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 شكر وتقدير
 

ياسين الشين علـى    / إلى أستاذي الفاضل الدكتور     يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير      
سـتكمال هـذه    اة من   متابعتي حتى المراحل األخير   جميع الجهود التي قام بها في       

 . له موفور الصحة الرسالة متمنياً
 المـولى   ئالًستشاره في تحقيق هذه الرسالة سا     اإلى جميع من ساهم معي برأي أو        و

 . منها مثلى في تحقيق الغاية ستفادةًا و نافعاًسهاماًإعز وجل أن يكون فيها 
 بالموافقـة   ي على تفضله   سليمان الشمر  /سعادة الدكتور كما أخص بالشكر الجزيل     

 .  لإلشراف على هذه الرسالة بصورتها النهائية
 ،،،     تمنياً للجميع التوفيق وسداد الخطام
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تصال  في هذا العصر الذي اكتسب مالمحه من تنوع تقنية اإلسائل اإلعالم تعاظم دور و
 وتحدث تأثيرها االجتماعي فاعالً داخل وحدات التيار  تشكل حضوراًهاوتطورها بما جعل

  في مفردات كل وحدة بدءاً بالفرد ومروراً باألسرة والمجتمع وانتهاًءيأو السلباإليجابي 
 .الدوليبالمجتمع 

مكانات وسائل اإلعالم سواء من حيث  في تقنيات وإ ملحوظاًر الحالي تقدماًويشهد العص
  ولهذا ،وسيلةمكانات كل  إلاًالفاعلية أو سهولة االستخدام ومدى تأثيرها على المتلقي وفق

 نتوقع منها دوراً حيوياً وملموساً نانإفمكانات هذه الوسائل  هذا التطور التقني في إإزاءو
 من  ومختلفٍةٍة متعدد في الوصول إلى فئاٍت لقدرتهاوالتثقيف نظراًمجال التوعية في 

يين البشر مما قيادة برامج التوعية المنظمة من خالل بثها في وقت واحد ولمالالمجتمع و
 وثقافياً مع بعضه البعض وتحقيق أهداف  ربط المجتمع صحياً واجتماعياًيمكنها من

 وتعزيز القيم والثوابت في المجتمع والتنسيق تحديد األولويات االجتماعية للعمل ودعم
 . المتماثلةوالتعاون مع المؤسسات ذات األهداف 

 الموجهة  قصوى في حياة األفراد والمجتمعات وخاصةً ولما للتثقيف الصحي من أهميٍة
لفئة المرأة بحكم ارتباطها القوي والتصاقها بمفاهيم هذا الجانب من التثقيف كان لزاماً أن 

 على ماهية الدور الحقيقي الذي تقوم به الوسائل اإلعالمية في مجال التثقيف نتعرف
الصحي للمرأة السعودية من خالل البحث بأسلوب علمي عن ترتيب هذه الوسائل 

  لها ومدى االستفادة منها كمصادر إعالمية للتثقيف الصحي وأنماط االستخدام والمتابعة
 .في اكتساب السلوك الصحي السليم 

كي تتحقق اإلجابة على هذه التساؤالت تأتي هذه الدراسة التي يأمل الباحث من خاللها ول
 بحياة وصحة المرأة السعودية  مساٍس ذي مهٍمأن يكون قد وفق في التطرق لجانٍب

 . في مسيرة التطور والنماء التي تعيشها المملكة العربية السعودية  هامٍةكشريحٍة
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 : الدراسةملخص
 وأصـبح ألنواعهـا      كبيـراً  عصر الحديث دور وسائل اإلعالم تزايداً     تزايد في ال  

من خالل تنميـة مسـتوى     في حياة األفراد وتأثيٌر وملموٌس واضٌحالمتعددة دوٌر

 ، الوعي لديهم وزيادة معلوماتهم وتطلعاتهم سواء كان هذا التأثير سلباً أو إيجابـاً            

االرتقاء بفكر  لتثقيف و ل التوعية وا  وهذا يعني أننا نتوقع منها دوراً ملموساً في مجا        

   .اإلنسان ووعيه الثقافي واالجتماعي والصحي

همية وجدوى مشاركة وسائل اإلعالم في نشر التثقيـف الصـحي وإرسـاء              وأل

 لوسائل اإلعالم واألكثر أهميـة       للمرأة باعتبارها من أكثر الفئات تعرضاً      ائمهدع

  تأتي هذه الدراسـة    الصحيتثقيف  من شرائح المجتمع في تنمية وغرس مفاهيم ال       

هذه الوسائل اإلعالمية في التثقيف الصـحي للمـرأة    دورلنتعرف من خاللها على     

   .السعودية

ختار الباحث أحياء مدينة الرياض حسب تقسيمها الجغرافي المعتمـد مـن             وقد ا 

 من أجل التعرف على هـذه        لتطبيق الدراسة الميدانية   كاٍنأمانة مدينة الرياض كم   

ف الصحي لديها ومدى متابعتها واالستفادة منها       سائل اإلعالمية كمصادر للتثقي   الو

ستخدام ومستوى الوعي الصحي لديها واتجاهاتها لهذا الدور        والعالقة بين مدى اال   

لديموغرافية بالثقافة الصـحية    في عملية التثقيف الصحي والعالقة بين المتغيرات ا       

 .ستخدام لهذه الوسائل واال
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      التي تعتمد على استخدام منهج     الوصفية هذه الدراسة إلى مجال الدراسات       نتميتو       
 م اختيـار عينـةٍ    تحيث  ،  بمدينة الرياض    السعوديات نساءلمسح بالعينة على مجتمع ال    ا

 وفقـاً ) أحيـاء شـعبية      ، ةأحياء متوسط  ، ة راقي أحياء( حياء مدينة الرياض    أل ممثلٍة
بحيث مثل كل نوع بحي واحـد وبهـذا         لفة ونوع السكن    نخفاض تك لمستوى ارتفاع أو ا   

 الباحـث بـإجراء     وقـام ، أحياء   ) ٣( فيها الدراسة ثالثة     ت األحياء التي جر   عدديكون  
وبهذا يكـون   ، ) مرأة  ا ١٥٠( قوامها    من كل حيٍ   وائيٍة عش  الميدانية على عينةٍ   الدراسة

   .الجنسية سعودية مرأةًا )٤٥٠(ن يدراسة أربعمائة وخمس الن عليهت عدد من جرجماليإ
 :إلى العديد من النتائج من أهمها وقد توصلت الدراسة 

جـاءت   ترتيب مصادر التثقيف الصحي كما تراه المـرأة السـعودية            عند -
، وفـي المرتبـة الثانيـة التلفزيـون         ولى   األ المجالت الطبية في المرتبه   

ـ  ، ثـم   اإلذاعـة ، ثم    بأنواعه، وفي المرتبة الثالثة الصحافة      ت و  اإلنترن
  .الفيديو

 متابعـة الصـحف فـي       ت جاء اإلعالم لوسائل   المتابعةفيما يتعلق بمدى     -
من حيـث مسـتوى      و ، التلفزيون ثم المجالت الصحية   ولى ثم   المرتبة األ 

 الموضة  مية األخرى جاءت  متابعة مواد التثقيف الصحي بين المواد اإلعال      
رتبة الثانية األخبار الفنيـة،      وفي الم  إلعالمية متابعةً والمطبخ أكثر المواد ا   

، وفي المرتبة الرابعة البـرامج المنوعـة،         وفي المرتبة الثالثة اإلعالنات   
 .خامسة األخبار الصحية وفي المرتبة ال

 الصحي   وجود اختالف في االستفادة من وسائل اإلعالم في مجال التثقيف          -
لتي تمـت    من القيم الصحية ا    اً هناك عدد  بين وسيلة إعالمية وأخرى وأن    
  . التوعية الصحية  نشرها من خالل االستفادة من وسائل اإلعالم في

من حيث مجاالت اإلشباع المتحقق من متابعة وسائل اإلعالم في مجـال             -
 في المرتبة األولـى    التنبه لخطورة أمراض األطفال       جاء لتثقيف الصحي   ا
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فـي  األولية   توعية األطفال في المرتبة الثانية ثم فهم اإلسعافات           مجال ثم
  . جداً من اإلشباع عاليةًوقد حققت جميعها نسبةً المرتبة الثالثة

الوعي الصحي  زيادة   وجود عالقة بين استخدام مصادر التثقيف الصحي و        -
كلما زادت متابعة مصادر التثقيف الصحي      وجد أنه   للمرأة السعودية حيث    

 . زاد الوعي الصحي لديها 

أة السعودية لدور وسـائل اإلعـالم فـي         فيما يتعلق برأي واتجاهات المر     -
، وفـي     في المرتبـة األولـى     ت المجالت الطبية    التثقيف الصحي  جاء   

، وفـي المرتبـة الثالثـة الصـحافة          المرتبة الثانية التلفزيون السـعودي    
السعودية، وفي المرتبة الرابعة الفيديو، وفي المرتبة الخامسـة اإلذاعـة           

 . السعودية 

المتغيرات الديموغرافية واستخدام وسـائل اإلعـالم        بين   أن هناك عالقةً   -
 .للتثقيف الصحي 

 من قبل المرأة السعودية  مقبولةً ورغبةًاًوبشكل عام فقد لمس الباحث أن هناك توجه
ستفادة من وسائل اإلعالم في مجال التثقيف الصحي وأن جميع المؤشرات ستساعد في لال

لمقروءة أو ائل اإلعالم سواء المرئية أو ا مع التوجهات القوية لوستحقيق ذلك خصوصاً
من منطلق التفهم هتمام بالمواد اإلعالمية الطبية والصحية المسموعة في تكثيف اال

 .لدورها الحيوي في مجال التثقيف الصحي لجميع شرائح المجتمع ومنها المرأة 
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 الفصل األول

 مدخل إلى الدراسة

 وأهميتها موضوع الدراسة :أوال

 ،ودوالً نسعى جميعاً لتحقيقه أفراداً ومجتمعـات         واجتماعيٌ  إنسانيٌ الصحة مطلبٌ  

ة التي تسعى المجتمعات لتحقيقها فـي سـبيل         هداف الرئيس لصحة السليمة أحد األ   وتعد ا 

إحدى أهم المعايير الرئيسة التي تضعها المنظمـات        هي  و ية اجتماعية شاملة ،   توفير تنم 

 . المجتمعاتوالهيئات الدولية لتحديد درجة الرفاه االجتماعي ألي من 

لذي تبنته منظمـة    اذلك    أكثرها انتشاراً وشمولية    وهناك أكثر من تعريف للصحة ولعل     

 ال  واجتماعيـاً،  وعقليـاً     من اكتمال السالمة بدنياً    الصحة هي حالةٌ  "الصحة العالمية بأن    

  )١: ٢٠٠١ األساسية،منظمة الصحة العالمية، الوثائق " (مجرد انعدام المرض أو العجز

 من التكامـل    الصحة ليست مجرد الخلو من المرض وإنما هي حالةٌ        ( وفي تعريف آخر    

جسـمه  ،  ككـل    اإلنسانوهذا يعني أنها تتناول     "ي والنفسي والعقلي واالجتماعي     الجسد

ونفسه وعقله، كما تهتم بعالقة اإلنسان بالمجتمع الذي يحيط به ومـدى تالؤمـه معـه                

  .)٧: ١٤١٦ السباعي،(

حالة من اكتمال السالمة بدنياً وعقلياً واجتماعياً مما يمكن الفرد          " وفي تعريف آخر هي     

 خوجـة، (" ه من العمل واإلنتاج وليست فقط الخلو من األمـراض والعاهـات             ومجتمع

٩: ٢٠٠١( . 

وانطالقاً من األهمية الكبرى للصحة، فقد أنشأت هيئة األمـم المتحـدة منظمـة                

م كوكالة متخصصة بهدف أن تصل جميع الشعوب إلـى          ١٩٤٦الصحة العالمية في عام     
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شـراف علـى البـرامج      مسؤولية اإل كن على أساس أن تتولى      أرفع مستوى صحي مم   

 الصحية المطبقة على مستوى العالم، ودعم تلك البرامج في الدول الناميـة، خصوصـاً             

المتعلقة بالوقاية من األمراض، باعتبارها من الجوانب المؤثرة في المحافظة على صحة            

 بـل   بالتكوين الجسماني لإلنسان ،    فقط   فالكثير من أسباب المرض ليست مرتبطةً     . البشر

، وكـذلك باألسـرة       بالمحيط الذي يعيش فيه الفـرد       وثيقاً  اتصاالً ن الكثير منها متصلٌ   إ

 لتحقيق ل وسيلٍةوهو ما يعرف بمفهوم الرعاية الصحية األولية الذي يعد أفض ، والمجتمع

 .هدف الصحة للجميع 

 مع منظمة   وقد نادى مؤتمر آلماآتا العالمي الذي نظمته منظمة الصحة العالمية باالشتراك          

بأن تكون  ) سابقا( م باالتحاد السوفيتي     ١٩٧٨في عام   ) اليونيسيف(األمم المتحدة للطفولة    

 تعنى أوالً بتحسين صحة الناس وتطويرها ووقايتهم من          متكاملةً الخدمات الصحية شاملةً  

كما حدد المـؤتمر    . األمراض وتقديم العالج لمن يحتاج إليه وتأهيل المصابين والمعاقين        

 من ثمانية عناصر تعتبر الحد األدنى من مجموعة الخدمات المتكاملة التي             إرشاديةً مةًقائ

تقدم للمواطنين أولها التوعية والتثقيف الصحي لألفراد وللمجتمع عن مشاكلهم الصـحية            

 ) ٣ : مرجع سابقخوجة ،(واالجتماعية 

  

مسـاعدة   ل أحد العوامـل المهمـة    و ثقيف الصحي أداة لتعزيز الصحة       الت وكون 

 . فراد والمجتمعات   حجر الزاوية في التغيير اإليجابي لسلوك األ       و اإلنسان على التمتع بها   

 باالتجاه نحـو التثقيـف      واتها الصحية وقد تأكد ذلك حينما بدأت المجتمعات المتقدمة خط       

الصحي لشعورها أن تحقيق الصحة للجميع يرتكز على اإلعالم الصحي قبـل اعتمـاده              
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طبي، وكان ذلك نتيجة للتكاليف العالجية الباهظة التي يواجهها المرضى،          على اإلنجاز ال  

ودأب الحكومات على استنباط وسائل حديثة لتخفيض التكلفة، وترشيد اإلنفاق في المجال            

 ممـا أدى إلـى      اتية وسـلوك األفـراد     في األنماط الحي    إلى حدوث تغييرٍ   الطبي، إضافةً 

ة الوفيـات    وما ينتج عنها من ازدياد نسب      باألمراضصابة  االزدياد المتعاظم في نسبة اإل    

  األسلوب الوقائي في الرعاية الصحية وخاصـةً   واإلعاقات، مما زاد الحاجه إلى استخدام     

التثقيف الصحي، حيث عرفه المؤتمر الدولي للطب الوقائي المنعقد بالواليـات المتحـدة             

  وممارسـاتٍ  بني نمط حياةٍ  عملية إعالم وحث الناس على ت     "م بأنه   ١٩٧٧األمريكية عام   

 دائمة، وكذلك إدخال تغييرات في البيئة حسب الحاجة من أجل تسهيل هذا الهدف،         صحيٍة

 ". من أجل نفس الغرض وبحوٍث مهنيٍةوإجراء تدريباٍت

وهذا يعني أن التثقيف الصحي يختص بتغيير وجهات نظر الفرد والمجموعة وسـلوكهم             

 -: رئيسة هيأهداٍف ثالثة وله. ين المستوى الصحيلتحس

 . توجيه األشخاص الكتساب المعلومات الصحية -١

 . حث األشخاص على تغيير مفاهيمهم الصحية -٢

:  ١٩٩٢المـزروع ،    . ( السلوك السليم المرغـوب فيـه      تباعتوجيه األشخاص ال   -٣

١٠٣(  . 

  القيام بها وعليه ال بد من      يتوقع من وسائل اإلعالم    المهام التي    التثقيف إحدى وتعد عملية   

 الصحية فهـي  التركيز على هذه الوسائل لنشر التثقيف الصحي وجذب االنتباه للمشكالت           

 .  المجتمعحداث التوعية والتثقيف في ذات الفرد ومن ثم في على إقادرةٌ
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 أفراد المجتمـع بالمعلومـات الصـحية        لة اإلعالمية تتضمن القيام بتزويد     فمهمة الوسي 

إلقناعية من أجل أن يقوم األفراد بتغييـر اتجاهـاتهم          ، ثم توظيف األساليب ا    السليمة أوالً 

 . تتفق والمعلومات الصحية السليمة المقدمة لهم  جديدٍة سلوكيٍةوسلوكياتهم لتبني أنماٍط

 التلفزيـون    وعلى الرغم من أهمية التثقيف الصحي ودور وسائل اإلعالم فيه خصوصاً          

كمصادر إعالمية للتثقيف   والفيديو   واإلذاعة والصحافة والمجالت الطبية وشبكة اإلنترنت     

لدراسات اإلعالمية التـي تتنـاول هـذا    اً  ل  ن لم يكن غياب    إ الصحي فقد لمس الباحث قلةً    

الجانب الهام في حياة اإلنسان خاصة الموجهة للمرأة كعضو فاعل وحيوي في المجتمع،             

ن العلوم   بها التثقيف الصحي كعلم م     المتخصصة التي حظي  وذلك للتكامل مع الدراسات     

 . الطبية المساعدة

 دور وسـائل    خاللهـا علـى    تأتي هذه الدراسة المقترحة لنتعرف من        ومن هذا المنطلق  

هذا التوجـه   ب  اإلسهام  وهي محاولة هدفها   السعودية،اإلعالم في التثقيف الصحي للمرأة      

 على مجموعة من التساؤالت المتصلة بهـذا المجـال الهـام            اإلجابةتقديم  والحضاري  

ختار الباحث أحياء مدينة الرياض حسب تقسـيمها         وقد ا  .اإلنسانتبط بصحة وحياة    المر

 . لتطبيق الدراسة الميدانية كمكاٍنالجغرافي المعتمد من أمانة مدينة الرياض 

 كما أن عمل الباحث في مجال العالقات العامة في جمعية الهـالل األحمـر السـعودي      

ل الصحي سوف يساعد كثيراً على إجراء هـذه         بالعم متصلٍه  ذات طبيعةٍ   عامةٍ كمؤسسٍة

 .  الدراسة بالدقة المطلوبة
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 وأهدافها  مشكلة الدراسة :ثانيا

  
 بحياة   مرتبطةً  بالغةً إن لنشر التثقيف الصحي في كافة مجاالته بين أفراد المجتمع أهميةً          

 لديـه    فاإلنسان ال يستطيع المحافظة على صحته، إذا لم تكن          ،اإلنسان وصحته وسالمته  

 فإنه من الضروري بذل الجهـود الجماعيـة         لذا، الثقافة والوعي الصحي الالزمان لذلك    

على كافة المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية، لنشر التثقيف الصحي من خالل توعية            

 . الجمهور، وتدريب المسؤولين، وتنمية شعورهم، وإحساسهم تجاه أهمية التثقيف الصحي

 على اإلنسـان     وفعالٍ  واضحٍ  تستطيع القيام بهذا الدور لما لها من تأثيرٍ        ووسائل اإلعالم 

 بمسئوليته تجـاه     في تثقيف الجمهور وإشعار كل فردٍ       كبيرٌ وسلوكياته، فعليها يقع عبءٌ   

كما تستطيع حث األفراد على التعـاون مـع المؤسسـات           . صحته وصحة من يرعاهم   

 .  يمية والعالميةوالهيئات والمنظمات الصحية المحلية واإلقل

ولكون المرأة السعودية من أكثر فئات المجتمع التصاقاً بمفاهيم التثقيف الصـحي الـذي              

يعني في هذه الدراسة دور الوسيلة اإلعالمية في توفير المعلومـات الصـحية الالزمـة     

 فقد   وإكسابها السلوك الصحي السليم    والضرورية لها من أجل االرتقاء بمستواها الصحي      

إلحساس بأهمية إجراء هذا البحث الذي يستهدف إلى دراسة دور وسائل اإلعـالم             جاء ا 

 :  لتحقيق األهداف التالية ميدانيٍة مسحيٍةالسعودية كدراسٍةفي التثقيف الصحي للمرأة 

 .  التعرف على مصادر التثقيف الصحي للمرأة السعودية -١

 . صحيالالتعرف على مدى متابعة وسائل اإلعالم في مجال التثقيف  -٢
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 . الصحي من وسائل اإلعالم في التثقيف مدى االستفادةالتعرف على   -٣

لسعودية لمصادر التثقيف الصحي ومسـتوى      ين استخدام المرأة ا   معرفة العالقة ب    -٤

  . الصحيوعيها 

دور وسائل اإلعـالم فـي عمليـة        ة رأي واتجاهات المرأة السعودية نحو       معرف  -٥

 .  التثقيف الصحي

متغيرات الديموغرافية بالثقافة الصحية واسـتخدام وسـائل        الكشف عن عالقة ال     -٦

 . اإلعالم من جانب المرأة السعودية

  

 :السابقة  الدراسات :ثالثا

أجريت العديد من الدراسات عن تأثير ودور وسـائل اإلعـالم فـي المجـاالت                

ـ          وقد قام الباحث بمراجعة      تلفةالمخ ته العديد من هذه الدراسات وأكثرها قرباً مـن دراس

 :حيث تم التوصل للدراسات التالية 

 

 : األجنبية الدراسات/  ١

" مصادر معلومات العناية الصحية في الواليات المتحدة األمريكية       " دراسة بعنوان   

فرضية أن وسائل االتصال الجماهيري تأتي في   ب) ١٩٨٧(قام بها كل من ريجان وكولنز       

حيـث  مقارنة بوسائل االتصال الشخصي من      المرتبة التالية من األهمية بالنسبة للمتلقين       

 ٢١٩ وقد طبقت الدراسة على عينة عشوائية بلغـت          ،تزويدهم بمعلومات صحية محددة     
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  ومحطتي تلفزيون عامة وست محطاتٍ     شخصا وشملت منطقة الدراسة ثالث مستشفياتٍ     

 . إذاعية تجارية ومحطتي إذاعة عامة، باإلضافة إلى صحفيتين يوميتين

 صحة فرضية الباحثين حيث جاء األطباء في المركز         الدراسة إلى وصلت    وقد ت 

كأهم مصدر للمعلومات حول خدمات المستشفيات ثم األصدقاء والجيران         %) ٤٤(األول  

ـ        ،%)١٩( أن و، ي المراكـز األخـرى       ثم جاءت الصحف وبقية المصادر اإلتصالية ف

للمعلومات حـول أسـاليب     وسائل اإلعالم كاإلذاعة والتلفزيون لم يعتمد عليها كمصادر         

من مجموع العينة وعلـى     %) ١(العناية الصحية سوى فئة قليلة من المبحوثين تقل عن          

ذلك تم استبعادها من التحليل، وأن مصادر االتصال الشخصي تعد من المصادر الرئيسية     

للحصول على معلومات محددة تتعلق بأحوالهم الصحية وتأتي الصـحف فـي المرتبـة              

 .األهمية يث الثانية من ح

 وسيحاول الباحث في الدراسة الحالية استكشاف ذلك والتعرف علـى مصـادر            

ية التثقيـف   التثقيف الصحي المعتمدة لدى المرأة السعودية ودور وسائل اإلعالم في عمل          

االتفاق أو االختالف مع هذه الدراسة في تحديد ترتيب مصادر المعلومـة            و الصحي لها 

  .حي م كمصدر رئيس للمعلومة الصحية والتثقيف الصالصحية ووضع وسائل اإلعال

 

 : الدراسات العربية / ٢

 

قام ) أثر وسائل اإلعالم على المجتمع السعودي المعاصر        ( دراسة تحت عنوان     •

 أجريت على عدة قـرى ومنـاطق بالمملكـة العربيـة             ) ١٩٧٨(  سراج   بها
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ت الخاطئـة التـي     السعودية للتعرف على أثر وسائل اإلعالم حول بعض العادا        

  .امل مع األمـراض    في التع  شعبيةالدجل والخرافات واألوصاف ال   تعتمد على   

 بين التعرض لوسائل اإلعـالم وانتشـار         قويةً  إلى أن هناك رابطةً    وقد توصلت 

الوعي الصحي بين أفراد العينة بمعنى أن الفئة التي تتعرض لوسائل اإلعـالم             

 العالج القائم على الدجل والخرافات بينما        في شعبيةبغزارة ال تستخدم الوسائل ال    

 وقد استفاد الباحـث     ،أقل من يتعرضون لوسائل اإلعالم بدرجة       يستخدمها أحياناً 

 دور وسـائل    لتعرف علـى  أكيد أهمية دراسته من خالل ا     من هذه الدراسة في ت    

 مـن   اإلعالم في التثقيف الصحي للمرأة السعودية بشكل عام وليس في جزئيـةٍ           

لصحي وبالتالي التعرف على مدى التوافق أو االختالف معها حول أثر           التثقيف ا 

 للمجتمع   هامةٍ وسائل اإلعالم عند التعرض لها من قبل المرأة السعودية كشريحةٍ         

 .الصحي بمفاهيم التثقيف السعودي وأكثر التصاقاً

قام بهـا كـل مـن       "التلفزيون السعودي والتثقيف الصحي     "دراسة تحت عنوان     •

وهي دراسة ميدانية أجريت لمعرفة آثـار مشـاهدة         ) ١٩٩٤(لعمودي  العوفي وا 

التلفزيون في بناء المعرفة الصحية، وقد طبقـت الدراسـة باسـتخدام المـنهج              

 مـن الـذكور     اًمبحوث) ٣٦٠(المسحي واألسلوب الوصفي لعينة عمدية شملت       

واإلناث من المرضى والمراجعين تمثل جميع طبقات المجتمع السعودي من سبع           

مستشفيات حكومية وخاصة في مدينة الرياض، بهدف محاولة فهم العالقة بـين            

مشاهدة التلفزيون السعودي والمعرفة الصحية لدى المتلقـي، والتعـرف علـى            

اتجاهات ورؤى المتلقي السعودي حول دور التلفزيون السـعودي فـي ثقافتـه             
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د عالقـة   عدم وجـو  :  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها          .الصحية

واضحة بين الوعي الصحي وكثافة التعرض للتلفزيون السعودي رغم شـعبيته           

بين أفراد العينة من حيث كثافة التعرض له عـن بقيـة الوسـائل اإلعالميـة                

وقد جاءت اتجاهات أفراد العينة نحو دور التلفزيون السـعودي فـي            . األخرى

 ليست متساوية فهـي     التوعية الصحية متضاربة كما أن تغطيته لألمور الصحية       

كافية من وجهة نظرهم لبعض األمور الصحية األخرى مثل بث معلومات عـن             

وتم إثبات وجـود عالقـة ارتباطيـة        . الغذاء الصحي السليم والحمية بشكل عام     

 التعليمية منها والصحية وعملية الـوعي       موجبة بين بعض أنواع البرامج خاصةً     

في والعمودي على التلفزيون كإحـدى      وقد ركزت دراسة العو   . والثقافة الصحية 

الوسائل اإلعالمية بينما في الدراسة الحالية سيتم دراسة تـأثير جميـع وسـائل              

حي، وفق مـا    اإلعالم وترتيب أهميتها كمصادر للمعلومة الصحية والتثقيف الص       

 في هذه الدراسة سيتم دراسة المعلومة الصـحية         ه كما أن  ،تراه المرأة السعودية    

لغذاء الصحي والحمية وفي هذا سيتم التأكد من النتيجة التي توصـلت            المتعلقة با 

