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 شكر وتقدير

ل فضمو ولظيم نعمو الصمد هللا الذي ألانني لم  إتمام هلل أوال كل الصمد والشكر لم  ةال
 قدرر. شيءىذه الدراسة ، انو لم  كل 

نني  الرسالة الفاضل المشرف لم  األستاذ إل  والعرفان الشكر بةزيل أتقدم وا 

 حجاب عزت الدكتور األستاذ

 .والمعرفة العمم دروب لي أنار نبراسا كان ذيوال

 ىذه مناقشة اقبول تفضميم لم  الموقرين المناقشة لةنة ألضاء إل  وتقدرري  شكري  وأوةو
 الممتصن والدكتور ابراىيم الخواونة كامل خورشردالدكتور  ال  والتقدرر الشكر وكل الرسالة،
 .والتقدرر الشكر كل مني فميم المناقشة إل  الصضور في وةيدا   لناء وتكبد نذرموال الخارةي

 .الدراسةسالدة لي إلتمام ىذه وةميع من ساىم في تقديم العون والم

لالم في ةامعة إلكما ألرب لن شكري وتقدرري لةميع ألضاء ىرئة التدريس في كمية ا
 الشرق االوسط والذرن استفدت من لمميم.
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 إشراف

 األستاذ الدكتور عزت حجاب

 الممخص

ىدفت الدراسة إل  تسميط الضوء لم  دور وسائل اإللالم المرئية في زيادة المعرفة 

االقضايا الوصية لدى المواطنبن األردنررن. ألتمدت الدراسة منيج المسح اإلةتمالي من خالل 

الوصية في التمفزيون األردني )برنامج األطااء  إةراء مسح لم  لرنة من المتااعرن لمبرامج

 ( شخص من سكان مدرنة لمان اختررت اطريقة العرتة المتاصة.350الساعة( وبمغت )

خموت الدراسة إل  ضعف نساة متااعة البرامج الوصية التي يقدميا التمفزيون األردني 

أن الةميور األردني رتااع اشكل لام وبرنامح األطااء الساعة اشكل خاص. كما أظيرت الدراسة 

البرامج الوصية مع األسرة وداخل المنزل كما أكدت الدراسة أن الةميور يستفرد من المعمومات 

الوصية التي تبث لبر البرامج الوصية، وأن لبرامج التثقرف. الوصي دورأ  اارزا  وأساسي في 

 تثقرف المواطنرن وصيا .

دالة اصوائية في درةة تقريم المتااعرن لمبرامج أخررا ، لم تظير الدراسة أية فروق ذات 

الوصية تعزي لممتغررات الديموغرافية )ألمؤىل العممي، العمر، الصالة اإلةتمالية(، فيما تبرن أن 

 ىناك فروق تعزى لمتغرر النوع اإلةتمالي ولوالح الذكور لم  األناث.

 .صية، المعرفة الواألردني التمفزيون الدور،  الكممات المفتاحية:
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Abstract 

This study aims to explore the role of TV health programs in increasing 

knowledge of Jordanian citizen in health issues. 

The study was based on the social survey methodology through a questionnaire 

distributed to a sample of 350 person’s from the city of Amman using the method of 

available sample from the viewers of Jordan Television (JTV) health programs in 

general and the program of “Seven Doctors” in particular. 

The researcher concluded the following; an obvious poor watching by those 

engaged in watching TV health programs, and that the Jordanian watching health 

programs with the family at home. 

The study also confirmed that the Jordanian benefits from health programs 

provided by JTV, and these programs are important and essential step in educating 

citizens in health issues. 

Finally, the study did not show any statistically significant differences in the 

degree of evaluation of those who followed the health programs in relation to the 

demographic variables (scientific qualification, age, marital status), while differences 

were found due to gender variable for  male over females. 

 

Keywords: Role, Jordan Telvision, Health Awareness. 
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 الفصل األول

 مقدمة عامة لمدراسة

  المقدمة:

لما كان االرتقاء امستوى الوصة العامة في أي بمد  يعد أصد األركان األساسية لمتقدم فيـو 

والقضاء لم  التخمف، فقد ااتت دراسة نظم الرلاية الوصية، والتخطيط لمرافقيا وتنظم منظماتيا، 

، والنظـر فـي كيفيـة والرقااة لم  مرافقيا وخدماتيا، وتقريم تمك الخدمات،  وصـل مشـكالتيا اإلداريـة

اتخاذ القرارات في إداراتيا، من األمور األساسية التي ال بد من التودي ليـا فـي الدراسـات العمميـة 

( اأنـو رةـب لمـ  المؤسسـات الوـصية وغررىـا Amjeriya & Malviya, 2012والاصثية. ويـرى )

 متو. االىتمام برلاية المواطن، وضمان مستويات راقية من ةودة الخدمة ألةل  خد

(، اأن وسائل اإللالم تقوم بدور فالل ورئيسي اطرح القضايا 2014ويرى المعايطة )

الوصية التي تيم المواطنرن وخوووا  في شؤون الصياة المختمفة والرومية االذات، كما أنيا 

مودر أساسي فيما رخص التثقرف والتوةيو ليم،  لما ليا من تأثرر كبرر لمريم، صرث أن وسائل 

م أواصت سمة العور، وليا قوة تؤثر لم  المةتمعات واألفراد، وأداة تساند القوى اإللال

السياسية واالقتوادية والثقافية والعسكرية في الدول، اما يفرض الولي لما ليا من تأثرر كبرر 

 لم  الةماىرر. 

