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املهخص :

ان موضوع ىذا البحث يتضمن دراسة دور البرامج واالعالنات الصحية والتي

تب ث عبر القنوات االذاعية والتمفزيونية المحمية في نشر الثقافة والوعي الصحي
لدى شريحة طمبة الجامعات العراقية في مدينة بغداد .واستخدم المنيج المسحي في

البحث وكذلك استخدمت صحيفة االستبيان لتحقيق اىداف البحث العممية.وزعت

االستمارة عمى  200مبحوث مناصفةً من طمبة الجامعة المستنصرية وجامعة االمام
جعفر الصادق (ع) االىمية باستخدام اسموب عينة الصدفة  .وتم اعتماد 120

استمارة واىممت  80بسبب عدم متابعة ىوالء المبحوثين لبرامج واعالنات التوعية
الصحية .بينت نتائج البحث الميدانية ان  %٠٦من المبحوثين يستمعون
ويشاىدون برامج واعال نات التوعية والتثقيف الصحي عبر القنوات االذاعية

والتمفزيونية المحمية.واظيرت النتائج ان  %٧،١٩من المبحوثين يفضمون القنوات
التمفزيونية في متابعة برامج التوعية الصحية.وجاءت قناة العراقية التمفزيونية في
طميعة القنوات المفضمة لممبحوثين في متابعة برامج التثقيف الصحي.وكانت معرفة
مخاطر االمراض وزيادة الوعي الصحي ١والوقاية من االمراض المعدية
واالنتقالية١كذلك معرفة مواعيد المقاحات والحفاظ عمى صحة االطفال ١من اىم
الدوافع التي جعمت المبحوثين ييتمون باالستماع ومشاىدة برامج التوعية والتثقيف

 .كمية العموم – الجامعة المستنصرية.
 .وزارة الصحة .
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 من المبحوثين يدركون ان وزارة الصحة%79  واشارت النتائج ان اكثر من.الصحي
.العراقية ىي التي تمول برامج التوعية الصحية
Abstract
The subject of this research includes the study of the role of
health programs and ads and transmitted through radio and television
Iraqi channels culture and health awareness among Iraqi university
students in the city of Baghdad. The survey method used in
researching, as well as newspaper questionnaire used to achieve the
objectives of the research process. 120 forms were adopted out of 200
distributed to respondents equally of students at Al- Mustansiriya
University and the University of Imam Jafaar Al-Sadaq by using the
style of a coincidence sample. Field results demonstrated that 60% of
respondents who are listening and watching programs and advertising
awareness and health education through radio and local television
channels. Results showed that 91.7% of the respondents prefer to
television channels in the follow-up health education programs.
Iraqiya television came at the forefront of favorite channels to
respondents in follow-up health education programs. And its showed
respondents interesting of know the risks of diseases and increasing
health awareness and prevention of infectious diseases and transition,
as well as find out when the vaccines and maintain the health of
children. The results indicated that more than 79% of respondents are
aware that the Iraqi Ministry of Health is funded health education
programs.
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املقذيــــــة :

إن النشاط االتصالي متعدد بتعدد أوجو النشاط اإلنساني ١وتعدد الجماعات

والشرائح والطبقات في المجتمع اإلنساني  ١فيناك االخبار والعالقات العامة واالعالن
والدعاية وغيرىا ١وىذه األنواع واألقسام تعتمد لموصول الى مستيدفييا  ١وىو
الجميور  ١عمى وسائل اال تصال الجمعي المختمفة ١وىي وكاالت األنباء والصحافة
واإلذاعة والتمفزيون والسينما واالنترنت ١أوغير ذلك من الوسائل األخرى كاالتصاالت
الشفوية الشخصية ١وىي جميعا تعمل عمى بمورة األفكار وتقريب األذىان .واالتصال

بجميع أقسامو يقف عمى اتجاىات الجميور ويدرس نفسيتو وطرق التأثير فيو١
وقيادة الرأي العام وطرق التعامل معو ١وكسب ثقتو.

ففي وزارة الصحة العراقية مثالً لقسم تعزيز الصحة أىدافاً يرمي الى تحقيقيا

عن طريق وسائل األعالم المختمفة  ١وعادة ما تتحدد أىداف القسم من خالل
األىداف ألعامو لممؤسسات الصحية التي تتبع وزارة الصحة لذلك يقع عمى عاتق
العاممين في تمك المؤسسات أعباء كبيره يجب إن تترجم إلى نشاطات وفعاليات

متعددة من اجل تحقيق تمك األىداف  .خاصة وان وزارة الصحة ومؤسساتيا
المختمفة وجدت نفسيا حالياً أمام ركام ىائل من أرث صحي متخمف وتراجع لمجانب

الصحي وبكافة مستوياتو  .وىذا وضعيا أمام تحديات البحث عن طرق

واستراتيجيات لمبدء ببناء بيئة صحية جديدة تماماً.

ولعل أىم ما نحتاجو اليوم في خضم التطورات التكنولوجية الكبيرة الحاصمة في

الجانب الصحي في دول الجوار عمى األقل  .أن ننيض بالواقع الصحي لممجتمع
العراقي  ١وتدرك وزارة الصحة أنيا ال تستطيع النيوض بميمتيا ىذه أال بجيد
مشترك ومتكامل مع كافة العاممين في المؤسسات الصحية وفي مقدمتيم العاممين
في قسم اإلعالم والعالقات ألعامو لما ليم من دور كبير في التثقيف ونشر الوعي
الصحي لدى الجماىير من خالل الحمالت اإلعالمية التي تنفذىا الوزارة بمناسبات
مختمفة وكذلك تعريف تمك الجماىير بالخدمات التي تقدميا وزارتيم...

