميــًا وكــاالت األنبــاء العامليـــة، أو ملــا تنقلــه وكالـــة األنبــاء الوطنيــة مـــن نشــاطا

، فيمـــا جـــاءت املـــواد %)٣٤,٧(اجلغـــرايف احتلـــت املـــواد الصـــحية احملليـــة نســـبة  النطـــاقخيـــص 
، أمـــا املـــواد الصــحية العربيـــة فلـــم تبلـــغ ســـوى %)٣٩,٨٠(الصــحية األجنبيـــة يف املرتبـــة األوىل 



امـل معظمهـا يف األخبـار مث اإلعـالن والتقريـر، وأبانـت الدراسـة أن الكـادر الع%) ٤,٣(نسبة 
للمــــواد %) ٤٣,٥(مــــن املــــواد الصــــحية، مقابــــل %) ٣٤,٨(يف الصــــحيفة يســــاهم يف حتريــــر 

اجلـــاهزة، وأظهـــرت الدراســـة قلـــة اهتمـــام الصـــحيفة باســـتكتاب متخصصـــني كاألطبـــاء؛ حيـــث  
  %).٢,٤(كانت النسبة 

ـا تناولـت املوضـوعات الصـحية املتنـاثرة يف  وختتلف الدراسة عن الدراسة احلاليـة يف كو
الصـحيفة منـوذج الدراسـة، ومل تـدرس صـفحات متخصصـة يف الصـحة، إضـافة القتصـارها  ثنايا

علـى صـحيفة واحـدة، فيمــا يهـدف البحـث احلـايل إىل دراســة مجيـع الصـفحات املتخصصــة يف 
  .الصحة يف الصحف اليومية السعودية، إضافة إىل اختالف بيئة الدراسة

 ً   :الدراسات األجنبية: ثانيا

 :)٢٢()Skinger, Eleanor, 1990(دراسة إلينور سنجر  -١

حبثـــت الدراســـة دقـــة التقـــارير الصـــحفية الـــيت يكتبهـــا الصـــحفيون بالتعـــاون مـــع العلمـــاء 
حول املخاطر الصحية كنموذج للموضـوعات العلميـة، إذ قـام الباحـث بتحليـل عينـات صـغرية 

يـة مثـل العينات عشوائيًا من الصحف احمللتلك ومت اختيار . لقصص جديدة منشورة يف أحباث
ـــالت اإلخباريـــة مثـــل "نيويـــورك دايلـــي نيـــوز"، "نيويـــورك تـــاميز" ، "نيوزويـــك"، "التـــامي"، ومـــن ا

الت موجهة لفئات خاصة مثل    ".جورنال"إضافة 

وكــان مـــن أهـــم نتائجهـــا تكـــرار األخطـــاء الـــيت تنـــتج بســـبب احلـــذف يف كتابـــة التقـــارير 
أو نتــائج مهمــة أكثــر مــن أخطــاء  العلميــة، كحــذف مجلــة مؤهلــة، أو حــذف تفاصــيل الطــرق،

إضافة إىل أن املوضوعات العلمية املنشـورة بالصـحف العامـة . إطالق التصاريح غري الصحيحة
ــا أكثــر وضــوحًا وأقــل  ،واحليويــة ،والدقــة ،تتســم يف العــادة بالتبســيط والســهولة يف القــراءة، وأ

                                                             
(22) Singer, Eleanor. A question of Accuracy: How Journalists and Scientists Report 
Research on Hazards. Journal of Communication. Vol. 40. (4), Autumn, 1990, PP. 
102-116. 



