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المؤتمر الوطني الثالث للجمعية المغربية للتواصل الصحي
كلية الطب والصيدلة بفاس 4-5 يونيو 2016

دراسة حول حضور قضايا 
الصحة في اإلعالم المكتوب 

باللغة العربية

نوع الدراسة ومنهجها

تنتمي الدراسة إىل الدراسات الوصفية التي تستهدف وصف الظاهرة وعنارصها واستخدمت أداة تحليل املحتوى. 

ويعرف  "بريلسون"  تحليل املحتوى بأنه عبارة عن طريقة بحث يتم تطبيقها من أجل الوصول إىل وصف كمي 

هادف ومنظم ملحتوى أسلوب االتصال، ويعتمد عىل الرصد التكراري املنظم لوحدة التحليل املختارة سواء أكانت 

كلمة أو موضوع أو مفردة أو شخصية أو وحدة أو قياس. 

واملجالت. الصحف  يف  املنشورة  الصحفية  املواد  تحليل  يف  املستعملة  األدوات  أكرث  من  املحتوى  تحليل  ويعترب 

وتستهدف هذه الدراسة وصف وتحليل خصائص املعالجة اإلعالمية لقضايا الصحة يف الصحف املغربية.

عينة الدراسة

تتوفر عىل صفحات  اختيار هذه الصحف لكونها  املغربية والتجديد واملساء"، وتم  "الصحراء  اختيار صحف  تم 

متخصصة  تتناول مواضيع صحية إىل جانب متابعتها لقضايا الصحة.

وفيام ييل ملحة تعريفية عن كل صحيفة:

التجديد: هي صحيفة تصدر عن جهة جمعوية تتوفر عىل صفحة متخصصة يف الصحة باسم "صحة ومجتمع"   
تصدر كل اثنني يف صفحة واحدة.

والتغذية  الصحة  قضايا  تتناوالن  متخصصتني  صفحتني  عىل  تتوفر  رسمية  شبه  صحيفة  املغربية:  الصحراء   

تهدف هذه الدراسة إىل رصد اهتاممات الصحافة املغربية املكتوبة يف املجال الصحي، وفيام إذا كانت الصحافة 

املغربية الصادرة باللغة العربية تضع يف أولوياتها واهتامماتها القضايا الصحية.

وتسعى الدراسة لإلجابة عىل األسئلة التالية: 

ما هي األجناس الصحفية التي تعتمد عليها الصحف يف معالجتها لقضايا الصحة؟

ما املصادر التي تعتمد عليها الصحيفة عند معالجتها لقضايا الصحة؟ 

ما هي أهداف نرش املواضيع الصحية يف الصحف املغربية؟ 

موقع نرش قضايا الصحة يف الصحف موضوع الدراسة؟ 

ما هي القضايا التي تعالجها الصحف الوطنية يف املواد الصحفية التي تنرشها يف موضوع الصحة؟

سناء القويطي

صحفية. المسؤولة عن الصفحة 

الصحية بجريدة التجديد



19 يونيو 2016عدد 14

اإلعالم الصحي استثمار مربح

صحة  وصفحة  صفحتني  يف  خميس  كل  تصدر  التي  املغربية"  "العيادة 

ومطبخ يف صفحة. 

قضايا  يف  متخصصتني  صفحتني  عىل  تتوفر  مستقلة  صحيفة  املساء:   
الصحة والتغذية "فضاء األرسة" التي تصدر كل جمعة يف ثالث صفحات 

و"أذواق ومذاقات" تصدر يوميا يف صفحة واحدة باستثناء يوم السبت. 

وتم االعتامد عىل أعداد صدرت يف الفرتة ما بني مارس وأبريل، 20 عدد من 

كل صحيفة أي ما مجموعه 60 عددا، وتم يف هذه الدراسة تحليل محتوى 

268 مادة صحفية حول الصحة، 104 مادة صحفية من جريدة الصحراء 

املساء.  جريدة  من  مادة   92 و  التجديد  جريدة  من  مادة   72 املغربية، 

حيث  املضمون  تحليل  طبقت  التي  للدراسات  وفقا  كاف  العدد  وهذا  

يشري الباحثون إىل أن اختيار عينات تتألف من 6 أعداد أو 12 عدد أو 24 

نتيجة  إليها  التوصل  التي ميكن  للنتائج  متشابهة  نتائج  اىل  يؤدي  أو 48 

تحليل أعداد سنة بطولها. 