 ضعف دور التلفزيون في بث معلومات عن الغذاء الصـحي            حول دراسةالإليها  

السليم والحمية بشكل عام، والذي قد يرجعه الباحث إلى وجود عينة من الذكور             

ير الباحث إلى أن    كما يش . في هذه الدراسة والتي عادة ال تهتم بمثل هذه األمور         

ضعف دور التلفزيون السعودي قد يرجع لوجود المنافسة من القنوات الفضـائية            

األخرى في مجال التثقيف الصحي، وكذلك وجود مصادر أخرى للحصول على           

والباحث في دراسته سيتعرف على مصادر المعلومة الصـحية         . المعلومة الطبية 
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ف مع هذه الدراسة فـي معرفـة مـا          وبالتالي سيحدد موقفه باالتفاق أو االختال     

 لـدى المـرأة      في التثقيف الصحي، وما يحظى به من اهتمامٍ        للتلفزيون من دورٍ  

 . السعودية

  

 لماهيـة   ميدانيـةٍ  كدراسـةٍ "مصادر المعلومة للمعرفة الصحية     "دراسة بعنوان    •

 مـن   ثارها في الوعي الصحي في البيئة السعودية قام بها كلٌ         المصادر الطبية وآ  

بهدف التعرف على أهم مصادر التثقيف الصحي في        ) ١٩٩٥(عوفي والعمودي   ال

المجتمع السعودي وعالقتها بعوامل التثقيف الصـحي وقـد طبقـت الدراسـة             

 من الذكور واإلناث من     اً مبحوث ٣٦٠باستخدام المنهج المسحي على عينة بلغت       

صـلت   وقـد تو   ،الريـاض المرضى والمراجعين للمستشفيات الموجودة بمدينة      

 : الدراسة إلى نتائج من أهمها

  تثقيفـيٍ   صـحيٍ   بين ما يراه أفراد عينة البحث من دورٍ        ن هناك اختالفاً كبيراً   إ

 لبعض مصادر التثقيف الصحي في المجتمع السعودي وبين الواقع الفعلـي            كبيٍر

لهذه المصادر وضعف دور وسائل االتصال الجماهيري فـي عمليـة التثقيـف             

لفزيون السعودي بالمركز الثاني والمجالت الطبيـة تلتهـا         الصحي حيث جاء الت   

وعلى النقيض كـان    . كمصادر مهمة في التزود بالمعلومات الصحية بشكل عام       

عالقة بعوامـل التثقيـف     ال ذات   االتصالية كأكثر الوسائل     ضعيفٌ للمجالت دورٌ 

 إلى ضعف دور التلفزيون السعودي فـي        الصحي المختارة في الدراسة مشيرةً    

  عاجلةٍ ٍتلقاءاوقد أوصت الدراسة بأهمية عقد      . لية التثقيف الصحي للمواطن   عم
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بين المهتمين بالتوعية الصحية والقائمين على وسـائل االتصـال الجمـاهيري            

لوضع االستراتيجيات والخطط المناسبة لعملية التثقيف الصحي، وتزويد العاملين         

 االتصـالية مهـارات    والتثقيف الصحي خصوصـاً بال     في مجال الصحة عموماً   

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في التعرف أكثـر علـى مفهـوم              . الالزمة

 أن هذه الدراسة تعد من الدراسات القليلة        المعلومة الصحية وأهميتها، خصوصاً   

ومن هذه الدراسة يمكن التأكد من ضـعف أو قـوة دور           . في المجتمع السعودي  

ة المـرأة السـعودية، والتعـرف علـى         وسائل اإلعالم في التثقيف الصحي لفئ     

 ومدى االستفادة منها في     المصادر التي تستخدمها المرأة السعودية لتثقيفها صحياً      

 . تبني السلوك الصحي السليم

  

 تقييمية لبعض برامج التثقيف الغذائيـة فـي دول الخلـيج            نظرةٌ"دراسة بعنوان    •

مج التثقيف الغذائي في    تتناول مدى تحقيق برا   ) ١٩٩٥(قام بها مصيقر    " العربية

 التأثير الذي أحدثته على معلومات واتجاهات     دول الخليج العربية ألهدافها ومدى      

 .  األفراد  وممارسات

مدى استفادة المترددين على المراكز الصحية مـن        " ومنها الدراسة األولى بعنوان     

" ن  برامج التثقيف الصحي والغذائي والتي تقوم بها وزارة الصـحة فـي البحـري             

 من  ٦٥ من الذكور و   ٦٠ ( شخصا   ١٢٥جريبية من خالل مقابلة     وأجريت كدراسة ت  

اتجاهـاتهم نحـو    من المترددين على المراكز الصحية وقياس معلوماتهم و       )  اإلناث

 أن التلفزيـون هـو أهـم مصـدر          وصلت إلى برامج التثقيف الغذائي والصحي وت    
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ـ  للمعلومات الغذائية يليه الممارسين الصحيين ثم ال        وأن نسـبة    ،الت  صحف والمج

ـ         % ٨١ ي من المبحوثين يشاهدون ويستمعون لبرامج التثقيف الصحي والغذائي الت

    لتثقيف الناس عن الغذاء والصحةنهما أفضل وسيلٍةتبث في التلفزيون أو اإلذاعة وأ

" تقييم برامج التثقيف الغذائي في سلطنة عمان      " بعنوان    ثانيةٍ  كذلك استعرض دراسةٍ  

 عن الحالة الصحية، والغذائية لألسـرة العمانيـة          شاملةٍ وأجريت كدراسةٍ  )١٩٩١(

 من مختلف مناطق سلطنة عمان، واعتمـدت علـى سـؤال            أسرةً) ١٠٢٤(شملت  

البرامج الصحية والغذائية   األمهات عن استخدام وسائل اإلعالم ومدى االستفادة من         

 .هامن المقدمة

لليل تعتبر من أفضل الفترات التي تفضلها        أن فترة ا   :أهمها إلى نتائج من      وتوصلت

 وتعتبر فتـرة الصـباح مـن    ة الظهر، ربة األسرة لمشاهدة التلفزيون يلي ذلك فتر      

أفضل األوقات لالستماع إلى الراديو عند األم العمانية، يلي ذلك فترة الظهيرة، كما             

من األمهات أنهن شاهدن برامج التوعية الصـحية والغذائيـة فـي      % ٦١ تصرح

وقـد اسـتفاد    . لتلفزيون بينما انخفضت نسبة االستماع لتلك البرامج عبر الراديـو         ا

الباحث من هذه الدراسة إلى معرفة مصادر المعلومة الصحية في مجتمعات أخرى            

 والباحث فـي    الدراسة،مشابهة للبيئة السعودية، واالستفادة منها في وضع متغيرات         

عودية عن المرأة الخليجية فـي تـأثير        دراسته يسعى لمعرفة هل تختلف المرأة الس      

وسائل اإلعالم عليها في مجال التثقيف الصحي، والعالقة بـين وسـائل اإلعـالم              

ومصادر التثقيف الصحي لدى المرأة السعودية، كما استفاد الباحث من هذه الدراسة            

 .للدراسةفي صياغة تساؤالت االستبيان 
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حي المدرسي في المملكة العربية      عن التثقيف الص   دراسةٌ " :عنواندراسة تحت    •

 وقدمت الدراسة استكماالً لمتطلبات زمالـة       ،)١٩٩٥(السعودية، قام بها قاضي     

طب األسرة والمجتمع بهدف تقويم مستوى المعرفة الصـحية لطلبـة الصـف             

النهائي من المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدينة الخبر واستقصاء بعض أنـواع           

وجـود ارتبـاط    :  إلى نتائج من أهمهـا      وقد توصلت  .لمتعلق بالصحة السلوك ا 

طردي بين زيادة عدد ساعات مشاهدة التلفزيون والفيديو فـي أيـام األسـبوع              

وقد أوصـت الدراسـة     .  وبين العديد من أنواع السلوك غير الصحي       الدراسية،

 مشاركة وزارة اإلعالم في تخطـيط وتنفيـذ ودعـم           كان من أهمها  بتوصيات  

والباحث استفاد من هذه الدراسة في الجانب       . صحي المدرسي نشاطات التثقيف ال  

النظري لدراسته، ولكن الختالف الفئة المبحوثة بين الدراستين، فلـيس هنـاك            

ليه سوى أن هذه الدراسة تتفق مع ما توصلت إليه إاتفاق يسعى الباحث للوصول     

يد علـى   في التأك ) الزهراني(و  ) العوفي والعامودي (و  ) األمين(دراسة كل من    

ضرورة التخطيط لتطوير دور وسائل األعالم في مجـال التثقيـف الصـحي              

 . وضعف دورها القائم حالياً في هذا المجال

  

المشاركة االجتماعيـة فـي بـرامج الرعايـة         " عن   ) ١٤١٥( دراسة العشير    •

 رب  ١٥٠ حجمهـا    على عينـة    طبقت وقد" الصحية األولية في منطقة نجران      

 بهدف تقصي مدى مشاركة سكان المجتمعـات        ة الشخصية لأسرة بطريقة المقاب  
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أبـرز  عاية الصـحية األوليـة، و     المحلية بمنطقة نجران في برامج وأنشطة الر      

 أن هناك مشـاركةً   :  إلى نتائج من أهمها     وقد توصلت  ،  مظاهر هذه المشاركة  

ما المشاركة هنـاك    المحافظة على الصحة وتحسينها بين     في مجال     قويةً مجتمعيةً

مجال دعم األنشطة الصحية وأن هناك مظـاهر إيجابيـة          لمستوى في   سطة ا متو

لمشاركة المواطنين في مجال الصحة، كنشر الوعي الصحي بين الناس بما فـي       

ذلك محاربة الشعوذة المتعلقة بالصحة، وحضـور أنشـطة التثقيـف الصـحي             

يا ضـا وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة فـي تحليلـة للق          . بالمراكز الصحية 

 التفاق هذه الدراسة فيمـا       كما أن الباحث ونظراً    ،االجتماعية المرتبطة بالصحة    

 واتفاق ذلك مع ما      توصلت إليه من أن للمواطنين دور في نشر الوعي الصحي         

من أن األصـدقاء والجيـران مـن أهـم     ) ريجان وكولنز(توصلت إليه دراسة  

استه لتحديد ذلك علـى     مصادر المعلومة الصحية، لذلك لم يسعى الباحث في در        

 .أة السعودية فقط أفراد المجتمع، بل لتحديده على المر

 

، قام بها الزهراني وآخرون     " دور الصحافة في التثقيف الصحي    " بعنوان   دراسة •

 وقد قاما فيها بتحليل مشاركة الصحف السعودية اليومية في مناسـبتين            )١٩٩٧(

) م١٩٩٦ يوم الصحة العالمي     –م  ١٩٩٥يوم اإليدز العالمي    (صحيتين عالميتين   

بالصـحف المحليـة    الصحفية المنشورة   باستخدام منهج التحليل لمضمون المواد      

. ور لمدة ثالثة شه   ميٍة يو  محليةٍ عن المناسبتين والمراجعة اليومية لثمان صحفٍ     

انخفاض نسبة المـواد الصـحفية الموجهـة        :  إلى نتائج من أهمها    وقد توصلت 



 -٣٠-

المجتمع في اإلدالء بـآرائهم     أفراد   وأن مشاركة    بتين،المناسللتثقيف الصحي في    

 للغاية، وأن معظم موضوعات الحملة الصـحفية        في المناسبات الصحية محدودةٌ   

 حول أنشطة وزارة الصـحة والجهـات األخـرى    المصاحبة للمناسبتين منصبةٌ 

وقد أوصت الدراسة بوجـوب     . بصورة أخبار صحفية وتصريحات للمسئولين      

المؤسسات الصحفية والقطاع الصحي لتمكين العاملين في المجـال         التنسيق بين   

الصحفي من التعرف على أهم المشاكل الصحية حسب تقدير القطاع الصـحي            

كذلك وجهت الدراسة بنشر المزيـد      . والمبني على اإلحصائيات واألسس العلمية    

فـة  من المواد الصحفية التي تؤدي دوراً توعوياً في الحمالت الصـحفية المختل           

كالنداءات الصحية والرسائل التثقيفية والمقاالت العلمية المبسـطة مـع إقامـة            

مساحات أكبر بالصحف آلراء القراء في المجال الصحي كعامل جذب ألفـراد            

 . المجتمع للمواضيع الصحية الهامة

ومن الدراسة الحالية سيمكن التعرف عن مدى ما تحظى به الصحافة من             

 أن العديد من    عودية كمصدر تثقيف صحي لها، خصوصاً     اهتمام لدى المرأة الس   

 في االهتمام باإلعالم الصحي من خالل       الصحف المحلية قد قطعت شوطاً كبيراً     

 . تخصيص الصفحات الطبية التثقيفية

  

تقييم خدمات التوعية والتثقيف الصحي في مراكز الرعاية "دراسة بعنوان  -

 وقد طبقت الدراسة ،)٢٠٠١(ر الصحية األولية بالرياض، قام بها الدغيث

 تشمل كافة المراكز الصحية بالقطاعات الصحية الخمس بمدينة على عينٍة
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 لتقييم وضع خطط للتثقيف الصحي وحصر اً مبحوث٩٤الرياض لعدد 

أنشطة التوعية الصحية والفئات المستهدفة وتنسيق أنشطة التوعية الصحية 

قد  و.بالمركز الصحي مع القطاعات األخرى ومعوقات أنشطة التثقيف

ل، أن أكثر الفئات المستهدفة الحوام:  من أهمهاتوصلت إلى نتائج

 ومن أهم المعوقات نقص الموارد ، ومرضى السكري والضغط واألطفال 

التثقيف الصحي وقلة الوسائل مجال البشرية وإعداد ذوي االختصاص في 

 بعض المراكز  بالتثقيف الصحي من قبلالسمعية والبصرية وعدم االهتمام

 ولم تحدد الدراسة مصادر التثقيف الصحي وتقديم تسهيالت ألنشطته

 . عليه في دراستنا  ما سيتم التركيز ، وهذا قة وسائل اإلعالم به وعال

 

الصحية تفعيل وسائل اإلعالم في مجال التوعية       " عن   )٢٠٠١( دراسة األمين    •

رات تفعيـل دور اإلعـالم       شملت الدراسة العديد من النقاط من أهمها مبر        وقد

خاصة اإلعالم المرئي والمسموع من تربية المجتمع صحياً، وواقع حال البرامج           

اإلعالمية الصحية وعدم كفايتها سواء من حيث الكم أو الكيف، وأن تركيزهـا             

ينصب على توصيل المعلومة وليس على تغيير السلوك الـذي يعتبـر الغايـة              

 وعدم أهلية بعض من يقدمون هذه البرامج فـي          النهائية لعملية التثقيف الصحي،   

عدادها لتحقيـق   ة األطباء والجمعيات العلمية في إ     تلك الوسائل وضرورة مشارك   

وقد أوصت الدراسة بالتركيز على وسائل تغيير السـلوك وتـدريب      . النجاح لها 

وقد استفاد الباحث مـن هـذه       . األطباء واإلعالميين في مجال التثقيف الصحي     
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ي إبراز أهمية دور وسائل األعالم في مجال التوعية الصحية، وهو ما            الدراسة ف 

يؤيد توجه دراستنا ويزيد من أهميتها، كما أن الباحث لم يسعى في دراسته إلى              

 للقناعة بمـا توصـلت إليـه دراسـة          وضع ذلك كأحد تساؤالت الدراسة نظراً     

لت إليه دراسـة    من أهمية تطوير وسائل األعالم، واتفاقها مع ما توص        ) األمين(

من ضعف أداء وسائل األعالم في إيصال المعلومة الطبيـة          ) العوفي والعمودي (

مـن  ) الزهراني(وضرورة تطوير تلك الوسائل، وكذلك ما أشارت إليه دراسة          

األهمية الكبرى للصحافة في التوعية الصحية، لذلك فإن الباحـث ركـز فـي              

وعالقة ذلك على المرأة    ة اإلعالمية   دراسته المقترحة على التأثير المباشر للوسيل     

 .خاصة وأن جميع الدراسات السابقة وجهت ألفراد المجتمع بشكل عامالسعودية 

  

عرض تجربة المملكة لبرنامج التثقيـف      "عن   ) ٢٠٠١( دراسة سالمة    •

وقد طبقت الدراسة كمشـروع تحـت       " الصحي ألمهات األطفال المعاقين   

هـ ثم نقلت التجربـة     ١٤١٤م عام    بمنطقة القصي  جمسمى برنامج بور تا   

إلى المدينة المنورة والباحة، ويشمل األطفال المعاقين منذ الميالد وحتـى           

سن التاسعة من العمر بهدف تثقيف وتـدريب األمهـات وأفـراد أسـر              

وقد . األطفال المعاقين على كيفية العناية بهم ورفع مستوى الوعي لديهم         

لم يتم وضع المعلومـة الصـحية       استفاد الباحث من هذه الدراسة، حيث       

ضمن اهتمام دراسته، لقناعته بما توصلت إليه هذه الدراسة، في تنـوع            

مصادر المعلومة الصحية المتعلقة باألطفال المعاقين، وضرورة االهتمام        
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بهم ورفع مستوى وعي األسرة التي لديها أطفال معاقون لزيادة االهتمام           

 . بهم داخل محيط األسرة

 

حول التوعية الصحية لمرض الجمرة الخبيثة       )  ٢٠٠١(وى  دراسة كسنا  •

تم من خاللها التعرف عن الدور الذي قامت بـه وسـائل            ) االنثراكس  ( 

اإلعالم والعديد من الجهات ذات العالقة في تكريس التوعية الصحية لهذا           

المرض وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عكست تصدر وسائل اإلعـالم           

% ٤٧ئية والمقروءة والمسموعة في القيام بذلك بنسبة        بكافة أشكالها المر  

واحتل اإلنترنت المركز الثاني من اهتمامات الناس في كشـف خفايـا            ، 

المرض بنسـبة   فيما اهتمت القطاعات الصحية ب    ، % ١٥المرض بنسبة   

 أما المراكز الصحية فأبدت اهتماماً    ، قامه المحاضرات   إمن خالل   % ١٣

أما الجامعـات والكليـات     ، % ١٢رض بنسبة    بالتوعية ضد الم   محدوداً

وقد استفاد الباحث مـن هـذه       ، %٩والمدارس فدورها لم يتجاوز نسبة      

الدراسة في التعرف على الدور الذي قامت به وسائل اإلعالم في التوعية            

الصحية لجانب من أحد األمراض الخطيرة وبالتالي التعرف من خـالل           

 منـه   ي بشكل عام وليس جزئيـةً     دراسته على هذا الدور للتثقيف الصح     

 .ومدى التوافق أو االختالف معها 
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 ١١٠٠ شـملت    وقد طبقت الدراسة على عينـةٍ      ) ٢٠٠٢(دراسة الوطن    •

 حول كيفيـة التصـرف       من خالل استطالع آرائهن ميدانياً      سعوديةٍ سيدٍة

السليم عند حدوث أي طارئ أو عارض صحي مفاجئ داخل المنـزل أو      

 شـمل الريـاض والمنطقـة الغربيـة          جغرافيٍ خارجه من خالل توزيعٍ   

والجنوبية والشرقية والشمالية ممن أعمارهن تتراوح بين الرابعة عشـر          

مـن السـعوديات    % ٨٩ وقد توصلت الدراسة إلى أن       ،عاماواألربعين  

 وأن  ،طارئيجهلن قواعد السالمة العامة واإلسعافات األولية عند حدوث         

فـي دورات تثقيفيـة وتدريبيـة       من السيدات السعوديات يرغبن     % ٩٩

للتعرف على وسائل السالمة وكيفية مواجهة المخاطر كذلك اإلسـعافات          

من الحاالت تحولت لدرجة الخطورة بسـبب عـدم         % ٥٨ وأن   ،األولية

من الحوادث تقع   % ٦٥ وأن   ،غيرهمامعرفة المحيطين سواء الوالدين أو      

ل الدفاع المدني   من الحاالت كانت ال تحتاج تدخ     % ٤٩داخل المنزل وأن    

أو سيارات اإلسعاف ولكن عدم الوعي بقواعد السـالمة أو اإلسـعافات            

 سيدة واجهن مخـاطر وحـوادث ولـم         ٨٥٤ وأن   ،ذلكاألولية أدى إلى    

يتمكن من إسعاف الحاالت خاصة المنزلية نتيجة عدم وعيهن ومعرفتهن          

  تقصـيرية فـي     سيدة على وجود نواحٍ    ٩٣٥ اتفقت كما   ،السالمةبقواعد  

المناهج الدراسية والتوعية اإلعالمية في تكثيف الوعي الصحي ووسائل         

 حملت المسؤولية للـدفاع المـدني    سيدة١٦٥ًالسالمة بينما النسبة الباقية    

 وقد استفاد الباحـث     ،الوعي لبث   مؤكدين أن الحمالت السنوية غير كافيةٍ     
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 اإلعالم  من هذه الدراسة في التأكيد على أهمية دراسته لبحث دور وسائل          

 من   بسيطةً  وليس جزئيةً   عامٍ في التثقيف الصحي للمرأة السعودية بشكلٍ     

لسعودية وبالتالي التعرف عـن  التثقيف الصحي المطلوب توجيهه للمرأة ا    

 . معهاهذا الدور ومدى اتفاقه أو اختالفه   علىقرب

 

حول أهمية تثقيف الناس بإمكانية الشفاء مـن         ) ٢٠٠٢(دراسة عبد المحسن     •

ض السرطان حيث أكدت الدراسـة ضـرورة تثقيـف مـريض السـرطان              مر

 بأن السرطان لم يعد ذلك المرض الخطير الذي ال          والمحيطين به وتوعيتهم نفسياً   

شفاء منه بعد أن حقق التطور العلمي الهائل نتائج مبهرة فـي معـدالت الشـفاء                

ـ       ،المرضللعديد من أنواع هذا      ة بكيفيـة    وقد توصلت الدراسة إلى أهمية التوعي

 شأنه شأن بقية األمراض حيث يمكن الشـفاء         التعامل مع المرض على أنه مرضٌ     

 وأن الوقاية تستلزم فـي المقـام األول االكتشـاف           ،منه الوقاية   منه ويمكن أيضاً  

 الفحوصات واألبحاث الدورية مـن أجـل        إلجراءالمبكر للحاالت والسعي الدائم     

 ،الشـفاء  وذلك بهـدف     المبكرة جداً التعرف على بداية هذا المرض في مراحله        

 الباحـث مـن هـذه       استفاد وقد   ،ذلكوالتأكيد على دور الثقافة العامة في تحقيق        

 والدور الـذي     عامٍ الدراسة في تأكيد أهمية دراسته لجانب التثقيف الصحي بشكلٍ        

 .ذلكتقوم به وسائل اإلعالم في تحقيق 
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 الدراسة تساؤالت :رابعا

إلجابة عن التساؤالت المتعلقة بدور وسائل اإلعالم في التثقيـف          ستحاول هذه الدراسة ا   

 : لصحي للمرأة السعودية والتي تتمثل في التساؤالت التاليةا

  

 ما مصادر التثقيف الصحي اإلعالمية للمرأة السعودية ؟  •

 متابعة المرأة السعودية وسائل اإلعالم في مجال التثقيف الصحي ؟ما مدى  •

 ؟ وسائل اإلعالم في التثقيف الصحيمرأة السعودية منما مدى  استفادة ال •

 ما عالقة استخدام المرأة السعودية لمصادر التثقيف الصحي ووعيها الصحي ؟  •

 وسائل اإلعالم في التثقيف الصحي دور رأي أو اتجاهات المرأة السعودية نحو ما  •

وسائل اإلعالم  ما العالقة بين المتغيرات الديموغرافية والثقافة الصحية واستخدام          •

 من جانب المرأة السعودية ؟ 

 

 الدراسة  مفاهيم :خامسا
  

 ومن هـذا المنطـق      الدراسةهناك عدة مفاهيم يتكرر استخدامها على امتداد هذه          

 . الدراسةسنعرض فيما يلي التعريفات العلمية واإلجرائية ألهم المفاهيم المستخدمة في 

  :الدورمفهوم 

في لها   التي دخلت لغتنا عن طريق الترجمة، وال وجود           من الكلمات  )دور( كلمة   

 والدور مفهـوم    ،)١٠:  ١٩٩٧ الشنقيطي،( معاجم اللغة بالمعنى الذي تستخدم فيه حالياً      
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 استعارته الكثير من العلوم من      يشير إلى نمط من الفعل المتوقع وهو في األصل مصطلحٌ         

 نمـطٌ "  ما، كما عرف بأنه    دي دوراً  القناع الذي يرتديه الممثل ليؤ     :ويعنيالمسرح  خالل  

 في ضوء    يتحدد بما يجب أن يؤديه من نشاطٍ        معينٍ للسلوك المتوقع من الفرد في موقفٍ     

  . )٨٩ :١٩٩١جوهر، " (الثقافة السائدة في الكيان االجتماعي 

 من الوظائف    وهذا يعني أننا نتوقع من اإلعالم بوسائله المتعددة أن يقوم بأداء مجموعةٍ            

  من شأنها أن تحكم في النهاية وضعاً        من معايير سلوكية وقواعد معينةٍ      تنطلق عادةً  التي

  . للمجتمع في البنيان االجتماعي معيناً

ومفهوم الدور إجرائياً في هذه الدراسة يعني المهام والمسؤوليات التي تقوم بهـا              

علومـة الصـحية    الوسيلة اإلعالمية تجاه التثقيف الصحي للمرأة السعودية وإيصـال الم         

 السليمة التي تستطيع من خاللها االستفادة من هذه المعلومة الصحية في اكتساب سـلوكٍ             

 .  سليٍمصحٍي

  

 :التثقيف الصحيمفهوم 
   

 قدم حضارة اإلنسان، فقد وجد الحكماء واألطباء         قديمةً عد التثقيف الصحي فكرةً   ي 

مداواة المرضي، وكانـت    في مختلف العصور أن المطلوب هو حفظ الصحة وليس فقط           

 ب والمسلمين الذين كان لهم إسـهامٌ      بداياته ملموسة في كتابات األولين من األطباء العر       

 في تطوير الطب وفي جمعه من مختلف المصادر واإلضافة إليـه، فقـد حملـت                كبيٌر
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 مرجـع   السـباعي ،  ( .كتاباتهم بالكثير مما يمكن اعتباره من أساسيات التثقيف الصحي        

 . ) ٨: سابق 

العملية "وعرفه زهير السباعي وهو أحد أشهر المتخصصين في هذا المجال بأنه             

المعرفة ) األفراد والمجتمعات (التي نستخدم فيها وسائل التعليم واالتصال لكي ننقل للناس          

حيال الوقاية من األمراض وعالجها، بحيث يمكنهم اسـتخدام هـذه المعرفـة لتطـوير               

 ". تهمم وصحة أسرهم ومجتمعاصحته

 بأنه ذلك الجزء من الرعاية الصحية الذي يعني بتحسين السلوك الصحي،            كما تم تعريفه  

وبأنه عملية تربوية يستخدم فيها مزيج من الخبرات التعليمية المخططة لتيسـير التبنـي              

 .  اإلداري للسلوكيات المعززة لصحة األفراد والجماعات والمجتمع

 الدراسة يعني المعلومات الصحية السليمة التي       والتثقيف الصحي إجرائياً في هذه     

تتلقاها المرأة السعودية من خالل وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقـروءة حـول             

 األولية  اتمدى الوعي بأهمية النظافة الشخصية والرياضة وممارستها واإللمام باإلسعاف        

عة والخطيـرة والتغذيـة     والرضاعة الطبيعية وصحة الطفل والوقاية من األمراض الشائ       

السليمة وغيرها من الموضوعات الخاصة بصحة المـرأة والطفـل واألسـرة ومـدى              

 .  سليٍم صحٍياالستفادة منها في اكتساب سلوٍك
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 لدراسةا ة نظري: سادسا
 