الدراســة علــى احلاجــة  وأكــدت. غموضـًا مــن مثيلتهــا الــيت تنشــر بالصــحف العلميــة املتخصصــة
  .للتدريب اإلعالمي يف هذا الشأن

النتــائج تؤكــد علــى ضــرورة تقــدمي املعلومــات الصــحية وشــرحها  لــكويــرى الباحــث أن ت
بأبعادهــا املختلفــة بالشــكل الــذي جيعلهــا مفهومــة مــن عامــة القــراء غــري منفــرة هلــم وذلــك عنــد 

تـأثري التـدخل باحلـذف علـى التقـارير  إضـافة ملـا تؤكـده الدراسـة مـن. تناوهلا يف الصـحف العامـة
ــا مبنيــة علــى جتــارب معمليــة ال علــى آراء  الــذي يــنعكس بالســلب علــى مصــداقيتها خاصــة أ

ويف مـدار البحـث احلـايل سـيقوم الباحـث بـالتحقق مـن مثـل مـا توصـلت . وانطباعات شخصية
ة اليوميـة إليه تلك الدراسة على مستوى الصفحات الصحية املتخصصـة يف الصـحافة السـعودي

ومــدى جناحهــا يف عــرض وتنــاول القضــايا واملوضــوعات الصــحية بطريقــة ميســرة تفــي بــالغرض 
  .دون اإلخالل باملضمون، مما يسهم يف نشر املعرفة الصحية

 :)٢٣()Hinkle, G. & Elliott(دراسة هينكل واليوت  -٢

ضــمنها حبثــت الدراســة تغطيــة الصــحافة األمريكيــة للمواضــيع واألخبــار العلميــة، ومــن 
املوضـــوعات الطبيـــة، وذلـــك باملقارنـــة بـــني تغطيـــة اجلرائـــد العامـــة وجرائـــد التابلويـــد عـــن طريـــق 

  .استخدام منهج املسح واملنهج املقارن، واالعتماد على أداة حتليل املضمون

ومــــــن النتــــــائج الــــــيت خلصــــــت إليهــــــا الدراســــــة واملرتبطــــــة مبوضــــــوع البحــــــث احلــــــايل أن 
التابلويــد ًا وإقبــاالً مــن مجهــور القــراء، باإلضــافة إىل أن جرائــد املوضـوعات الطبيــة لقيــت اهتمامــ

  .أولت املوضوعات العلمية ومن ضمنها القضايا الصحية أمهية أكثر مقارنة باجلرائد العامة

وتؤكــد نتــائج الدراســة علــى أمهيــة املوضــوعات الطبيــة ومــدى اإلقبــال الــذي جتــده مــن 
ـالت العلميـة املتخصصـة، بـل إن تـوافر مجهور القـراء، خالفـًا ملـا قـد يعتقـد مـن قصـ رها علـى ا

                                                             
(23) Hinkle, G. & Elliott, W. R. "Science Coverage in Three Newspapers and Three 
Super Market Tabloid" Journalism Quarterly. Vol. 69, No. 2, 1989, PP. 353-358. 



البعيـد عـن التعقيـد، واشـتمال تلـك املوضـوعات علـى  الواضـحالطرح املتوازن املتسم باألسـلوب 
املعلومــة الدقيقــة الــيت حيتاجهــا الفــرد العــادي باالعتمــاد علــى أهــل االختصــاص يشــكل عامــل 

الصـحية دة وتعميمهـا، وإثـراء املعرفـة جذب للقـارئ غـري املتخصـص، ممـا يسـهم يف حتقيـق الفائـ
  .وتعميقها يف كافة أبعادها

وعطفًا على نتائج تلك الدراسة فإن مـن أهـداف هـذا البحـث معرفـة وظيفـة الصـحافة 
ا املتخصصــة  العامـة يف نشــر املعرفــة الصــحية، ومــدى حتقـق العمــق املعــريف يف مضــمون صــفحا

 .يف الصحة

اســتخدام : "بعنـوان) Stroman & Seltezer, 1989(دراسـة سـترومان وسـلتزر   - ٣
والـــيت أكـــدت علـــى أن املعلومـــات املرتبطـــة  )٢٤("وســـائل اإلعـــالم والمعرفـــة باإليـــدز
يــــزداد احلصــــول عليهــــا مبتابعـــــة ) AIDS) (اإليـــــدز(بفــــريوس نقــــص املناعــــة املكتســــب 

الصـحف والتلفزيــون، وأوضـحت بــأن الصــحف تعتـرب املصــدر األول للمعرفـة عــن هــذا 
 .املرض

                                                             
(24) Stroman, Carolyn A; & Richard. Seltezer. Mass media use and knowledge of 
AIDS. Journalism Quarterly. Vol. 66(4). 1989, PP. 881-887. 