ييدف البحث لمحاولة التعرف عمى دو ار لحمالت االعالنية في نشر الوعي

والتثقيف الصحي لدى طمبة الجامعات العراقية في مدينة بغداد من خالل استخدام
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المحطات اإلذاعية و القنوات المرئية ( التمفزيون) .وقسم البحث إلى ثالثة مباحث
حيث تناول

األول (اإلطار المنيجي لمبحث) حيث احتوى عمى مشكمة البحث١

أىمية البحث وأىداف البحث ١منيجية البحث وأدواتو  ١ومجتمع البحث وعينتو ١

الدراسات السابقة  ١وأخي ار تعريف المصطمحات .
وفي المبحث الثاني وىو اإلطار النظري لمبحث تناولنا مفيوم

اإلعالن

ووظائفو وأنواعو ثم تطرقنا لمفيوم الوعي الصحي وأىدافو ثم مراحل تغي ار لسموك
الصحي وتم شرح مفيوم التثقيف الصحي ومستوياتو وأىدافو وعناصره  ١وفي
المبحث الثالث جاءت (الدراسة الميدانية) وتم فييا تحميل استمارة االستبيان واجابات
المبحوثين في جداول كمية واحصائية ١وصوالً الى النتائج والتوصيات .
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ً

أوال  :يشكهة انبحث

إن اإلحساس بالمشكمة وتحديد معالميا يمثل نقطة البداية في البحث العممي

واىم خطوه فيو حيث تمثل المرتكز الذي تستند عميو خطوات واجراءات البحث
الالحقة والتشخيص السميم لمشكمة البحث القائم عمى الحقائق والمعمومات المتوفرة
ويسيم في تحديد أبعاد ىذه المشكمة ومن ثم تحميميا وتفسيرىا وصوالً إلى معرفة

النتائج(.)1

يمعب التثقيف والتوعية الصحية دو ارً ميماً وكبي ارً في خمق بيئة صحية من

خالل أيجاد مجتمع متيقظ ومتفيم لألخطار التي تواجيو والعمل عمى تنفيذ برامج
الوقاية والتخفيف من خطر االمراض العامة فضالً عن أتباع الطرق واألساليب
الصحية الناجحة لتفادي اإلصابة بتمك األمراض واالخطار الصحية  ١وتحقيق قدر

مناسب من التعاون مع وسائل األعالم المسموعة والمرئية لتوضيح أبعاد ومخاطر
االمراض واالوبئة أو أالزمة الصحية  ١إذ تعد وسائل االتصال بمثابة الجياز
العصبي لدورىا في وصول المعمومات واإلرشادات والنصائح بشكل سريع بين شرائح

()2
المجتمع عمودياً وأفقياً في مثل ىذه الظروف  .وبما أن وسائل االعالم تمعب دوراً

فاعالً في عممية خمق مجتمع صحي واذا ما عكسنا ىذا الدور عمى المجتمع العراقي

الذي ىو بأمس الحاجة الى نشر الثقافة الصحية بين افراده  ١فأن مشكمة البحث
ستتمحور حول االجابة عمى التسأول اآلتي ((:ىل تؤدي البرامج واالعالنات
والدعاية الصحية في االذاعات والقنوات التمفزيونية المحمية المختمفة دو ارً في نشر
الوعي والثقافة الصحية لدى طمبة الجامعات العراقية؟))

ً
ثانيا  :أهًية انبحث

أن أىمية ىذا تأتي من أىمية الموضوع الذي يتناولو ١فنشر الوعي الصحي

في المجتمع اصبح من االلويات التي تسعى لتحقيقيا الحكومات والدول والمنظمات
الصحية الدولية ١وبات ىذا اليدف ضرورياً في عصر يشيد تفشياً وانتشا ارً لالمراض

العامة وا النتقالية واتساع رقعة االخطار الصحية في المجتمعات البشرية وخاصة في
البمدان النامية ١ومنيا العراق ١والذي يعيش وضعياً سياسياً غير مستقر منذ أكثر

من ثالثين عاماً  ١فضالً عن الحروب وفترة الحصار االقتصادي التي مر بيا والتي
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أنعكست بالسمب عمى الواقع الصحي فيو .وبعد التغيير في عام 2003م والذي شيد
الطفرة االعالمية الكبرى كمياً ونوعياً ١وبما ان وسائل االعالم ١وخاصة االذاعية

والتمفزيونية ١تمعب دو ارً ىاماً في نشر الثقافة والتوعية الصحي في المجتمع ١
وخاصة مجتمع الجامعة ١فمذا تاتي االىمية المضافة لمبحث وذلك لمعرفة دور ىذه

الوسائل المختمفة في تحقيق البناء الصحي المتكامل لالنسان.
ً
ثانثا  :أهذاف انبحث
ييدف البحث الى تحقيق جممة من النقاط منيا-:

 -1تحديد مفيوم ومستويات الوعي والتثقيف الصحي .
 -2معرفة اىداف وعناصر الوعي والتثقيف الصحي .

 -3معرفة اىم الوسائل االعالمية االذاعية والتمفزيونية المحمية التي يستمع
ويشاىد من خالليا جميور طمبة الجامعة برامج واعالنات الوعي والتثقيف
الصحي.

 -4تحديد الدوافع واالسباب التي تدفع بجميور طمبة الجامعات الى االستماع
ومشاىدة برامج واعالنات الوعي والتثقيف الصحي عبر القنوات االذاعية
والتمفزيونية المحمية.