( إل  أّن وسائل اإللالم تسيم اشكل أساسي واارز بنقل 2003ويشرر المزرولي )

والتةارب العالمية الناةصة والمفردة، ألةل االستفادة فريا من قبل المتمقي، وخوووا  في  الخبرات

المةال الوصي، كما ويةب لم  اإللالم الوصي التعامل اشكل مستقيم وشفاف فيما رخص 

االنةازات الوصية اإلقميمية والدولية والمصمية والتركرز لم  االنةازات. كما أنيا تقوم بدور 
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الل ألةل تشكرل لناور الولي الوصي لممواطنرن، فيي تمقي لم  لاتقيا تقديم أساسي وف

وتكاد تةتمع اآلراء صول أىمية الدور الذي تشغمو  اإلرشاد والمشورة فيما رخص الوضع الوصي.

وسائل اإللالم في صياة األفراد وفي صياة األمم، وامدى تأثررىا لمريم في شؤون صياتيم الوصية، 

تعتبر  زونيم المعرفي، وفي توسيع مساصات اإلدراك لدريم، فوسائل اإللالم بذلكوفي إثراء مخ

 المودر األساسي لغذائيم الفكري والروصي والتربوي والصضاري، وتشكل صرز كبرر من اىتماميم.

ىذه الدراسة االتعرف لم  دور وسائل اإللالم المرئية في زيادة المعرفة في القضايا  تماوق

الخروج امةمولة من االقتراصات والتوويات التي رؤمل أن تسيم و واطن األردني، الوصية لدى الم

 بإثراء ىذا الموضوع.  

 ة:ـــــــــــــمشكمة الدراســ

تمعب وسائل اإللالم امختمف أشكاليا وونوفيا دورا  أساسيا  اصياة األفراد والمةتمعات 

معرفة الوصية، فمن خالل االلتماد لمريا بتصسرن ثقافتيم الوصية، وذلك من خالل نشر الثقافة وال

يمكن التعرف لم  الكثرر من األمور والةوانب التي تيم وصتنا اشكل مااشر، وكذلك التعرف 

لم  الكثرر من اإلرشادات والنوائح الطبية ذات أىمية لمكثررين، مما يمكن لوسائل اإللالم أن 

أن الكثرر من البرامج  الوصية قد ال تمق  إال  تكون  قادرة لم  تصسرن األمن الوصي لممواطنرن.

متااعة من المواطنرن، أو أن ىذه البرامج  قد ال تكون شيقة بنظرىم، لذا رةب أن يكون ىناك رؤية 

ستراترةية الئقة ألةل التصسرن والتطوير في تنظيم ىذه البرامج، لم  أن تعتمد لم  ذوي  واضصة وا 

 ىكذا برامج صوارية.  الكفاءة والخبرة والميارة في إدارة مثل

( اضرورة إةراء المزيد من الدراسات المرتاطة 2014انطالقا  من تووية دراسة المعايطة )

اوصة المواطن نظرا  لصاةة المواطن األردني لمثل ىكذا دراسات، ألنيا مرتاطة اشكل رئيس 
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ر من شؤونيم ومااشر األّز ما يممكون، فالوصة ىي االىتمام الوصرد واألوصّد لدريم، فالكثر

واىتماماتيم تقف في صال مسيم أي لارض وصي. ومن منطمق خبرة الااصثة ولمميا في المةال 

الوصي، فأن ىناك الكثرر من القضايا التي تقف لائقا  في تمكرن البرامج الوصية من القيام بدورىا 

في التدريب  التثقيفي كضعف اإلمكانات الفنية والعممية لمقائمرن لم  البرامج الوصية ونقص

والمتااعة والتقريم، مما يشكل المشكمة األبرز دون تطوير وتصسرن ىذه البرامج الوصية، ولميو 

 الدراسة تسميط  الضوء لم  ُةل ما سبق. تصاول

 أىداف الدراســـــــــة: 

الدراسة إل  تسميط الضوء لم  ما رةب أن تقوم او وسائل اإللالم لمعب دور كبرر  تىدف

ا رخص تصسرن المستويات الوصية لممواطنرن األردنررن، من خالل تنظيم برامج صوارية وفّعال فيم

ىدفيا األساسي تثقرف المواطنرن وصيا  والتعريف والتصذرر من الكثرر من المسالك الخاطئة والتي 

تؤثر اشكل أساسي لم  وصتيم. وقامت الكثرر من الوسائل اإللالمية بخطوات ةادة وفّعالة 

مسترشدة بخبرات الكثرر من اإللالمررن المتمرسرن والمتمرزين في مةال التثقرف  ألةل ذلك،

دور وسائل اإللالم المرئية تمثل اليدف الرئيسي ليذه الدراسة في تسميط الضوء لم  "  الوصي.