  يشير إلى أن اإلنسان يستخدم وسائل اإلعالم بشكلٍ         نظريٍ تنطلق هذه الدراسة من أساسٍ    

 وهو ما يتسق مع نظرية االستخدامات واإلشباعات         معينةٍ وإشباعاٍت  لتحقيق رغباتٍ  عاٍم

 لكونها نقلت مركز االهتمام مـن الرسـالة          في مجال اإلعالم نظراً    التي تعد نقطة تحولٍ   

 أن الجمهور يستخدم وسائل اإلعالم      االعتبار في    إلى الجمهور واضعةً   باالتصالوالقائم  

  (Sevrin and Tankard ,1979)  لتحقيق أهدافه

وفي هذا السياق أكدت العديد من الدراسات أهمية تأثير اتجاهات الجمهور نحو الوسـيلة              

وإشباعاتهم حيث أن نظرة الجمهور للوسيلة تفرض نوع الدافع الذي يسـعى الشـخص              

أن من يعتقدون أن التلفزيون يعكس الواقـع   )  Palmgreen , 1997(  إلشباعه ويؤكد

كمـا  ،  للحصول على المعلومات عن الحياة من خالل ما يقدمه           هم أكثر المعتمدين عليه   

أن من يشاهدون التلفزيون للحصـول علـى    )  Greenberg  , 1974( أكد جرينبرج 

 بأهمية المضمون الذي يقدمه أكثر من غيره من الوسـائل            كبيرٌ المعلومات لديهم اعتقادٌ  

 .األخرى 

نظر إلى العالقة بـين وسـائل اإلعـالم          تحاول هذه النظرية أن ت     وبمعنى أكثر شموليةً  

 على هذه النظرية ليست وسائل اإلعالم هي التـي تحـدد             فبناءً  مختلفٍ والجمهور بشكلٍ 

ن استخدام الجمهور لتلـك الوسـائل       إ بل   ،يتلقاهاللجمهور نوع الرسائل اإلعالمية التي      

تعرضها وسائل   في مضمون الرسائل اإلعالمية التي        كبيرةٍ إلشباع رغباته يتحكم بدرجةٍ   

 قـد تكـون     ،لديـه   معينـةٍ   فالجمهور يستخدم المواد اإلعالمية إلشباع رغباتٍ      ،اإلعالم
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 .الهويـة    أو الترفيه أو التفاعل االجتمـاعي أو حتـى تحديـد             الحصول على معلوماتٍ  

  أو معلنـةٍ    كامنةٍ فالنظرية تفترض أن دور وسائل اإلعالم ال يعدو تلبية وإشباع رغباتٍ          

     أ  في علم االتصـال وهـو مبـد         ومعروفٍ  وتنطلق من مفهوم شائعٍ    ،لجمهورالدى أفراد   

علومات  لمصدر الم  ي يعني أن اإلنسان يعرض نفسه اختيارياً      ذال) التعرض االختياري   ( 

 ، الحضـيف . ( تفق وطريقته في التفكيـر    تلبي رغباته و  تي  توهو هنا وسيلة اإلعالم ال    

٢٦ :١٩٩٨(  

 أهمهـا القـدرة      بخصائص عديدةٍ  ر الوسيلة اإلعالمية يتميز   هذه النظرية ترى أن جمهو    ف

، ختيار الرسائل اإلعالمية التي تلبي رغباته وتشبع حاجاته الكامنـة فـي ذاتـه               اعلى  

ويسعى إلى تحقيـق    ،  من تعرضه لوسائل اإلعالم       محددةٌ فالجمهور بهذا المعنى له غايةٌ    

فالناس ، ليه عليه حاجاته ورغباته     الذي تم ) التعرض االختياري   ( هذه الغاية من خالل     

 لما يشاءون من وسائل اإلعالم وينتقون من رسائلها ما يناسبهم يعرضون أنفسهم اختيارياً  

، ويوافـق أهـواءهم وأذواقهـم       ، ويتذكرون ما يالئمهم    ، ويتفق مع معتقداتهم وقيمهم     

 ) مرجع سابق،الشنقيطي. ( ويفرون مما ال تتوافر فيه تلك المزايا 

    

 في طرحها علـى  uses and gratification   نظرية االستخدامات واإلشباعاتوتستند

   :  التالية المقوالت األساسية

 ويستخدم وسائل االتصال لتحقيق      هو نشطٌ  وإنما  أو سلبياً   خامالً سأن الجمهور لي   -١

 .مقصودةأهداف 
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تختلف هـذه    من حاجات يدركها أفراد الجمهور و      أن استخدام وسائل اإلعالم نابعٌ     -٢

لهـم  ) النساء مـثالً    ( الحاجات باختالف األفراد ، ولكن األفراد من جماعات أو قطاعات         

   متشابهٍة ولتحقيق أهداٍف متشابهٍة ولهذا يستخدمون وسائل اإلعالم بطرٍق متشابهةٌحاجاتٌ

 ، وبالتالي يختـارون الوسـائل   م يستطيع أفراد الجمهور تحديد حاجاتهم ودوافعه     -٣

 تلك الحاجات التي تشبع 

 مـن خـالل اسـتخدام        معينةٍ دى جماعةٍ يمكن االستدالل على المعايير الثقافية ل      -٤

  .فرادها لوسائل االتصال ، وليس من خالل مضمون الرسائل فقطأ

 : تسعى النظرية لتحقيق األهداف التالية  عاٍموبشكٍل

 How  الفرد لوسائل اإلعالم استخدام الكشف عن كيفية –أ 

 Why  وسيلة معينة استخدامن دوافع  الكشف ع–ب 
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 الفصل الثاني                                               
 اإلطار النظري للدراسة

 
 

  .وأهميتها الصحة :    أوالً -
 . لمعلومات الصحيةلتصال كمصادر  وسائل اإل:    نياًثا -         
 .بية الصحية وأهميتها مفهوم التر:      ثالثاً-       
 .مفهوم الثقافة الصحية :      رابعاً-       
 .مفهوم الوعي الصحي :    خامساً-       
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 الصحة وأهميتها: أوالً 
 

إن المدخل الطبيعي نحو السعادة والرفاهية لإلنسان البد من أن يمر عبر بوابـة              
الصحة والعافية ، إذ بدونهما يصعب االستمتاع بالحياة ، كما أن اعتالل الصحة يكـدر               
صفو الحياة ، وهذا ما يؤكده القول السائد بأن الصحة تاج علـى رؤوس األصـحاء ال                 

قيمتها الفعلية إال من حرمته الظروف واألقدار من العافية وجعلته حبيساً لمعانـاة             يعرف  
 . وآالم المرض 

 
مفهوم الصحة لدى اإلنسان ال يقتصر فقط على التكامل البدني أو الجسماني بل يشـمل               و

ة الجسـمية   حأيضاً الجانب النفسي والجانب العقلي أو االجتماعي وبمعنى آخر يشمل الص          
 .نسان لإللعقلية والصحة النفسية والصحة ا

  . فالصحة الجسمية أو البدنية تعني خلو أجهزة البدن من المرض أو العاهة
 أما الصحة العقلية فتعني قدرة الفرد على القيام بالعمليـات العقليـة السـليمة كـالتفكير           

سـتيعاب  االل و صيلية وتحملها أو قدرة الفرد على التح      ؤوواإلدراك والتخيل والتقدير للمس   
 .واالبتكارثم التركيز والخلق 

 المجتمـع،  أما الصحة النفسية فتعني قدرة الفرد على التكيف السليم مع نفسه ومع أفراد              
ة التي يعيش   يطار الوقائع البيئ  إوالتكيف السليم يتضمن إرضاء حاجات الفرد ودوافعه في         

 وتحقيقهـا   حقيقهـا، ت فللفرد حاجات ودوافع وأهداف في الحياة يسعى إلـى           .وسطهافي  
 .يرضيه ويسعده 

  
 وحدة واحدة متكاملة يؤثر كل منهـا        نعقل الفرد وبدنه ومجتمعه الذي يعيش فيه يكونو       ف

ضـطرابات  البدنية تسببها بعض المشاكل واال     فكثير من األمراض     به،في اآلخر ويتأثر    
منعه من  د الفرد وت  عبشكل عام واعتالل الصحة بشكل خاص تق      النفسية كما أن األمراض     

 نكل م: فرد الذي يتمتع بالصحة هو  فالالنفسي،الكسب وتؤثر في سعادته وفي استقراره      
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ياً من المرض أو العجز ، قادراً على التعلم واكتساب الخبـرات            لكان صحيح البدن ، خا    
والعمل واإلنتاج ، وفي نفس الوقت متمتعاً باالستقرار النفسي ، ويسـتطيع أن يتحمـل               

يواجه مصاعبها ومتطلباتها ، ويكون قادراً على التعامل مـع اآلخـرين            تبعات الحياة و  
فاكتمـال  . وكسب صداقتهم ومحبتهم والتأثير فيهم ، عارفاً بمسؤولياته متمتعـاً بحقوقـه       

صحة الفرد البدنية والنفسية واالجتماعية أو العقلية يصبح عامالً مؤثراً في تقدم المجتمع             
 ) ١٩ :١٩٩٧  سالمة ،(اهيته ورفعته ورف

 
 جانب يتعلق بالمجتمع ويسمى بالصحة العامـة وآخـر يتعلـق            :جانبانالصحة  و 

 .بالفرد ويسمى بالصحة الشخصية 
  

  :   Public health الصحة العامة  •
ويقصد بها الظروف الموضوعية للصحة التي ينبغي أن تتوفر في البيئة أو تنظم علـى               

 شـروط الصـحية ، والمـراحيض        ذات ال  كمياه الشرب النقية ، والمساكن    : أساس عام   
، والمؤسسات الصحية ذات األسرة الكافيـة واألطبـاء          الصحية ، والحدائق والمنتزهات   

والممرضات والزائرات الصحيات والشغالة واألدوية وغيرها من الخدمات الطبية التـي           
  بالصحة افق العامة المتعلقةرتكفل وسائل العالج والتشخيص المبكر إلى غير ذلك من الم

  
  :Personal Health الصحة الشخصية •

هي الممارسة الفردية للعادات الصحية في نطاق الظروف العامة التي تكفل للفرد التمتـع           
مرجع ، سالمة  ( .  والفرد يكتسبها في صورة عادات يمارسها في حياته اليومية         .بالصحة
    )٢٣: سابق 
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 :مات الصحية وسائل االتصال كمصادر للمعلو : ثانياً
األمـر  ، وسائل االتصال الجماهيري تختلف من حيث الخصائص واإلمكانيات والقدرات          

الذي جعل علماء االتصال يؤكدون على أهمية اختيار الوسيلة المناسبة إليصال مضمون            
 ) Schramm( حيث يقسم عالم االتصال المعروف ولبر شـرام         ، معين لجمهور محدد    

 :ى قسمين  وسائل االتصال إل١٩٧٧
 كالتلفزيون   مرتفعٍ  وذات سعرٍ   وتتميز بأنها معقدةٌ   وسائل اتصال كبيرةٍ   ) ١(  -

 .والفيلم والحاسوب 
 ويقصد بها تلك الوسائل البسيطة مثل الشرائح         صغيرةٍ وسائل اتصالٍ  ) ٢(  -

 .والمطويات وأجهزة الكاسيت والراديو والملصقات ةالفيلمي
نتـاج  ة إل  الوسيلة التقنية والتكاليف المادي    تياإمكان على   وهذا التقسيم جاء بناءً    -

كذلك الخصائص التي تتميز بها كل وسيلة مـن حيـث           ، برامج خاصة بالوسيلة    
، العـوفي   .( الجاذبية والقدرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمـاهير            

١٩٧ : ١٩٩٥(  . 
 

 :ميتها مفهوم التربية الصحية وأه : ثالثاً
 
مراض وانخفاض المستوى الصحي في أي بلد من البلدان اليرجـع           أن انتشار األ  حيث   

إلى نقص الخدمات الصحية الوقائية والعالجية بقدر ما يرجع إلى عدم معرفة الفرد كيف              
 .يحافظ على صحته ويتحمل المسؤولية في وقاية صحة اآلخرين 

ـ     بالقدر المن  اً البد أن يكون الفرد نفسه مزود      وعليه حية تمكنـه مـن   اسب من الثقافة الص
 فعـاالً فـي المقاومـة       كما البد أن يلعـب دوراً     ، دراك ما يهدده من األخطار الصحية       إ

 . يحافظ على صحته والعالج وأن يكيف سلوكه ويغير من عاداته وأساليب سلوكه بما
  

والتربية هي الوسيلة المناسبة لتحقيق هذه األغراض جميعها والعمل على تحسين الصحة            
عله الدولـة للشـعب بواسـطة       ف على ما ت   دال يعتم فرفع المستوى الصحي    ، لدى األفراد   
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فالمشـكالت  ، القانون والتنظيم بقدر ما يعتمد على ما يستطيع الشعب أن يفعلـه لنفسـه               
 .  )٢٩ : ١٩٧٥،  دينا (  الشعب ذاته  الصحية هي مشكالت

تربية فانخفـاض    بقدر ما هو مسألة       صحيةً  هندسيةً  ورفع المستوى الصحي ليس مسألةً    
 ألنه يرجع إلى عدم معرفة الفرد كيـف   تربوٌيالمستوى الصحي أساسه في الواقع أساسٌ   

ألمراض شتى ويؤدي بـه إلـى         السليم الذي يجنبه الوقوع ضحيةً     يسلك السلوك الصحي  
 .الوقاية من المرض والمحافظة على الصحة 

تقيه التجاهات الصحية التي    وعدم السلوك الصحي مرده إلى عدم معرفة الفرد العادات وا         
كـن   كما أن هناك الكثير من المشاكل الصـحية اليم         ،األفراد وتقي غيره من     األمراض

فتراض المسؤولية الشخصية كمـا أن األفكـار الخاطئـة          التحكم فيها بدون فهم الفرد وا     
ا  إذا فهم الفرد أضراره    والخرافات المتعلقة بالصحة اليمكن نزعها من معتقدات الفرد إال        

 حـول   ١٩٧٤، ه دراسة سراج    توهو ما أكد  تجاهات الصحية السليمة حيالها     وعرف اإل 
 .أثر وسائل اإلعالم على المجتمع السعودي المعاصر 

 
 يتحقق عن طريقها رفـع الـوعي         تربويةٌ والتربية الصحية بمفهومها الحديث هي عمليةٌ     

معرفتـه وميولـه    الصحي عن طريق تزويده بالمعلومات والخبرات بقصد التأثير فـي           
وسلوكه من حيث صحته وصحة المجتمع الذي يعيش فيه كي تساعده على الحياة الصحية           

  )                                   William j.h., 1959: 7 ( .السليمة
تبني عادات صحية في حياتهم وعلى       إلى حث الناس على       عامٍ  وهي تهدف بوجهٍ  

 ،لهـم  من الخدمات الصحية المتاحـة        وحكمةٍ تفادة بوعيٍ  وعلى االس  ، العاداتتباع هذه   ا
 لتحسين حالتهم الصـحية     ،مجتمعين سواء كانوا فرادى أو      ،بأنفسهموعلى اتخاذ قراراتهم    

 .بيئتهم وتحسين 
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 -:طريقوتتحقق التربية الصحية عن 

تزويد الفرد بالمعلومات والحقائق الصحية الوظيفية التي يستطيع أن يستفيد منهـا             -١
 .البيئية مواجهة مشكالته في حياته في
تكوين العادات الصحية لمساعدة الفرد على السلوك الصحي السليم بما يحقق لـه              -٢

 .الشخصيةالصحة 

اكتساب الفرد المهارات الصحية األساسية الالزمة له وال يمكن االستغناء عنهـا             -٣
 .مرض في الحياة اليومية للفرد كتعلم اإلسعافات األولية والرعاية عند ال

تجاهات الصحية السليمة حتى يتحرر الفرد من الخرافات الشائعة فـي           تكوين اإل  -٤
 .المجتمع

إكساب الفرد طريقة التفكير السليم التي تقوم على المالحظة الدقيقة وعـدم تقبـل               -٥
  )Carter, L, 1998:17 ( .صحتهااآلراء واألحكام قبل التأكد من دليل 

  
التابع لوزارة الصحة السيرالنكية في تعبئـة        تجربة مكتب التثقيف الصحي      دعتو

ءة جهود وسائل اإلعالم لدعم الصحة تكفل تأييد ذلك فبالرغم من أن نسبة معرفة القـرا              
 فـي إعـالم      ملموسـاً  ن وسائل اإلعالم بها لم تبذل جهداً      إوالكتابة عالية في سيرالنكا ف    

 حلقـات تـدارس علـى        ذلك تم عقد   وإزاء،  اهتمامه بالمسائل الصحية     وإثارةالجمهور  
المستوى الوطني لرجال اإلعالم حول موضوعات صحية هامة تخص عامة الجمهـور            
لتحقيق العديد من األهداف أهمها تعبئة جهود وسائل اإلعالم إلعالم وتثقيف الجمهور في             
مجال الصحة وتحديد الدور الذي يمكن أن تؤديه وسائل اإلعالم في هذه الموضـوعات              

 أن هذه الحلقات الدراسية كانت ذات قيمة في تعبئة الدعم من             مؤكدةً حيث جاءت النتائج  
 )٢٩: ١٩٩١، واردينة(.وسائل اإلعالم الجماهيري لألغراض المقررة 
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 الصحيةالثقافة مفهوم  : رابعاً

تعني تقديم المعلومات والبيانات والحقائق الصحية التي ترتبط بالصحة والمرض لكافـة            
 المواطنين 
ساسي منها هو اإلرشاد والتوجيه بمعنى الوصول إلى الوضع الذي يصبح فيه            والهدف األ 

  الصحية اإلرشادات للتجاوب مع  وعاطفٍي نفسٍيكل فرد على استعداٍد
وعند التطرق لهذا المفهوم البد من التفريق بين العادة الصحية والممارسة الصحية حيث             

 نتيجة كثرة تكراره أما الممارسة فهـي        أن العادة هي ما يؤديه الفرد بال تفكير أو شعور         
  . معينٍة من تمسكه بقيٍم نابٍعما يفعله الفرد عن قصٍد

 وعلى هذا األساس يمكن القول أن الممارسة الصحية السليمة يمكن أن تتحول إلى عـادةٍ              
سرة وتبيان دورهـا     ويعتبر ذلك من مسؤوليات األ     ،التكرارتؤدي بال شعور نتيجة كثرة      

 .ورعايتهال تحسين الصحة الهام في مجا

 
 الصحيالوعي مفهوم  : خامساً

حساسـهم بالمسـئولية    ين بالمعلومات والحقائق الصحية وأيضا إ     ويقصد به إلمام المواطن   
الممارسة عـن   طار يعتبر الوعي الصحي هو       وفي هذا اإل   ،غيرهمنحو صحتهم وصحة    

 .قناع  نتيجة الفهم واإلقصٍد
 ،تفكيـرٍ  أو    تمارس بال شـعورٍ     الصحية إلى عاداتٍ   وبمعنى آخر أن تتحول الممارسات    

 وهو الهدف الذي يجب أن تسعى إليه وتتوصل إليه ال أن تبقى المعلومات الصحية كثقافةٍ              
  )٢٢: مرجع سابق ، سالمة  . (  فقط صحيٍة

 لعملية التثقيف الصـحي      التوعية الصحية في أدبيات االتصال كمرادفٍ      مفهومويستخدم  
ارات وزارة الصحة السعودية فقد تم تعريف التوعية الصحية على أنهـا             على إصد  فبناًء

العملية التي تؤثر وتغير في الممارسات باإلضافة إلى المعلومات والمواقف المتعلقة بتلك            
 .التغيرات 
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  وأهميتهالصحي  التثقيفمفهوم  : سادساً

 فـي مختلـف   واألطباء  فقد وجد الحكماء،اإلنسان قدم  قديمةٌفكرة التثقيف الصحي فكرةٌ  
 وال يكـون حفـظ     ،المرضـى العصور أن المطلوب هو حفظ الصحة وليس فقط مداواة          

 . واألطباءتباع نصح الحكماء الصحة إال با
ويمكن التعرف على بدايات التثقيف الصحي في كتابات األولين مـن األطبـاء العـرب               

معه من مختلف المصادر     وفي ج  ب في تطوير الط    كبيرٌ والمسلمين الذين كان لهم إسهامٌ    
 .إليهواإلضافة 

وقد حفلـت   }  فأتمه ابن سينا      فجمعه الرازي وناقصاً   كان الطب مشتتاً   { :قيلوقد  
كتابات األطباء العرب والمسلمين بالكثير مما يمكن اعتبـاره مـن أساسـيات التثقيـف               

 ن كثيراً  إ  بل ،اليومالصحي حيث ورد فيها النصائح والتوجيهات التي لم تفقد معناها حتى            
 وهنـاك   ،بالتجربة بما توصل إليه العلم الحديث       من هذه النصائح تم إثبات صحته علمياً      

مهمـا قـدرت أن      { :الرازينماذج عديدة ال يمكن حصرها من هذه النصائح منها قول           
  مفرد فال تعـالج بـدواءٍ   ومهما قدرت أن تعالج بدواٍء،باألدويةتعالج باألغذية فال تعالج     

ال تأكل من اللحم إال      { :الثقفينها نصيحة تياذوق طبيب الحجاج بن يوسف        وم} مركب  
 وال  ،شـيئاً  وال تأكل عليـه      ،علة إال من     وال تشربن دواءً   ،طبخهفتيا وال تأكله حتى يتم      

 وإذا أكلت في الليل فـتمش ولـو مائـة       ،فنم وإذا أكلت في النهار      ،والبولتحبس الغائط   
 . }خطوة 

 

ـ      سية في التثقيف الصحي   ساوكون القاعدة األ   ى تحسـين    هي مساعدة النـاس عل
ن تعاليم اإلسالم وكثير من جوانـب هديـه القـويم يمكـن     سلوكهم بما يحفظ صحتهم فإ   

 في مجال التثقيف الصحي فقد حفل القرآن الكريم والسنة النبويـة             أعظم مرجعٍ  اعتبارها
 :ومنها لى ذلك كثيرةٌ واألمثلة ع،اإلنسانالمطهرة بالكثير من الهدي المرتبط بصحة 

 ٣١األعراف  ) وآلوا وأشربوا وال تسرفوا( 
 ١١الرعد  )  حتى يغيروا ما بأنفسهم ما بقوٍمرن اهللا ال يغيإ( 
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 فال تدخلوها وإذا حل إذا سمعتم بالطاعون بأرٍض( وقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
 مرجع ،السباعي( . ) يمانالنظافة من اإل( و  )  وأنتم فيها فال تخرجوا منهابأرٍض
  ) ٨:سابق

والتثقيف الصحي أو التربية الصحية هي عملية إيصال المعلومات والمهارات 
الضرورية لممارسة الشخص حياته وتغيير بعض السلوكيات لتحسين نوعية هذه الحياة 

 . والمجتمعاألمر الذي ينعكس على صحة الفرد والجماعة 
م صحية وسلوكيات سليمة وأنماط حياة تتـوافر        والهدف األساسي منه هو إدخال تعالي     

  وتقاليـدٍ  فيها الصحة والسالمة التي تتماشى مع المجتمعات بما فيها مـن خصوصـياتٍ            
 وذلك بهدف تعزيز الخدمات الصحية وزيادة االستفادة منها من قبل           ،بها  خاصةٍ وعاداٍت

  -:المستفيدين من هذه الخدمات ويتضمن ذلك األتي
 
 :الصحيةالعامة نشر المعلومات  -١

 عنـد   باالعتبـار  يجب أخذه    إن نشر المعلومات السليمة عن الصحة هو أهم عنصرٍ        
 من المفاهيم الصحية السـليمة       واسعةٍ  ألن خلق قاعدةٍ   ،الصحيوضع برامج التثقيف    

 . محددةهو سر نجاح آلية برامج التثقيف الصحي لفئات 
 

 :الصحيةغرس السلوكيات  -٢
 وتتعلـق هـذه     ،عليهـا  يجب أن ندرب النـاس        صحيةٌ كياتٌمن المسلم به أن هناك سلو     

 ونقصد بذلك كيفية تعامله باألسلوب السـليم المبنـي          –السلوكيات بالفرد بصورة خاصة     
 تساعده على التمتع     صحيةٍ  كأن يتعود اإلنسان على أنماطٍ     ،السليمةعلى القواعد الصحية    

 لما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى       اًختيار المأكل والمشرب النظيف وفق     كأن نعلمه ا   ،بحياته
اآم        {  ا رزقن ات م  مـا    وخاصةً ونبتعد عن كل ما نهانا عنه من محرماتٍ        } وآلوا من طيب

 وأن نزاول فـي حياتنـا       ،مثالًيؤثر على الصحة كشرب المشروبات الكحولية والتدخين        
تباع األنماط  حرمات وا  عن الم  واالبتعاداليومية التعاليم التي أمرنا اهللا تعالى بها كالعبادات         
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 عن الفاحشـة    واالبتعادالسليمة في ممارستنا الجنسية والتي يأمرنا بها اهللا تعالى كالزواج           
والعفة واالبتعاد عن كل ما يسبب لنا اإلصابة باألمراض الجنسية وما يعرضنا لها مـن               

 . المحرمات المخدرات أو غيرها من استعمالمخاطر بسبب 

 
 :الصحيةتغيير السلوكيات غير  -٣

 كالتـدخين أو تعـاطي المخـدرات         غير صـحيةٍ   تنتشر في بعض المجتمعات سلوكياتٌ    
 والتي بدورها تحرم المجتمع  خطيرٍةوغيرها األمر الذي قد يعرض المجتمع إلى أمراضٍ       
 .باهظةمن عطاء هذه الفئات المصابة وتكلف الدولة مبالغ 

 الختيار أساليب فعالـة     محدٍد ومثل هذا األمر يحتاج إلى برامج متخصصة ذات خطابٍ        
 .تصل إلى هذه الفئات لتغير من سلوكها الخاطئ 

 
 :الصحي للتثقيف خلق قياداٍت -٤

  وهذا العنصر له دورٌ    ،البشري في عمليات التثقيف الصحي هو العنصر        ن أهم عنصرٍ  إ
 أن   ومن المؤسـف جـداً     ،الصحيفعال لتحقيق الغايات واألهداف المنشودة من الخطاب        

 من   وهذا األمر يتطلب جهداً    ،المطلوب بالشكل   ة من المتخصصين ليست متوفرةً    هذه الفئ 
حرص على تهيئة جميع     كما يجب ال   ،الصحيةقبل مراكز التعليم المختلفة إلعداد القيادات       

مناهج التعليم بصورة خاصة حتى نتمكن من تحقيق التواصل بين القيادات المتخصصـة             
على تعليم األجيال المختلفة والفئات التي تقـوم برعايـة    في المهنة وبين القيادات القائمة      

 للعاملين في مجاالت اإلعالم بوسائلها المختلفة فمن دون ذلك          هذه األجيال صحيا إضافةً   
 : ١٩٩٧، العوضـي    . ( عامٍة لن يتحقق الهدف األساسي من التوعية الصحية بصورةٍ       

٧٠(  
 تتعلق بوجـود المـرض أو       ورة ضيقةٍ ال تفهم بص  ا يعني أن الثقافة الصحية يجب أ       وهذ

غيابه بل يجب أن تكون أوسع من هذا المفهوم الضيق باعتبارها تتعلق بحيـاة اإلنسـان                
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اليومية وتدرس كنمط من أنماطها وتحاول التأثير عليها بما يحقـق لإلنسـان الصـحة               
  التالية ويتضمن هذا األمر العناصر ) Healthy life style( والعافية بمفهومهما الواسع 