ً
رابعا  -:ينهج انبحث وأدواته

يعد ىذا البحث من البحوث المسحية حيث تم اعتماد منيج المسح لتحقيق

إجراءات البحث ويعرف المنيج المسحي بأنو (احد اإلشكال العممية الخاصة بجمع

()2
المعمومات عن حالة األفراد وسموكيم وادراكيم ومشاعرىم واتجاىاتيم)  .وتحقيقاً

ألىداف البحث فقد تم استخدام استمارة االستبيان كأدة البحث بيدف حصر ومعرفة

دور االذاعات والتمفزيونات المحمية في نشر الوعي والثقافة الصحية لدى طمبة
الجامعات العراقية ١ويرجع اختيارنا ليذا األداة كونيا من أىم األدوات المستخدمة في
مجال بحوث الرأي العام بالنسبة لمضمون وسائل االعالم .وتعرف استمارة االستبيان
بأنيا (عبارة عن استمارة تتضمن مجموعو من األسئمة يقوم الباحث بتوزيعيا
وجمعيا من المبحوثين بعد اإلجابة عمييا  ١حيث تعطي ىذه االجابات بيانات

ومعمومات تكفل الكشف عن مختمف الجوانب التي حددىا الباحث في دراستو ١
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وعادة ما تقسم أستمارة االستبيان الى عدة بنود كل منيا يتناول جانباً من موضوع
()3

البحث )

 ١وبعد ان تم تصميم استمارة االستبيان عرضت عمى عدد من الخبراء

والمحكمين* والذين اشاروا بصحتيا وقبوليا بعد اجراء بعض التغييرات الطفيفة
عمييا.
كما استخدم الباحث اداة المقابمة لجمع معمومات تخص البحث فضالً عن شرح

بعض االسئمة لممبحوثين وتعرف المقابمة بأنيا( أداة لجمع البينات تدخل في صمب
موضوع البحث ١او توضيح
وقراءة االسئمة الواردة في صحيفة االستبيان واالستقصاء لممبحوثين ١ويمكن

ان تتم المقابمة وجياً لوجو او عن طريق الياتف او البريد الورقي وااللكتروني)(.)4
ً
خايسا  -:جمتًع انبحث وعينته

يمكن تعريف مجتمع البحث بأنو (المجتمع األكبر أو مجموع المفردات التي

يستيدف الباحث دراستيا لتحقيق نتائج الدراسة  ١وأحياناً يصعب الوصول الى ىذا
المجتمع المستيدف لضخامتو ولكبر حجمو فيتم التركيز عمى المجتمع المتاح أو

الممكن الوصول إليو لجمع البيانات والذي يعتبر عادة جزءاً ممثالً لممجتمع األكبر
والمستيدف ويمبي حاجات الدراسة وأىدافيا ويتم اختيار عينو منو لمبحث )(١)5

يتمثل مجتمع بحثنا ىذا بجميور طمبة الجامعات العراقية في مدينة بغداد
(ع)

وتحديداً(طمبة الجامعة المستنصرية ١وجامعة االمام جعفر الصادق

االىمية) ونظ ارً

لكبر حجم مجتمع البحث في الجامعتين استخدمنا (١طريقة العينة العارضة أو عينة
الصدفة وىي تتم بأختيار مفردات محددة من مجتمع البحث عن طريق الصدفة دون
ان تكون كافية في العدد ١ومن امثمة ذلك يسأل الباحث اول مائة شخص يقابميم
قبل غيرىم في مكان عام او في الطريق ١وىذا النوع من العينات شائع االستخدام

في االستطالعات الفورية لمرأي العام والتي تقوم بيا وسائل االعالم حول ما تنشره
وتعرضو من مواد االعالمية ١والعينة العارضة ىي احدى انواع العينات غير

االحتمالية)(.)6

وتم تحديد( )200مفردة كعينة بحثية ومناصفة بالتساوي بين الجامعتين وكذلك بين
الذكور واالناث ١حيث وزع الباحث االستمارة عمى اول ( )100طالب صادفيم في
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الجامعة المستنصرية يوم  ١2011/4/10وكذا الحال عمى اول ( )100طالب
صادفيم في جامعة االمام جعفر الصادق يوم  ١2011/4/13وأخضعت عينة البحث

الكمية لمدراسة واإلجراءات العممية .
املبحث انثاني

يفهىو انىعي انصحي:

لقد أصبح الوعي الصحي عمالً فنياً يعتمد عمى الحقائق العممية والخبرات

المكتسبة ونظ ارً ألىميتو البالغة فقد حظي باىتمام األطباء والمتخصصين باعتباره

الوسيمة الفعالة لمنيوض بالمستوى الصحي ألفراد المجتمع .وقد أحدثت التطورات

اليائمة في مجال العمم والتكنولوجيا ووسائل اإلعالم تغي ارً نوعياً في كيفية نقل

المعمومات وعرض األحداث بطريقة مباشرة وسريعة مما كان لو األثر البالغ في

تحديث البرامج الثقافية بشكل عام والصحية منيا عمى وجو الخصوص  ١ويعرف
الوعي الصحي بأنو (( عممية إعالم وحث الناس لتبني نمط حياة وممارسات صحية
دائمة وىي من أىم عناصر الوعي الصحي والتي يعني تفعيميا إيصال المعمومة

الصحية إلى الناس بطريقة صحيحة ومفيومة كما أنيا الخطوة األولى لتغيير سموك

األفراد تجاه األمور الصحية التي تؤثر عمى حياتيم وبالتالي تغيير المجتمع وكذلك
إدخال تغييرات في البيئة حسب الحاجة من أجل تسييل ىذا اليدف واجراء تدريبات

مينية وبحوث من أجل نفس الغرض والتوعية الصحية ىي مسئولية كل موظف

وعامل في مراكز الرعاية الصحية األولية كالً في مجالو))(.)7
يراحم عًهية تغري انسهىك انصحي :

تمر عممية تغيير وتعديل السموك الصحي عند اإلفراد بعدة مراحل ىي(:)8
أ -مرحمة الوعي  :وىي االستجابة المبدئية لمرسالة باألساليب التعميمية المتبعة
ومقدرة الشخص عمى االستيعاب وفي ىذه المرحمة يتعرف الشخص عمى

األفكار والسموك الجيد بصورة عامة ويعرف قميالً عن فائدتو ومدى إمكانية
تحقيقو والعقبات التي تعترض سبيمو .
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ب -االىتمام  :وىي المرحمة التي يبحث فييا الفرد عن تفاصيل المعمومات
ويكون مرحباً باالستمتاع أو القراءة أو التعميم عن الموضوع .