الدراسة بتصقرق ةممة  كذلك قامت"، في زيادة المعرفة في القضايا الوصية لدى المواطن األردني

 ف الفرلرـة يمكن لمااصثة إرةازىا لم  النصو اآلتي:من األىدا

 بيان دور وسائل االلالم المرئية في تعزيز المعرفة الوصية لدى المواطن األردني. -

 بيان واقع البرامج التي يقدميا التمفزيون األردني في مةال المعرفة  الوصية. -

بث لم  التمفزيون األردني التعرف لم  تقريم المتااعرن لبرنامج "االطااء الساعة" الذي ر -

 ودوره في تعزيز المعرفة الوصية.
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بيان الفروق في تقريم المتااعرن لبرنامج "االطااء الساعة" الذي ربث لم  التمفزيون األردني  -

ودوره في تعزيز المعرفة الوصية ااختالف خوائويم الشخوية )النوع االةتمالي"الةنس"، 

 مالية(.العمر، المؤىل العممي، الصالة االةت

 أىمية الدراسة: 

 يمكن إرةازىا لم  النصو اآلتي: و يمكن تصدرد أىمية الدراسة من خالل األىمية النظرية، والتطبيقية، 

براز موضوع األىمية النظرية: -أ ُيمكن تبررن أىمية الدراسة من خالل تفورل وتعزيز وتبررن وا 

يط الضوء لم   أبرز المعيقات والتي ،  كما يمكن من خالل ىذه الدراسة تسمالدراسة قرد الاصث

ستراترةية واضصة ألةل تصسرن البرامج الوصية  تمثل األبرز؛ والمتمثمة اعدم وةود رؤية سياسة وا 

المعروضة لم  وسائل اإللالم األردنية المختمفة، فكما  ىو معروف فإن التعرف لم  المشكمة 

 تةسد األىمية من خالل النقاط اآلتية:الصقيقية، يعتبر األساس ألةل وضع أسس لصميا، كما  وت

 .أىمية الموضوع لشريصة كبررة من المةتمع األردني -1

تبرز أىمية موضوع الدراسة من خالل العرنة المستخدمة أال وىي المتااعرن لمبرامج الوصية  -2

المعروضة لم  شاشة التمفزيون األردني واألخص برنامج  األطااء الساعة الذي ربث لم   

 األردني.التمفزيون 

 مصدودية الدراسات المرتاطة اموضوع الدراسة.    -3

الصوول لم  تغذية راةعة وفقا  آلراء واتةاىات لرنة الدراسة والمتمثمة االمتااعرن لمبرامج  -4

الوصية المعروضة لم  شاشة التمفاز، وااألخص برنامج األطااء الساعة الذي ربث لم   

 التمفزيون األردني .
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مقترصات ونتائج الدراسة ألةل تصسرن البرامج الصوارية المرتاطة اوصة  اإلفادة ما أمكن من -5

 المواطن.

 تكمن ىذه األىمية فيما رمي:األىمية التطبيقية: -ب

تصدرد ةوانب القوة والضعف في البرامج الوصية التي يقدميا التمفزيون األردني )برنامج  -1

لالزمة لتطوير دوره وةعمو أكثر االطااء الساعة(، واالتالي التماد األدوات واألسالرب ا

 فالمية.

تكمن أىمية ىذه الدراسة أيضا  في النتائج التي ستقدميا إل  المسؤولرن في مؤسسة اإلذالة  -2

 .القائمرن لم  ىذه البرامجوالتمفزيون بيدف تطوير مستوى أداء لمل 

 والعمل الوصفي. الوصفي من الدراسة في مةال اإللالم ةداستفاإل -3

أن يستفرد من ىذه الدراسة المواطن األردني: من خالل تقريم فالمية البرامج ومن المتوقع 

في تمبية صاةاتو لممعرفة الوصية. كذلك  وفالمرتياالوصية التي يقدميا التمفزيون األردني 

الااصثون: وذلك من خالل النتائج التي توومت إلريا، ويمكنيم تطبرق متغررات الدراسة لم  

 مفة. مةتمعات ولرنات مخت

 أسئمة الدراســـــــة: 

 إلةااة لم  األسئمة التالية:سعت الدراسة ل

 ما دور وسائل االلالم المرئية في تعزيز المعرفة الوصية لدى المواطن األردني؟ -

 ما واقع البرامج التي يقدميا التمفزيون األردني في مةال المعرفة  الوصية؟ -

 االطااء الساعة"؟" لبرنامج ما مستوى متااعة المواطن االردني -

ما درةة تقريم المتااعرن لبرنامج "االطااء الساعة" الذي ربث لم  التمفزيون األردني ودوره في  -

 تعزيز المعرفة الوصية؟
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ما العوامل المؤثرة لم  درةة تقريم المتااعرن لبرنامج "االطااء الساعة" الذي ربث لم   -

 ة؟التمفزيون األردني ودوره في تعزيز المعرفة الوصي

قريم المتااعرن لبرنامج "االطااء الساعة" الذي ربث لم  التمفزيون لىل توةد فروق درةة  -

األردني ودوره في تعزيز المعرفة الوصية ااختالف خوائويم الشخوية )النوع 

 االةتمالي"الةنس"، العمر، المؤىل العممي، الصالة االةتمالية(؟

 حدود الدراســـة: 

 خالل اآلتي : تتمثل صدود الدراسة من   

  واشكل خاص برنامج "األطااء الساعة". تقتور ىذه الدراسة لم  التمفزيون األردني الحدود المكانيـة: -1

 م.2018تم إةراء ىذه الدراسة خالل العام الدراسي الحدود الزمنيـة:  -2

خص األتتمثل في توةيات وآراء متااعرن البرامج الوصية لم  شاشة التمفاز، واالحدود البشرية:  -3

 .برنامج األطااء الساعة الذي ربث لم  التمفزيون األردني

 محددات الدراسـة: 