 
 العنصر المعلوماتي ) ١( 
 

تتضمن الرسالة التثقيفية الصحية مفاهيم كثيرة تتداخل فيها عناصر عديدة يجـب            
 حتـى ال    ،والمحددة بأن تحدد المعلومة بالصورة الميسرة والمفهومة        ،االعتبارأخذها في   

ومة الصـحية    المعل استيعابتتداخل هذه العناصر بما يفقد هذه المعلومة أهميتها حيث أن           
 ،خاصة وآخر حتى أنها تتأثر بالوضع العام للفرد بصورة           بين فردٍ   كبيرةٍ يتفاوت بصورةٍ 

وعند طـرح أيـة     ،  وتداخل في المعرفة لدى الفرد       وقد يؤدي ذلك األمر إلى سوء فهمٍ      
 على حقائق اليمكن أن تتأثر بمفاهيم       معلومة على الناس يجب أن تكون المعلومة معتمدةً       

 في خلق وتقـديم      أساسياً ى  حيث أن الحقيقة العلمية يجب أن تكون عنصراً         خاطئة أخر 
  )٧٢:مرجع سابق ، العوضي ( .المعلومة 
ن المتفحص للمضمون التثقيفي لوسائل اإلعالم يالحظ بوضوح الدور األساسـي           إ
اد  فالمعلومة هي اللبنة األساسية للبرامج التثقيفية والتعليمية وغيرها من المـو           ، للمعلومة

 تهدف   موضوعيةٍ  وما المعلومة إال عبارة عن بياناتٍ      ،للجماهيرالتي تبثها وسائل اإلعالم     
إلى تعريف الواقع وشرحه وتفسيره من خاللها يقوم األفراد بممارسة نوع مـن السـيادة               

 من الدعم االجتمـاعي     كما أن المعلومات تقدم نوعاً    ، والسيطرة على البيئة المحيطة بهم      
ن الحصـول علـى      على سبيل المثـال فـإ       صحياً ن تهديداً ما يواجه اإلنسا  لإلنسان فعند 

 .المعلومات المناسبة يساهم في تخفيف حدة القلق والمعاناة لدى ذلك اإلنسان 
وأفراد المجتمع الواحد يختلفون من حيث تعاطيهم وتعـاملهم مـع المعلومـة إذ              

 بحثها عن مصادر المعلومـات      تختلف الطبقة المتعلمة عن الطبقة غير المتعلمة في كيفية        
          فقـد وجـد ديـرفن      ،المصـادر والطرق المستخدمة فـي تقييمهـا لمصـداقية تلـك           

)Dervin, 1976 ( أن أفراد الطبقة المتعلمة أو النخبة هي أكثر الطبقات التي تبحث عن 
 .المحتملة المعلومات من مصادرها 
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 : نوعينى والمعلومة الصحية التي تقدمها وسائل اإلعالم عل

 
 تقدم ضمن البرامج الصحية للتوعية التي قصد بهـا           متخصصةٌ  صحيةٌ  معلوماتٌ : األول
 ومن  ،الصحية بالمعلومات والتجارب والخبرات للمساهمة في حل مشكالتهم         اإلفرادإمداد  

 اإلذاعةأمثلة هذا النوع البرامج أو الصفحات الصحية المتخصصة سواء في الصحافة أو             
 . الصحيةثل برنامج الطب والحياة وسالمتك وغيرها من البرامج والتلفزيون م

 
  برامج األسـرة و    ير المتخصصة مثل  غ تقدم في ثنايا البرامج       صحيةٌ  معلوماتٌ : والثاني

 الطبية وحول   المكتشفات حول أحدث     صحيةٌ  حيث تقدم فيها معلوماتٌ    ،الصباحيةالبرامج  
 والصـحف   األنباء وكاالت   صادرها عادةً  وتكون م  ،منهابعض األمراض وكيفية الوقاية     

 .  )١٩٢: ١٩٩٥، العوفي( .والمجالت
 
 خطاب الثقافة الصحية ) ٢ (
  واضحٍ عند تحديد المعلومة المقصود طرحها على الناس يجب أن يكون ذلك في خطابٍ             

 فمحتوى الخطاب يجب أن يكـون       ،الخطابال يؤدي إلى التسكين وعدم القدرة على فهم         
  . مرسومةً والنتائج المتوقعة ف من الخطاب معلوماً والهدمحدداً

 
 الفئة المقصودة من الثقافة الصحية) ٣ (

 يجب التعرف علـى     ،المناسببعد االنتهاء من اختيار المعلومة وتحديد الخطاب        
الفئة المقصودة من هذا الخطاب كذلك تكييف المعلومة والخطاب بما يتفق مـع مفـاهيم               

 هذه الفئات تختلف بمفاهيمها العلميـة والثقافيـة واالجتماعيـة       حيث أن  ،المقصودةالفئة  
 للنقـاش ومحتـوى      خاصةٌ  إذن وسيلةٌ   فلكل فئةٍ  ،العمريةوالدينية حتى اللغوية والناحية     

 وأهم عنصر في هذا الموضوع هو عنصر التطابق والتقارب          ،األخرى عن الفئة    مختلفٌ
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 عامل اللغة التي يجب أن تتوافق       ضاًوهناك أي ، بين موجه الخطاب وبين متلقي الخطاب       
  )٧٥: مرجع سابق ، العوضي ( .مع الفئة المستهدفة 

 
 الصحيوسائل إيصال التثقيف  : سابعاً

يعتقد بعض العاملين في المجال الصحي أن التثقيف الصحي هو أحد المجـاالت             
ـ          ،التأثيرالسهلة التطبيق والسريعة     د النـاس    فكل ما على المختصين القيام به هـو تزوي

بالمعلومات الصحيحة وأن يبينوا لهم ما عليهم أن يفعلوا وماهي الممارسات الصـحيحة             
 ويفترض هؤالء العـاملون أن زيـادة        ،الصحيالتي يمكن أن تساهم في تحسين وضعهم        

المعرفة سترفع من وعي الناس وبالتالي تغير من قناعاتهم وميولهم ومن ثم تـؤدي إلـى         
 والواقع أنه رغم نجـاح هـذه        ،المختصونقترحات التي يقدمها    تعديل سلوكهم وتبني الم   

ال  فالمعرفة والسـلوك      ، كثيرةٍ  في أحيانٍ  الفرضية في بعض األحيان إال أنها أقل نجاحاً       
 من الناس أن التدخين      كبيرٌ  فبينما يعلم عددٌ   ،التدخين على ذلك     دائما وخير مثالٍ   نيرتبطا
 . نالتدخي بالصحة نجدهم يستمرون في ضاٌر

 
 في أنها تتعامل     وواسعٍ  مؤثرٍ وتكمن صعوبة تطبيق برامج التثقيف الصحي بشكلٍ      

 من العوامـل البيئيـة       جداً  كبيرٌ مع السلوك اإلنساني المعقد الذي يحدده ويؤثر عليه عددٌ        
 المعرفة إلى الناس بل يجتهد      بإيصال فقط   يال يكتف  فهو   ،والشخصية والثقافية   واالجتماعية

  ولكـي    ،لوك الخاطئ إلى سلوك صحي      الذي يسعى إليه وهو تغيير الس     للوصول للهدف   
 الوسائل التي تقدم مـن      اختيارن   فإ ثير وأقدر على التأ   تكون رسائلنا الصحية أكثر إقناعاً    

  )٥ : ٢٠٠١، ارتاج  . ( جداً  هاٌمخاللها المعلومة الصحية أمٌر
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 : التاليومن أهم هذه الوسائل 
 
 : العامة لاالتصاوسائل ) أ (  
 

 الدخول إلى   تستطيع باعتبارهاويقصد بهذه الوسائل اإلذاعة والتلفزيون والصحافة       
 بصرف النظر عن رغبة تلـك المجتمعـات أو           وتفرض نفسها على أي مجتمعٍ     كل مكانٍ 

  عديـدةٌ   فوسائل اإلعالم لهـا مميـزاتٌ      ،قراءتها إليها أو رؤيتها أو      االستماعالفئات في   
 في تغيير سلوك ونظرة وممارسـة        كبيرٍ  وأثرٍ  قويٍ  وهي تتمتع بنفوذٍ   ،الواسع النتشارها

 فـالتلفزيون والمـذياع     ،اسـتعمالها  إذا لم يرشد      من خطورةٍ  وال تخل  ولهذا فهي    ،الناس
  على تغيير سلوك الكبار والصـغار معـاً         اإلعالم ولهما مقدرةٌ   أجهزةجهازان قويان من    

ستعمالهما في شتى مجاالت وطرق التثقيـف       ان ا  وباإلمك ،أكبرولكن التأثير على الصغار     
 والتثقيـف   اإليضاحيةالصحي فمن خاللهما يمكن بث المحاضرات والندوات والعروض         

 على تشكيل آراء النـاس       قويٍ ا تتمتع الصحافة بنفوذٍ    كم ،والمراجعين  الموجه للمرضى   
التثقيـف   من أساليب وطرق      حيث تستوعب الصحف اليومية والمجالت كثيراً      ،وسلوكهم

الصحي فهي تنشر المحاضرة والمناقشة والقصة والحوار وغيرها من طـرق التثقيـف             
 للسؤال والجواب عن كل ما       للتوعية الصحية وأعمدةٌ   الصحي وتخصص أغلبها صفحاتٌ   

 .  جيدٍة وتستطيع أن تنقل المعلومات العامة بصورٍة فعالةٌ فهذه الوسائل،بالصحةيتعلق 
 

 : النوعيةالوسائل ) ب ( 
 

 يكون الهـدف منـه أكثـر         محدداً  وخطاباً  عامةً ويقصد بهذه الوسائل التي تستهدف فئةً     
 ،مدروسـةً  والبيانات التي يحتوي عليها الخطاب في مثل هذه الحالة تكون            ،ودقةً شموليةً

ن  فعلـى سـبيل المثـال فـإ        ، الخطـاب  لمثل هذا     يكون متوقعاً  ومستلم الخطاب عادةً  
  معينـةً   بعينها وكذلك الكتب والنشرات تحـدد أهـدافاً        لومٍةالمحاضرات الخاصة عن مع   
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 ،والتثقـف  بغرض التعلم     محددةٍ  وأفكارٍ  بقصد تغيير المفاهيم وطرح آراءٍ     وتكون رسالةً 
 . المختلفة وفي أساليب التعليم والتوعية اصٍةخ  في مناسباٍتوهي وسائل تتبع عادةً

 
 : التعليميةالوسائل ) ج ( 
 

 من العملية التربوية التي نحاول من خاللهـا         الوسائل هو جزءٌ  إن الهدف من هذه     
 حتى تتكامل    منظمةٍ  يستهدف منها تعليم وتدريب متلقيها بصورةٍ       جديدةٍ توصيل معلوماتٍ 

لديه الرؤية والمفهوم من المعلومة المقدمة إليه ويدخل هذا األمر فـي منـاهج التعلـيم                
لمواد التعليمية وبنفس المفاهيم دون تغييـر   كما يجب أن يكون في جميع ا   ،  عامٍة بصورٍة

 علـى تفهـم     وتتعزز هذه المعلومة حرصـاً    ) الطالب(ر المعلومة عند المتلقي     حتى تتكر 
  )٧٩: مرجع سابق ، العوضي ( . إليهالطالب للمعلومة المقدمة 

 
 الصحي التثقيف مجاالت : ثامناً

 
  العام التثقيف الصحي : أ

 ويعـد مـن أهـم       ،قطاعاتهه للمجتمع ككل وبكافة     ويعني التثقيف الصحي الموج   
مجاالت التثقيف الصحي إذ أن الوسائل المستعملة فيه من مذياع أو تلفاز وغيرهـا مـن      

 كما أن المخاطبة تكون لكل المجتمـع        ،المجتمعالوسائل اإلعالمية تصل إلى أغلب أفراد       
ثقيـف والمشـاكل    وبالتالي تتضح أهمية التعرف على خصائص المجتمع الموجه لـه الت          

 المجتمـع  كل الفئات فـي      باحتياجات يجب الوفاء إذ  ، منها  الصحية الدائمة واألولويات    
 اللغة التـي يفهمهـا   واستعمالحسب األولويات الصحية مع حسن اختيار المادة المالئمة   

فالمجتمع البـدوي أو    ،  والبد من انتقاء الطريقة أو الوسيلة المناسبة لكل مجتمع           ، الناس
، السباعي  ( .  التي تناسب مجتمع المدينة وهكذا     روي يحتاج ألساليب تختلف عن تلك     الق

  )١٥: مرجع سابق 
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  المدرسي التثقيف الصحي : ب

 يشكل األطفال في عمر المدرسـة فـي         الصحي حيث  للتثقيف    جيداً تمثل المدارس مكاناً  
يرها من الدول العربية     للمملكة وغ  أغلب البلدان حوالي ربع السكان فالهرم السكاني مثالً       

في سن المدرسة   % ٢٠من المجموع الكلي للسكان منهم      % ٤٥يشكل األطفال فيه حوالي     
 لهـم بحكـم    لسهولة الوصـول     إضافةً للتثقيف الصحي     بالمدرسة كمكانٍ  االهتمامتبرز  

 على نجاح التثقيف الصحي مـن خـالل         وجودهم بين جدران المدارس ولعل خير مثالٍ      
الذي برز إلى حيز الوجـود فـي عـام          } من الطفل للطفل    { ج العالمي   المدارس البرنام 

ن إلعـالن حقـوق     لدولي للطفل المصادف للعيد العشري     م كأحد نشاطات العام ا     ١٩٧٩
 تم بالتعاون بين معهد صحة الطفل ومعهد التربية بجامعة لنـدن علـى أسـاس                ،الطفل

ي تقديم العنايـة الصـحية       من طالب المدارس كمثقفين صحيين وكمشاركين ف       االستفادة
 بحيث بقـوم البرنـامج      ،واألمهات وألطفال المجتمع ككل ولآلباء       األصغر سناً  إلخوانهم

 تالئم الوضع المحلي يتم شرحها وتعليمها لألطفال         مبسطةٍ  وعالجيةٍ  وقائيةٍ على نشاطاتٍ 
 . الحيبواسطة معلميهم بحيث بنقلونها إلى بيوتهم وعائالتهم في القرية أو 

  الغذائي التثقيف الصحي : ج
 فـاإلفراط  ،اإلنسـانية  على الحياة    إيجاباً أو   يعتبر الغذاء من أهم العوامل التي تؤثر سلباً       

 واألمهات تـؤدي   فقلة الغذاء لألطفال     ،الصحيةوالتفريط في التغذية يؤديان إلى المشاكل       
  ، نتـاجيتهم وإ أدائهـم  يؤثر علـى     الغذاء أما الكبار فنقص     ،والنموإلى ضعف المناعة    

  والتفريط  فيه كان البد أن يخصص له تثقيـفٌ          اإلفراطوألهمية الغذاء وما يترتب على      
 . قائم بذاته صحٌي
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  والمراجعين التثقيف الصحي للمرضى : د
 في المؤسسات الصحية جميعها      الزماً يعتبر التثقيف الصحي للمرضى والمراجعين أمراً      

  صحيٍ  من عمل أي مستشفى أو مركزٍ      أال يتجز  زٌءمن مستشفيات ومراكز صحية فهو ج     
فكما هو من حق المريض أن يقدم له العالج فمن حقه أيضـا أن يقـدم لـه النصـح                    ، 

 .والتوعية الصحية الالزمة وأن يزود بالمعلومات التي تفيده 
 تدعو للحرص على هذا التثقيف الصحي أولها أن الفرصـة            كثيرةٌ وهناك أسبابٌ 

مثل هذا النشاط حيث أن المرضى والمراجعين يـأتون بأنفسـهم لهـذه             مواتية ومتاحة ل  
كما أن وضع تلك المؤسسات يسمح بهـذا        ، المؤسسات الصحية مما يسهل االتصال بهم       

 للتثقيف الصحي والوسائل السمعية والبصرية      المهيأةالنشاط ومهيأ له ففيها توجد األماكن       
ق والوسائل المتاحـة للتثقيـف الصـحي        ويوجد العديد من الطر   . التي تساعد على ذلك     

 واألحاديـث   اإليضـاحية للمرضى والمراجعين فهناك الملصقات والنشرات والعروض       
 . والتلفزيونالصحية ودراسة الحاالت مع استعمال الفيديو 

  المنزل التثقيف الصحي في : هـ
ـ           مثالياً يعتبر البيت مكاناً   ار  للتثقيف الصحي ألن أصحاب البيت من صغار و كب

  ويوفر التثقيف الصحي بالمنزل فرصـةً      ،بيوتهميشعرون بالطمأنينة واألمن والراحة في      
،  الذهاب للمستشفى أو المركز الصحي ككبار السن         نال يحبو  األسرة الذين    إلعطاء جيدةً

كما يوفر الظروف الواقعية للتوعية حيث يمكن ربط رسالة التثقيف الصـحي بمسـتوى              
 . تصادياألسرة االجتماعي واالق

 . بالمنزل من الرجال في تقديم التوعية الصحية  وتعتبر النساء أكثر نجاحاً
 العمل التثقيف الصحي في مكان : و

 وتقـع   ،الفـرد  بـه    يقوم لنوع العمل الذي     بعاً أخطارها وتزداد هذه األخطار ت     هنٍةلكل م 
لعاملين فـي    على عاتق ا    التي تصيب أصحاب المهن جزئياً     األخطارمسئولية الوقاية من    

  .المهنية الصحة أخصائي المجال الصحي وخاصةً
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 الفصل الثالث                        

 المنهجية اإلجراءات
 منهج البحث:  أوالً

 مجتمع البحث والعينة:  ثانياً

 أداة جمع البيانات:  ثالثاً

 أسلوب تحليل البيانات:  رابعاً

 مجاالت الدراسة: ً خامسا
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 الفصل الثالث 

 المنهجية اإلجراءات

  البحث منهج:  أوال

 التي تعتمد على استخدام مـنهج       الوصفية هذه الدراسة إلى مجال الدراسات       تنتمي 

 عن اتجاهات المـرأة      ودقيقةٍ  كاملةٍ معلوماٍتالمسح بالعينة الذي يستهدف الحصول على       

لها وفق عوامل    في نشر التثقيف الصحي      اإلعالمالسعودية ورؤاها المعرفية لدور وسائل      

أهميـة النظافـة    :  تمثل العوامـل التاليـة     والتيالتثقيف الصحي المختارة في الدراسة      

 اإللمام باإلسعافات األولية، أهمية الرضاعة أهميةالشخصية، أهمية الرياضة وممارستها،     

 . األمراض الشائعة والخطيرة، أهمية التغذية السليمة منالطبيعية وتغذية الطفل، الوقاية 

 والعينة البحث مجتمع:  ثانيا 

ـ  حيث   ،الرياض بمدينة   السعوديات نساء على مجتمع ال   الباحث دراسته  طبق م اختيـار   ت

  وفقاً  )   شعبيةٌ  أحياءٌ ،  متوسطةٌ  أحياءٌ ،  راقيةٌ أحياٌء( حياء مدينة الرياض    ألعينة ممثلة   

 وبهـذا   احـدٍ  و  بحيٍ  بحيث مثل كل نوعٍ    رتفاع أو انخفاض مستوى تكلفة ونوع السكن      ال

 الباحـث بـإجراء     وقـام  ،أحياء ) ٣(  فيها الدراسة ثالثة     ت األحياء التي جر   عدديكون  

 وبهـذا يكـون     ،) مرأةا ١٥٠( من كل حي قوامها      شوائيٍة ع  الميدانية على عينةٍ   الدراسة

 . سعودية مرأةا) ٤٥٠(دراسة أربعمائة وخمسون  الن عليهتد من جر عدجماليإ

 .الرياض للهيئة العليا لتطوير مدينة لمعتمدتقسيم اال حياء وفقألتم اختيار ا -

 .ياء التي تم اختيارها تم اختيار مدارس المرحلة الثانوية في الثالثة أح -
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 من الحي بحيث يتوقع أن تكـون         متوسطةٍ تم اختيار الثانوية التي تقع في منطقةٍ       -

 الحي كمتغيـرٍ   مع اشتراط    الحي، للمرأة السعودية المقيمة في      هذه المدرسة ممثلةً  

 .الطالباتنات على ارئيس عند توزيع البي

 حيث  ثانوي،تم حصر أسماء الطالبات في المدارس الثالث للصف األول           -

 كما أن سن الطالبـة      غيرها، من   أكثرأن األعداد في هذه الصفوف تكون       

أو أخـواتهن    أمهاتهنفي هذه المرحلة قد يعطي مؤشراً على تنوع عمر 

  .  المقيمات بالمنزل األكبر منهن سناً

تم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية المنتظمة مـن واقـع السـجالت           -

) ٣( حيث تم البدء في المفردة األولى من رقم          الطالبات،المقيد فيها أسماء    

وهكذا حتى االنتهاء من فرز جميع مفردات الدراسة ومن الثالث مـدارس      

 . للعينةالتي تم اختيارها 

حياء التي تم اختيارهـا والثانويـات داخـل         ألتالي يوضح أسماء ا   والجدول ال 

 :األحياء

 الحي   مستوى اسم الثانوية عددال

 القدس راقي الخامسة والسبعون ١٣٤

 الملز متوسط الثانية والعشرون ١١٧

 الشميسي شعبي الحادية عشر ٩٩
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 البيانات جمع أداة: ثالثا

 

تم اسـتخدام اسـتبانه لجمـع       قد   ف الدراسةهذا   لطبيعة المنهج المستخدم في      نظراً 

بما يتناسب مع الخصائص االجتماعية والثقافية لعينة الدراسـة         البيانات المتعلقة بالبحث    

 : أينتشتمل على جزو. وفق المحددات التي تم وضعها الختيار العينة 

ـ       أسئلةٌ: األول الجزء عودية تشـمل    تتعلق بالبيانات الديموغرافية واالجتماعية للمرأة الس

 ). العمر، المهنة، المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية، مستوى الدخل(

 وتـم   بهـا،  تتعلق بمتغيرات الدراسة والتساؤالت العالقية الخاصة        أسئلةٌ: الثاني الجزء

 :وهيتقسيمها في ستة مجاالت 

 .الصحيمصادر التوعية والتثقيف  -١

 .الصحيمشاهدة مصادر التثقيف  -٢

 .الصحي التثقيف متابعة مصادر -٣

 .الصحياالستفادة من مصادر التوعية الصحية في مجال التثقيف  -٤

 .الصحيآراء واتجاهات المرأة السعودية في مصادر التثقيف  -٥

 .السعوديةالوعي الصحي للمرأة  -٦

 :يليوقد تم إعداد أداة جمع البيانات وفق ما 

 .ادراستن من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع مراجعة عدٍد -

 .الدراسةبعد االنتهاء من صياغتها في صورتها األولية تم اعتمادها من مشرف  -

 .الدراسةتم تعديل االستمارة وفق ما وجه به مشرف  -
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 من أعضاء   تم التحقق من الصدق الظاهري للدراسة من خالل عرضها على عددٍ           -

 هيئة التدريس والمختصين في اإلعالم وعلم االجتماع من جامعتي الملك سـعود           

 .اإلسالميةوجامعة اإلمام محمد بن سعود 

 .ضوءهاتم جمع تعليقات المحكمين وتعديل االستمارة في  -

) ٢٠( مـن    ل تطبيقها على عينـةٍ    ولي لالستمارة من خال   ألتم التحقق من الثبات ا     -

 .االجتماعي من منسوبات القسم النسائي بمركز األمير سلمان سيدة

 ع قد أشكل عليهن أو ال يعبر عن ما وض         وتم استعراض إجابة العينة ومالحظة ما      -

 .طفيفة وكانت التعديالت ذلك، وتم تعديل االستمارة وفق لقياسه،

 

 البيانات أسلوب تحليل :رابعا

 سيقوم الباحث بترميـز االسـتمارات وإدخالهـا فـي           ،البحث جمع استمارات    إتمام بعد

نتـائج الدراسـة    اإلحصائي ومن ثم عـرض       ) Spssٍ( باستخدام برنامج    اآلليالحاسب  

 :باستخدام

 .المفردة التكرارية الجداول -١

 .المزدوجة التكرارية الجداول -٢

 .المئوية النسب -٣

 .الترتيب -٤
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 الدراسة مجاالت :خامسا

 :وهي تنطبق عليها محددات الدراسة السعودية ممنالمرأة  :البشري المجال -

 .أن تكون سعودية •

 .الرياض في مدينة أن تكون مقيمةً •

 .للدراسةفي أحد األحياء التي تم اختيارها  أن تكون مقيمةً •

  طالبـةٌ   كبرى  أو شقيقةٍ  أن تكون لدى هذه المرأة سواء كأمٍ       •

الثانويات التـي تـم      الصف األول الثانوي في      في منتظمةٌ

 . مكاني لجمع البياناتيارها كمجاٍلاخت

 .السعودية العربيةمدينة الرياض في المملكة  :المكاني المجال

ة وكانت في الفصل الدراسـي األول       سوهو وقت جمع بيانات الدرا     : الزمني المجال

 .هـ١٤٢٣/١٤٢٤لعام الجامعي من ا
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 الرابعالفصل 
 :الميدانيةالدراسة 

 
 . الدراسة الخصائص الديموغرافية لعينة :أوالً
  . عالماإل مشاهدة وسائل :ثانياً
 . الصحي االستفادة من وسائل اإلعالم في التثقيف :ثالثاً
 . الصحي متابعة وسائل اإلعالم في مجال التثقيف :بعاًرا

 . السعودية ما مصادر التثقيف الصحي اإلعالمية للمرأة :خامساً
 .الصحي الصحي ووعيها ف عالقة استخدام المرأة السعودية لمصادر التثقي:سادساً
التثقيـف  فـي  دور وسائل اإلعـالم    رأي أو اتجاهات المرأة السعودية حول        :سابعاً

 .لصحيا
 العالقة بين المتغيرات الديموغرافية واسـتخدام وسـائل اإلعـالم للتثقيـف             :ثامناً

 . السعوديةالصحي من جانب المرأة 
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 :الدراسة الخصائص الديموغرافية لعينة :أوالً
 

 ) ١(جدول رقم 
 رـمـالعيوضح التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعينة الدراسة حسب متغير

 
 العمر ك %

  سنة٢٠اقل من  ٣٧ ١٠,٦
  سنة٣٠ إلى أقل من ٢٠من  ١٤٣ ٤٠,٩

  سنة٤٠ إلى أقل من ٣٠من  ١١٥ ٣٢,٩

  سنة٥٠ إلى أقل من ٤٠من  ٤٣ ١٢,٣

  سنة فأكثر٥٠ ١٠ ٢,٩

 غير مبين ٢ ٠٥
 اإلجمالي  ٣٥٠ ١٠٠

 
 :ينة الدراسة ، حيث يتبين منه ما يلي عإلى أعمار ) ١( بيانات الجدول رقم تشير
 لسعودية وإن كـان ذلـك بنسـبٍ       العينة جميع فئات العمر للمرأة ا     تمثل   -١

  .متفاوته
ن حوالي ثالثة أرباع عينة الدراسة هن ممن تتراوح أعمارهن بين لوحظ إ  -٢

) نجاب والنشاط بالنسبة للمـرأة      سن الزواج والعمل واإل   (  سنة   ٤٠-٢٠
 فـإن   وهي السن الذي يزداد فيه اهتمام المرأة بالتثقيف الصحي وبالتالي         

 .العينة تكون أكثر صدقاً في التعبير عن موضوع الدراسة 

ـ         ٣٠-٢٠ان فئة العمر من      -٣ ر  سنة تحتل المرتبة األولى بين فئـات العم
      خمسي العينة هي فـي سـن الشـباب          الممثلة في العينة حيث إن حوالي     

 تكـون   وهذه الفئة عادةً  ) نجاب  اسة الجامعية والعمل والزواج واإل    الدر( 
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 ومـيالً لإلطـالع     لفئات توجهاً واهتماماً بوسائل اإلعالم ورغبـةً      أكثر ا 
 .والمعرفة 