ت -التقييم  :واثناء ىذه المرحمة يزن الفرد بين االيجابيات والسمبيات ليذا
السموك ويقوم بتقييم فائدتيا لو وألسرتو ومثل ىذا التقييم ىو نشاط ذىني
ينتج عنو اتخاذ القرار بمحاولة إتباع السموك المقترح أو رفضو .

ث -المحاولة  :وىي المرحمة التي يتم فييا تنفيذ القرار عممياً ويحتاج الغرد

لمعموما ت إضافية ومساعدة إثناء ىذه المرحمة لمتغمب عمى المشاكل التي
تعترض طريق التطبيق .

ج -اإلتباع  :وفي ىذه المرحمة يكون الفرد مقتنعاً ويقرر صحة السموك الجديد
واتباعو وىذه المراحل ليست أجزاء مستقمة حرفياً عن بعضيا حيث تتداخل

مع بعضيا أثناء تنفيذىا ويمكن لألشخاص المختمفين الذين تعرضوا لنفس
المعمومات إن يمروا بمرحمة مختمفة من عممية اإلتباع وىو ما يمكن تشجيعو

بالسموك الجماعي االيجابي حيث يكون بطيناً في البداية ويزداد كمما اتبعو
عدد اكبر من اإلفراد .

يفهىو انتثقيف انصحي :

التثقيف الصحـــي عممية متصمة ومستمرة وتراكمية فيي ليست عممية سيمة

وبسيطة إذا أخذنا في االعتبار أنو ال ييدف إلى إيصال المعرفة فقط ولكن إلى تغيير
السموك.وىو ينمي عند الناس اإلحساس بالمسؤولية تجاه صحة مجتمعيم ويزيد من
مشاركتيم بشكل فعال واليدف الرئيسي من التثقيف الصحي ىو تسييل وتشجيع
تغيير السموك لدى األفراد والجماعات والمجتمعات من اجل أن يكون سموكا صحيا
أو تعزيز السموكيات الصحيحة أصال(.)9

وىناك عدة تعريفات تناولت مفيوم التثقيف الصحي منيا ما يحدده بأنو:
((أي مجموعة من الخبرات والتجارب التعميمية والمصممة لتسييل السموك الطوعي
الذي يؤدي إلى الصحة))١كما يعرف بأنو ((مجموعة من النشاطات والتدخالت التي
من خالليا تتكون المعمومات والمواقف والميارات لدى الفئة المستيدفة منيا١
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فتمكنيم من اتخاذ ق اررات وخيارات صحيحة قد ينفذوىا ويعتمدوىا بحسب توفر

العوامل البيئية األخرى المؤثرة ١مما يؤدي إلى سموك صحي سميم ومستمر))(.)10

وتيتم الكثير من وسائل اإلعالم المختمفة بنشر التثقيف والوعي الصحي بين

إفراد المجتمع ١فتخصص الصحف والمجالت صفحات خاصة وعديدة ليذا المجال
وكذلك البرامج الصحية المتنوعة في اإلذاعات والقنوات التمفزيونية ١بل ىناك قنوات

متخصصة بمجال الصحة والوعي الصحي والطب ١ويوجد حوالي  82مميون موقع
عن الصحة عمى الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت)
تزود العالم بكم ىائل من المعمومات والبيانات التي تغطي تقريبا جميع األمراض التي
قد يتعرض ليا البشر وأصبح الزمن الذي يجمس فيو المريض مكتوف اليدين
بانتظار أن يبمغو الطبيب بما يعاني منو قد ولّى فمقد أصبح المريض اآلن يمعب دو ار

فاعال في مجال الرعاية الصحية ويسمح نفسو بالمعمومات التي يعرضيا عمى طبيبو.

وفي دراسة غربية وجد أن  %32من األوروبيين و %53من األميركيين يستخدمون
اإلنترنت لمبحث عن المعمومات الطبية(.)11
يستىيات انتثقيف انصحي :

ىنالك عدة مستويات من التثقيف الصحي ىي(:)12

 -1التثقيف الصحي األولي  :وىو يتوجو إلى األشخاص األصحاء والذين ليس
لدييم عامل الخطورة مثالً :األشخاص الذين ال يدخنون وليسوا مصابين

بسرطان الرئة .وىدفو الوقاية من األمراض والحوادث وتحسين الصحة وبالتالي

نوعية الحياة .مثالً :تثقيف األطفال حول العناية بالفم أو النظافة الجسدية١
تثقيف الشباب حول أخطار المخدرات أو الصحة الجنسية ١الخ.

 -2التثقيف الصحي الثانوي  :وىو يتوجو إلى األشخاص الذين لدييم عامل
ال:
الخطورة ولكنيم لم يصابوا بعد بالمشكمة الصحية ١بيدف منع ذلك .مث ً

الشخص يدخن ولكنو غير مصاب بسرطان الرئة بعد ١التخمص من مشكمة
التدخين ١التخمص من اإلدمان عمى الكحول ١االلتزام بحمية غذائية لتخفيض

مستوى الكوليستيرول وتخفيض الوزن.
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 -3التثقيف الصحي الخاص  :وىو يتوجو إلى األشخاص المصابين بأمراض
ومشاكل صحية ال يمكن شفاؤىا واعاقات مزمنة بيدف تمكينيم من الحد من
تفاقم المشكمة والعيش الصحي بما تبقى لدييم من إمكانات جسدية وعقمية