فئات التحليل

ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استامرة تحليل املحتوى وهي أداة 

من أدوات جمع املعلومات وتضمنت االستامرة عدد من فئات التحليل، 

التي  الفصائل  أو  التصنيفات  من  "مجموعة  التحليل"  "فئات  بـ  ويقصد 

يقوم الباحث بإعدادها طبقا لنوعية املضمون ومحتواه وهدف التحليل 

ليك يستخدمها يف وصف هذا املضمون وتصنيفه وبأعىل نسبة ممكنة من 

املوضوعية والشمول ومبا يتيح إمكانية التحليل واستخراج النتائج بأسلوب 

سهل وميسور" )سمري محمد حسني، تحليل املضمون، الطبعة األوىل(.

واشتملت استامرة تحليل املحتوى عىل الفئات التالية:

التي  الصحية  املوضوعات  بها  ونقصد  القضايا:  أو  املوضوعات  فئة   
تناولتها الصحيفة من خالل مختلف األجناس الصحفية من قبيل األنشطة 

صحية  قوافل  الصحة،  قطاع  وتدبري  اختالالت  الدواء،  األغذية،  الرسمية، 

وغريها.

فئة أهداف النرش ونقصد بها هل نرش الصحيفة ملحتوى معني هدفه   
توعية القراء أم إخبارهم بحدث صحي معني.

الخرب،  بني:   ما  الصحفية  األجناس  وتتنوع  الصحفية:  األجناس  فئة   
الرأي، التحقيق، الحوار، االستطالع.

وفيام ييل تعريف بكل جنس صحفي وهي تعاريف مستقاة من كتاب 

"دليل الصحفي املهني، األجناس الصحفية مفتاح اإلعالم املهني" للدكتور 

عبد الوهاب الرامي األستاذ يف املعهد العايل لإلعالم واالتصال.

ستة  عىل  الصحفي  الخرب  ويجيب  اإلخبار  عىل  دوره  يقترص  الخرب:   
أسئلة هي من؟ أين؟ متى؟ ماذا؟  ملاذا؟ كيف؟ 

الرأي: يقدم فيه املتخصص رأيه يف موضوع معني. والفرق الجوهري   
بني الخرب والرأي حسب الدكتور عبد الوهاب الرامي أن األول يستهدف 

وراء  الكامنة  الحقيقة  عن  البحث  إىل  الثاين  يروم  الواقع يف حني  عكس 

قرشة الواقع.

جواب  سؤال  شكل  يتخذ  األحداث  لتفسري  أداة  الصحفي:  الحوار   
وغايته البحث عن معلومات وتوضيحات وآراء.

االستطالع: تقنية تعتمد أسلوب الرسد )الحيك وذلك لوصف أحداث   
أو وقائع أو ظواهر سواء كانت طبيعتها سياسية أو اجتامعية أو اقتصادية 

أو غريها..

التحقيق الصحفي:  هو أكرث أدوات التحري نضجا والتحقيق ال يهدف   
الخارجي  الطالء  وراء  تكمن  التي  بالحقائق  اإلمساك  بل  الواقع  نقل  إىل 

للواقع.

فئة مصدر املعلومات: ويقصد باملصدر  اإلشارة اىل األداة التي  تحصل   
من خاللها الصحيفة عىل الخرب: هل الصحفي أو املراسل، وكاالت األنباء 

أطباء  جمعويون،   فاعلون  رسمي،  صحفي  بالغ   والدولية،   الوطنية 

ومختصون، مواقع الكرتونية، مجالت طبية.