 في العينة ال يتعدى      محدودٍ  ذات تمثيلٍ   سنةً ٥٠ن من تزيد أعمارهن عن      أ -٤
وهذا بطبيعة الحال بحكم مستوى تمثيلهن في المجتمع حيـث أن           % ٢،٩

ضافة إلى أن    ما يكون قليالً إذا ما قورن بالفئات األخرى باإل         عددهن عادةً 
هذه الفئة تكون فد دخلت مرحلة الشيخوخة واليـأس ولهـا اهتماماتهـا             

 .الخاصة 

% ) ١٠،٦( اً في العينة     سنة جاء تمثيلها محدود    ٢٠ فئة العمر األقل من      -٥
 من إناث المجتمع ويرجع ذلك إلـى عـدة           عاليةً ها تمثل نسبةً  في حين إن  

 .نتاج في المجتمع اإلعمل ولم تدخل هذه الفئة مجال ال) أ  ( :أمور 

أن اهتمامات هذه الفئة تتأثر بطبيعة مرحلة النمو التي تمر          ) ب            ( 
هتمامـات  والتركيـز باال  }  سـنة    ٢٠-١٥فترة المراهقة للفئة من سن      { ا  به

  . للزواجةبدء التحضير لمرحلة الجاهزيالمتعلقة بسن الشباب و
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 )٢(جدول رقم 
الحالة التكراري والنسبة المئوية لعينة الدراسة حسب متغيريوضح التوزيع  

 االجتماعية
 الحالة االجتماعية ك %

 آنسة ٩٤ ٢٦,٩

 متزوجة ٢٢٩ ٦٥,٤

 مطلقة ١٨ ٥,١

 أرملة ٩ ٢,٦

 اإلجمالي ٣٥٠ ١٠٠
 

 حيث نلحـظ    الدراسة،إلى الحالة االجتماعية لعينة     ) ٢(تشير بيانات الجدول رقم     
وجات من عينة الدراسة جاءت في المرتبة األولى وبما نسـبته           زمن الجدول أن المت   

نها أكثر استقراراً في     أي حوالي ثلثي العينة وهي نسبة عالية جداً ونرى أ          %)٦٥,٤(
 وفي المرتبة الثانية جاءت فئات      ،جتماعية وبالتالي أصدق تعبيراً عن العينة       حياتها اال 

 بينما تدنت نسبة المطلقات     ، %)٢٦,٩( بما نسبته     القريبات من سن الزواج    آلنساتا
 التواليلكال الفئتين على    %) ٢,٦(و  %) ٥,١( الدراسة بما نسبته      واألرامل في عينة  

 حيث نجـد  الدراسة،الخاص بأعمار عينة ) ١(وهذا يرتبط بما ورد في الجدول رقم         
 عمـر    حيث أنه من المعروف أن     الدراسة، في العمر والحالة االجتماعية لعينة       اًتقارب
هو السن المناسب للزواج بحكم ثقافة      )  سنة   ٣٠ سنة إلى اقل من      ٢٠(أة ما بين    المر

  سنة شكلت حضوراً   ٢٠ألقل من   اكما أن الفئة العمرية الصغيرة      ، السعودي  المجتمع  
 . من سن الزواج  قريباٍت كآنساٍتمتميزاً
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 )٣(جدول رقم 
  المهنةلدراسة حسب متغيريوضح التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعينة ا

 المهنة ك %

 طالبة ٥٧ ١٦,٣

 موظفة ٢٣٦ ٦٧,٤

 ربة منزل ٤٦ ١٣,١

 أعمال حرة ١٠ ٢,٩

 أخرى ١ ٠,٣

 اإلجمالي  ٣٥٠ ١٠٠
 

ظ من الجدول أن حلي مهن عينة الدراسة ، حيث نل إ )٣(تشير بيانات الجدول رقم     
 هـذا    أن  ونـرى  %)٦٧,٤ ( هن موظفات بما نسبته    ةعينة الدراس في  غالبية النساء   

سينعكس على عدة أمور ومنها نوع وسيلة اإلعالم التي ستركز عليهـا فـي مجـال      
 ، وفي المرتبـة الثانيـة       التثقيف الصحي وكذلك زمن ومدة المتابعة لوسيلة اإلعالم       

، أما في المرتبة الثالثة فقد جاءت ربـات         %) ١٦,٣(جاءت فئة الطالبات بما نسبته      
ونجد أن لدى هذه الفئة فائض مـن الوقـت          من العينة   %) ١٣,١ (المنزل بما نسبته  

ثره على زمن ومدة متابعة وسائل اإلعـالم        خاصة في فترة الصباح مما سينعكس أ      و
  متدنيـةٍ   بنسبةٍ  حرةٍ ، وفي المرتبة الرابعة من يعملن بأعمالٍ      بهدف التثقيف الصحي    

الخاص بأعمار عينة   ) ١(، وهذا يرتبط بما ورد في الجدول رقم         %) ٢,٩(جداً بلغت   
في المرتبـة   ) سنة  ٣٠ إلى اقل من     ٢٠(الدراسة ، حيث جاءت الفئة العمرية ما بين         

 المناسب للعمل ، خاصة إذا      وهذا السن هو  األولى بين فئات العمر الممثلة في العينة        
إال فـي أواخـر التسـعينات       بدأ بشكل رئيس    يما علمنا أن عمل المرأة السعودية لم        

ى التعليمي لعينة الدراسة في الجـدول       يتفق مع المستو  س كما نجد أن ذلك      ،الهجرية  
  . )٤(رقم 
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 )٤(جدول رقم 
 المستوى يوضح التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعينة الدراسة حسب متغير

 التعليمي
 المستوى التعليمي ك %

 تعليم ابتدائي فأقل ٢٠ ٥,٧

 تعليم متوسط أو ثانوي ١٠٠ ٢٨,٦

 تعليم جامعي فأعلى ٢٢٩ ٦٥,٤

 غير مبين ١ ٠١
 اإلجمالي ٣٥٠ ١٠٠

 
 حيث نلحـظ    الدراسة،إلى المستوى التعليمي لعينة     ) ٤(تشير بيانات الجدول رقم     

من الجدول أن غالبية النساء عينة الدراسة ممن مستواهم التعليمي جامعي فأعلى بما             
لي سـيكون االهتمـام      أي حوالي ثلثي العينة هن جامعيات وبالتـا        %)٦٥,٤(نسبته  

بوسائل اإلعالم والميل للتثقيف الصحي عالياً كما سيكون هناك زيادة فـي االتجـاه              
ـ        ،ألستخدام الوسائل الحديثة مثل األنترنت        اً وفي المرتبة الثانية ممن يحملـن تعليم

 وهذه الفئة هي فـي معظمهـا مـن طالبـات            %)٢٨,٦( بما نسبته    اً وثانوي اًمتوسط
 بينما جاء في المرتبـة الثالثـة        ،ن في المرحلة النهائية للثانوية      المدارس ممن يدرس  

 ،%)٥,٧(قل بما نسـبته      اللواتي حملن المؤهل االبتدائي فأ      النساء  جداًُ  متدنيةٍ وبنسبٍة
 والجدول رقم   العينة،الخاص بأعمار   ) ١(وهذا يبدو منطقياً بالمقارنة مع الجدول رقم        

وهـذا   ، الخصـائص نلحظ التوافق في تلك      حيث   الدراسة،الخاص بمهن عينة    ) ٣(
صة من عينة الدراسة حـول      جابات المستخل اً من مصداقية ودقة اإل    يضا يضفي مزيد  أ

وخاصه  ، ها فغالبية العينة حظيت بتعليم كبير     ر لمضامين ستبانة والتفهم الكبي  أسئلة اال 
 .ختيرت من مجتمع متحضر والذي تمثله مدينة الرياض أنها ا
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 )٥(جدول رقم 
مستوى دخل يوضح التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعينة الدراسة حسب متغير  

 األسرة الشهري
 الدخل الشهري ك %

 متدني ١٧ ٤,٩

 متوسط ٢٥٥ ٧٢,٩

 مرتفع ٧٢ ٢٠,٦

 اإلجمالي ٣٥٠ ١٠٠
 

 حيـث   الدراسة،إلى مستوى الدخل الشهري لعينة      ) ٥(تشير بيانات الجدول رقم     
تمثل ما يقل قليالً عن ثالثة أرباع العينة وهـو            الدخل المتوسط   الفئة ذات  حظ أن نال

 ،%)٧٢,٩( في المرتبة األولى بما نسبته       وقد جاءت  للمجتمع السعودي     صادقٌ تمثيٌل
 بينما فـي    ،%)٢٠,٦( بما نسبته    الثانية من دخل أسرهن الشهري عالٍ     وفي المرتبة   

  ، جـداً   محدودةٌ وهي نسبةٌ %) ٤,٩(بما نسبته    مرتبة الثالثة من دخل أسرهن متدنٍ     ال
ونجد أن ذلك يتفق مع الخصائص األخرى لعينة الدراسة كما أشارت الجداول السابقة             

الخاص بالعمر حيث أن غالبية عينة الدراسة هن في سن العمل           ) ١(في الجدول رقم    
الخـاص بـالمهن حيـث    ) ٣( والجدول رقم ،) سنة ٣٠ سنة إلى ٢٠من ( في الفئة   

 حيـث   التعليمي،الخاص بالمستوى   ) ٤( والجدول رقم    موظفات،ة الدراسة   غالبية عين 
 كما أن وجـود نسـبةٍ      ،فأعلىغالبية عينة الدراسة هن ممن يحملن المؤهل الجامعي         

نتيجة لوجود فئة مـن عينـة        إلى حد ما ممن دخول أسرهن مرتفعة قد يكون           عاليٍة
 ممن يعملن    نتيجة لوجود فئةٍ   أو) ٣( يعملن بأعمال حرة كما في الجدول رقم         الدراسة

 .مرتفعه أسرهن يلخاربات منازل قد تكون مد
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 ) ٦(جدول رقم 
 مستوى الحييوضح التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعينة الدراسة حسب متغير 
 مستوى الحي ك %

 راقي ١٣٨ ٣٩,٤

 متوسط ١١٧ ٣٣,٤

 شعبي ٩٥ ٢٧,١

 اإلجمالي ٣٥٠ ١٠٠
 

رتفاع تكلفة   ال وفقاًإلى مستوى الحي لعينة الدراسة      ) ٦(رقم  تشير بيانات الجدول    
 قد جاء في المرتبة األولى من هن مستوى         ه، حيث نلحظ من الجدول أن     ونوع السكن   
ة الثانيـة مـن مسـتوى أحيـائهن         بت وفي المر  ،%)٣٩,٤( بما نسبته    أحيائهن راقيةٌ 

 بمـا نسـبته     ئهن شعبيةٌ ، وفي المرتبة الثالثة من أحيا     %) ٣٣,٤( بما نسبته    متوسطةٌ
 جـداً فـي     ن الفروق لم تكن عاليـةً     يمكن القول بأ  ، وعلى وجه العموم     %) ٢٧,١(

اً في نسب التمثيل عند توزيـع العينـة حسـب           مستويات األحياء ، حيث نلحظ تقارب     
 في توزيع العينة حسب مستوى الحي وهذا        مستوى الحي أي أن هناك توازناً وعدالةً      

  ، ويمكن ربط ذلك بوجود فئـاتٍ       دقاً في التعبير عن الحقائق    يكسب نتائج الدراسة ص   
 أو ربات منـازل كمـا فـي          أو موظفاتٍ   عالٍ ساء عينة الدراسة ذوات تعليمٍ    من الن 

قد يجعل من مستويات األحياء مختلفة ، كما  وهذا  ) ٤(والجدول رقم   ) ٣(الجدول رقم   
ـ     ناك فئات مستوى دخول أسرهن مرتفعٌ     أن ه  قـد يعطـي    ) ٥(م   كما في الجدول رق

 ، وبالتالي نلحظ االرتباط بين هذه الخاصية لعينة          راقيةٍ مؤشراً على سكنهن في أحياءٍ    
 .الدراسة والخصائص الديموغرافية األخرى 
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 : عالم مشاهدة وسائل اإل: ثانياً 
 )٧(جدول رقم 

مشاهدة التلفزيون  يوضح التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعينة الدراسة حسب 
  السعودي

 مشاهدة التلفزيون السعودي ك %

 ال أشاهد ١٢١ ٣٤،٦
 أقل من ساعتين ١٨٥ ٥٢،٩

 من ساعتين إلى أقل من أربع ساعات ٣٧ ١٠،٦

 أربع ساعات فأكثر ٧ ٢،٠

 اإلجمالي ٣٥٠ ١٠٠

 
 ونلحـظ   السعودي،ة السعودية للتلفزيون    أإلى مشاهدة المر  ) ٧(يشير الجدول رقم    

 :ق هامة وهي عدة حقائمن الجدول 
أن أكثر من نصف العينة من النساء السعوديات يشـاهدن التلفزيـون             -١

 معظم أفرادها من    لعينٍة  مناسبةٌ السعودي لمدة ساعتين فأقل وهذه مدةٌ     
تزامات بالنسبة للمرأة الموظفـة     ن اإلل الموظفات حيث توجد الكثير م    

ات وخاصة المتزوجة التي تملك أطفاالً باإلضافه إلـى تعـدد القنـو           
 .التلفزيونية الفضائية كبدائل مغرية للمشاهدة 

أن حوالى ثلثي العينة يشاهدن التلفزيون السعودي وأن حوالي ثلـث            -٢
العينة ال يشاهدن التلفزيون وهي نسبة عاليه فـي مجتمـع حضـري      
كمجتمع مدينة الرياض وربما كانت هناك عالقة بين ارتفـاع هـذه            

 شـاهدة التلفزيـون لنـواحٍ   النسبة وبين عدم رغبة بعض األسر في م       
 .شرعية 
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 التلفزيون لفترة تتراوح بين سـاعتين وأربـع         أن عشر العينة تشاهد    -٣
ساعات وغالباً ما تتكون هذه الفئة من النساء من ربات المنزل الالتي            

 .زيون فيجدن متسعاً من الوقت لمشاهدة التل

شـاهدة التلفزيـون    نلحظ من الجدول تـدني سـاعات م       بشكل عام     -٤
يـة  نوالتي يعزيها الباحث لكثرة وتعـدد القنـوات التلفزيو        ي  السعود

 للمشاهدة وعدم تمتـع التلفزيـون السـعودي         الفضائية كبدائل مغريةٍ  
   للمرأة  الموجهةمين برامجه المقدمة خصوصاً في مضابوسائل جذٍب

 
 )٨(جدول رقم 

 العربي ون مشاهدة التلفزي التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعينة الدراسة حسب  
 مشاهدة التلفزيون العربي ك %

 ال أشاهد ١٢٠ ٣٤،٣

 أقل من ساعتين ١١٧ ٣٣،٤

 من ساعتين إلى أقل من أربع ساعات ٧٩ ٢٢،٦

 أربع ساعات فأكثر ٣٤ ٩،٧

 اإلجمالي ٣٥٠ ١٠٠

 
عنـد   حيث نلحـظ     العربي،إلى مشاهدة التلفزيون    ) ٨(تشير بيانات الجدول رقم     

 -:تحليله التالي 
 . من يشاهدن التلفزيون العربي حوالي ثلثي عدد العينة أن -١
 .أن من يشاهدن التلفزيون العربي لمدة ساعتين فأقل حوالي ثلث العينة  -٢

ـ             -٣ اعات أن  من يشاهدن التلفزيون العربي لمدة تتراوح بين ساعتين وأربع س
على من نسبة من يشاهدن التلفزيون السعودي        أ حوالي ربع العينة وهي نسبةٌ    

 يعني أن عدد ساعات مشاهدة التلفزيون العربي أكثر من عدد سـاعات             وهذا
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 نظراً النتشار بث القنـوات      وهذا شٌئ  طبيعيٌ   . مشاهدة التلفزيون السعودي    
 والتـي   الفضائية بشكل عام ومنها القنوات العربية على وجـه الخصـوص            

  . ومتخصصةٌتحوي برامج جذابة تمتاز بأنها متنوعةٌ

 هي نفس نسبة من ال يشاهدن لفزيون العربي التنيشاهدال من نسبة أن  لوحظ   -٤
 .التلفزيون السعودي وقد سبق أن أوضحنا السبب 

 
 )٩(جدول رقم 

   السعوديةاإلذاعةسماع  التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعينة الدراسة حسب 
 سماع اإلذاعة السعودية ك %

 ال استمع ١٨٧ ٥٣،٤
 أقل من ساعتين ١٢٢ ٣٤،٩
 من ساعتين إلى أقل من أربع ساعات ٢٩ ٨،٣

 أربع ساعات فأكثر ١٢ ٣،٤

 اإلجمالي ٣٥٠ ١٠٠
 

إلى االستماع لإلذاعة السعودية ، حيـث نجـد أن          ) ٩(تشير بيانات الجدول رقم     
، بينما توزعت بقيـة     %) ٥٣,٤(أكثر من نصف العينة ال يستمعن لإلذاعة بما نسبته          

ماع ، حيث نجد أن من يستمعن لإلذاعة ألقل مـن           النسبة على ساعات مختلفة لالست    
ة الثانيـة مـن     ، وفي المرتب  %) ٣٤,٩(ساعتين جاءت في المرتبة األولى بما نسبته        

، وفـي   %) ٨,٣(قل من أربع ساعات بما نسـبته        يستمعن لإلذاعة من ساعتين إلى أ     
ته سـاعات بمـا نسـب      لإلذاعة ألكثر من أربع      نالمرتبة الثالثة واألخيرة من يستمع    

 قد جاء بشـكلٍ    استماع المرأة السعودية لإلذاعة      ، وبالتالي يمكن القول بأن    %) ٣,٤(
ويعزي الباحـث   ، ه السعودي والعربي     بالمقارنة مع مشاهدتها للتلفزيون بنوعي     متدٍن

 نتشار القنوات اإلذاعية الخاصة بالمنوعات واألخبار كبدائل مقنعةٍ       ذلك لكثرة وتعدد ا   
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 لضعف مضمون برامج اإلذاعة السعودية وعدم مواكبتهـا         ضافةًإ، للمرأة  السعودية    
كما أن كثرة القنوات التلفزيونية العربيـة       ، السريع في تقنيات العمل اإلذاعي      للتطور  

 .واألجنبية أصبح منافساً قوياً لإلذاعة 
 

 ) ١٠(جدول رقم 
 عربية ال اإلذاعةسماع  التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعينة الدراسة حسب 

 سماع اإلذاعة العربية  ك %

 أستمعال  ٢١٨ ٦٢،٣
 أقل من ساعتين ٨٨ ٢٥،١

 من ساعتين إلى أقل من أربع ساعات ٣٢ ٩،١

 أربع ساعات فأكثر ١٢ ٣،٤

 اإلجمالي ٣٥٠ ١٠٠
 

 حيث نجد أن أكثـر      العربية،إلى االستماع لإلذاعة    ) ٩(تشير بيانات الجدول رقم     
وهي نسبة أعلـى    %) ٦٢,٣( بما نسبته     العربية  لإلذاعة من نصف العينة ال يستمعن    

 وهذا يعنـي أن     )٩( لإلذاعة السعودية كما في الجدول رقم         يستمعن  ال منمن نسبة   
كثر جذباً للمرأة السعودية وخاصة أنها تعالج أموراً لهـا عالقـة            اإلذاعة السعودية أ  

ة على ساعات مختلفة     بينما توزعت بقية النسب    ،بطبيعة المجتمع السعودي ومشكالته     
لالستماع ، حيث نجد أن من يستمعن لإلذاعة ألقل من ساعتين جاءت فـي المرتبـة            

ة الثانية من يستمعن لإلذاعة من سـاعتين        ، وفي المرتب  %) ٢٥,١(األولى بما نسبته    
، وفي المرتبة الثالثة واألخيـرة مـن        %) ٩,١(قل من أربع ساعات بما نسبته       إلى أ 
، وبالتالي يمكن القـول     %)  ٣,٤(سبته  ثر من أربع ساعات بما ن      لإلذاعة ألك  نيستمع
 بالمقارنـة مـع     اًأيضـاً متـدني   قد جاء    ةاستماع المرأة السعودية لإلذاعة العربي    بأن  
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وقد يعزي الباحث ذلـك   ، ستماعها لإلذاعة السعودية  وامشاهدتها للتلفزيون العربي    
 .سائل اإلعالمية لتعدد وكثرة البدائل المتاحة لدى المرأة من الو

 

 ) ١١(جدول رقم 
  مشاهدة الفيديو التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعينة الدراسة حسب 

 مشاهدة الفيديو ك %

 ال أشاهد ٢٣٥ ٦٧،١
 أقل من ساعتين ٦٣ ١٨،٠

 من ساعتين إلى أقل من أربع ساعات ٣٥ ١٠,٠

 أربع ساعات فأكثر ١٧ ٤،٩

 اإلجمالي ٣٥٠ ١٠٠
 

  حيث نجد أن أكثر من ثلثـي       الفيديو،إلى مشاهدة   ) ١١(نات الجدول رقم    تشير بيا 
 بينما توزعت بقية النسبة على ساعات       ،%)٦٧,١(العينة ال يشاهدن الفيديو بما نسبته       

 حيث نجد أن من يشاهدن الفيديو ألقل من سـاعتين جـاءت فـي               للمشاهدة،مختلفة  
مـن   الثانية من يشاهدن الفيـديو        وفي المرتبة  ،%)١٨,٠(المرتبة األولى بما نسبته     

 وفي المرتبة الثالثة واألخيرة     ،%)١٠,٠(ساعتين إلى اقل من أربع ساعات بما نسبته         
 مشـاهدة   ت وعموماً جـاء   ،%)٤,٩(ألكثر من أربع ساعات بما نسبته       شاهدنه  من ي 

 جـداً،   متدنيـةٌ  وهي نسبةٌ %) ٣٢,٩( بشكل عام حيث مثلت ما نسبته        الفيديو متدنيةً 
وتوفيرها لما كـان يقدمـه      وأجهزة الكمبيوتر    أن زيادة التلفزيونات والقنوات      ويبدو

 . الفيديو في تدني ساعات مشاهدة الفيديو أثٌر
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 )١٢(جدول رقم 
 تصفح اإلنترنت  التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعينة الدراسة حسب 

 تصفح اإلنترنت ك %

٦٢،٠  ال أتصفح ٢١٧
٢٣،١  نأقل من ساعتي ٨١

١٠،٣  من ساعتين إلى أقل من أربع ساعات ٣٦

 أربع ساعات فأكثر ١٦ ٤،٦

 اإلجمالي ٣٥٠ ١٠٠
 

 لإلنترنـت، إلى تصفح المرأة السعودية عينة الدراسـة        ) ١٢(يشير الجدول رقم    
حيث نلحظ في الجدول أن نسبة اللواتي ال يتصفحن اإلنترنت هي الغالبة بما نسـبته               

ية نسبة التصفح على عدة ساعات للتصفح ، حيث جاء          ، بينما توزعت بق   %) ٦٢,٠(
  أي حـوالي %)٢٣,١(من يتصفحن ألقل من ساعتين في المرتبة األولى بما نسـبته    

ربع  اإلنترنت من ساعتين إلى أقل من أ        وفي المرتبة الثانية من يتصفحن     ،ربع العينة   
ن لإلنترنـت    وفي المرتبة الثالثة واألخيرة من تصفحه      ،%)١٠,٣( بما نسبته    ساعات

 تصـفح المـرأة   وبالتالي يمكن القـول بـأن    %) ٤,٦(أربع ساعات فأكثر بما نسبته      
 ، األخرى بالمقارنة مع مشاهدتها للوسائل اإلعالمية       اًمنخفضجاء  السعودية لإلنترنت   

ـ   كافٍ  من حيث العمل وعدم وجود وقتٍ      وهذا عائد لكثرة مشاغل غالبية العينة      ذلك  ل
 إلى عدم انتشار وتوافر أجهزة الكمبيوتر لـدى         إضافةً، تاحة  في ظل تعدد البدائل الم    

 .جميع األسر 
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 ) ١٣(جدول رقم 
 قراءة الصحف السعودية  التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعينة الدراسة حسب 

 قراءة الصحف السعودية ك %
 ال أقرأ ٩٨ ٢٨,٠
  أقل من ساعتين ١٩٨ ٥٦,٦

  أربع ساعاتمن ساعتين إلى أقل من ٣٨ ١٠,٩

 أربع ساعات فأكثر ١٦ ٤,٥

 اإلجمالي  ٣٥٠ ١٠٠
 

إلى قراءة المرأة السعودية عينـة الدراسـة للصـحف          ) ١٣(يشير الجدول رقم    
 قليلـة   سعودية حيث نلحظ في الجدول أن نسبة اللواتي ال يقرأن الصحف ال           السعودية،
عالية جـداً بمـا      بينما جاءت  نسبة قراءة الصحف السعودية         ،%)٢٨,٠(بما نسبته   

 حيث جاء في المرتبة األولى من       .للقراءةتوزعت على عدة ساعات     %) ٧٢,٠نسبته  
، وفي المرتبة الثانية من يقـرأن       %) ٥٦,٦(كانت قراءتهن لساعتين فاقل بما نسبته       
، وفي المرتبـة الثالثـة      %) ١٠,٩(بما نسبته   من ساعتين إلى أقل من أربع ساعات        

وبالتالي يمكن القـول    %) ٤,٦(بع ساعات فأكثر بما نسبته      واألخيرة من قراءتهن  أر    
أعلى نسبة متابعة   ك  عاليةٍ جاءت بنسبةٍ قراءة المرأة السعودية للصحف السعودية      بأن  

 وهذا عائد للتطور التقني والتحريري فـي مضـمون الصـحف            اإلعالميةللوسائل  
 . في الصفحات الطبية وخصوصاًالسعودية 
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 )١٤(جدول رقم 
 قراءة الصحف العربية  يع التكراري والنسبة المئوية لعينة الدراسة حسب التوز

 قراءة الصحف العربية ك %

٥٨,٣  ال أقرأ ٢٠٤
٣٢,٠  أقل من ساعتين ١١٢

 من ساعتين إلى أقل من أربع ساعات ٢٠ ٥,٧

 أربع ساعات فأكثر ١٤ ٤,٠

 اإلجمالي ٣٥٠ ١٠٠
 

 السعودية عينـة الدراسـة للصـحف        إلى قراءة المرأة  ) ١٤(يشير الجدول رقم    
 حيث نلحظ في الجدول أن نسبة اللواتي ال يقرأن الصـحف العربيـة هـي                العربية،

علـى  الصحف العربية   ، بينما توزعت بقية نسبة قراءة       %) ٥٨,٣(الغالبة بما نسبته    
عدة ساعات للقراءة ، حيث جاء من يقرأن ألقل من ساعتين في المرتبة األولى بمـا                

 من ساعتين إلى أقـل مـن أربـع          ، وفي المرتبة الثانية من يقرأن     %) ٣٢,٠(نسبته  
، وفي المرتبة الثالثة واألخيرة من قـراءتهن للصـحف          %) ٥,٧( بما نسبته    ساعات

 قراءة المرأة  وبالتالي يمكن القول بأن%).٤,٠(العربية أربع ساعات فأكثر بما نسبته 
 للصحف  هاتاً بالمقارنة مع قراء   منخفضة جد جاءت بنسبة   السعودية للصحف العربية    

إلى أن الصحف السعودية     وهذا عائد    األخرىالسعودية أو متابعتها للوسائل اإلعالمية      
كثرة  إلى   ي أكثر من نظيراتها العربية إضافهً     تعالج موضوعات تهم المجتمع السعود    