ال :المصاب بداء السكري لمنع مضاعفات مرضو ١الخ.
ونفسية .مث ً

وىناك من قسم التثقيف الصحي إلى أربعة مستويات ىي(:)13

 -1التثقيف الصحي لألفراد :وىنا يتم تثقيف الفرد عن األمور التي تيمو مثل
التغذية ١طبيعة ومسببات المرض والوقاية منو ١النظافة الشخصية واإلصحاح
البيئي...الخ.
 -2التثقيف الصحي األسري:الكثير من السموك الصحي يغرس في النفوس من
خالل األسرة لذا فإن التثقيف في ىذا المستوى مطمب لما لو من تأثير إيجابي
مستقبمي عمى أفراد األسرة ومن ثم المجتمع بأسره

 -3التثقيف الصحي لممجموعات :تشمل المجموعة أفراداً ذوي خصائص متشابية

والمعرضين أو المصابين ببعض المشاكل الصحية الشائعة المبنية عمى الجنس

أو العمر أو الوظيفة .ويمكن أن يشمل المجتمع مجموعات مختمفة مثل :أطفال
المدارس -ربات البيوت -مجموعة المدخنين وغيرىم ١ويجب اختيار الموضوع
الذي ييم المجموعة كميا مثالً :تعميم الحوامل عن الوالدة وكيفية رعاية الطفل

وتعميم أطفال المدارس عن النظافة الشخصية ومن األىمية في تثقيف

المجموعات ىو المشاركة اإليجابية الحية بين المتمقين ويجب اختيار الوسائل
حسب مميزات المجموعة لتكون أكثر فعالية.

 -4التثقيف الصحي المجتمعي  :ويتم ذلك عن طريق وسائل اإلعالم بحيث يصل
إلى عدد كبير من المواطنين عمى اختالف شرائحيم ومستوياتيم.

أىداف الوعي والتثقيف الصحي:

يسعى التثقيف الصحي إلى تحسين نوعية حياة الفرد والمجتمع وخفض نسبة

اإلعاقات والوفيات ١وىو ييدف إلى تحقيق عدة أمور أساسية ىي(.)14

 -1نشر المفاىيم والمعارف الصحية السميمة في المجتمع.

 -2تمكين الناس من تحديد مشاكميم الصحية واحتياجاتيم.
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 -4بناء االتجاىات الصحية السوية
 -5ترسيخ السموك الصحي السميم وتغير الخاطئ إلى سموك صحي صحيح.
 -6توجيو األشخاص الكتساب المعمومات الصحية.
 -7حث األشخاص عمى تغيير مفاىيميم الصحية.
عناصر انتثقيف انصحي:

لعممية التثقيف عناصر محددة تعكس الشكل التفاعمي والمشاركة فيما بينيا

وىي(:)15

 -1القائم بالتثقيف الصحي  :وىو الفرد أو الجية أو المؤسسة التي تقوم بعممية التثقيف

الصحي  ١والذي يجب إن تكون لديو المعرفة (المعمومة) مع القدرة عمى توصيميا

ويكون مقتنعاً  ١ومؤمناً بالرسالة التي ينوي إيصاليا ولديو ميارات اتصال.

 -2الرسالة الصحية  :ويقصد بيا المضمون المعرفي ولمعموماتي والصوري ١ويجب أن
تكون المعمومة صحيحة وواضحة ومفيومة وفي مستوى المتمقي ومشوقة وتحقق
اليدف المنشود.
 -3وسائل التثقيف الصحي :تتنوع وسائل التثقيف الصحي المستخدمة في نشر

المعمومات الصحية من وسائل تقميدية نمطية إلى تقنيات عصرية حديثة وكمما كانت
وسيمة االتصال تفاعمية وتخاطب أكثر من حاسة كمما كان تأثيرىا أكبر ومن ىذه

الوسائل:
أ -الوسائل المقرؤة  :مثل (الصحف والمجالت١النشرات ١الكتيبات ١الممصقات  ١رسائل
الجوال  ١لوحات اإلعالنات ١النماذج  ١الصور التوضيحية  ١العينات  ١المعارض١
الشرائح(.

ب -الوسائل المسموعة  :مثل  ( :اإلذاعات).
ج -الوسائل المرئية :مثل ( تمفاز  ١فيديو ألفالم  ١أقراص مدمجة ).
د -االنترنت :وىي يشمل كافة الوسائل السابقة المقروءة والمسموعة والمرئية.
 -4المستيدف بالتثقيف الصحي :ويقصد الفرد أو الجميور (المتمقي) الذي يتوجو أليو
القائم بالتثقيف الصحي ١يجب تحديد درجة وعيو وثقافتو وأن تتوفر فيو الرغبة في

التغيير مع التركيز عمى حاجتو الصحية.
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املبحث انثانث

((انذراسة امليذانية))

جداول الدراسة الميدانية

 -1جنس المبحوثين-:

جذول رقى ()1

ت

الفئات الفرعية

العدد

النسبة المئوية

1

أنثى

100

%50

2

ذكر

100

%50

المجموع

200

%100

يتبين من خالل الجدول أعاله إن عدد اإلناث من المبحوثين ىو( )100ونسبو

مئوية  ١ %50وان عدد الذكور ىو( )100وبنسبة  ١ %50ولذا فأن عينة البحث
ىي مناصفة ما بين الذكور واالناث.
 -2فئة عمر المبحوثين-:

جذول رقى ()2

النسبة المئوية

المرتبة

ت

الفئات الفرعية

العدد

األولى

1

العمر من  28 -18سنو

123

%6115

2

العمر من  38 -29سنو

40

%20

الثانية

3

العمر من  48 – 39سنو

34

%17

الثالثة

4

العمر من  – 49فما فوق

3

%115

الرابعة

المجموع

200

%100

ويظير في الجدول أعاله رقم ( )2الخاص بعمر المبحوثين إن الفئة العمرية

من( )28-18سنو قد حمت بالمرتبة األولى بعدد ( )123مبحوث ونسبة١ %6115

وجاءت الفئة العمرية من ( )38-29سنو حمت بالمرتبة الثانية بعدد ( )40مبحوث
وبنسبة  ١ % 20أما الفئة العمرية من ( )48-39سنو فقد جاءت بالمرتبة الثالثة