رتصدد تعميم نتائج ىذه الدراسة بدالالت ودق وثاات االستاانة التي تم تطويرىا ألغراض 

 لم  استاانة الدراسة . في اإلةااة ىذه الدراسة، وودق وةدية الماصوثرن

 المصطمحات اإلجرائيـة لمدراسة: 

ما يقوم او الفرد في ةمالة أو موقف اةتمالي، ولرفو روترز "لم  أنو وظيفة الفرد في  دور:ال

الةمالة أو الدور الذي رمعاو الفرد في ةمالة أو موقف اةتمالي")الياشمي ونور الدرن، 

2012 :265 ) 
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ج "األطااء ولغايات ىذه الدراسة تم إلتماد الدور الذي يقوم او التمفزيون األردني من خالل برنام

 ية.المواطن األردني في القضايا الوصالساعة" في زيادة معرفة 

وىي من وسائل االتوال الةماىرري، وتركز اشكل أساسي لم  التأثرر  وسائل اإلعالم المرئية:

 لم  المشاىد من خالل المشاىدة واالستماع ، مثل شاشة التمفاز.

 ردني كوسرمة إلالم مرئية.ولغايات ىذه الدراسة سرتم التماد التمفزيون األ

وىي القضايا المرتاطة اشكل أساسي اوصة المواطن، إذ تقوم الكثرر من القضايا الصحية: 

المؤسسات اإللالم اعرض الكثرر من النوائح ألةل المواطن والمصافظة لم  ألز ما 

لالج". يممك"الوصة"، وبيذا تقوم لم  إرشاد المواطن، ممةدة مبدأ "الوقاية خرر من قنطار 

ولغايات ىذه الدراسة سيعتمد برنامج "األطااء الساعة" وما يقدمو من قضايا وصية أساسا  ليذه 

 الدراسة.
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 اإلطار والنظري والدراســـــــــــات السابقــة: الفصل الثاني

 اإلطار والنظري  -

 الدراســـــــــــات السابقــة -
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 الفصل الثاني

 ــــــــات السابقــةاإلطار والنظري والدراســـ

من خالل ىذا الفول سرتم الصدرث لن اإلطار النظري لمدراسة من خالل المصور األول،  

السااقة ذات الومة اموضوع  الدراساتأما المصور الثاني فسرتم  تخويوو لعرض مةمولة من 

 الدراسة.

 أواًل: اإلطار النظري:

برزىا، من أىم وسائل االتوال الةماىررية تعُد الوسائل اإللالمية المرئية، والتمفاز من أ

، ما زال مصافظا  العشرينالصدرثـة في العالم، ذلك الةياز الذي اخترع في الربع األول من القرن 

لم  موقعو في الريادة برن وسائل االتوال الةماىررية األخرى في القوة والتأثرر، ال سيما اعد 

الية لُو والتي مكنت قنواتُو من الووول إل  مشارق الدلم الالمصدود الذي وفرتو األقمار الون

 األرض ومغاربيا واالتالي منصتُو اعدا  اتوالرـا  لالميا . 

 التمفزيــون:

يعتبر التمفزيون من أصدث وسائل التأثرر في تكوين الرأس العام في القرن العشرين ومن 

وال تصتاج مشاىدتو ال  ارتااطات أخطرىا لم  اإلطالق، ألنو يقدم لألفراد الوورة والووت معا . 

نما يستطيع الفرد أن يضع  معرنة في األوقات كالسرنما أو المسرح، أو ارتداء مالاس خاوة، وا 

اساط الوورة السصرية إل  لدد كبرر من  لم أواعو لم  مفتاح وغرر في التمفزيون، لرتنقل فورا  

 المتمقي  زودر فيو رر االتوال الشخويفتأثرر وسائل اإللالم المرئية يقارب تأثلواوم العالم. 

ااألخاار المصمرـة واإلقميمية والعالمية وكذلك يستخدم في التثقرف الوصي والسياسي وفي التعميم 

ة ويممك التمفزيون اما يعرض من برامج وصية وقضايا مرتاطة اوص. مثل التمفزيون التربوي 
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مماء أوةو تأثرر التمفزيون لم  الشخوية ، تأثررا  فعاال  في اإلنسان، ويمخص اعض العالمواطن

 السوية بثالث نقاط ىي:

 التأثرر المفترض لم  االتةاىات والقيم . .1

 التأثرر المفترض لم  اإلدراك واالستيعاب . .2

 التأثرر لم  السموك الخارةي لمفرد .   .3

تمثل لممية االتوال لممية أساسية والزمة لوةود أي مةتمع وتماسكو  وتقدمو،، ويعتبر 

التمفزيون أصد وسائل االتوال الةماىرري، وقد سع  العدرد من الااصثرن إل  اصث وتصمرل وظائف 

 وأدوار التمفزيون، ومنيا:

األخاار: وتتمثل في ةمع األنااء والبيانات والوور والتعميقات لن األصداث والظروف في  -1

أةل فيم الظروف المةتمع والعالم، بثيا اعد معالةتيا ووضعيا في اإلطار المالئم من 

الشخوية والبرئية والدولية، ومن ثم يمكن لمتمقي األخاار الووول إل  وضع يسمح لو 

 بإتخاذ القرار السميم.