 :)٢٥()Cummings, 1989(كمنقز   دراسة -٤

هدفت الدراسة إىل حبث منط وأنواع استجابة األمهات ممن لديهن أطفـال صـغار جتـاه 
املعلومــــات الصـــــحية املضـــــادة للتـــــدخني ضـــــمن محلــــة ملكافحـــــة الســـــرطان يف إحـــــدى املنـــــاطق 

ـــة واســـتخدمت احلملـــة الصـــحافة واإلذاعـــة، واعتمـــدت الدراســـة . بالواليـــات املتحـــدة األمريكي
ــــه واآلخــــر ضــــابط، وحــــث الباحــــث : قســــيم املنطقــــة إىل قســــمنيت ــــة في ــــذ احلمل جتــــرييب مت تنفي

اجلمهور املستهدف وهـو األمهـات يف القسـم التجـرييب علـى االتصـال هاتفيـًا باجلمعيـة الوطنيـة 
خلدمات ومعلومات السرطان، فيما مل يـتم تطبيـق ذلـك اإلجـراء علـى القسـم الضـابط، ودلـت 

رتفـــاع عـــدد املكاملـــات الـــيت اســـتقبلها اجلمعيـــة مـــن األمهـــات يف القســـم نتـــائج الدراســـة علـــى ا
التجـرييب للحصــول علـى معلومــات عـن كيفيــة التوقـف عــن التـدخني حيــث بلغـت عشــر أمثــال 

وكانــت هــذه النتــائج علــى مســتوى . عــدد املكاملــات الــواردة مــن األمهــات يف القســم الضــابط
) ٣٤-١٨(ممــن تراوحـت أعمــارهن مـا بــني عمـوم مجهـور املنطقــة، أمـا علــى مسـتوى األمهـات 

ـــواردة مـــ هن يف القســـم نســـنة ولـــديهن أطفـــال صـــغار فقـــد دلـــت النتـــائج أن عـــدد املكاملـــات ال
  .التجرييب زادت بداللة إحصائية عن عدد املكاملات الواردة من األمهات يف القسم الضابط

الصــحية والتوعيــة وتؤكـد نتــائج الدراســة األثــر الواضــح لوســائل اإلعــالم يف نشــر املعرفــة 
باملشــكالت الصــحية وأخطارهــا، وأمهيــة اســتخدام األســلوب الوقــائي يف التعــرض للمشــكالت 
الصحية ومواجهتها، إضافة لتأكيد نتائج الدراسـة علـى جناعـة التجريـب يف احلمـالت التوعويـة 

 . اإلعالمية الصحية

 :)٢٦()Viswanath et al. 1993(دراسة فيسوانث وزمالئه  -٥
                                                             

(25) Cummings, K. Michael. Response to Antismoking Campaign Aimed At Mothers 
with Young Children. Special Issue: Cancer Control. Health Education Research. Vol. 
4. 1989, PP. 429-437. 
(26) Viswanath K. et al. motivation and the Knowledge Gap: Effects of a campaign to 
reduce diet-Yelated cancer risk. Special issue: The role of communication in health 
promotion. Communication Research. Vol. 20(4). pp. 546-563. 



هدفت الدراسة قياس تأثري وسائل اإلعالم على الفجوات املعرفية، باإلضافة لوظيفتهـا 
دوافع بـحيث مت القيام مبسح شامل ملـدة عـام كامـل ملقارنـة جممـوعتني . يف نشر املعرفة الصحية

خمتلفة الكتساب املعلومات املرتبطـة بالنظـام الغـذائي ومـرض السـرطان، وذلـك يف جمتمـع حملـي 
  .توعية صحية ملدة عام كاملتلقى محلة 

وتوصلت الدراسة لنتائج من أمههـا أن مسـتوى املعرفـة مبـرض السـرطان يـرتبط بالعوامـل 
موعة: التالية   .وظيفة املعلومات، مستوى الدافع، مستوى التعليم، وعضوية ا

وتعـــزز تلـــك النتـــائج أثــــر وســـائل اإلعـــالم وتـــربهن علــــى وظيفتهـــا حنـــو زيـــادة املعــــارف 
  .للمتلقنيالصحية 