وبنسبة  %17وبعدد ( )34مبحوث ١والفئة العمرية األخيرة من ( -49فما فوق)
كانت بعدد ( )3مبحوث وحمت بالمرتبة الرابعة وبنسبو  %1١ 5فقط .
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 -3فئة التحصيل العممي -:

جذول رقى ()3

ت

الفئات الفرعية

العدد

النسبة المئوية المرتبة

1

االعدادية

153

%7615

األولى

2

الدبموم

42

%21

الثانية

3

البكالوريوس

5

%215

الثالثة

المجموع

200

%100

الجدول رقم ( )3أعاله الخاص بالتحصيل العممي لممبحوثين فقد جاء الحاصمين
عمى شيادة اإلعدادية بالمرتبة األولى بنسبو  %7615وبعدد ( )153مبحوث ١
وحل في المرتبة الثانية حاممي شيادة الدبموم بنسبة  %21وبعدد ( )42مبحوث ١
وجاء بالمرتبة الثالثة الحاصمين عمى شيادة البكالوريوس بنسبة  %215وبعدد ()5

مبحوثين.
جداول األسئمة المتعمقة بالوعي والتثقيف الصحي -:
 -1ىل تقوم باالستماع ومشاىدة برامج واعالنات التوعية والتثقيف الصحي في
القنوات المسموعة والمرئية المحمية العراقية ؟
جذول رقى ()4

النسبة المئوية

ت

الفئات الفرعية

العدد

1

نعم

120

%60

2

كال

80

%40

المجموع

200

%100

يوضح جدول رقم ( )4إجابات المبحوثين واىتماميم باإلعالنات والبرامج الخاصة
بالتوعية والتثقيف الصحي  ١حيث اجاب  %60من مفردات العينة بعدد ( )120
بـ(نعم) أي انيم يستمعون ويشاىدون ما يذاع ويعرض في وسائل االعالم االذاعية
والتمفزيونية من اعالنات وبرامج تتناول التوعية والتثقيف الصحي ١بينما ()80

مبحوث من العينة وبنسبة ( )%40أجابوا بـ (كال) أي أنيم اليستمعون او يشاىدون
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ىذه البرامج والدعاية واالعالنات الصحية ١وبالتالي تم اعتماد اجابات المبحوثين
الذين أجابوا بنعم وأىممت أستمارات من أجاب بكال في الجداول الالحقة.

 -2ما مدى استماعك ومشاىدتك برامج وإلعالنات التوعية والتثقيف الصحي
في تمك القنوات ؟

جذول رقى()5

ت

الفئات الفرعية

العدد

1

ناد ارً

3

أحيانا

33

المجموع

120

2

النسبة المئوية

المرتبة

53

%4412

األولى

دائماً 34

%2813

الثانية

%2715

الثالثة

%100

الجدول رقم ( )5اعاله يوضح مدى استماع ومشاىدة المبحوثين لإلعالنات
وبرامج التوعية والتثقيف الصحي في وسائل االعالم المختمفة وجاءت اإلجابات
كاألتي فقد أجاب ( )53مبحوث من مجموع ( )120بـ(ناد ارً) وكانت بالمرتبة األولى

وبنسبة ( ١ )%4412أما المرتبة الثانية فقد جاءت االجابة بـ(دائماً) وبعدد ()34

مبحوث وبنسبة (١ )%2813أما المرتبة الثالثة فقد جاءت اإلجابة بـ (احياناً) وبعدد

( )33مبحوث وبنسبة ( )%2715من النسبة الكمية لممبحوثين.

 -3ما ىي أكثر القنوات االعالمية التمفزيونية أم االذاعية التي كنت تستمع
وتشاىد فييا برامج وأعالنات التوعية والتثقيف الصحي ؟
جذول رقى()6

النسبة المئوية

المرتبة

ت

الفئات الفرعية

العدد

األولى

1

التمفزيون

110

%9117

الثانية

2

االذاعة

10

%813

المجموع

120

%100

الجدول رقم ( )6يوضح اإلجابات الخاصة بنوع وسيمو اإلعالم المفضمة لدى
الجميور لمتابعة اعالنات وبرامج التوعية والتثقيف الصحي وكانت اإلجابات كاألتي١
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فقد جاء التمفزيون بالمرتبة األولى وبعدد ( )110وبنسبة ( ١ )%9117أما االذاعة
فقد جاءت بالمرتبة الثانية في متابعة الجميور لتمك الحمالت بعدد ( )10مبحوثين

وبنسبة (. )%813

 -4في حالة كنت من المشاىدين لبرامج واعالنات التوعية والتثقيف الصحي
في قنوات التمفزيون المحمية  ١ففي أي قناة كنت تتابعيا ؟ (أذكر اسم

القناة )

جذول رقى()7

ت

الفئات الفرعية

العدد

النسبة المئوية

المرتبة

1

قناة العراقية

72

%6515

األولى

2

قناة الشرقية

16

%1415

الثانية

3

قناة البغدادية

8

%713

الثالثة

4

قناة بغداد

6

%515

الرابعة

5

السومرية

5

%415

الخامسة

6

قناة الفرات

3

%217

السادسة

المجموع

110

%100

يبين الجدول رقم ( )7اختيار المبحوثين لقنوات التمفزيون في متابعة اعالنات
وبرامج التوعية الصحية وكانت اإلجابات كاألتي  ١فقد جاءت في المرتبة األولى قناة
العراقية الفضائية بعدد ( )75وبنسبة ( )%6812وفي المرتبة الثانية حمت قناة