يف  الصحية  املوضوعات  نرش  موقع  بها  ويقصد  النرش:  موقع  فئة   
به  الذي تحظى  االهتامم  الفئة من معرفة مدى  الجريدة، ومتكننا هذه 

املوضوعات  ذلك سنصنف  وبناء عىل  املكتوب.  اإلعالم  الصحة يف  قضايا 

حسب موقعها: 

الجريدة ومرآتها، لذلك تحرص  - الصفحة األوىل: وهي أهم صفحة يف 

التي من شأنها أن  الصحفية عىل نرش أقوى األخبار واملواضيع  املؤسسة 

تجذب القارئ وتحفزه عىل رشاء الجريدة.

الداخلية: وهي الصفحات التي توجد داخل الجريدة ويتم فيها نرش  -

قضايا أقل أهمية وتتامت أخبار األوىل يتم فيها التطرق إىل كل القضايا 

باعتامد أجناس صحفية متنوعة. 

املتخصصة: هي تلك التي تفردها الجريدة لتناول قضايا الصحة فقط،  -

وتقدم فيها الجديد يف هذا املجال وآخر الدراسات، وكذا نصائح املختصني.

األخرية: تسمى الثانية األوىل فهي تأيت بعد الصفحة األوىل من حيث  -

األهمية.

تحليل النتائج

أوال: األجناس الصحفية  

التي  الصحفية  األجناس  هي  ما  وهو  األول  الدراسة  سؤال  عىل  لإلجابة 

تعتمد عليها الصحف يف معالجتها لقضايا الصحة؟

والجدول رقم 1 يوضح التوزيعات التكرارية والنسب املئوية إلجابات هذا 

السؤال:
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أظهرت نتائج الدراسة أن معظم املواد الصحفية تنرش وفق جنس الخرب 

)81.32 باملائة(، بينام الرأي ال ميثل سوى 14.93 باملائة من املواد املنشورة.

وتختلف طريقة املعالجة بني الصحف الثالث، فبالنسبة لجريدة الصحراء 

املغربية فإنها تعتمد عىل جنس "الخرب" عند التعاطي مع قضايا الصحة 

سواء يف الصفحات اإلخبارية أو املتخصصة بنسبة 100 باملائة.

يف صحيفة املساء نالحظ أن 60 باملائة من املواد املنشورة تصاغ عىل شكل 

خرب صحفي، أما صحيفة التجديد ف 91 باملائة من املادة اإلعالمية تقدم 

للقارئ عىل شكل خرب صحفي.

بالنسبة للرأي الذي يعرب عنه مختصون وأطباء، نالحظ حضوره بشكل بارز 

يف صحيفة املساء بنسبة 38.04 باملائة وهو عبارة عن استكتاب ألطباء يف 

تخصصات مختلفة يف الصفحة املتخصصة للجريدة، أما جريدة التجديد، 

فيحرض لديها رأي املختص بنسبة 6.74 باملائة وهو عمود أسبوعي لطبيب 

ينرش يف الصفحة املتخصصة.

املادة  من  باملائة   0.74 سوى  ميثل  ال  إذ  ضعيف  فحضوره  الحوار  أما 

اإلعالمية املقدمة يف الصحف الثالث.

ثانيا: مصادر املادة الصحفية  

الصحيفة عند  التي تعتمد عليها  الدراسة ما املصادر  لإلجابة عىل سؤال 

معالجتها لقضايا الصحة؟ يوضح الجدول رقم 2 تكرارات ونسب اإلجابات:

تتصدر  موضحة"  "الغري  املصادر  أن  النتائج  هذه  قراءة  خالل  من  يتبني 

املجموعالتجديداملساءالصحراء املغربيةالجدول رقم 1

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

%22684.33%6691.67%5660.87%104100خرب

%4014.93%56.94%3538.04--رأي

--------تحقيق

%20.74%11.39%11.08--حوار

--------استطالع

%1049272268100املجموع

املجموعالتجديداملساءالصحراء املغربيةالجدول رقم 2

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

%176.34%1419.44--%32.8وكاالت أنباء

%4817.91%68.33%3740.22%54.8طبيب أو مختص

%62.24%45.56%11.08%10.96مواقع الكرتونية

%10840.3%2129.17%1920.65%6865.38غري موضح )خرباء دراسة..(

%228.21%59.94%99.78%87.69فاعل جمعوي

%3011.19%79.72%1516.30%87.69صحفي أو مراسل

%3011.19%1419.44%66.52%109.61بالغ – تقرير رسمي

%72.61%11.39%55.43%10.96مواطن

%268100%72100%10492100املجموع

املجموعالتجديداملساءالصحراء املغربيةالجدول رقم 3

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

%18167.53%4562.5%726166.30%75توعوي

%8732.47%2737.5%3133.7%2927.78إخباري

1049272268املجموع
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املصادر التي تعتمد عليها الصحف يف نرش املعلومات وقضايا الصحة 40 

باملائة، وللتوضيح فهذا ال يعني أن الصحف تختلق قضايا الصحة أو أنها 

مجهولة املصدر متاما وإمنا تكتفي باإلشارة إىل أن الخرب أو املادة تستند إىل 

بواسطته  الذي  املصدر  توضح  أن  دون  علمي  بحث  أو  دراسة  أو  خرباء 

حصلت الصحيفة عىل هذه الدراسة أو رأي الخرباء هل هو االنرتنت أم 

التواصل املبارش أم االستجواب أو الرتجمة عن مجالت علمية أو وكاالت 

األنباء أو غريه من املصادر.

ويأيت األطباء واملتخصصون يف الشؤون الصحية يف الرتبة الثانية من حيث 

املصادر التي يعتمد عليها الصحفيون يف نرش املعلومة الصحية، بنسبة 17 

ثم  واملراسلون  الصحفيون   ، والتقارير  الرسمية  البالغات  يليها  باملائة، 

وكاالت األنباء، أما الفاعلون الجمعويون يف مجال الصحة فيأتون يف الرتبة 

الخامسة وميثلون 8 باملائة من نسبة املصادر املعتمدة.

وبتحليل النتائج بالنسبة لكل صحيفة عىل حدة، نجد أن الصحراء املغربية 

وخرباء  )دراسات  موضحة  غري  مصادر  عىل  األوىل  بالدرجة  تعتمد 

وباحثون..( بنسبة 65 باملائة تليها البالغات والتقارير الرسمية ثم الفاعلون 

الرتبة  أما األطباء واملتخصصون فيأتون يف  الصحة،  الجمعويون يف مجال 

الرابعة كمصادر للامدة الصحفية. 

بالنسبة لصحيفة املساء، يأيت األطباء واملتخصصون يف الرتبة األوىل كمصادر 

للامدة الصحفية بنسبة 40 باملائة، تليها املصادر غري املوضحة ثم الصحفيني 

الرتبة  يف  فيأتون  الصحة  مجال  يف  الجمعويني  الفاعلني  أما  واملراسلني، 

الرابعة بنسبة 9 باملائة.

ثالثا: أهداف النرش 	

يف  الصحية  املواضيع  نرش  أهداف  هي  ما  الدراسة:  سؤال  عىل  لإلجابة 

النرش  أهداف  نسب  توزيع  يوضح   3 رقم  الجدول  املغربية؟  الصحف 

بالنسبة للصحف الثالث:

الصحفية  املواد  من  باملائة   68 قرابة  أن  الفئة  هذه  نتائج  تحليل  يظهر 

الصحية املنشورة يف الصحف الثالث تهدف إىل توعية القراء وتحسيسهم، 

بينام 32 باملائة هي مواد صحفية تهدف إىل اإلخبار واإلعالم بأنشطة أو 

قضايا تتعلق بتدبري قطاع الصحة.