الوظيفة التفسررية: وتتمثل في تفسرر معاني األصداث والمعمومات ونقميا والتعمرق لمريا،  -2

اء المةتمع من وذلك بيدف توفرر رورد مشترك من المعرفة ردلم التآلف ويمكن ألض

التعايش والعمل المشترك، ويور دلاة التفسرر لم  أن التفسرر ليس ىو الراي، وأن 

 المصمل يفسر.

 التوعية والمعرفة الصحية:

من خالل ما تقدم في تعريف المعرفة في المعاةم العربية يمكن القول : أن كممة معرفة 

اء، أي أن المعرفة لتتأت  إال اعد وىي لائدة إل  الةذر المغوي )لرف( ىي الكشف اعد الخف
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يأتي االىتمام االوصة لم  و  الكشف لن مكنوناتيا والتعرف لم  أةزائيا وبيذا تتم المعرفة.

الوعرد الفردي في قالدة التدرج اليرمي لدى ماسمو، وفي طميعة أولويات السياسة االةتمالية 

صية أصد أىم المؤشرات المعتمدة لالميا  ألي بمد رنشد الرفاه والتقدم، صت  غدا مستوى الرلاية الو

لقياس مستوى الرفاه والتطور اإلنساني. ومما الردع مةاال لمشك فقد ارتق  تطور التقنيات الطبية 

والاصث والتطوير في المةال الوصي االمستوى العام لموصة لم  مستوى العالم ككل، ممثال  

زيادة متوسط لمر اإلنسان، ىذا ااإلضافة اانخفاض متوسط معدل وفيات األطفال لند الوالدة و 

إل  التصسن في ةودة الخدمات الوصية نوليا . ولند تصدرد معن  الرلاية الوصية األولية رتعرن 

لمرنا تفسرر طبيعة الخدمات المقدمة لممرض ، وتصدرد مقدمي ىذه الخدمات. إن أساس الرلاية 

لذرن يشتمل لمميم لم  تقديم ىذا النوع من األولية ىو طبرب الرلاية األولية، وأطااء آخرون ا

الخدمات ضمن ممارساتيم األخرى، فضال  لن اعض مقدمي الخدمة من غرر األطااء. أما 

مصور الرلاية الوصية فيو المريض نفسو. راق  التعريف غرر كامل ما لم نتطرق إل  ووف 

 (. 75:  2007مراد، مراكز الرلاية األولية نفسيا )

 الصحية أنواع الخدمة 

 (:2008يمكن تقسيم الخدمات الوصية إل  نولرن ىما )أبو النور،

ىي الخدمات التي تقدم لألفراد من قبل الفرق الطبية المختوة  الخدمة الصحية الشخصية: .1

ىرمية ومن أنواليا خدمات الرلاية الخارةية أسواء كانت خدمات وقائية أو لالةية أو ت

 األةل.والداخمية وخدمات الرلاية طويمة 

ىي لاارة لن الخدمة الوصية التي تيدف لصماية وصة المواطنرن  خدمة الصحة العامة: .2

تتول  الدولة مثل ىذا النوع من الخدمات ومنيا خدمات مكافصة األمراض  ةواالرتقاء بيا ولاد

المعدية ومراقاة الةوانب الميمة في وصة البرئة كسالمة اليواء والغذاء والماء وخدمات 

 لمواطنرن ووضع التشريعات والموائح التنظيمية التي تكفل وصة المواطن.تولية ا
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 أىداف الخدمات الصحية: 

أىداف لمخدمة الوصية، يمكن إرةازىا لم   لدة(، اأن ىناك 368: 1992ررى )خضرر، 

 النصو اآلتي: 

في تقديم مستوى لال من الةودة الخدمات الوصية نترةة لتطور األسالرب الفنية المستخدمة  .1

 العالج والتشخيص رةب مقابمة متطماات كل من األفراد والمةتمع امستوى لال من الةودة.

تصقرق ألم  كفاية الستغالل المواد المتاصة: تيتم إدارة المستشف  ااستخدام كل من العمالة  .2

الاشرية والموارد أفضل استخدام ممكن، وتتم ترةمة ىذا اليدف لن طريق تصدرد مستويات 

 لة الستغالل طاقة الخدمات الوصية. خطية مقبو 

 إمكانية الصوول لم  الخدمة وقت الطمب لمريا.  .3

 مقابمة توقعات العمالء والصوول لم  رضاىم.  .4

 رفع كفاية الخدمات الوصية.  .5

 الصوول لم  رضا مةمولة العمل. .6

 اإلعالم والوعي الصحي:

 ه(:1425)الشميوب،  أوةزت اصدى الدراسات األكاديمية أىمية التولية الوصية ااآلتي

أوال : تسالد األفراد االتمتع بنظرة لممية في تفسرر المشاكل الوصية والاصث في مسباات 

 األمراض ولمميا وامكانية تةنبيا والوقاية منيا .

ثانيا : يعد الولي المعرفي رورد يفرد في اتخاذ قرارات وصية سميمة ازاء مايعترضو من مشاكل 

 وصية .