  :خالصة عرض الدراسات السابقة

  :من استعراض الدراسات السابقة نستخلص جمموعة من املؤشرات  

تعززت قناعة الباحث بأمهية موضوع البحـث وضـرورة القيـام بـه، والسـعي السـتكمال   - ١
جوانب النقص وأوجه القصور يف الدراسات السـابقة، والتأكيـد علـى مـا توصـلت إليـه 

أو تبيان خالفهـا، إضـافة للفوائـد الـيت حتققـت للباحـث واملتمثلـة يف من نتائج ودعمها 
دعم وإثراء اجلانب النظري للبحـث، وإعطـاء الباحـث إضـاءات معرفيـة، زودتـه بـبعض 
ــا يف  األفكــار العلميــة الــيت أســهمت يف توجيــه الدراســة وفــتح آفــاق جديــدة اســتعان 

 .تشكيل األطر العامة هلا

لســـابقة بالصـــفحات املتخصصـــة يف الصـــحة، ســـواء يف مل ختـــتص أي مـــن الدراســـات ا - ٢
اململكــة العربيــة الســعودية أو غريهــا مــن البلــدان، ممــا يؤكــد علــى أمهيــة الدراســة احلاليــة، 

ا  .وضرورة القيام 

العربيـة الـيت تناولـت الصـحافة فقـط، أو تناولتهـا مـع غريهـا  اتأوضـحت نتـائج الدراسـ - ٣
الصحافة ضعيف ومتـدن، مقارنـة بغريهـا مـن  من الوسائل اإلعالمية األخرى، أن تأثري

 .الوسائل، رغم ما متتلكه من ميزات وخصائص ال تتوفر لغريها



أكــدت الدراســات األجنبيــة علــى أن الصــحافة أولــت قضــايا الصــحة عنايتهــا، حيــث  - ٤
واحليويــة، رغــم مــا قــد يعتــور التقــارير الصــحية الــيت  ،اتســمت بالدقــة واليســر يف القــراءة

 .تنشرها من أخطاء كاحلذف، أو جنوحها يف بعض األحيان لإلثارة

" يف معظمها يف بيئة غـري سـعودية، بإسـتثناء دراسـة         أجريت الدراسات السابقة - ٥
 .، لكنها ختتلف عن هدف الدراسة احلالية"العامودي والعويف 

واجلهـد الـذي ميكـن  ،سابقة على أمهية استخدام وسـائل اإلعـالمال أكدت الدراسات  - ٦
، ونشــر املعرفــة  تمــع صــحيًا أن تقــوم بــه يف عمليــة التنميــة، مــن خــالل تثقيــف أفــراد ا

 .الصحية بينهم

أظهرت الدراسات السابقة من خالل نتائجهـا تباينـًا لتـأثري وسـائل اإلعـالم، ووظيفتهـا   - ٧
اء التلفزيــون يف املرتبــة األوىل بينهــا، فيمــا كمصــدر مــن مصــادر املعلومــات، حيــث جــ

جـــاءت الصـــحافة يف مرتبـــة متـــأخرة، وقـــد يكـــون الخـــتالف بيئـــة الدراســـة وجمتمعهـــا، 
 .وزمنها، ونوع عينتها تأثري على نتائجها

ديــــد يف املــــواد الصــــحية يف وســــائل جأكــــدت الدراســــات الســــابقة احلاجــــة امللحــــة للت - ٨
جـل جـذب عـدد أكـرب مـن اجلمهـور، وكــذلك اإلعـالم، وابتكـار أسـاليب مشـوقة مـن أ

تمـع،  الوصول لشرائح متعددة منهم، وإحداث أثر أكرب من خـالل تلمسـها حلاجـة ا
وأن تنبـــع مـــن مشـــكالته األساســـية فيمـــا تطرحـــه مـــن بـــرامج، ومـــا تعاجلـــه مـــن قضـــايا 

 .صحية

معظـم الدراســات قصــرت اهتمامهــا علــى متلقــي الرســالة اإلعالميــة، وخصائصــه، دون  - ٩
ا، إضـــــافة الت ـــــا، خصائصـــــها، مضـــــمو عـــــرض بشـــــكل موســـــع للرســـــالة اإلعالميـــــة ذا