ل توفر فسيحظى بالنصيب األق   ن   كاٍف لذلك وإ   غالبية العينة وعدم وجود وقتٍ    مشاغل  
 .هتمام لدى المرأة السعودية من اال
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 ) ١٥(جدول رقم 
 قراءة المجالت الطبية  التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعينة الدراسة حسب 

 قراءة المجالت الطبية ك %

 ال أقرأ ١٦٨ ٤٨,١
 أقل من ساعتين ١٣٨ ٣٩,٤

 من ساعتين إلى أقل من أربع ساعات ٣٢ ٩,١

 ثرأربع ساعات فأك ١٢ ٣,٤

 اإلجمالي ٣٥٠ ١٠٠
 

إلى قراءة المرأة السعودية عينـة الدراسـة للمجـالت          ) ١٥(يشير الجدول رقم    
 جداً   حيث نلحظ في الجدول أن نسبة اللواتي ال يقرأن المجالت الطبية مرتفعةٌ            الطبية،

 %)٤٨,٠( على عينة الدراسة ككل ، حيث جاءت بما نسـبته            ن كانت ليست غالبةً   أو
على عدة  المجالت الطبية    بينما توزعت بقية نسبة قراءة       ،ن النصف   قل بقليل م  أي أ 

 حيث جاء من يقرأن ألقل من ساعتين في المرتبة األولى بما نسـبته              للقراءة، ساعاٍت
 من ساعتين إلى     وفي المرتبة الثانية من يقرأن     ، أي حوالي خمسي العينة      %)٣٩,٤(

بة الثالثة واألخيرة من قراءتهن      وفي المرت  ،%)٩,١( بما نسبته    أقل من أربع ساعات   
 وبالتالي يمكن القـول بـأن     %) ٣,٤( فأكثر بما نسبته     للمجالت الطبية أربع ساعاتٍ   

 بالمقارنـة مـع     منخفضـةٍ  قد جاءت بنسـبةٍ   قراءة المرأة السعودية للمجالت الطبية      
 وإن كانت أعلى    األخرى، للصحف السعودية أو متابعتها للوسائل اإلعالمية        هاقراءات
احـث لحـرص المـرأة       وهذا يعزيه الب   العربية قراءة المرأة السعودية للصحف      من

ستزادة من التثقيف الصحي عبر المجـالت الصـحية أو الملفـات            السعودية على اال  
تخصصـة   من المجالت الطبية الم    الصحية للمجالت الخاصة بالمرأة أو المجتمع بدالً      

ن فعالية وأثر المجالت الطبية     ولكن يجب أن نشير أ    ، رغم مصداقية وسهولة طرحها     
 . من المجالت غير المتخصصة المتخصصة في التثقيف الصحي أقوى بكثيٍر
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 :االستفادة من وسائل اإلعالم في التثقيف الصحي : ثالثا 
 سائل اإلعالم في التوعية الصحيةمجاالت االستفادة من و) ١٦(جدول رقم 

الترتيب أوافق ال أدري غير موافق
 ك % ك % ك %

 ارةـبـالع

٨٨,٣ ٢٦ ٧,٤ ١٥ ٤,٣ ١  التغذية أساس الصحة السليمة ٣٠٩

٨٧,٤ ٣٣ ٩,٤ ١١ ٣,١ ٢ ٣٠٦ 
االهتمام بالصحة في الصغر 

 يساعدنا في الكبر

٨٥,٤ ٢٤ ٦,٩ ٢٧ ٧,٧ ٣ ٢٩٩ 
النظافة دليل على الوعي 

  الصحةىبالمحافظة عل

٢٨٧ ٨٢ ٤٩ ١٤ ١٤ ٣ ٤ 
الرضاعة الطبيعية وسيلة فعالة 

 نمو الطفل بشكل سليمل

١٢,٩ ٢٤ ٦,٩ ٥ ٨٠,٣ ٤٥ ٢٨١ 
الحفاظ على صحة الجسم 

 ورشاقته 

٧٩,١ ٤٩ ١٤ ٢٤ ٦,٩ ٦ ٢٧٧ 
في الحفاظ على الصحة فوائد 

 عقلية وفكرية

١٧,١ ١٧ ٤,٩ ٧ ٢٧٣ ٧٨ ٦٠ 
ساهم اإللمام باإلسعافات األولية ي

في سرعة تخفيف المرض أو 
 اإلصابة

١١,٤ ٨ ١٤,٣ ٤٠ ٧٤,٣ ٥٠ ٢٦٠ 
حصول اإلنسان القبول 

 االجتماعي

٢٢,٣ ٣١ ٨,٩ ٩ ٦٨،٩ ٧٨ ٢٤١ 
متابعة مواد التثقيف الصحي 

 للحفاظ على الصحة

٢٤,٣ ٣٢ ٩,١ ١٠ ٦٦,٦ ٨٥ ٢٣٣ 
تعد الرياضة الصحية وسيلة 

 إلقامة عالقات جيدة
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١٥,٧ ١١ ٢١,٤ ٥٥ ٦٢,٩ ٧٥  التمتع بصحة نفسية سليمة  ٢٢٠

٢٦,٩ ١٢ ١١,٧ ٩٤ ٦١,٤ ٤١ ٢١٥ 
السمنة ظاهرة تعبر عن عدم 

 ممارسة الرياضة

٢٠,٦ ١٣ ٢٠,٩ ٧٢ ٥٨,٦ ٧٣ ٢٠٥ 
الحياة العصرية تفترض القيام 
 بممارسة العادات الصحية

٤١,٤ ١٤ ٣٤,٦ ١٤٥ ٢٤,٠ ١٢١  تساعد على اإلقالع عن التدخين ٨٤
 

 
اإلعالم إلى القيم الصحية التي تمت االستفادة من وسائل         ) ١٦(تشير بيانات الجدول رقم     

  :، ونلحظ من الجدول أنه قد جاء فيفي مجالها في التوعية الصحية 
 %)٨٨,٣(ة بما نسبته  إدراك أن التغذية أساس الصحة السليمالمرتبة األولى 
ـ              وفي المرتبة الثانية    بته  االهتمام بالصحة في الصغر يسـاعدنا فـي الكبـر بمـا نس
)٨٧,٤ (% 
ـ     النظافة دليل    وفي المرتبة الثالثة     الصـحة بمـا نسـبته       ىعلى الوعي بالمحافظة عل
)٨٥,٤ (% 
فل بشكل سليم بما نسـبته       الرضاعة الطبيعية وسيلة فعالة لنمو الط      وفي المرتبة الرابعة   
)٨٢,٠ (% 

 ، %) ٨٠,٣( الحفاظ على صحة الجسم ورشاقته بما نسبته وفي المرتبة الخامسة 
 ،%)٧٩,٣(عقلية وفكرية بما نسبته   في الحفاظ على الصحة فوائدوفي المرتبة السادسة

ض أو   اإللمام باإلسعافات األولية تساهم في سرعة تخفيف المـر         وفي المرتبة السابعة   
  %) ٧٨,٠(اإلصابة بما نسبته 
 %)٧٤,٣(ول االجتماعي بما نسبته  حصول اإلنسان القبوفي المرتبة الثامنة

اظ على الصـحة بمـا نسـبته         متابعة مواد التثقيف الصحي للحف     وفي المرتبة التاسعة   
)٦٨,٩ (% 
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 عالقات جيـدة بمـا نسـبته         تعد الرياضة الصحية وسيلة إلقامة     وفي المرتبة العاشرة   
)٦٦,٦ (% 
 %) ٦٢,٩( نفسية سليمة بما نسبته  التمتع بصحةوفي المرتبة الحادية عشر 
ـ      السمنة ظاهرة تعبر عن عدم مم      وفي المرتبة الثانية عشر     بته ارسة الرياضة بمـا نس
)٦١,٤ (% 
ادات الصحية بما    الحياة العصرية تفترض القيام بممارسة الع      بة الثالثة عشر  توفي المر  

 %) ٥٨,٦(نسبته 
 %)٢٤,٠( المتابعة تساعد على اإلقالع عن التدخين بما نسبته وفي المرتبة الرابعة عشر

 

صحتها وصحة ما يتعلق ب مع اهتمامات المرأة  فيءت هذه القيم الصحية متوافقةًوقد جا
كثر من نصف العينة موضع الدراسة ترى أن وسائل اإلعالم  ويالحظ أن أ.أسرتها 

مجال جميع القيم الصحية المذكورة ستفادة في اهمت في التوعية الصحية وحققت االس
رأيهن بأن وسائل اإلعالم تساهم في التوعية الصحية من خين فأن دعدا اإلقالع عن الت

 . ربع العينة موضع الدراسة في هذا المجال يقل عن
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 ) ١٧(جدول رقم 
 اإلعالم في مجال التثقيف الصحي  مدى االستفادة من وسائل 

 ةمدى االستفاد

 مفيدة جدا مفيدة مفيدة نوعا ما غير مفيدة

 ك % ك % ك % ك %

 وسائل اإلعالم

٢٤,٩ ٨٤ ٢٤ ١٤ ٤ ٤٦,٦ ٨٧ ١٦٣  التلفزيون

٢٩,٧ ١٩ ٥,٤ ١٠٤ ٣٦,٣ ١٢٧ ٢٤,٣  اإلذاعة ٨٥

٢٦,٩ ١٦ ٤,٦ ٣٠,٦ ٩٤ ١٠٧ ٣٥,٤ ١٢٤  الصحافة

٣٢,٣ ١١٣ ٣٦,٣ ١٢٧ ١٤,٩  الفيديو ٣٢ ٩,١ ٥٢

٣١,١ ٤٢ ١٢ ١٠٩ ٢٥,١  اإلنترنت ٩١ ٢٦ ٨٨

١٣,١ ٢٢ ٦,٣ ٢٥,١ ٤٦ ١٨٢ ٥٢ ٨٨  المجالت الطبية

 
ي مجـال   إلى مدى االستفادة من وسائل اإلعالم ف      ) ١٨(تشير بيانات الجدول رقم     

وذلك على النحو    وأخرىونلحظ اختالف االستفادة بين وسيلة إعالمية        ، التثقيف الصحي 
 - :التالي 

 فـي مجـال التثقيـف       عالم إفادةً مجالت الطبية تعتبر أكثر وسائل اإل     أن ال  -١
 . جداً أو مفيدة الصحي حيث أن أكثر من ثالثة أرباع العينة يرى أنها مفيدةٌ

تبة الثانية من حيث مدى االستفادة منه فـي مجـال           يأتي التلفزيون في المر    -٢
 ن ما يقرب من ثالثة أرباع العينة يرى أنه مفيدٌ         ثقيف الصحي حيث نجد أ    الت

المحطـات التلفزيونيـة العربيـة      ومما ساعد على ذلك كثرة      ، جداً أو مفيد    
 .جنبية التي تبث برامجها على مدار الساعة واأل

 الطبية والتلفزيون مـن      من المجالت  د كلٍ تحتل الصحافة المرتبة الثالثة بع     -٣
يث يرى حوالي ثلثـي     فادة منها في مجال التثقيف الصحي ح      حيث مدى اإل  
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على األقل فـي مجـال التثقيـف         جداً أو مفيدة     مفيدةٌإما  نها  عينة الدراسة أ  
 .الصحي 

على الترتيب حيث   نترنت تحتالن المركز الرابع والخامس      أن اإلذاعة واإل    -٤
 من النساء السعوديات موضـوع       جداً أو مفيدةٌ   نها مفيدةٌ رى أ أن نسبة من ي   

 .تقريباً % ٥١، % ٦٠العينة هو 

 ثلثي العينة محل الدراسـة      يو في المركز األخير حيث أن حوالي      يأتي الفيد  -٥
 أو ضعيف الفائدة في مجال التثقيف الصحي حيث تراجع          يرى أنه غير مفيدٍ   

 .دوره في الوقت الحالي وقل استخدامه 
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الصحي كما تراه مستوى االستفادة من وسائل اإلعالم في التثقيف ) ١٨(جدول رقم 
 المرأة السعودية 

 مستوى االستفادة من وسائل اإلعالم في التثقيف الصحي

 عالي متوسط منخفض ليس لها دور

 ك % ك % ك % ك %

 وسائل اإلعالم

٢١,١ ٣٦ ١٠,٣ ٤٧,٤ ٧٤ ١٦٦ ١٨,٦ لسعودي التلفزيون ا ٦٥  
١٣,٧ ٤٢ ١٢ ٣٦,٣ ٤٨ ١٢٧ ٢٦,٩  التلفزيون العربي ٩٤
٢٣,٧ ٥١ ١٤,٦ ٣٣,٧ ٨٣ ١١٨ ١٨,٣   السعودية اإلذاعة  ٦٤
٢٢,٩ ٦٤ ١٨,٣ ٢٩,١ ٨٠ ١٠٢ ١١,٤   العربية اإلذاعة  ٤٠

١٥,٧ ٣٤ ٩,٧ ١٥٤ ٤٤ ٥٥  الصحافة السعودية  ٨٤ ٢٤
٢٤,٩ ٥٥ ١٥,٧ ١٠٥ ٣٠ ٨٧   الصحافة العربية  ٤٢ ١٢

١٦,٩ ٦٠ ١٧,١ ٢٣,١ ٥٩ ٢٨,٩ ٨١ ١٠١   اإلنترنت 

٢٦,٦ ١٣١ ٣٧,٤ ١٤,٣ ٩٣   الفيديو  ١٩ ٥,٤ ٥٠
١١,٧ ٤٢ ١٢ ٢٢,٣ ٤١ ٤٧,١ ٧٨ ١٦٥   المجالت الطبية 

إلى مستوى االستفادة من الوسائل اإلعالمية فـي        ) ١٨(تشير بيانات الجدول رقم     
 -: التالي  ويتبينالسعوديةمجال التثقيف الصحي كما تراها المرأة 

تحتل المجالت الطبية المركز األول من حيث مستوى االستفادة مـن            -١
 كما تراه المرأة السـعودية حيـث        وسائل اإلعالم في التثقيف الصحي    

نجد أن أكثر من ثلثي عينة الدراسة ترى أن مستوى االستفادة  منهـا              
 . ما بين عاٍل ومتوسط 

 المجالت الطبية حيـث     تأتي الصحافة السعودية في المركز الثاني بعد       -٢
ن مستوى الفائدة منها ما بين عـاٍل        العينة ترى أ  نجد أن حوالي ثلثي     

 .ومتوسط 
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يحتل التلفزيون السعودي المركز الثالث  في هذا المجال حيث أن مـا          -٣
 .يقرب من ثلثي العينة ترى أن مستوى الفائدة ما بين عاٍل ومتوسط 

 العينـة   من% ) ٦٣( شرة  ويحتل التلفزيون العربي المركز الرابع مبا      -٤
 . ٍة أو متوسطٍة عالي بدرجٍةترى أنه مفيٌد

وبالتالي يمكن تقسيم وسائل اإلعالم من حيث مدى فائدتها فـي مجـال التثقيـف               
 //الصحي حسبما تراه المرأة السعودية إلى ثالث مجموعات 

  - :هي على الترتيبو وسائل اإلعالم ذات الفائدة العالية جداً : أوالً
 -٤ التلفزيـون السـعودي      -٣ الصـحافة السـعودية      -٢الت الطبية   المج -١

 التلفزيون العربي 
 بدرجة متوسطة في تحقيق الفائـدة فـي مجـال           ةساهموسائل اإلعالم الم   : ثانياً

 - : وهي على الترتيبالتثقيف الصحي
  اإلذاعة العربية-٤ الصحافة العربية -٣ اإلذاعة السعودية -٢نترنت اإل -١

ف من العينة ترى أن هذه الوسائل تساهم في التثقي        % ٤٠-%٥٠ن  ونجد أن ما بي   
  . أو متوسطة عاليٍةالصحي بدرجٍة

 الصحي وهـي    المساهمة المحدودة في مجال التثقيف    ئل اإلعالم ذات    اوس: ثالثاً  
الفيديو وتمثل المركز األخير بين وسائل اإلعالم من حيث مدى مسـاهمتها فـي              

ن خمس العينة فقط هي التي ترى أن        ف الصحي إذ أ   الفائدة في مجال التثقي    تحقيق
 . مجال التثقيف الصحي  في أو متوسطٍة عاليٍة بدرجٍةالفيديو مفيٌد
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 :الصحي متابعة وسائل اإلعالم في مجال التثقيف :رابعاً
 مستوى متابعة برامج مواد التثقيف الصحي في وسائل اإلعالم ) ١٩(جدول رقم 

 لتثقيف الصحي في وسائل اإلعالممستوى متابعة برامج ا

 دائما أحيانا نادرا ال أستخدمها

 ك % ك % ك % ك %

 وسائل اإلعالم

١٤,٣ ٣٥ ١٠ ٤٢,٦ ٥٠ ٣٣,١ ١٤٩  التلفزيون ١١٦
 الصحف ١٣٨ ٣٩,٤ ١٢٢ ٣٤,٩ ٣٥ ١٠ ٥٥ ١٥,٧
٦١,٧ ١١,١ ٢١٦ ١٤,٦ ٣٩ ١٢,٦ ٥١  الفيديو ٤٤
٤٨,٣ ١٢,٩ ١٦٩ ٢٠,٩ ٤٥ رنتاإلنت ٦٣ ١٨ ٧٣  

٢٣,٤ ١٣,١ ٨٢ ٢٧,٧ ٤٦ ٣٥,٧ ٩٧  المجالت الصحية ١٢٥
إلى مستوى متابعة برامج مواد التثقيف الصـحي فـي          ) ١٩(تشير بيانات الجدول رقم     

 -:وبتحليله نالحظ التالي ، اإلعالم وسائل 
تحتل الصحف المركز األول من حيث مستوى متابعة برامج التثقيف الصحي في             -١

 .نحو ثالثة أرباع العينة تتابعها دائماً وأحياناً وسائل اإلعالم حيث أن 
 حيث أن ثالثـة أربـاع        بعد الصحف  يأتي التلفزيون في المستوى الثاني مباشرةً      -٢

 .العينة ايضاً تتابعها دائماً وأحياناً 

مـن العينـة    % ٦٣تحتل المجالت الصحية المركز الثالث حيث نجد أن نسـبة            -٣
 .ياناً تقريباً هي التي تتابعها دائماً وأح

اذ أن نحو ثالثـة     ) الرابع والخامس   ( يحتل االنترنت والفيديو المراكز األخيرة       -٤
أرباع العينة ال تستخدم الفيديو في مجال متابعة برامج التثقيف الصـحي وهـي              
 نسبة متوقعة في ظل وجود التزامات مالية الستخدام مثل هاتين الوسيلتين بينمـا            

       لذلك ارتفعـت نسـبة مـن      ، خرى أقل منها    قد يكون ما ينفق على الوسائل األ      
 .ال يتابعون مواد التثقيف الصحي في هاتين الوسيلتين 
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 :  مستوى متابعة مواد التثقيف الصحي بين المواد اإلعالمية األخرى ) ٢٠(جدول رقم 
مستوى متابعة مواد التثقيف الصحي بين المواد 

 اإلعالمية األخرى

 نعم ال

 ك % ك %

 الموضوعات 

 صحية الاألخبار  ١٤٣ ٤٠,٩ ٢٠٧ ٥٩,١
  المحليةاألخبار  ١١٥ ٣٢,٩ ٢٣٥ ٦٧,١

 الموضة والمطبخ  ٢٩٢ ٨٣,٤ ٥٨ ١٦,٦

 رياضية الاألخبار ٨١ ٢٣,١ ٢٦٩ ٧٦,٩

 األخبار الدولية  ١١٠ ٣١,٤ ٢٤٠ ٦٨,٦

 اإلعالنات ١٦٧ ٤٧,٧ ١٨٣ ٥٢,٣

 برامج منوعة   ١٥١ ٤٣,١ ١٩٩ ٥٦,٩

 فنيةال األخبار ٢١٠ ٦٠ ١٤٠ ٤٠
إلى مستوى متابعة مواد التثقيف الصحي بـين المـواد          ) ٢٠(تشير بيانات الجدول رقم     

، حيـث نلحـظ أن الموضـة        من خالل موضوع األخبار الصـحية       اإلعالمية األخرى   
 وفـي   ،%)٨٣,٤(والمطبخ أكثر المواد اإلعالمية متابعة للمرأة السعودية بمـا نسـبته            

 وفي المرتبة الثالثة اإلعالنـات بمـا        ،%)٦٠,١(ار الفنية بما نسبته     المرتبة الثانية األخب  
 وفـي   ،%)٤٣,١( وفي المرتبة الرابعة البرامج المنوعة بما نسـبته          ،%)٤٧,٧(نسبته  

 وفي المرتبة السادسة األخبـار      ،%)٤٠,٩(المرتبة الخامسة األخبار الصحية بما نسبته       
 وفـي   ،%)٣١,٤(سابعة الدولية بما نسبته      وفي المرتبة ال   ،%)٣٢,٩(المحلية بما نسبته    

ويبدو أن مثـل هـذه النتيجـة    %). ٢٣,١(الثامنة واألخيرة األخبار الرياضية بما نسبته   
تتوافق مع الخصائص النفسية واالجتماعية والفسيولوجية للمرأة ، حيث ارتفعـت نسـبة             

رة المواد التـي    خيالمواد اإلعالمية التي تتوافق مع طبيعة المرأة ، وجاء في المراتب األ           
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 عينة الدراسة وبالتالي طغيـان       اإلجتماعي لغالبية   إلى دور الرفاه   تتوافق معها إضافةً  ال  
هتمامات الوسطى لـديهن    وضوعات وجعل التثقيف الصحي من اال     هتمام بمثل هذه الم   اال

 .في المتابعة للمواد اإلعالمية 
 
 

 ئل اإلعالميةفترات متابعة الوسا) ٢١(جدول رقم 
 ات متابعة الوسائل اإلعالميةفتر

المساء المبكرة فترة السهرة  ما بعد الظهر
الفترة 
 الصباحية

 ك % ك % ك % ك %

 وسائل اإلعالم

٢٧,٧ ٥٥,٤ ٩٧ ١٩٤ ٢١,١ لسعودي التلفزيون ا ٣٢ ١,٩ ٧٤  

١٨,٠ ٣٤ ٩,٧ ٢٣,١ ٦٣ ٣٨,٣ ٨١ ١٣٤   السعودية اإلذاعة 
٢٤,٥ ٢٨ ٨,٠ ٣٩,٧ ٨٦ ١٣٩ ٢٠,٥  الصحافة السعودية   ٧١

٢٨,٠ ٢١,٧ ٩٨   اإلنترنت  ٥ ١,٤ ٢٩ ٨,٣ ٧٦
٢١,١ ٣٠,٠ ٧٤ ١٠٥ ١٠,٩   الفيديو  ١٥ ٤,٣ ٣٨

١٤,٣ ٢٦,٥ ٥١ ٢٣,٧ ٩٣ ١٥,٧ ٨٣   المجالت الطبية  ٥٥

إلى فترات متابعة وسائل اإلعالم لمواد التثقيـف        ) ٢١(تشير بيانات الجدول رقم     
 متابعة التلفزيون في فترة المساء المبكرة بما نسـبته          ونلحظ من الجدول ارتفاع      الصحي،

وهي نسـبة متوقعـة لوجـود       %) ٢٧,٧( ، ويليها فترة السهرة بما نسبته       % )٥٥,٤( 
أمـا   .العامالتارتباطات عملية وتعليمية لدى عينة الدراسة حيث أن غالبيتهم من النساء         

، ويليها  %)٣٨,٣(لها بما نسبته    بعة  اكثر الفترات مت   فقد جاءت الفترة الصباحية أ     اإلذاعة
ـ  مرتبط نيت الفتر نيت، ويبدو أن ها   %) ٢٣,١(فترة ما بعد الظهر بما نسبته         بوجـود   نات

هـاتين  فـي    قد تكون ربات البيـوت       أوالنساء في وسائل المواصالت لنقلهن لعملهن ،        
 وفـي مجـال   .  مهمات يقمن بها لوجود أفراد األسرة خارج المنزل          الفترتين ليس لديهن  
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ويليهـا  %) ٣٩,٧(متابعة الصحافة جاءت فترة ما بعد الظهر أعلى الفترات بما نسـبته             
أما اإلنترنت ورغم انخفاض متابعته بشكل عام     %)  ٢٤,٥(فترة المساء المبكر بما نسبته      

، %) ٢٨,٠( إال أن فترة السهرة جاءت في المرتبة األولى من حيث المتابعة بما نسبته              
وقريب من ذلك متابعـة الفيـديو حيـث         % ) . ٢١,٧(ر بما نسبته    ثم فترة المساء المبك   

، ثم فترة السهرة بما     %٣٠,٠(جاءت فترة المساء المبكر أكثر فترات المتابعة بما نسبته          
أما المجالت الطبية فقد جاءت فترة المساء المبكر أكثـر الفتـرات            %)  . ٢١,١(نسبته  

 %).٢٣,٧(الظهر بما نسبته ويليها فترة ما بعد ) ٢٦,٥(متابعة بما نسبته 
مرحلة المساء المبكـر والسـهرة ،       وبشكل عام نلحظ ازدياد متابعة وسائل اإلعالم في         

 من عينـة     عاليةٍ  ولعل كون نسبةٍ   .ها في فترة الصباح وفي فترة ما بعد الظهر          وانخفاض
الدراسة من الموظفات ساعد على ذلك حيث تكون فترة العمل في الصباح إلى ما بعـد                

 .ظهر ال
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مجاالت اإلشباع المتحقق من متابعة وسائل اإلعالم في مجال التثقيف ) ٢٢(جدول رقم 
 الصحي كما تراها المرأة السعودية

الترتيب ال رأي ال 
 أوافق

أوافق 
 لحد ما

أوافق 
 بشدة

 العبارات

 توسيع المدارك الصحية ١١٥ ١٨٨ ٢٨ ١٩ ٥

 ألمراضمكافحة ا ٨٢ ١٦٢ ٥٤ ٥٢ ١٠

 االرتباط بالمستجدات الطبية ١٣٥ ١٥٢ ٣٣ ٣٠ ٦

 الحصول على التوجيهات الصحية ٣٧ ١٥٠ ١٠٣ ٦٠ ١٢

 الرضاعة الطبيعية ١٠٦ ١٣٥ ٦٦ ٤٣ ٩

١٥٤ ١١٦ ٢٦ ٥٤ ٤ 
 السلوكية في المجال المداركتوسع 

 الصحي

 فهم اإلسعافات األولية ١٦٦ ١١٩ ٢٩ ٣٩ ٣

١٥٤ ١١٥ ٤٤ ٣٧ ٧ 
 الطبية المتخصصة كتباالغتناء عن ال

 لصعوبتها

 االستفادة في  مجال التوعية الصحية ٦٢ ١٠٧ ١١٩ ٦٢ ١٣

 متابعة األمراض النسائية ١٥٣ ١٠٢ ٥٠ ٤٥ ٨

 توعية األطفال ١٨٠ ١٠١ ٣٢ ٣٧ ٢

 متابعة األخبار الطبية ٩٣ ٩٩ ٥٧ ١٠١ ١١

٢٤ ٧٧ ١٢٠ ١٢٩ ١٤ 
زيادة المستوى الثقافي في المجال 

 الصحي

 التنبه لخطورة أمراض األطفال ٢٣٨ ٦٤ ٢٥ ٢٣ ١
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مجاالت اإلشباع المتحقق من متابعة وسائل اإلعالم       إلى  ) ٢٢(تشير بيانات الجدول رقم     
  والتي يمكن تقسيمها إلـى أربعـة   السعوديةفي مجال التثقيف الصحي كما تراها المرأة   

 :شباع على النحو التالي مجموعات من حيث درجة اإل
 في مجال التثقيـف الصـحي وتشـمل          عاليةٍ ة تحققت فيها درجة إشباعٍ     مجموع -:والً  أ