 مزيد من التقدرر والثقة االعمم والمتخوورن في المةال الوصي.ثالثا : رخمق ال
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رااعا : تصفز رغاة األفراد العاممرن في المةال الطبي لم  زيادة االستطالع واالستكشاف في ىذا 

 المةال لكونو نشاطا  مرنا  رتسم االتطور المتسارع

ممةتمع من طريق الصس ان اليدف الرئيس من التولية الوصية ىو تصقرق األمان والرفاىية ل

الوصي ألفراده وتصفرزىم لم  تصسرن أوضاليم االقتوادية والوصية واالةتمالية ، وتقويم 

سموكياتيم ورغااتيم وتوةرييم لتصقرق السالمة الوصية والعقمية والنفسية والةسدية لتصقرق أىداف 

 :(2007)العربي، لدة منيا 

 اية أفراد المةتمع من المشاكل الوصية .أوال : توةيو المعمومة الوصية السميمة لصم

 ثانيا : تعدرل األنماط السموكية غرر الوصيصة والقضاء لم  العادات الخاطئة .

 ثالثا : العمل لم  تصقرق قالدة الفرد السميم رؤدي إل  مةتمع سميم .

 رااعا : التذكرر ااستمرار لتةنب المخاطر الموسمية مثل أمراض الورف والشتاء.

 رامج التوعية الصحيةبخصائص 

ىناك مةمولة من الخوائص تتمرز بيا البرامج الوصية التمفزيونية من غررىا من البرامج 

  :ه(1427)الزكري،  األخرى تتمثل بـ

القدرة لم  تةميع البيانات والمعمومات من موادرىا المختمفة وتوظيفيا اطريقة لممية لتصقرق  -

 أىداف البرنامج .

 ق والدقة في نقل وتوورل المعمومات الوصية.االلتزام امبدأ الود -

التعايش مع الواقع والنزول إل  الشارع لمتعرف لم  اىتمامات الةميور لن قرب والمشاركة  -

 في لرض مشكالت وقضايا المةتمع وارةاد الصمول ليا .
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يعد اليدف العام من لرض البرامج الوصية التمفزيونية ىو نشر المفاىيم والسموكيات 

)لبد  السميمة واقناع الةماىرر بتبنريا وتطبيقيا في صياتيم الرومية وذلك من خاللالوصية 

 :م(2000الصمرد، 

 أوال : ةذب اىتمام الةميور االنواصي الوصية والوقائية والنظافة العامة .

 ثانيا : نشر المعمومات الوصية الصدرثة .

 ظمة ومرالاة العناية الوصية .ثالثا : تشةيع المواطنرن لم  اةراء الكشوف الدورية المنت

 رااعا : خمق رأي لام مساند لمقضايا الوصية وذلك لم  المستويرن: 

 تولية المواطنرن امدى خطورة األمراض الشائعة اعدىا من أكبر معوقات المةتمع .  -

 تصفرز دوافع األفراد لتبني السموكيات الوصية ونبذ القديمة والتي تفتك االوصة العامة . -

 تصفرز الةيات المسؤولة لن الخدمات الوصية ألداء واةااتيم اأفضل وورة . خامسا :

 :وىناك لدة لوامل تسالد لم  نةاح البرنامج الوصي تتمثل بـ

 اختيار الفترة الزمنية المناساة لعرض البرنامج -

 لدم تقديم معمومات متعارضة أو متناقضة لن صالة مرضية معرنة . -

 ق طبية مختوة ، وااشراف اليرئات والنقااات المينية الطبية.تقديم تمك البرامج من قبل فر  -

 مواصفات البرنامج التمفزيوني المخصص ألغراض التوعية الصحية

من المعروف أن لممية االلداد تووف اأنيا األساس األول ألي مادة اذالية ) سمعية 

من صرث المصتوى  ومرئية( وبذلك فان المعد ىو الذي رتصكم امضامرن تمك المادة االلالمية
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والقيمة االلالمية لمبرنامج المعد والذي ريدف ىدفا  مصددا   يكون في ذىن المعد ، فاذا كان المعد 

لديو ثقافة طبية تسمح لو االتوغل في القضايا واألمور المتعمقة اوصة الناس، فال بد أن ةميع 

مة االلالمية التي تنشر ذلك تمك المضامرن ستكون مفردة وتصظ  ااىتمام الةميور المتااع لموسر

المصتوى المعد من قبل متخوص في األمور الطبية ، أما اذا كان المعد ليس لو اطالع وليس لو 

دراية في األمور الطبية ، فمن يكتب لممادة االلالمية النةاح وسوف يكون تأثررىا مصدود وسمبي 

لوصة كافيا  لوصده اللداد برامج وال يعد االلمام ااألمور الطبية وقضايا ا في أغمب األصيان.

وصية ناةصة في التمفزيون ، بل البد أن يكون المعد دارسا  لعمم االتوال وكل ما رتعمق او من 

فنون وأسالرب، وأن يكون لم  دراية ااتةاىات الةميور المستيدف ورغااتو وأوقات المشاىدة أو 

ث المردانية التي تةرى لم  ما يسم  بـ ) ذروة المشاىدة( لن طريق اطاللو لم  الاصو 

. والمقوود الةميور ليذا الغرض ، واصاطتو اأسس اختيار أشكال وقوالب البرامج التمفزيونية

اأسس ومفردات اختيار شكل وقالب البرامج التمفزيونية ىو مرالاة المصددات اآلتية :مضمون 

مضمون )الصمواني، د.ت، البرنامج، إذ رةري اختيار أفضل القوالب واألشكال المناساة لذلك ال

169-174.) 