 .باالتصال، وخصائصه، والوسيلة اإلعالمية نفسهاالقائم إلغفاهلا 

بــــالرغم مــــن الفائــــدة املســــتمدة مــــن الدراســــات الســــابقة الــــيت أجريــــت يف بيئــــات غــــري  -١٠
ة بالبيئــة الــيت منهــا، لكنهــا تظــل مرتبطــ ىســعودية، والــدالالت واملؤشــرات الــيت تســتوح

ـــــا مـــــن عالقـــــات ونســـــيج  أجريـــــت فيهـــــا، ورهينـــــة بأوضـــــاعها، ومـــــا يســـــود يف جمتمعا
اجتمــاعي، وسياســـي، واقتصـــادي، ومرتبطـــة أيضـــًا خبصـــائص اجلمهـــور الـــذي أجريـــت 

 .عليه يف تلك البلدان
  :مشكلة البحث  -د 



أكـدت الدراســات الســابقة وغريهـا أمهيــة وســائل اإلعــالم بشـكل عــام والصــحافة علــى   
جـــه اخلصـــوص كمصـــدر مـــن مصـــادر املعرفـــة الصـــحية جلمهـــور املتلقـــني، ولـــذلك فـــإن هـــذه و 

ا  الدراســة تبحــث يف جهــود الصــحافة الســعودية اليوميــة يف نشــر املعرفــة الصــحية عــرب صــفحا
ال الصحي   .املتخصصة يف ا

  :أهداف البحث -هـ
السـعودية بالقضـايا التعرف على أولويات اهتمام الصفحات الصحية يف الصـحافة اليوميـة  - ١

 .الصحية من خالل حتليل مضامينها، والكشف عن وظيفتها يف نشر املعرفة الصحية

معرفــة املوضــوعات الــيت تتناوهلــا الصــفحات الصــحية، ومصــادرها، والكيفيــة الــيت تعــاجل  - ٢
 .ا مضامينها

 .التعرف على القوالب واألشكال الصحفية اليت تستخدمها الصفحات الصحية - ٣

 .السمات اإلخراجية السائدة يف الصفحات الصحية التعرف على - ٤

 .معرفة األسباب والدوافع اليت أدت لظهور الصفحات الصحية، ومراحل تطورها - ٥

  :تساؤالت البحث -و

  :تساؤالت الجانب النظري: أوالً 
 ما وظيفة الصحافة العامة يف نشر املعرفة املتخصصة؟ - ١

 الصحية؟ما وظيفة الصحافة العامة يف نشر املعرفة  - ٢

 ما طبيعة حترير الصفحات الصحية املتخصصة يف الصحافة العامة؟ - ٣

 خراج الصفحات الصحية املتخصصة يف الصحف العامة؟إما طبيعة  - ٤

 .ما مراحل نشأة وتطور الصفحات الصحية املتخصصة يف الصحافة السعودية العامة - ٥

 ً   :تساؤالت الجانب التطبيقي: ثانيا
 :تساؤالت خاصة بالمعرفة الصحية  -أ 

 ما حجم املادة الصحية املقدمة يف الصفحات الصحية؟ - ١

 ما االهتمامات الصحية يف مضمون الصحف عينة البحث؟ - ٢



 ما وظيفة املواد الصحية املقدمة يف الصفحات الصحية يف نشر املعرفة الصحية؟ - ٣

 ما مدى حتقق العمق املعريف يف مضمون الصفحات الصحية عينة البحث؟ - ٤

 :الصفحات الصحيةتساؤالت خاصة بتحرير   -ب 

  ما املنطلقات اليت يف وضوئها تتم معاجلة املواد الصحية املقدمة يف الصفحات الصحية؟ - ١
  ما النطاق اجلغرايف املتحقق يف مضمون الصفحات الصحية؟ - ٢
  ما مرجع املعلومة املتضمنة يف املواد الصحية؟ - ٣
 ما املصادر اليت تعتمد عليها الصفحات الصحية؟ - ٤