  //ت اآلتيةالمجاال
ول بين جميع المجاالت من     ألطفال وقد احتل المركز ا    التنبه لخطورة أمراض األ    -١

نـه يحقـق    من العينة توافق على أ    % ٨٣كثر من   حيث اإلشباع حيث أن نحو أ     
نـه يحقـق     أ  ثلثي العينة توافق على    ما وأكثر من    أو نوعاً   عاليةٍ إشباعاً بدرجةٍ 

 .شباع  جداً من اإل عاليةًدرجةً
ف العينة ترى أنه    كثر من نص   وتأتي في المركز الثاني حيث أن أ       توعية األطفال  -٢

مـا  أنه يحقق إشباعاً إ   ترى  % ٨٠شباع وأكثر من     جداً من اإل    عاليةً يحقق درجةً 
 . جداً أو نوعاً ما بدرجة عاليٍة

شباع وتشمل حسـب   من اإل عاليةٌلتي تحققت فيها درجةٌ الثانية وهي ا   المجموعة -:ثانياً  
 //الترتيب كالً من 

 توسع المدارك السلوكية في المجال الصحي -١
 االرتباط بالمستجدات الطبية -٢

 االغتناء عن الكتب الطبية المتخصصة لصعوبتها -٣

 مراض النسائيةمتابعة األ -٤

شباعاً فـي المجـال   العينة ترى أنه يحقق إ    رباع وثلثي   ونجد أن نسبة تتراوح بين ثالثة أ      
 .الصحي 

شـباع وتشـمل    تي تحققت فيها درجة متوسطه من اإل       المجموعة الثالثة وهي ال    -:ثالثاً  
 //حسب الترتيب كالً من 

 الرضاعة الطبيعية -١
 مكافحة األمراض -٢
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 خبار الطبيةمتابعة األ -٣

 أو إلى حـد     درجة عالية نصف العينة أن هذه الوسائل تحقق إشباعاً ب       ويرى نحو ثلثي أو     
 .ما 

 من العينة أن تحقيقها لإلشباع في مجـال          عاليةٌ المجموعة الرابعة وترى نسبةٌ    -:رابعاً  
 // جداً وهي حسب الترتيب التثقيف الصحي محدوٌد

 الحصول على التوجيهات الصحية -١
 توعية الصحيةلاالستفادة في مجال ا -٢

 زيادة المستوى الثقافي في المجال الصحي -٣

 . بين النصف والربع اوح نسبة العينة التي ترى أنها تحقق فائدةًوتتر
داللة لمجاالت التثقيـف    ختيار عبارات ال   التوجه في ا   وقد جاءت هذه النتيجة متوافقة مع     

عالم فالتنبـه لخطـورة أمـراض       شباع المتحقق منها في متابعة وسائل اإل      الصحي واإل 
مولية الرغبة في التثقيف الصحي      لتمثل ش  األطفال وتوعيتهم قد جاءت في المرتبة األولى      

جات ذوات األطفال وهو مـا يعكـس        عتبار أن معظم عينة الدراسة من النساء المتزو       با
 . بصحة أطفالهن هتمامهنا
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 صحي اإلعالمية للمرأة السعودية مصادر التثقيف ال:خامساً
 مصادر التثقيف الصحي) ٢٣(جدول رقم 

 مصادر التثقيف الصحي 

 نعم ال

 ك % ك %

 الوسائل اإلعالمية

  التلفزيون   ٢١٣ ٦٠,٨ ١٣٧ ٢١,١

   اإلذاعة   ١٤٢ ٤٠,٥ ٢٠٨ ٥٩,٥

   الصحافة   ١٥٤ ٤٤,٠ ١٩٦ ٥٦,٠

   الفيديو   ٤٩ ١٤,٠ ٣٠١ ٨٦,٠

  نترنت اإل ٧٨ ٢٢,٣ ٢٧٢ ٧٧,٧

   المجالت الطبية   ٢٦٩ ٧٦,٨ ٨١ ٢٣,٢
 

 السـعودية، إلى مصادر التثقيف الصحي كما تراه المرأة        ) ٢٣(تشير بيانات الجدول رقم     
ل مصـادر   وحيث نلحظ من الجدول أن المجالت الطبيبة جاءت في المرتبة األولى كـأ            

 بينما جاء التلفزيون في المرتبـة       ،%)٧٦,٨(التثقيف الصحي للمرأة السعودية بما نسبته       
 يقصد به التلفزيون السـعودي      مع مالحظة أن التلفزيون هنا    %) ٦٠,٨(الثانية بما نسبته    

 وفـي   ،%)٤٤,٠(بة الثالثة جاءت الصحافة بمـا نسـبته         ت وفي المر  الفضائية،والقنوات  
 وفي المرتبة الخامسـة اسـتخدام       ،%)٤٠,٥(المرتبة الخامسة جاءت اإلذاعة بما نسبته       

 وفي المرتبة السادسة واألخيرة     ،%)٢٢,٣(اإلنترنت كمصدر للتثقيف الصحي بما نسبته       
 ونجد أن مثل هذا الترتيب يتفق مع عدد مـن النتـائج      %).١٤,٠(اء الفيديو بما نسبته     ج

 كما أنه يرتبط بنتـائج مشـاهدة        والعملية،السابقة وقد يرتبط بمتغيرات الدراسة التعليمية       
 .السابقةوسائل اإلعالم حيث نجد شبه اتفاق في هذه النتيجة مع النتائج 
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 الصحي ووعيها   فام المرأة السعودية لمصادر التثقي     العالقة بين استخد   :سادساً

 وإدراكها وتطبيقها للثقافة الصحية
 

 ) ٢٤(جدول رقم 

 ي والوعي الصحي للمرأة السعوديةالعالقة بين استخدام مصادر التثقيف الصح

مستوى الداللة معامل 
 االرتباط

درجة 
 الحرية

 مصادر التثقيف الصحي 

 ن  التلفزيو  9047 0.073 0

   اإلذاعة   8709 0.071 0

   الصحافة   8865 0.133 0

   الفيديو   8423 0.023 0.039

  نترنت اإل 8579 0.151 0

   المجالت الطبية   8787 0.2 0

 
لعالقة بين استخدام مصادر التثقيف الصحي والـوعي        ل) ٢٤( تشير بيانات الجدول رقم     

جدول وجود عالقة قوية بين مصادر التثقيف        حيث نلحظ من ال    السعودية،الصحي للمرأة   
 متابعة مصادر التثقيف    ت حيث كلما زاد   السعودية،الصحي والوعي الصحي لدى المرأة      

 حيث بلغ معدل االرتبـاط لمصـادر        .السعوديةالصحي زاد الوعي الصحي لدى المرأة       
  .بالجدول كما هو مبين الصحي المختلفةالتثقيف 
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 التثقيـف    في مدور وسائل اإلعال  مرأة السعودية نحو     رأي أو اتجاهات ال    :سابعاً
 الصحي 

 ) ٢٥(جدول رقم 
 لصحي كما تراها المرأة السعوديةمستوى الوسائل اإلعالمية في طرح مواد التثقيف ا

 مستوى الوسائل اإلعالمية

 جيدة متوسطة رديئة ال اعرف

 ك % ك % ك % ك %

 وسائل اإلعالم

١٠,٥ ٢١ ٦,٠ ٣٥,١ ٣٧ ١٢٣ ٤٨,٢ ١٦٩  لسعودي التلفزيون ا

١٩,١ ١٠,٩ ٦٧ ٣٨,٩ ٣٨ ١٣٦ ٣١,١ ١٠٩   السعودية اإلذاعة 

١٠,٩ ١١,٧ ٣٨ ٤٠,٠ ٤١ ١٤٠ ٣٧,٤ ١٣١   الصحافة السعودية 
٦٠,٨ ٢١٣ ١٤,٥ ١٨,٩ ٥١   اإلنترنت  ٢٠ ٥,٧ ٦٦

٤٢,٥ ١٤٩ ١٦,٠ ٢٧ ٧,٧ ٣٣,٧ ٥٦ ١١٨   الفيديو 
٢٤,٥ ١٨,٨ ١٥ ٤,٣ ٨٦ ٥٢,٢ ٦٦ ١٨٣  المجالت الطبية  

 
إلى مستوى الوسائل اإلعالمية في طـرح مـواد         ) ٢٥(تشير بيانات الجدول رقم     
 // والتي يمكن تقسيمها إلى ثالثة مستويات السعوديةالتثقيف الصحي كما تراها المرأة 

 جـداً    عاليةٍ ح مواد التثقيف الصحي بدرجهٍ     وسائل إعالمية تساهم في طر     : أوالً  
التلفزيون السعودي والمجالت الطبية حيث وجدنا أن أكثر من أربعة          وتتمثل في كل من     

أخماس العينة يرون أن مستوى مساهمة التلفزيون في طرح مواد التثقيف الصحي كـان              
ما المجالت الطبية فجاءت في المرتبـة الثانيـة         وأ، جة جيدة أو متوسطة على األقل       بدر

تثقيـف   ساهمت في طرح مـواد ال      من العينة ترى أن هذه الوسيلة     % ٧١حيث أن نحو    
  . أو متوسطة جيدٍةالصحي بدرجٍة

  متوسـطهٍ  وسائل إعالمية تساهم في طرح مواد التثقيف الصحي بدرجـةٍ         : ثانياً  
 // وتتمثل على الترتيب كل من 
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 ا من حيث مستواه   ة متوسط اترى أنه % ٤٠( الصحافة السعودية    -١
 ) .في طرح مواد التثقيف الصحي 

 من حيث مستواها    ترى أنها متوسطة  % ٣٨،٩( ة  السعودياإلذاعة   -٢
 ) .في طرح مواد التثقيف الصحي 

 وهي كل من الفيديو واإلنترنت وقـد جـاء           محدودةٍ وسائل إعالمية تساهم بدرجةٍ   : ثالثاً  
التثقيف الصحي حيـث    اإلنترنت في المستوى األخير من حيث مساهمته في طرح مواد           

وهذا يرجـع إلـى عـدم انتشـار         ) ال أعرف   ( من العينة   % ٦٠ نحو   وجدنا أن إجابة  
 .الكمبيوتر واستخدام اإلنترنت عند كثير من األسر 

وبصفه عامه نالحظ ارتفاع مستوى طرح مواد التثقيف الصحي في كل من التلفزيـون              
 .والمجالت الطبية واإلذاعة والصحافة وانخفاضه في كل من الفيديو واإلنترنت 
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 الصـحي   ة بين المتغيرات الديموغرافية واستخدام وسائل اإلعالم للتثقيف        العالق :ثامناً
 من جانب المرأة السعودية

 
 ) ٢٦(جدول رقم 

 العالقة بين المتغيرات الديموغرافية واستخدام وسائل اإلعالم للتثقيف الصحي

مستوى الداللة معامل 
 االرتباط

 المتغيرات الديموغرافية درجة الحرية

 العمر 8003 0.048- 0

 الحالة االجتماعية 8049 0.001 0.926

 المهنة 8049 0.034- 0.002

 المستوى التعليمي 8026 0.03- 0.008

 مستوى الدخل 7934 0.011- 0.32

 مستوى الحي 8049 0.023 0.036

 
إلى العالقة بين المتغيرات الديموغرافية واستخدام وسائل       ) ٢٦(تشير بيانات الجدول رقم     

 حيث نلحظ من الجدول وجود عالقة ارتباطيه بـين مختلـف            الصحي،عالم للتثقيف   اإل
 ففي متغيـر العمـر      الصحي،المتغيرات الديموغرافية واستخدام وسائل اإلعالم للتثقيف       

 بينمـا   اإلعالميـة،  أي كلما قل العمر قل استخدام الوسيلة          سلبيةً كانت العالقة ارتباطيهً  
  أما في متغير المهنة فكانت العالقة سلبيةً       االجتماعية، الحالة   كانت العالقة إيجابية لمتغير   

 الصـحي، حيث أن اللواتي ال يعملن أكثر استخداماً للوسيلة اإلعالمية في مجال التثقيف             
 فكلما قل المستوى التعليمي قل استخدام       وفي متغير المستوى التعليمي كانت العالقة سلبيةً      

 وفي متغيـر الـدخل نجـد أن العالقـة           الصحي،يف  الوسيلة اإلعالمية في مجال التثق    
 فكلما ارتفع الدخل ارتفع استخدام الوسيلة اإلعالميـة للتثقيـف            طرديةٌ االرتباطية سلبيةٌ 
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 أي كلما ارتفع مسـتوى الحـي         طرديةً  أما متغير الحي فكانت العالقة إيجابيةً      الصحي،
  ارتباطيـهٌ   هناك عالقـةٌ   وبشكل عام نجد أن   . اإلعالميةارتفع مستوى استخدام الوسيلة     

عالية المستوى بين المتغيرات الديموغرافية أو خصائص عينة الدراسة واستخدام الوسيلة           
 . الصحياإلعالمية في مجال التثقيف 
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 الفصل الخامس
 التوصياتالخاتمة والمناقشة و

 
 مناقشة نتائج الدراسة:  والًأ

 الخاتمة:  ثانياً
 توصيات الدراسة:  ثالثاً
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 الفصل الخامس
 التوصياتالخاتمة والمناقشة و

 
 مناقشة نتائج الدراسة:  أوالً

 فسيتم هنا مناقشة    الدراسة وسعياً لإلجابة على تساؤالت      السابقة،في ضوء نتائج الجداول     
 المحـددة نتائج الدراسة وعالقتها بالدراسات السابقة من خالل اإلجابة على التسـاؤالت            

 :بالتالي 
 
 ما مصادر التثقيف الصحي اإلعالمية للمرأة السعودية ؟ •

 

 ترتيب مصادر التثقيف الصحي كما      ت المجالت الطبية في المرتبة األولى عند      جاء

 وفـي المرتبـة الثالثـة       بأنواعـه،  وفي المرتبة الثانية التلفزيـون       ،عودية  تراه المرأة الس  

 دسـة   وفـي المرتبـة السا     ترنـت، اإلن وفي المرتبة الخامسة جـاء       اإلذاعة، ثم   الصحافة،

 .الفيديوواألخيرة جاء 

 االلـذان وضـع   ) ١٩٨٧ (نزوهذا يختلف مع ما توصلت إليه دراسة ريجان وكول        

صادر للمعلومات المتعلقة بالعناية    م ك الصحف وبقية المصادر االتصالية في مراكز متدنيةٍ      

 هي أهـم تلـك      تصال الشخصي  اعتبرت مصادر اال   األمريكي بحيث الصحية في المجتمع    

 .المصادر

التي توصلت إلـى أن     ) ١٩٩٥(كما تتفق هذه النتيجة تقريباً مع دراسة العوفي والعمودي          

 وجاءت المجالت الطبية فـي      الصحي،التلفزيون جاء في المرتبة الثانية كمصدر للتثقيف        

ـ     التي أشارت ) ١٩٩٥(كما تتفق مع دراسة مصيقر      .  المرتبة الثالثة  و  إلى أن التلفزيون ه
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أهم مصادر للمعلومات الصحية في مجال الغذاء وفي المرتبة الثالثة الصحف والمجـالت             

ـ كما تتفق مع دراسة في المجتمع الع      . وفي المرتبة الخامسة اإلذاعة    التـي  ) ١٩٩١(اني  م

 يعتمدن على التلفزيون للحصـول علـى التوعيـة الصـحية             عاليةً أشارت إلى أن نسبةً   

 .والغذائية

التي توصلت إلى ضعف وسائل     ) ١٩٩٥(اسة أخرى للعوفي والعمودي     كما تختلف مع در   

 . عاٍم اإلعالم في التثقيف الصحي للمواطن السعودي بشكٍل

 

 ؟متابعة المرأة السعودية وسائل اإلعالم في مجال التثقيف الصحي ما مدى  •

 

توصلت الدراسة فيما يتعلق بمدى متابعة المرأة السعودية لوسائل اإلعـالم فـي             
 متابعة الصحف في المرتبة األولى بين وسـائل         ت التثقيف الصحي إلى أنه قد جاء      مجال

بـة الثالثـة     ، وفـي المرت    التلفزيون وفي المرتبة الثانية جاءت متابعة       المختلفة،اإلعالم  
 جداً عن سابقتها     منخفضةٍ  ، وفي المرتبة الرابعة وبنسبةٍ     جاءت متابعة المجالت الصحية   

 .، وفي المرتبة األخيرة جاءت متابعة الفيديو جاءت متابعة اإلنترنت 
 تتـابع التلفزيـون واإلذاعـة        عاليةً من أن نسبةً  ) ١٩٩٥(كما تتفق مع دراسة مصيقر      
  .الصحيال التثقيف جللحصول على معلومات في م

ـ       اإلعالم،ومن حيث فترات المتابعة لوسائل       ال متابعـة    توصلت الدراسة إلى أنه في مج
أمـا   .السـهرة   ويليها فتـرة      أكثر الفترات متابعةً  ة المساء المبكرة     فتر التلفزيون جاءت 

 وفي   ويليها فترة ما بعد الظهر     ،  متابعةً فقد جاءت الفترة الصباحية أكثر الفترات        اإلذاعة
الفترات ويليهـا فتـرة المسـاء       مجال متابعة الصحافة جاءت فترة ما بعد الظهر أعلى          

 ثم فترة المساء    ،لمرتبة األولى   في ا فترة السهرة    تجاء  فقد إلنترنت بالنسبة ل   أما ،المبكر
 المتابعـة  الفيديو جاءت فترة المساء المبكر أكثر فترات         ة وفي مجال فترة متابع     ،المبكر
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 متابعةً أما المجالت الطبية فقد جاءت فترة المساء المبكر أكثر الفترات             ،السهرةثم فترة   
) ١٩٩١(نتيجة مع دراسة في المجتمـع العمـاني       وتتفق هذه ال   الظهرويليها فترة ما بعد     

 بينما فترة الصباح    التلفزيون،التي توصلت إلى أن فترة الليل تعد أفضل الفترات لمتابعة           
وبشكل عام لوحظ ازدياد المتابعة لهذه الوسائل في        ، اإلذاعة  هي الفترة األفضل لمتابعة     

وهـذا  ، ح وفترة ما بعد الظهـر  ها في فترة الصبارة المساء المبكر والسهرة وانخفاض  فت
 غالبـاً فـي    الموظفات تكون ساعات العمل لديهن من العينة من عاليةًيعود إلى أن نسبةً 

 .الصباح إلى ما بعد الظهر 
ومن حيث مستوى متابعة مواد التثقيف الصحي بين المواد اإلعالمية األخرى ، توصلت             

لمرأة السعودية  بالنسبة ل عالمية متابعة   الدراسة إلى  أن الموضة والمطبخ أكثر المواد اإل        
، وفي المرتبة الثانية األخبار الفنية ، وفي المرتبة الثالثة اإلعالنـات ، وفـي المرتبـة                 

وهـذه النتيجـة قـد     ،  خامسة األخبار الصحية  الرابعة البرامج المنوعة ، وفي المرتبة ال      
ة للمرأة حيـث ارتفعـت     مع الخصائص النفسية واالجتماعية والفسيولوجي     جاءت متوافقةً 

 .نسبة المواد اإلعالمية التي تتوافق مع طبيعتها واهتماماتها 
   

 
 سائل اإلعالم في التثقيف الصحي ؟ والسعودية من المرأة مدى استفادةما  •

 

االستفادة من وسائل اإلعالم في مجـال       في  توصلت الدراسة إلى وجود اختالف      
 فالمجالت الطبية والتلفزيون جاءت كـأكثر       ،وأخرى وسيلة إعالمية    التثقيف الصحي بين  

 تان جداً أو مفيـد    ثة أرباع العينة يرون أنهما مفيدتان      حيث أن ثال   الوسائل اإلعالمية فائدةً  
الصحافة بالمرتبة الثالثة حيث يرى حوالي ثلثي العينة بانها مفيدة جداً أو مفيدة             جاءت  ثم  

لخامسة على التوالي باعتبار نصف العينة ثم جاءت اإلذاعة واألنترنت بالمرتبة الرابعة وا  
عتبار أن ثلثـي    ثم الفيديو يأتي بالمرتبة األخيرة با     ، تقريباً يرى أنها مفيدة جداً أو مفيدة        

 . فائدته أو ضعف الفائدة منه العينة يرى عدم
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 الصحية التي تمت االستفادة من وسائل       من القيم  اً هناك عدد  كما توصلت الدراسة إلى أن    
 ، حيث جاء في المرتبة األولى إدراك أن التغذية أساس            بها  في التوعية الصحية   اإلعالم

الصحة السليمة ، وفي المرتبة الثانية االهتمام بالصحة في الصغر يساعدنا في الكبـر ،               
بـة  ت الصـحة ، وفـي المر  ىوفي المرتبة الثالثة النظافة دليل على الوعي بالمحافظة عل        

سيلة فعالة لنمو الطفل بشكل سليم ، وفي المرتبة الخامسـة           الرابعة الرضاعة الطبيعية و   
وقد لوحظ أن أكثر من نصـف العينـة موضـع           ، الحفاظ على صحة الجسم ورشاقته      

الدراسة ترى أن الوسائل اإلعالمية قد ساهمت في التوعية الصـحية وحققـت للمـرأة               
 حيث أن أقـل     تدخيناالستفادة في مجال جميع القيم الصحية المختارة عدا اإلقالع عن ال          

  . في التوعية الصحية أن لها إسهاٌممن ربع العينة ترى
ومن حيث مجاالت اإلشباع المتحقق من متابعة وسائل اإلعالم في مجال التثقيف الصـحي              

 التنبـه لخطـورة أمـراض        توصلت الدراسة إلى أنه قد جاء      السعودية،كما تراها المرأة    

المرتبـة   وفـي    ، جاءت توعية األطفال     الثانيةمرتبة   وفي ال  ،مرتبة األولى    في ال  األطفال

 مع التوجه في أختيار     وقد جاءت النتيجة متوافقةً    ،الثالثة جاء مجال فهم اإلسعافات األولية       

عبارات الداللة لمجاالت التثقيف الصحي واإلشباع المتحقق منها في متابعة وسائل اإلعالم            

اء المتزوجات ذوات األطفال وهو ما يعكـس        على اعتبار أن معظم عينة الدراسة من النس       

  . أهتمامهن بصحة أطفالهن

فـي تغطيـة    ) ١٩٩٤(وهذه النتيجة تتفق تقريباً مع ما توصل إليه العـوفي والعمـودي             

التلفزيون السعودي لبعض المعلومات الصحية الخاصة باألسرة والتغذية والحمية وما فـي            

ع دراسة في المجتمع البحريني أشارت إلى        كما تتفق م   .وصحيةحكمها من برامج تعليمية     

استفادة عينة دراسة من وسائل اإلعالم في التثقيف الصحي في مجاالت التغذية والصـحة              

التي أشارت إلى   ) ٢٠٠١( كما تتفق مع دراسة الدغيثر       .والصحيوبرامج التثقيف الغذائي    
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وأمـراض  ط  أن برامج التثقيف الصحي جاءت في مجال الحمل وأمراض السكري والضغ          

  .األطفال

التي أشارت إلى عـدم االسـتفادة مـن مصـادر           ) ١٩٩٥(كما تختلف مع دراسة قاضي      

 فـي  اً وأن هناك ضـعف   الصحي،المعلومات الصحية اإلعالمية في أغلب مواضيع التثقيف        

 وإن  صحيحة،معرفة أغلب مواضيع التثقيف الصحي المدرسي ووجود مفاهيم صحية غير           

ف دراسته عن نتيجة دراسة قاضي على أساس أن دراسة قاضي           كان الباحث يرجع اختال   

 بينما دراستنا كانت عن المرأة السعودية في ضـوء عـدد مـن              فقط،طبقت على الطالب    

 وتختلف كذلك مع دراسـة الزهرانـي وآخـرون          .والمهنيةخصائصها العمرية والتعليمية    

 الموجهـة للتثقيـف     التي توصلت إلى انخفاض نسبة اهتمام الصـحافة بـالمواد         ) ١٩٩٧(

 ركزت على مناسبات معينـة      الزهراني، وبرر الباحث هذا االختالف أن دراسة        الصحي،

 بينما دراستنا الحالية ركزت علـى مـواد         العالمية،وهي مشاركة الصحف األيام الصحية      

 . عامالتثقيف الصحي بشكل 

 صحي ؟وعيها الر التثقيف الصحي بما عالقة استخدام المرأة السعودية لمصاد •

 

إلى وجود عالقة بين استخدام مصادر التثقيف الصحي والوعي         توصلت الدراسة   
  حيث كلما زادت متابعة مصادر التثقيف الصحي زاد الـوعي          السعودية،الصحي للمرأة   

  .السعوديةالصحي لدى المرأة 
 بـين    قويـةً  التي توصلت إلى أن هناك رابطـةً      ) ١٩٧٨(وهذا يتفق مع دراسة سراج      

 حيث أن األفـراد األكثـر تعرضـاً         الصحي،وسائل اإلعالم وانتشار الوعي     التعرض ل 
 كما تتفق   .الصحيةلوسائل اإلعالم هم من يستخدم الوسائل السليمة في العالج والسالمة           
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 في وجود ارتباط طردي بين مشـاهدة التلفزيـون كوسـيلةٍ          ) ١٩٩٥(مع دراسة قاضي    
 كما تتفق   .الصحيع السلوك الصحي وغير      للتثقيف الصحي وبين العديد من أنوا      إعالميٍة

 بين مشاركة المواطنين في     التي أشارت إلى أن هناك عالقةً     ) ١٤١٥(مع دراسة العشير    
مجال الصحة ونشر الوعي الصحي بين الناس بما في ذلك محاربة الشـعوذة المتعلقـة               

دراسة اللف نتيجة   ا بينما تخ  .الصحيةبالصحة وحضور أنشطة التثقيف الصحي بالمراكز       
 التي توصلت إلى عـدم وجـود عالقـةٍ        ) ١٩٩٤(دراسة العوفي والعمودي    ما ورد في    

وإن كـان االخـتالف    .السعودي بين الوعي الصحي وكثافة التعرض للتلفزيون       واضحٍة
 بينما دراسـة العـوفي      اإلعالمية،تنا الحالية ركزت على جميع الوسائل       نتيجة ألن دراس  

 . فقطلسعودي والعمودي ركزت على التلفزيون ا
 
سائل اإلعـالم فـي التثقيـف       دور و عودية نحو   ما رأي أو اتجاهات المرأة الس      •

 الصحي ؟

 

دور وسائل اإلعالم في     برأي واتجاهات المرأة السعودية نحو       توصلت الدراسة فيما يتعلق   

  المرتبة األولى   في تقد جاء  التلفزيون السعودي والمجالت الطبية   التثقيف الصحي إلى أن     

 جـداً    عاليـةٍ   قوي في طرح مواد التثقيف الصحي بدرجـةٍ        نية على التوالي كمساهمٍ   والثا

 واإلذاعـة   الصـحافة السـعودية    ثم جاءت   ، باعتبار أن أربعة أخماس العينة يرون ذلك      

  في طرح مواد التثقيف الصـحي بدرجـةٍ        السعودية في المرتبتين الثالثة والرابعة كمساهمٍ     

ثم جاء الفيـديو واإلنترنـت فـي         ،   ن ذلك وصف العينة ير   باعتبار أن أقل من ن     متوسطٍة

من العينة أشارت بعـدم     % ) ٦٠(  باعتبار أن     محدودةٍ  بدرجةٍ المراكز األخيرة كمساهمٍ  
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وهذا عائد إلى عدم انتشار الكمبيوتر واستخدام األنترنت والفيـديو          ) ال أعرف   (المعرفة  

  . من األسرعند كثيٍر

ن الدراسات الخاصة بدور وسائل اإلعالم في التثقيف        وتتفق هذه النتيجة مع عدد م     