 (األجندةترتيب االولويات )نظرية 

 أىمية نظرية وضع األجندة:

تشكل ىذه النظرية إصدى التصوالت الميمة التي شيدتيا الدراسات المختوة ااإللالم،  

 224: 1999صرث تتطرق لةوانب لدردة في دراسة تأثررات وسائل اإللالم في الةميور )فيمي، 

 (:226و
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( إل  أن أوول نظرية األةندة تعود إل  الااصث )ولتر 187، ص2016أشار الدليمي)     

لرامان( ومضمون ىذه النظرية يشرر إل  أن ىناك لالقة طردية موةاة برن تركرز وسائل اإللالم 

لم  قضية من القضايا، وبرن درةة إىتمام الةماىرر لتمك القضية، ومنطمق ىذه النظرية أن 

الم ليا تأثرر كبرر في تركرز انتااه الةميور نصو اإلىتمام اموضولات وأصداث وسائل اإلل

وقضايا معرنة، وطرح رؤى ترالي المساواة في النوع يمكن أن تؤدي إل  اىتمام الةميور بيذه 

(، أن نظرية األةندة اإللالمية تستند إل  أن وسائل 155، ص1995القضايا. ويوضح الموس )

كبررة في تشكرل الرأي العام صول القضايا التي رواةييا المةتمع، وذلك من اإللالم تتمتع اقوة 

خالل صةم الطرح ليا في الوسرمة اإللالمية مما رؤدي إل  استثارة إىتمام الةميور بيا، وترى 

ىذه النظرية أن وسائل اإللالم قادرة لم  التأثرر االةميور من خالل تركرزىا لم  قضايا معرنة 

ول تفكرر الناس لرتخذوا مواقف منيا تتأثر اصسب طرح اإللالم نفسو ليا تطرصيا لم  ةد

 واالمقابل فإنيا إذا لم تطرح وتسمط األضواء الكافية ربتعد الناس لنيا.

كما لرفت اأنيا العممية التي تقوم بيا اليرئات و المؤسسات التي تقدم األخاار    

ا وموادر معرنة، لتغطرتيا دون أخرى، والمعمومات ااختيار أو التأكرد لم  أصداث وقضاي

ومعالةة ىذه القضايا وتناوليا االكيفية التي تعكس إىتمام ىذه المؤسسات و أولويات المسؤولرن 

 (.398، ص2009الصكومررن ومتخذي القرار والسمطة.)نور، 

 نشأة وتطور النظرية:

( من خالل كتااو Walter lippmannإن نشأة نظرية األةندة ترةع إى والتر لرامان )       

، والذي برن من خاللو "أن وسائل اإللالم تسالد في 1922)الرأي العام( والذي وضعو في العام 

بناء الوورة الذىنية لدى الةماىرر، وفي كثرر من األصيان تقدم ىذه الوسائل بيانات زائفو في 
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ل تقديم القضايا التي تيم لقول الةماىرر، وتعمل وسائل اإللالم لم  تكوين الرأي العام من خال

 (.288، ص2009المةتمع".)مكاوي، السرد، 

( في ودور Mc Combs and Showكما ررةع الفضل إل  ماك كومبوس وشو)         

الدراسة األول  لن ىذه النظرية صرث بر ن أن:"وسائل اإللالم تنةح اكفاءة في تعريف الناس فيما 

تركرز انتااه الةميور نصو اإلىتمام اموضولات م أو أصداث  يفكرون، ذلك ألن ليا تأثررا كبررا في

وقضايا ذاتيا، فالةميور ال يعمم من وسائل اإللالم لن ىذه الموضولات فصسب، بل يعرف 

كذلك ترترب أىمرتيا، ىناك لالقة ارتااطية ارةابية قوية برن أىمية الموضوع في وسائل اإللالم 

 .(Metchel,2011,p.1وأىمرتو لدى الةميور".)

 & McCombsوتوةد لدة مراصل لتطور نظرية األةندة وقد أشار إل  ذلك مكوماس.)     

Shaw,1993, p58.) 

المرصمة األول : وتشكل الدراسات األول  التي من خالليا اختاار الفروض الرئيسية الخاوة اأن 

 نموذج التغطية رؤثر في إدراك المتمقي ألىمية أي قضية رومية.

انية: وىي التي رتم منيا تصدرد الشروط المناساة التي تعزز أو تصد من وضع األةندة المرصمة الث

 واألدوار المقارنة لوسائل اإللالم المختمفة.

 المرصمة الثالثة: والتي تيتم االكشف لن وور المرشصرن واىتماماتيم السياسية كبدرل لألةندة.

تتعمق االوسائل اإلتوالية، وبذلك تكون قد  المرصمة الرااعة: التركرز لم  موادر األةندة والتي

 انتقمت اصوث األةندة من متغرر مستقل إل  متغرر تااع.
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 خصائص نظرية األجندة:

 ( وىي:181، ص2008وتوةد لدة خوائص لنظرية األةندة برنيا صمادة)     

  وةود نمو مستمر ومنتظم لمدراسات التطبيقية في مةال نظرية األةندة بدء من ظيورىا

 صت  وقتنا الصالي.و 

  مقدرتيا لم  تصقرق التكاممية برن العدرد من المةاالت الاصثية الفرلية لإلتوال

 الةماىرري تصت مظمة نظرية األةندة.

  مقدرتيا لم  إرةاد قضايا اصثية وأسالرب منيةية ةدردة تتنوع بتنوع المواقف والمتغررات

 اإلتوالية.