  ملستخدمة يف حترير مضمون الصفحات الصحية؟ما األشكال الصحفية ا - ٥
 :تساؤالت تتعلق بإخراج الصفحات الصحية  - ج 

  ما العناصر الطباعية املستخدمة يف الصفحات الصحية؟ - ١
  ما أساليب اإلبراز املستخدمة يف الصفحات الصحية؟ - ٢



 ً   :منهج البحث: ثانيا

 :نوع البحث  - أ 

الصــــفحات يعــــد البحــــث مــــن البحــــوث الوصــــفية، حيــــث يســــتهدف وصــــف وحتليــــل 
  .الصحية املتخصصة يف الصحف السعودية اليومية، وبيان طبيعتها

يعتــرب جهــداً علميــًا منظمــًا للحصــول "وســوف يســتخدم الباحــث مــنهج املســح الــذي 
، ومـن خاللـه سـوف يقـوم )٢٧("على بيانـات ومعلومـات وأوصـاف عـن الظـاهرة موضـع البحـث
 .ف اليومية السعوديةالباحث مبسح مجيع الصفحات الصحية املتخصصة يف الصح

 :بيانات البحث وأدواته  -ب 

  :سيتم احلصول على مادة الدراسة من املعلومات والبيانات بالطرق التالية

يف اجلــزء النظــري مــن البحــث ســيتم اللجــوء إىل مجــع البيانــات واملعلومــات باالســتفادة  - ١
ســـــات مــــن اإلنتــــاج العلمـــــي املــــرتبط مبوضـــــوعه، واملتمثــــل يف املراجـــــع واألحبــــاث والدرا

 .املتخصصة وغريها، وتوظيفه مبا حيقق الفائدة منه، ومبا خيدم هدف البحث

يف اجلــــزء التطبيقــــي مــــن البحــــث ســــيتم احلصــــول علــــى البيانــــات واملعلومــــات بواســــطة  - ٢
اســـتمارة حتليـــل املضــــمون الـــيت مـــن خالهلــــا يـــتم حتليـــل حمتــــوى ومضـــمون الصــــفحات 

ا، الصــحية يف عينــة البحــث مــن أجــل حتديــد خصائصــها، ومس ــا، ومعرفــة موضــوعا ا
ا اإلخراجية  .ومضامينها، وقوالبها الصحفية، ومعرفة مسا

                                                             
 .١٤٧، ص)م١٩٩٩، ٣عامل الكتب، ط: القاهرة(، حبوث اإلعالممسري حسني،  )١(



 ً  :تقسيمات البحث: ثالثا

  :المقدمة المنهجية
  :مقدمة البحث: أوالً 

  أسباب االختيار  -ب   موضوع البحث وأمهيته  - أ 
  مشكلة البحث  - د   الدراسات السابقة  -ج 

  تساؤالت البحث -و  أهداف البحث -هـ
 ً   :البحثمنهج : ثانيا

 .نوع البحث  - أ 
 .بيانات البحث وأدواته  -ب 

 ً   :تقسيمات البحث: ثالثا

  :اإلطار النظري: الفصل األول
  .وظيفة الصحافة اليومية يف نشر املعرفة الصحية: املبحث األول  

  .حترير الصفحات الصحية املتخصصة يف الصحافة العامة: املبحث الثاين  

  .املتخصصة يف الصحافة العامةإخراج الصفحات الصحية : املبحث الثالث  

الصـــــفحات الصـــــحية املتخصصـــــة يف الصـــــحافة اليوميـــــة الســـــعودية، : املبحـــــث الرابـــــع
ا، وتطورها   .نشأ

  :الدراسة التطبيقية: الفصل الثاني
  .إجراءات الدراسة التحليلية: املبحث األول  

  .نتائج الدراسة التحليلية: املبحث الثاين  

  .الدراسة التحليلية والتوصيات مناقشة نتائج: املبحث الثالث

  املراجع 



  :املالحق

 .استمارة حتليل املضمون والتعريفات اإلجرائية لفئات التحليل - ١
 .األعداد اخلاضعة للدراسة - ٢
  .عينة من اإلصدارات الصحية بالصحف اليومية السعودية - ٣

 