 المعـوقين، التي تناولت دور وسائل اإلعالم في برامج        ) ٢٠٠١(الصحي كدراسة سالمة    

التي ركزت على تصدي وسائل اإلعالم في مجـال التوعيـة           ) ٢٠٠١(ودراسة كسناوي   

على أهميـة   التي ركزت   ) ٢٠٠٢ (ن ودراسة عبد المحس   الخبيثة، لمرض الجمرة    ةالصحي

 الدراسات توصلت إلى     وكل .السرطانمرض  ة الصحية من خالل وسائل اإلعالم ب      التوعي

 .الصحيةأهمية دور وسائل اإلعالم في مجال التوعية 

  من السعوديات ترى    عاليةً نسبةًالتي أشارت إلى أن     ) ٢٠٠٢(كما تتفق مع دراسة الوطن      

 .الطارئةالسليمة للتعامل مع األحداث أهمية برامج التثقيف الصحي للتعرف على الوسائل 

ـ     ) ٢٠٠١(وتختلف هذه النتيجة مع دراسة األمين        ة البـرامج   التي توصلت إلى عدم كفاي

حول إيصال المعلومة وليس علـى       ز تلك الوسائل اإلعالمية   ي كماً وكيفاً أو ترك    اإلعالمية

 األهلية لمـن يقـدم       وعدم .الصحيتغيير السلوك الذي يعد الغاية النهائية لعملية التثقيف         

 . المختلفةبرامج التوعية الصحية 
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ما العالقة بين المتغيرات الديموغرافية والثقافة الصـحية واسـتخدام وسـائل             •

 عالم من جانب المرأة السعودية ؟اإل

 

 هناك عالقة بين المتغيـرات الديموغرافيـة واسـتخدام          أنتوصلت الدراسة إلى    
في متغير العمر كانت العالقة ارتباطيه سلبية أي كلما          ف الصحي،وسائل اإلعالم للتثقيف    

 بينما كانت العالقـة إيجابيـة لمتغيـر الحالـة          اإلعالمية،قل العمر قل استخدام الوسيلة      
 أما في متغير المهنة فكانت العالقة سلبية حيث أن اللواتي ال يعملـن أكثـر                االجتماعية،

 وفي متغير المسـتوى التعليمـي       الصحي،استخداماً للوسيلة اإلعالمية في مجال التثقيف       
كانت العالقة سلبية فكلما قل المستوى التعليمي قل استخدام الوسيلة اإلعالمية في مجـال              

 وفي متغير الدخل نجد أن العالقة االرتباطية سلبية طردية فكلما ارتفع            الصحي،التثقيف  
غير الحي فكانت العالقة     أما مت  الصحي،الدخل ارتفع استخدام الوسيلة اإلعالمية للتثقيف       

 .اإلعالميةإيجابية طردية أي كلما ارتفع مستوى الحي ارتفع مستوى استخدام الوسيلة 
وهذه النتيجة تشير الى اتفاق دراستنا مع الدراسة التي قامت بها هيرتا هيـرزج              

بان الرضا واالشباع عند السيدات يختلف باختالف الظروف الفردية ومشاكلها          ) ١٩٤٤(
فراد واهتماماتهم ومشـاكلهم    بأن قيم األ  ) ١٩٥٩(تراضات التي قدمها كاتز     ع االف كذلك م 

و  إلـى مايرونـه أ     ودورهم االجتماعي تسيطر على عملية التعـرض وتوجـه النـاس          
، فراد تتأثر بالعديد من العوامل كالعمر والنوع      أل احتياجات ا  أنكما تؤكد على    ، يشاهدونه

 .  وفقا لتلك العوامل تختلفاإلعالمفعالقة الفرد بوسائل 
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  الخاتمة:ثانيا 
 
 

دور وسـائل اإلعـالم فـي       ( عرضنا في الفصول السابقة لدراستنا التي حملت عنوان         
في مدينة الرياض   ودية  وكان تطبيقها على المرأة السع    ) التثقيف الصحي للمرأة السعودية     

 ،الدخل ،التعليم، المهنة   ،عمرال{ ية التي حددها الباحث في      فبمختلف متغيراتها الديموغرا  
 مـع   اختلفت أو   اتفقت وقد توصلت إلى عدد من النتائج التي          }االجتماعية الحالة   ،الحي

 .السعودي المجتمع فيتي أجريت عدد من الدراسات السابقة ال
 

 مصادر التثقيف الصحي لدى المـرأة السـعودية         اختالفولعل من أبرز نتائج الدراسة      
 أو  اكتسـبتها  وكذلك تعدد القيم الصحية التـي        ،متابعتها أو درجة    سواء من حيث نوعها   

 والذي أنعكس بدوره على تنوع مجاالت       ثقيف الصحي  من مصادر الت   اكتسابهاترغب في   
ا توصلت الدراسة إلى     كم ،الصحي المتحقق من وسائل اإلعالم في مجال التثقيف         اإلشباع

الصـحي   الصحي وزيادة الوعي      قوي بين مصادر الوعي    ارتباط وجود   يسمه هامة وه  
وسائل اإلعالم فـي مجـال التثقيـف        بزيد من الدور المناط     يلدى المرأة السعودية وهذا     

 ويجعل دورها في غاية األهمية والخطورة في الوقت نفسه وبالتالي ضـرورة             ،الصحي
 .منها  النتائج المترتبة على الجمهور المستفيد إغفالارتقائها لمستوى أهميتها وعدم 

 من قبل المرأة السعودية حـول        كبيرٍ  إلى حدٍ  إيجابي كما دلت الدراسة على وجود اتجاه       
ـ                يلٍةدور وسائل اإلعالم في مجال التثقيف والتوعية الصحية وأن كان يختلف بـين وس

 كما أكـدت الدراسـة      ،اإلعالم وسائل   غالبية يشمل   إيجابي  وأخرى إال أنه اتجاهٌ    إعالميٍة
ة االتجاهات والقوة بين متغيرات الدراسة الرئيسـة ومصـادر          لى وجود عالقة مختلف   ع

ابعة مصادر الوعي الصحي حيـث       كلفة مت  ارتفاعالتثقيف الصحي وإن كانت تعبر عن       
دور وسائل اإلعالم في مجال التثقيف الصحي لدى المرأة السعودية          على   االهتمام تركز

صادي ومستوى الحي الذي تقـيم       والتي يرتفع دخلها االقت    ،التعليميالتي يرتفع مستواها    
 . فيه
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رؤية المرأة السعودية لوسائل اإلعالم ودورها في مجـال         في   ختالفالاهذا  والشك أن   
م الوسـيلة اإلعالميـة إال لتحقيـق        ال يستخد  يؤكد ذلك كله أن اإلنسان       الصحيالتثقيف  

 يكـون    بحيـث  ،اإلعـالم  مع تنوع وسائل      خاصةً فيدٍة ومفاهيم م   قيمٍ واكتساب باعاٍتشإ
 يتفق مع ما جاءت به نظريـة        هذا و ،منهاية األهداف المتحققة     لنوع واالختيار االستخدام

ختلف اتجاهها نحو االمرأة السعودية في هذه الدراسة    حيث أن    شباعات  إل وا االستخدامات
نوع الفائدة التي ستجنيها    حسب   من مصادر التثقيف الصحي      الوسيلة اإلعالمية كمصدرٍ  

 لم يكن عائقا عـن       أن هذا   إال ،قتصاديةالاتكلفة  ال وسائل اإلعالم ذات      مع وجود  خاصةً
 . ققهاتح في ظل الفائدة التي يمكن أن استخدامها

 مصـادر   باعتبارهـا اتجاه المرأة السعودية نحو وسائل اإلعالم        اختالف كما أن   
ـ  إل وا االستخدامات على ما دلت عليه نظرية       لتوعية الصحية جاء تأكيداً   ل ن أن  شباعات م

 المتغيرات الفردية ذاتها    باختالفختلف  ي المتحقق من الوسيلة اإلعالمية      عواإلشباالرضا  
 . اإلعالمية  الوسيلةاختالفبخالف 

 وسائل اإلعالم كمصادر للتثقيف الصحي لـدى المـرأة          استخدام ارتفاع كما أن   
كد مـا ذهبـت   راقي يؤالسعودية ذات المستوى التعليمي المرتفع والدخل العالي والحي ال  

لحصول بهدف ا  الوسيلة اإلعالمية    استخدامشباعات من أن    إلمات وا استخدالإليه نظرية ا  
 العالي وهو ما يؤكد صحة ما تـم التوصـل           االجتماعيعلى المعرفة والظهور بالمركز     

 ،المباشـرة خر في فوائدها المباشـرة وغيـر    آ  بحيث تؤدي الوسيلة اإلعالمية بعداً     ،إليه
 المرأة وهذا  على    صحيٌ  في مجال الحياة اليومية له أثرٌ      فيدةمعلومة الم على ال فالحصول  

  ووظيفـةً   بالهدف أو الوظيفة المباشرة للوسيلة اإلعالمية إال أن هنـاك هـدفاً            فما يعر 
 العالي وهـذا قـد      االجتماعي في الحصول على المركز      ةًأخرى للوسيلة اإلعالمية ممثل   

 للتطورات والمستجدات فـي مجـال       بر مواكباً  غيره بحيث يعت   نالتميز ع يعطي صاحبه   
 . ذاتهاالوسيلة اإلعالمية 

ن تعدد القيم والمجاالت التي تحققها الوسيلة اإلعالمية لـدى المـرأة            إ إلى ذلك ف   وإضافةً
  في تدعيم قـيمٍ    السعودية في مجال التثقيف الصحي يؤكد ما للوسيلة اإلعالمية من دورٍ          
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مـن  قلـل    لما تحققه من فوائد قـد ت       حياتها رئيس في    ٍرودوالسعودية    لدى المرأة  معينٍة
 أو تزيل نوعا من الصراع في المعلومة الطبية عندما تؤكدها           حياتها السلبية في    المواقف

 المعلومـة   يـار تاخ في    بحيث يكون للمرأة السعودية قدرةً     ،عدد من وسائل اإلعالم ذاتها    
 وهـذا يؤكـد الوظيفـة       ،اإلعالمية الصحية عبر الرسالة اإلعالمية التي تقدمها الوسيلة      

الرئيسه للوسيلة اإلعالمية لدى المرأة السعودية بحيث أن ترتيبها للوسيلة اإلعالمية جاء            
 تلبـي توقعاتهـا      مقصـودةٍ   من أهـدافٍ   هذه أو تلك  عالمية   ما تحققه الوسيلة اإل    نتيجة

 واالقتصـادية   التعليمية( الذاتية وفي ضوء خصائصها      معينةٍ  وتشبع حاجاتٍ  واهتماماتها
 فتنوع مصادر الوعي الصحي وترتيب المرأة السعودية لها يؤكـد           ،)والبيئيةواالجتماعية  

شباعات من أن الجمهور هو الـذي    إل وا االستخداماتما جاء به المدخل الوظيفي لنظرية       
يستخدم الوسيلة اإلعالمية في ضوء المضمون الذي يشبع حاجات األفراد وليست الوسيلة            

 وكذلك في ضوء القيم التي تشعر المرأة السعودية بالرضا عـن            ،الفردستخدم  هي التي ت  
 فـي   ايجابيـاً   لكل وسيلة أو تحمل اتجاهـاً       معيناً الوسيلة اإلعالمية وتجعلها تضع ترتيباً    

عـن القـيم فـي الوسـيلة         وظيفة التعبير    حول وهو ما أكدته النظرية      ،محتواهاضوء  
ندما تعكس الوسيلة اإلعالمية االتجاهـات والقـيم        ث يشعر الفرد بالرضا ع    ياإلعالمية ح 

 في   خاصةً ، السائدةالسائدة التي يتمسك بها الفرد ودور الوسيلة اإلعالمية في دعم القيم            
 بحيث يتوقع أن الحاجات المعرفية أهم       ،اإلعالميةظل تعدد الحاجات التي تشبعها الوسيلة       
يد من يز للتثقيف الصحي الذي    مصدراً هاارباعتبالحاجات التي تشبعها الوسيلة اإلعالمية      

 . الصحيالوعي 
عليها فـي مجـال التثقيـف        والمرأة السعودية عندما تستخدم الوسيلة اإلعالمية وتعتمد        

 في ضوء تطـور      تعكس حاجاتها المعرفية والشخصية للمعلومة الصحية خاصةً       الصحي
يجابي نحو الوسيلة اإلعالمية    إ  واتجاهٍ ن أسباب وجود تأثيرٍ   المستجدات الطبية مما يعني أ    

 تشبعه من حاجات لدى المرأة السعودية وتؤكد        مايعبر ع إنما  في مجال التثقيف الصحي     
بحيـث   الفراغ بعيدا عن الترفيه وقضاء وقت       حياتها الوسيلة اإلعالمية الرئيس في      دور

 مجـال   تتوقع المرأة السعودية أن متابعة وسائل اإلعالم يعود للعائد المتوقع منهـا فـي             
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 تخسر   في دراستنا من المرأة السعودية     وهذا ما يفسر لنا وجود عينةٍ      ، التثقيف الصحي   
 لمـا   نتيجة)  الفيديو   ،اإلنترنت ،ئيةالفضاالقنوات  (  مقابل متابعة الوسيلة اإلعالمية      مالياً
في مجـال   إلعالمية  متابعة هذا النوع من الوسائل ا     بهتمامها  ا من جراء    توقعه من عائدٍ  ت
 .يادة وعيها الصحي ز
 

شباعات فـي   إل وا االستخداماتومن هنا يشير الباحث إلى أن دراسته تعد تدعيما لنظرية           
 مـن فرضـيات هـذه    المجتمع السعودي وبخاصة المرأة السعودية حيث نجد أن عـدداً  

حيـث  ، في مجال التثقيـف الصـحي       النظرية قد تحقق من خالل دور وسائل اإلعالم         
 مصدرا للتوعية الصحية بجوانبها     باعتبارهاودية أن وسائل اإلعالم      المرأة السع  برتعتا

  . معيناً من القيم وتحقق لها عائداً من االحتياجات وتدعمها بعدٍداًتشبع لديها عدد
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  توصيات الدراسة:ثالثا
 ن التوصـيات   فـإ  في ضوء نتائج الدراسة وواقع التثقيف الصحي في المجتمع السعودي         

 :على النحو التالي  ثالثة جوانب المستخلصة جاءت في
 
 التوصيات المرتبطة بالدراسات المقترحة  
  
 في عدة مناطق    من المهم تطبيقها   تطبيقها في مدينة الرياض ، ف      حيث أن الدراسة تم   _  ١

 . المقارنة بين نتائج دراستنا وتلك الدراسات ثم في المملكة 
 مع تحييد أو إلغـاء فـروق         معينةٍ لمنهج التجريبي لوسيلةٍ  تنفيذ دراسة تعتمد على ا    _  ٢

 المتغيرات الديموغرافية بحيث تكون العينة متشابهة في متغيراتها الديموغرافية المختلفة         
، بحيث يكـون هنـاك      ) العمر ، التعليم ، الدخل ، الحالة االجتماعية ، الحي ، المهنة             (

 ال يـتم     ضـابطةٌ  المية المستهدفة ، ومجموعـةٌ     يتم تزويدها بالوسيلة اإلع     تجريبيةٌ عينةٌ
تزويدها بالوسيلة اإلعالمية ، ومن ثم تطبيق االختبار اإلحصائي لمعرفة تأثير الوسـيلة             

 .على التثقيف الصحي 
 دراسـة   من المهم تطبيق   للدراسة ، ف    على النساء كمجتمعٍ   حيث أن دراستنا اعتمدت   _  ٣

لذكور من أبناء المجتمع السعودي لمعرفـة        على ا   وفي نفس األهداف والتساؤالت    أخرى
 .تأثير الجنس كمتغير على االستفادة من وسائل اإلعالم في مجال التثقيف الصحي 

 لتكون أكثر عمقاً بحيـث       كدراسة حالةٍ   واحدةٍ  إعالميةٍ إجراء دراسة تحليلية لوسيلةٍ   _  ٤
 عالمي المسـتمر  يكون التركيز على هذه الوسيلة فقط دون غيرها خاصة مع التطور اإل           

سهام فـي مجـال التثقيـف        ومدى اإل  في تقنيات ومضامين  الوسائل اإلعالمية المختلفة      
 .الصحي 

 من الدراسات االرتباطية والعالقية ، في نفس المتغيرات مـع إضـافة             إجراء مزيدٍ _  ٥
في جوانب مهمة مرتبطة بالمرأة وتنظـيم        تتعلق بالوعي الصحي واالجتماعي      متغيراٍت
 . األسرة 
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نظراً ألهمية البيئة في استخدام الوسيلة اإلعالمية وحيـث أن المجـال المكـاني              _  ٦  
فمـن  لدراستنا هو مدينة الرياض التي تعد ضمن النطاق الحضري للمجتمع السـعودي             

  المرأة السعودية    يختلف استخدام  في النطاق الريفي والقروي ، وهل     جراء دراسة   المهم إ 
 .النطاق الذي تقيم فيه لمصادر الوعي الصحي حسب 

 
 لتوصيات المرتبطة بنتائج الدراسة ا
 مع ظروف المـرأة   تتناسب ل  الصحي  ورسائل التثقيف  مراعاة أوقات عرض مواد    -١

 .للمرأةالسعودية بحيث تراعي الظروف العملية واألسرية 
أن تستمر وسائل اإلعالم في مجال التوعية الصـحية والتنويـع فـي برامجهـا                -٢

  صحيةً قيماً حتى تكتسب المرأة السعودية       جديدةٍ  وطرق مجاالتٍ  وموادها الصحية 
 .ومجتمعها الصحي الذي ينعكس على أسرتها فهومهابم ترقى جديدةً

 بالحياة الخاصـة للمـرأة       الرتباطهامراعاة الدقة في طرح مواد التثقيف الصحي         -٣
نـد   سـلبي ع   انعكـاس  هناك   نوال يكو وحياة أطفالها وأسرتها حتى تحقق الفائدة       

 . على الوسيلة اإلعالمية في التثقيف الصحي االعتماد
ن تراعي وسائل اإلعالم متغيرات المجتمع عند عـرض برامجهـا ورسـائلها             أ -٤

 كافـة األعمـار      لحاجات عالمية المرتبطة بالتثقيف الصحي بحيث تكون ملبيةً      إلا
 . لدى المرأة السعودية ومستوياتهن التعليمية وحالتهن االقتصادية

 اإلعالميةم وسائل اإلعالم المحلية المختلفة باالستفادة من توجهات الوسائل          ن تقو أ -٥
 كالقنوات الفضائية العربية والصحف واإلذاعات العربيـة فـي أسـلوب         األخرى

 . بمختلف شرائحهملألفرادعرض مواد التثقيف الصحي الموجهه 
 الميـة اإلع تكون رسالة التثقيف الصحي الموجهه تتناسب مع نوع الوسـيلة            أن -٦

المستخدمة والفئة المقصودة بالرسالة لمعالجة احتمالية عـدم اسـتخدامها وعـدم            
 . تعليميةأو اقتصادية أومعها سواء ألسباب فنية تناسبها 
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  التوصيات العامة
 اقتصـار  االتصال المباشر بين األطباء والمرضى المترددين عليهم وعدم          أهمية )١(

شمل تقديم النصـح لـه لتجنـب        دور الطبيب على وصف الدواء للمريض بل ي       
تبـاع السـلوكيات    ا وكيفية المحافظة على نفسه عنـد         مستقبالً اإلصابة بالمرض 

 الصحية الوطنية   االحتفاالت مناسبات   استغالل كذلك العمل على     ،السليمةالصحية  
 .التثقيفيةوالعالمية لزيادة التركيز على البرامج الصحية 

ساليب التثقيف الصحي وممارسـاته ضـمن       تبني إدماج طرائق التعليم الفعال وأ      )٢(
المناهج التعليمية وتخصيص ساعات محددة له في المقررات والمناهج للدارسـين           
والدارسات في مختلف المجاالت مع التركيز على الجوانـب العمليـة التطبيقيـة             

 .التثقيفيةللرسائل الصحية 
 الوطن مـن    ناءأب من الكوادر المتخصصة بالقطاع الصحي من        االستفادة مكانيةإ )٣(

عداد والتخطيط للبـرامج الصـحية المتعلقـة        إل للمساهمة في ا   اإلناثالذكور أو   
 الخبـرات   ممـن تتـوافر لـديه     مبالتثقيف الصحي عبر وسائل اإلعالم المختلفة       

 ووضع الضوابط المحـددة      عامٍ اإلعالمية المطلوبة لبرامج التثقيف الصحي بوجهٍ     
يفية التعامـل مـع المعلومـات الصـحية          وك ،الصحيةللنشر اإلعالمي للمعلومة    
 .رسمية غير الخاطئة التي تنشر بطرٍق

 أفـراد المجتمـع     وإقناعمناقشة القضايا الصحية ذات الطابع االستراتيجي       أهمية   )٤(
بتوجهات هذه االستراتيجية والعناية بالتوعية الصحية المحققة ألهداف السياسـة          

 .المجتمعالصحية في 
 كثر تـأثيراً  كونها أ  غير مباشرة     بصورةٍ مقدمةً و هادفةًو  تكون الرسالة قصيرةً   أن )٥(

 التعرض للكثيـر مـن      تحاولعلى اإلنسان من الرسائل والبرامج المطولة التي        
 الجمهور كانـت     ومحددةً  وهادفةً  فكلما كانت الرسالة مفيدةً    ، واحدالقضايا في آن    

 . أفضلالنتائج 
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 قائمة المراجع

 العربيةالمراجع :  أوال
 

 
 .مكتبة العبيكان: الرياض  ، كيف تؤثر وسائل اإلعالم؟). ١٩٩٨(.م، يفالحض -
 التثقيف الصـحي مبادئـه وأسـاليبه       ). ١٤١٦(  وآخرون   ،ز السباعي، -

 .السباعيدار : الرياض

دور وسائل اإلعالم في بناء ملكـة التفكيـر          ). ١٩٩٧. (الشنقيطي ، س     -

 .مكتبة دار المسير : ، الرياض السديد لدى الطالب 

. مفاهيمه ونظرياته ومجاالته    : علم اإلتصال    ). ١٩٧٦. ( ص  ، جوهر   -

 .مكتبة عين الشمس : القاهرة 

الرعاية الصحية األولية تاريخ وإنجـازات      ). ٢٠٠١( وآخرون   تخوجة،   -

 . مطابع الفرزدق التجارية:  ، الرياض ومستقبل 

  ،ثرها في رفـع المسـتوى الصـحي       التربية وأ  ) . ١٩٧٥. ( م  ، دينا   -

 .دار البحوث العلمية : القاهرة 

دار الفكر  : القاهرة   ، الصحة والتربية الصحية   ). ١٩٩٧. ( ب  ، سالمة   -

 .العربي 

 : الكويت  ، المدخل إلى علم اإلتصال ). ١٩٩٥. ( وأخرون ، ح ، مكي  -

 .منشورات ذات السالسل  -
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 الدراسات واألطروحات العلمية   :ثانياً 
 

ورقة عمل  ، دور الصحافة في التثقيف الصحي،       )١٩٩٧(ن   وآخرو مالزهراني ،    -

 . مقدمة لندوة التثقيف الصحي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أبو ظبي

دراسة غير منشورة،   ،  "التلفزيون السعودي والتثقيف الصحي   ) "١٩٩٤ (ع العوفي،   -

 . ، الرياضجامعة الملك سعود

ة للمعرفة الصحية، مجلة جامعة أم      مصادر المعلوم ). ١٩٩٥ (.عالعوفي،   -

  .١١-القرى

 المشاركة االجتماعية في برنامج الرعاية الصـحية    ).١٤١٥( . مالعشير،   -

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة الملـك        . األولية في مناطق نجران   

 .  ، الرياضسعود

، تفعيل وسائل اإلعالم في مجال التوعية الصـحية،         )٢٠٠١ (.حاألمين ،    -

، "نافذة على التثقيف الصحي   "دمت في ندوة التوعية الصحية األولى       ورقة ق 

 . مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون  ، الرياض

أثر وسائل اإلعالم على المجتمـع السـعودي         ) . ١٩٧٤. ( م  ، سراج   -

 .كلية اإلعالم  : جامعة القاهرة، رسالة ماجستير ، المعاصر 
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 المملكـة لبرنـامج التثقيـف       ، عرض تجربة   ) ٢٠٠١.  (   س   سالمة، -

ورقة قدمت في ندوة التوعية الصـحية       . الصحي ألمهات األطفال المعاقين   

مستشـفى الملـك خالـد      ، ، الرياض   "نافذة على التثقيف الصحي   " األولى

  . التخصصي للعيون 

التثقيف الصحي المدرسي فـي المملكـة العربيـة         ) "١٩٩٥ (مقاضي ،    -

مجلة رسالة الخليج العربي، العـدد       ، رةرسالة ماجستير منشو  ،  "السعودية

 .  ، مكتب التربية العربي لدول الخليج٥٤

، نظرة تقييمية لبعض برامج التثقيف الغذائيـة فـي          )١٩٩٥ (عمصيقر ،    -

ورقة عمل مقدمة لندوة التثقيف الصحي بدول مجلس        . دول الخليج العربية  

 . مارات العربية المتحدةإلا: التعاون الخليجي، أبو ظبي

 

  والنشرات الدوريةالتقارير: ثالثاً 

 لندن، سهال التثقيف الصحي حول اإل،  ) ٢٠٠١( م ،  ارتاج -

: الريـاض   . دليل العاملين في الرعاية الصحية األوليـة      ) . ١٩٩٢ (ي المزروع، -

 .  ، الطبعة الثالثةاإلدارة العامة للمراكز الصحيةوزارة الصحة ، 

اسـتعراض  / التربيـة الصـحية      ). ١٩٧٤ ( .العالميـة منظمة الصحة    -

 .جنيف ،برنامجي

  ٤٣ط، جنيف ،  الوثائق األساسية  ) .٢٠٠١ ( ،منظمة الصحة العالمية  -
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  األنباءالصحف والمجالت ووكاالت : رابعاً 

التثقيف الصحي السـهل    : زاوية الرعاية الصحية األولية     . ز  ، السباعي   -

 .١٠ص ،٧٣العدد ، الصحة ة وزار: الرياض، الطبية السعودية . الممتنع 

التثقيف الصحي أداة التعزيز الصـحة،       ) . ١٩٩٧يوليو  ( ،   عالعوضي،   -

  أكمل –مجلة تعريب الطب، المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية         

 .٧٢ص ، العدد الثالث ،  الكويت –

من السعوديات يجهلن قواعد    % ٨٩: استطالع  ) . ١٤٢٣. (أ  ، القحطاني   -

  .١٢ص  ، ٧٣٣العدد ، صحيفة الوطن . سعافات األولية السالمة واإل

 ال بد من    :النفسي دراسة مصرية في الطب      ). ٢٠٠٢. (ي  ، عبدالمحسن   -

 ،١٠٦٨٣ العدد   ،اليوم صحيفة   .السرطانمكانية الشفاء من    إتثقيف الناس ب  

 .١٧ص 

صحيفة . نتراكس  أل التوعية با  :عالميةإ دراسة   ). ٢٠٠١. (م  ، كسناوي   -

 .٢١ ص ،١٢٨٤٩عدد  ال،عكاظ

تعبئة جهود وسائل اإلعالم لدعم      ) ١٩٩١(واردينة ، أبياغونا ، وآخرون       -

الصحة منظمة الصحة العالمية ، مجلة منبر الصـحة العـالمي المجلـد             

  .٢٩ص ، العاشر، العدد األول 

 :الرياض ،أوالً الصحة   :خليجيةدراسة  .  )٢٠٠٢ (،السعودية األنباءوكالة   - 

 .لطان الوطنية للتثقيف الصحيحملة األمير س
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