الشرقية بعدد( )16وبنسبة ( ١)%1415أما المرتبة الثالثة فقد جاءت بيا قناة
البغدادية بعدد ( )8مبحوثين وبنسبة ( ١ )%713وفي المرتبة الرابعة حمت قناة
بغداد بعدد ( )6وبنسبة ( ١ )%515والمرتبة الرابعة جاءت قناة السومرية بعدد ()5

وبنسبة ( )%415والمرتبة األخيرة والسادسة كانت لقناة الفرات وبعدد ( )3مبحوث
وبنسبة (. )%217
 -5في حالة كنت من المستمعين العالنات وبرامج التوعية والتثقيف الصحي
في االذاعات المحمية  ١ففي أي أذاعو كنت تتابعيا ؟ (اذكر اسم اإلذاعة )
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جذول رقى ()8
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النسبة المئوية

المرتبة

ت

الفئات الفرعية

العدد

األولى

1

اذاعة العراقية

5

%50

2

إذاعة سومر FM

2

%20

الثانية

3

إذاعة دجمو

إذاعة العيد

1
1

%10

الثالثة

اذاعة بغداد

1

%10

المجموع

10

%100

%10

الجدول رقم ( ) 8يوضح أي أذاعو يتابع المبحوثين اإلعالنات والبرامج وكانت
النتائج عمى النحو التالي ١المرتبة األولى بعدد ( )5مبحوثين يستمعون الذاعة
العراقية وبنسبة ( ١ )%50وفي المرتبة الثانية حمت إذاعة سومر بعدد ( )2وبنسبة

( ١ )% 20أما المرتبة الثالثة فجاءت فييا إذاعة بغداد ودجمة والعيد بشكل
متساوي بعدد ( )1وبنسبة ( )% 10لكل واحة منيا .
 -6إذا كنت من المستمعين والمشاىدين العالنات وبرامج التوعية والتثقيف
الصحي في القنوات التمفزيونية واالذاعية  .فيل تعرف الجية التي كانت

تقوم بيا وتنفذىا وتموليا؟
جذول رقى ()9

ت

الفئات الفرعية

العدد

النسبة المئوية المرتبة

1

نعم

86

% 7117

األولى

2

كال

34

% 2813

الثانية

المجموع

120

100

الجدول رقم ( )9يبين إجابات المبحوثين عن الجية التي تقوم و تنفذ برامج
واعالنات التوعية والتثقيف الصحي وجاءت اإلجابات عمى النحو التالي ١المرتبة
األولى األجابة بـ (نعم ) ( )86مبحوث من مجموع ( )120وبنسبة (١ )%7117

وفي المرتبة الثانية أالجابة بـ (كال) ( )34مبحوث وبنسبة (.)%2813
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 -7أذا كانت االجابة( نعم ) فمن ىي ىذه الجية ؟
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جذول رقى ()10
ت

الفئات الفرعية

العدد

النسبة المئوية

المرتبة

1

وزارة الصحة.

68

%7911

األولى

2

القنوات االذاعية والتمفزيونية نفسيا.

13

%1511

الثانية

3

مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى

5

%518

الثالثة

المجموع

86

%100

بالجانب الصحي.

الجدول رقم ( )10يوضح مدى معرفة المبحوثين من القائم بتمك االعالنات
والبرامج الصحية وكانت اإلجابات عمى النحو التالي فقد حصمت وزارة الصحة
بالمرتبة األولى بعدد ( )68وبنسبة ( ١)%7911وجاءت القنوات التمفزيونية
واالذاعية بالمرتبة الثانية وبعدد ( )13مبحوث وبنسبة ( )%1511و وجاءت
مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالجانب الصحي بالمرتبة الثالثة بعدد ()5
وبنسبة (. )%518

 -8ما ىي أكثر المواضيع التي كنت تستمع ليا وتشاىدىا في برامج واعالنات
التوعية

والتثقيف الصحي في القنوات التمفزيونية واالذاعية المحمية ؟

(يمكن التأشير عمى أكثر من خيار).

جذول رقى ()11

ت

الفئات الفرعية

العدد

النسبة المئوية المرتبة

1

لقاحات األطفال

69

%26

األولى

2

األمراض الوبائية سريعة االنتقال

52

%1916

الثانية

3

نظافة البيئة

49

%1815

الثالثة

4

التحذير من مخاطر التدخين

35

%1312

الرابعة

5

خطر الباعة المتجولين

22

%813

الخامسة
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6

مرض الكولي ار

19
19

%712

مرض االيدز

المجموع

265

%100
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السادسة

%712

الجدول رقم ( )11الذي يوضح أكثر أنواع المواضيع الصحية التي يستمع ليا

ويشاىدىا المبحوثين يتبين لنا األتي ١فقد جاءت موضوعات لقاحات األطفال
بالمرتبة األولى بعدد ( )69مبحوث وبنسبو مئوية بمغت ( ١)%26وكانت األمراض
الوبائية بالمرتبة الثانية بعدد ( )52مبحوث وبنسبو (١ )%1916وحمت بالمرتبة
الثالثة نظافة البيئة بعدد( )49بنسبة ( ١)%1815وجاءت في المرتبة الرابعة
اعالنات وبرامج التحذير من التدخين بعدد( )35مبحوث وبنسبة ( ١)%1312وفي
المرتبة الخامسة جاء موضوعة خطر الباعة المتجولين بعدد( )22مبحوث وبنسبة

(١ )% 813وكانت االعالنات والبرامج التي تناولت موضوع مرض االيدز ومرض

الكولي ار في المرتبة السادسة واالخيرة بعدد( )19عمى التوالي وبنسبو مئوية بمغت
(. )%712

 -9ما ىي أسباب ودوافع استماعك ومشاىدتك لبرامج واعالنات االتوعية
والتثقيف الصحي في القنوات االذاعية والتمفزيونية ؟ (يمكن التاشير عمى
اكثر من خيار)

ت

الفئات الفرعية

جذول رقى ()12

العدد

النسبة

المئوية

المرتبة

1

لمعرفة مخاطر االمراض وزيادة وعيي الصحي لٍضمان 57
ٍ
النفسية.
سالمتي الجسدية و

%2812

األولى

2

لموقاية من اإلمراض واالوبئة االنتقالية والمعدية.