املجموعالتجديداملساءالصحراء املغربيةالجدول رقم 5
النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

%103.73%22.81%11.08%76.73فعاليات رسمية

%9033.58%68.45%4745.193740.22التغذية

%165.97%68.45%66.56%43.84أدوية

%8230.6%3650.71%2223.92%2423.07أمراض

%82.98%11.4%33.26%43.84قافلة صحية

%114.10%11.0868.45%43.84عادات صحية

%165.97%11.0879.86%87.69جديد الطب

%2810.44%68.45%1920.65%32.88اختالالت/تدبري

%51.86%22.81%11.08%21.92إسعاف

%20.74%11.08%10.96طلب مساعدة

1049272268املجموع

املجموعالتجديداملساءالصحراء املغربيةالجدول رقم 4
النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

%3713.8%1013.9%1010.87%1716.6الصفحة االوىل

%7126.5%2727.5%2628.26%1817.30صفحة داخلية

38.915357.09%28%5660.87%6966.35صفحة متخصصة

%72.61%79.72----األخرية

72268%92100%104100املجموع
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واملساء  املغربية  الصحراء  لدى  النرش  أهداف  التوعوي  الهدف  ويتصدر 

والتجديد.

رابعا: موقع نرش قضايا الصحة: 	

الصحف  يف  الصحة  قضايا  نرش  موقع  حول  الدراسة  سؤال  عىل  لإلجابة 

والنسب  التكرارات  توزيع   4 رقم  الجدول  يوضح  الدراسة؟  موضوع 

إلجابات هذا السؤال. 

تعكس درجة  التي  املؤرشات  الصحيفة من  الصحة يف  يعترب موقع قضايا 

اهتامم الصحيفة بهذه القضايا وإن كانت من أوليات النرش، ويوضح الجدول 

أن 57 باملائة من املواد الصحفية املنشورة يف الصحف املدروسة نرشت يف 

صفحات متخصصة تعنى بقضايا الصحة والتغذية واألرسة، تليها الصفحات 

الداخلية بنسبة 26.5 باملائة، ثم الصفحة األوىل التي تعترب أهم صفحة يف 

الجريدة بنسبة 13.8 باملائة وأخريا الصفحة األخرية بنسبة 2.61 باملائة.

وبالنسبة لجريدة الصحراء املغربية فإن 66 باملائة من قضايا الصحة التي 

نرشتها كانت يف الصفحة املتخصصة بينام الباقي يوزع عىل الصفحة األوىل 

والداخلية بالتساوي.

وبالنسبة لجريدة التجديد، أظهرت نتائج الدراسة أن 38 باملائة من قضايا 

الصحة تنرش يف الصفحة املتخصصة بينام 27.5 باملائة من املادة اإلعالمية 

الصحية تنرش يف الصفحات الداخلية، مقابل 13 باملائة يف الصفحة األوىل 

و9 باملائة بالصفحة األخرية.

جريدة املساء مل تشذ عن القاعدة، إذ أظهر تحليل املواد الصحفية الصحية 

تليها  املتخصصة  الصفحة  يف  تكون  املنشورة  املواد  من  باملائة   60 أن 

الصفحة الداخلية ثم الصفحة األوىل.

خامسا: قضايا الصحة يف الصحف 	

لإلجابة عىل سؤال الدراسة: ما هي القضايا التي تعالجها الصحف الوطنية 

يف املواد الصحفية التي تنرشها يف موضوع الصحة؟ يشري الجدول رقم 5 

إىل توزيع التكرارات والنسب عىل إجابات هذا السؤال: 

الصحف  بها  تهتم  التي  الصحية  القضايا  قامئة  التغذية  موضوع  يتصدر 

الوطنية يف تغطياتها اإلعالمية لقضايا الصحة بنسبة 33.58 باملائة، تليها 

املتعلقة  القضايا  تأيت  الثالثة  الرتبة  ويف  باملائة   30 بنسبة  األمراض  تيمة 

الطب  األدوية وجديد  ثم  به،  املرتبطة  الصحة واالختالالت  بتدبري قطاع 

وغريها من املواضيع بنسب أقل.