48

%2318

الثانية

3

لمعرفة مواعيد المقحات ولمحفاظ عمى صحة االطفال.

37

%1813

الثالثة

4

لممشاركة في حماية البيئة والحصول عمى بيئة نظيفة.

35

%1713

الرابعة

5

االىتمام بالصحة بصوره عامو وزيادة ثقافتي الصحية.

25

%1214

الخام

المجموع
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في الجدول رقم ( )12نالحظ ترتيب إجابات المبحوثين عن أسباب ودوافع
استماعيم ومشاىدتيم لبرامج وأعالنات التوعية والتثقيف الصحي ١وكان الترتيب

وعيي الصحي لضمان
كاألتي جاء بالمرتبة األولى لمعرفة مخاطر االمراض وزيادة َ
سالمتي الجسدية والنفسية بعدد ( )57وبنسبة ( ١)%2812وفي المرتبة الثانية
جاءت الوقاية من اإلمراض واألوبئة االنتقالية والمعدية بعدد ( )48بنسبة

( ١)% 2318وفي المرتبة الثالثة حمت موضوعة معرفة مواعيد المقحات والحفاظ
عمى صحة االطفال بعدد ( )37وبنسبة ( ١ )%1813وجاءت المشاركة في حماية
البيئة والحصول عمى بيئة نظيفة بالمرتبة الرابعة بعدد ( )35بنسبة (١ )%1713

وفي ألمرتبو الخامسة واالخيرة جاء االىتمام بالصحة بصوره عامو وزيادة الثقافة

الصحية لممبحوثين بعدد( )25بنسبة (. )%1214
اننـتـائـج :

 -1يتبين من البحث أنو يمكن التعميم بوجود متابعة جيدة من قبل الجميور
المحمي في مدينة بغداد لبرامج التوعية والتثقيف الصحي في القنوات االذاعية
والتمفزيونية ١حيث نالحظ إن ( )%60من المبحوثين في عينة الدراسة
يستمعون ويشاىدون البرامج واالعالنات الخاصة بيذا النشاط اال تصالي.

 -2يتضح من البحث أن أقل بقميل من نصف المبحوثين كانوا ( ناد ارً) ما يتابعون
تمك االعالنات والبرامج في الوسائل االعالمية االذاعية والتمفزيونية

المحمية١حيث بمغت نسبتو أكثر من  %44من النسبة الكمية لعينة البحث.

 -3أشار البحث إن (التمفزيون) أكثر الوسائل اإلعالمية التي كان المبحوثين
يتابعون من خالليا برامج التوعية والتثقيف الصحي حيث بمغت النسبة

 %9117مما يدل عمى تفضيل الجميور لتمك الوسيمة كونيا سيمة المتابعة
وممكن تكون في أي بيت أو مكان ١أما باقي نسبة عينة البحث فقد فضمت
(االذاعة) في متابعة تمك البرامج.
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 -4بين البحث إن قناة (العراقية الفضائية) كانت أكثر القنوات مشاىدةً لبرامج

التوعية والتثقيف الصحي من قبل الجميور وبنسبو  %6515من عينة

البحث.

 -5أوضح البحث بأن المتابعين لبرامج التوعية والتثقيف الصحي من
خالل(اإلذاعة) إن % 50منيم يتابعون تمك البرامج من خالل اذاعة العراقية

الحكومية.

 -6اتضح من البحث إن  % 7117يعرفون الجية التي تقوم باالشراف وتمويل
وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف الصحي من خالل القنوات التمفزيونية واالذاعية١
بينما  %2813يتابعون تمك الحمالت وال يعرفون الجية التي تشرف عمييا او
تموليا .
 -7أشار البحث أن  %79من الجميور المتابعين لبرامج التوعية والتثقيف
الصحي يعتقدون إن وزارة الصحة تقوم باالشراف وتمول وتنفذ ىذه البرامج من

خالل القنوات التمفزيونية واالذاعية.
 -8بين البحث إن المواضيع التي اثارت اىتمامات المبحوثين من خالل متابعتيم
لبرامج التوعية والتثقيف الصحي جاءت بالدرجة االساس حول لقاحات االطفال

ثم االمراض الوبائية والمعدية ثم نظافة البيئة .

 -9أوضح البحث إن (معرفة مخاطر االمراض وزيادة الوعي الصحي) احد أكثر
األسباب التي تجعل المبحوثين يتابعون برامج التوعية والتثقيف الصحي من
خالل االذاعة والتمفزيون ١ثم كانت ( الوقاية من االمراض المعدية واالنتقالية)
وبعدىا (معرفة مواعيد المقاحات والحفاظ عمى صحة االطفال) من اىم الدوافع
وراء متابعة تمك البرامج .
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انتىصيات

 -1ضرورة تكثيف الجيد اإلعالمي في مجال برامج واعالنات حمالت التوعية

والتثقيف الصحي من قبل دوائر وزاره الصحة المسؤولو عن ىذا النشاط

ألىمية تمك اإلعالنات عمى الحياة اليومية ألفراد األسرة العراقية.
 -2االستفادة قدر اإلمكان من االنفتاح اإلعالمي الحاصل بالبمد (كثرة القنوات
الفضائية ومحطات اإلذاعة ) في نشر المزيد من البرامج واإلعالنات الخاصة

بالتوعية والتثقيف الصحية.

 -3االعتماد عمى التنويع والتغيير واالبتكار في طريقة شكل ومضمون البرامج
وتصميم اإلعالنات ما يؤثر ايجابياً في شد الجميور لممتابعة وبالتالي
االستفادة مما تقدمو تمك البرامج واإلعالنات .
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