بها،  التي تهتم  الثالث، نالحظ اختالفا يف املواضيع  وعىل مستوى الصحف 

فبالنسبة لجريدة الصحراء املغربية تتصدر املواضيع املتعلقة بالتغذية قامئة 

القضايا الصحية التي تنرشها بنسبة 45.19 باملائة تليها األمراض )23.07 باملائة(، 

ويف جريدة املساء نجد نفس االهتامم إذ مواضيع التغذية تأيت يف الرتبة األوىل 

يف قامئة القضايا الصحية بنسبة 40.22 باملائة تليها األمراض بنسبة 23.92 ثم 

مواضيع متعلقة بتدبري قطاع الصحة واالختالالت التي يعاين فيها.

بالنسبة لجريدة التجديد، تتصدر األمراض قامئة املواضيع التي تهتم بها 

الجريدة يف معالجتها لقضايا الصحة بنسبة كبرية تصل إىل 50.71 باملائة، 

وبفروق كبرية نجد مواضيع تتعلق بجديد الطب )9.86 باملائة(، ويتساوى 

االهتامم من حيث النسب مبواضيع التغذية واألدوية و العادات الصحية 

واالختالالت والتدبري.

استنتاجات وخالصات

أظهرت الدراسة أن الصحف املغربية تعالج قضايا الصحة من خالل الخرب 

واالستطالع  الحوار  خاصة  الصحفية  األجناس  باقي  إهامل  يتم  فيام 

يف  للتوسع  إليها  والحاجة  والتثقيف  التوعية  يف  أهميتها  رغم  والتحقيق 

والتعمق يف تناول قضايا الصحة، وقد يكون السبب أن األجناس األخرى 

تحتاج إىل مجهود أكرب ومعرفة أكرب من الصحفي فيلجأ الصحفي إىل تناول 

املادة الصحفية عىل شكل خرب لكونه أسهل، أو لعدم تشجيع الصحيفة 

صحفييها عىل التخصص والتفرغ يف قضايا الصحة.

وال  الصحي حضوره ضعيف  املدين  املجتمع  أن  الدراسة  هذه  من  يتبني 

يف  املغربية  الصحف  عليها  تعتمد  التي  املصادر  من  باملائة   8 يتجاوز 

أو  جهة  من  الصحفي  الطرفني  عىل  لذلك  الصحة،  قضايا  مع  التعاطي 

الجمعيات الصحية ردم الفجوة وخلق فضاء أكرب للتواصل والتعاون لنرش 

املعلومة الصحية الصحيحة.

قضايا  تناول  يف  متعددة  مجاالت  يف  مختصني  أطباء  آراء  حضور  يالحظ 

الصحة، هذا الحضور يكون يف الصفحات املتخصصة لبعض الصحف التي 

تعتمد عىل استكتاب أطباء يف تخصصات متعددة واستشاريني يف التغذية 

وهذا يشء إيجايب ينبغي تشجيعه وتعميمه عىل باقي الصحف حتى تلك 

التي ال تتوفر عىل صفحة صحية متخصصة، بينام صحف أخرى تركز يف 

املواد الصحية التي تنرشها عىل الدراسات األجنبية والخرباء معتمدين يف 

ذلك عىل املواقع االلكرتونية أو وكاالت األنباء.

تظهر لنا الدراسة أن الصحف املغربية تخصص لقضايا الصحة صفحة أو 

صفحات متخصصة تركز فيها عىل التوعية والتحسيس واإلرشاد الصحي، 

بينام يف الصفحات األوىل تنرش املواضيع الصحية التي تعالج تدبري قطاع 

الصحة واالختالالت التي يعاين منها وكذا األنشطة الرسمية.

أظهرت الدراسة تصدر مواضيع التغذية والتعريف باألمراض قامئة القضايا 

الصحية التي تعالجها الصحف سواء من خالل تقديم نصائح حول التغذية 

وطرق  وأعراضها  باألمراض  التعريف  أو  التغذية  يف  مختص  رأي  نرش  أو 

الوقاية والعالج، وهو ما يعني أن الصحف تراعي اهتاممات املجتمع الذي 

يشهد وعيا متناميا حول أهمية التغذية الصحية والوقاية من األمراض.