د من النظريات التي تيتم بدراسة العالقة التاادلية برن وسائل وترى الااصثة أن النظرية تع          

اإللالم والمتمقرن الذرن رتعرضون ليذه الوسائل، ومقدرة وسائل اإللالم لم  تصدد أىمية وأولوية 

وغررىا التي تشكل لامال ميما ألفراد  والوصية اعض القضايا السياسية واإلةتمالية واإلقتوادية

لنظرية وةود لالقة إرتااطية برن بروز قضية ما في وسائل اإللالم المةتمع، كما توضح ا

)القضايا الوصية( وبروزىا لدى المتمقرن من خالل التركرز لم  موضولات معرنة و إىماليا 

لموضولات أخرى، مما رؤثر لم  إىتمام الةميور االموضولات المطروصة في وسائل اإللالم 

 م لم  الةميور.مما رؤكد وةود تأثرر لوسائل اإللال

وبناء لم  ما تقدم، فإن نظرية وضع األةندة ىي أصد أىم األطر النظرية التي تؤكد 

لمقضايا التي تطرصيا وسائل  وفقاالترااط والتشااك برن أولويات الةميور وأولويات وسائل اإللالم، 

وضع األةندة  ويتبرن لنا من وظائف نظرية ،اإللالم ويتفالل معيا الةميور من منظور أولوياتو
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الدور المصوري الذي تمارسو وسائل اإللالم في رفع مستوى ولي الةماىرر المستيدفة االقضايا 

رؤكد  وترى الااصثة أن ما ذكر المطروصة، والتفالل معيا اعد ترترب ىذه القضايا وفقا لألولويات.

ةية أخرى، بل أن  أىمية العالقة برن اإللالم والمةتمع من ةية، واإللالم والمةال الوصي من

نظرية وضع األةندة أوضصت ما يمكن أن ربن  لميو القطاع الوصي من توورات وقرارات لبر 

اإللالم تةاه الرأي العام لممةتمعات، وشكل العالقة التي تةمع العاممرن في صقمي الوصة 

 النساة لو.اوأن أةندة الةميور ترتاط بإىتماماتو لةية القضايا التي رراىا أولوية واإللالم، 

 : الدراسات السابقـــــــــــة:اً نيثا

تم استعراض أىم الدراسات التي تعاممت مع وسائل اإللالم ودورىا في التثقرف 

 الوصي، وسرتم ترتربيا توالديا ، وفقا لمتدرج اآلتي: 

(  بعنوان " التمفاز في حياة ,2002Verma and Larsonدراسة فيرما والرسون )

 العائمة".  المراىقين عضو من

Television in Indian adolescents' lives: A member of the family 

أةريت الدراسة في اليند. صرث ىدفت إل  الكشف لن أثر مشاىدة التمفاز، والةو 

المصيط بيذه التةربة لم  األسرة وقيم الشااب اليندررن، وتأثرر مشاىدة التمفاز لم  القضايا 

( أب من 4308( أم و)4602( مراىق و)4764وصية. تكونت العرنة من )المرتاطة اسموكاتيم ال

 Chandigarh, PantkuleKالعائالت من مةمولة مدارس من قندىار، واانغوال، وموصّمي )

and Mohali( من مةتمع صةمو )ممرون تقرياا . أةريت الدراسة بإستخدام استاانة 1.2 )

ية. وأظيرت نتائج الدراسة أن لمتمفاز دورا  ميما  في لإلستفسار لن التمفاز كةزء من الصياة الروم
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صياة المراىقرن وأسرىم، وأن معدل مشاىدة التمفاز في البروت اليندية كان كبرر، وذلك مرتاط 

اكونو نشاطا  لائميا ، كما برنت الدراسة اأن لمتمفاز الكثرر من اآلثار والسموكات اإلرةابية المرتاطة 

 اوصتيم.

(، بعنوان: دور المسمسالت العربية التمفزيونية في التوعية 2003دراسة عسران )

، ىدفت الدراسة إل  معرفة الدور الذي تؤديو المسمسالت الصحية لممرأة الريفية: دراسة ميدانية

العربية التمفزيونية في تزويد المرأة الريفية المورية االمعمومات الوصية صول الموضولات 

لدراسة لم  نظريتي التعمم االةتمالي، والغرس الثقافي، واستخدم الوصية المختمفة. التمدت ا

مفردة من قرية  400الااصث لدراستو المنيج المسصي، واستخدم أداة االستاانة، واختار لدراستو 

قموونا مركز سمالوط مصافظة المرنا، وتوومت الدراسة إل  أن ىناك دور لممسمسالت العربية 

أن المتغررات الديمغرافية وىي: المستوى التعميمي، والميني واالقتوادي، في تولية المرأة الريفية، و 

 والصالة االةتمالية لوامل ليا دور في تولية المرأة.

شباع برامج التوعية الصحية في 2004دراسة عتران ) (، بعنوان "استخدامات وا 

البرامج األخرى،  ىدفت الدراسة معرفة مرتاة البرامج الوصية قياسا لم التمفزيون العماني". 

ومدى تفالل الةميور معيا، واستخدمت الدراسة المنيج التصمرمي المرداني، وأظيرت نتائج الدراسة 

أن البرامج  التولوية الوصية كانت قد اصتمت المرتاة السااعة من برن البرامج األخرى التي 

ةميور في برامج ، في صرن كشف لتران أن اتوال ال2004لرضيا التمفزيون العماني في سنة 

التولية الوصية كان "منخفضا". رغم إقرار الةميور أن مشاىدة البرامج التولوية الوصية في 

التمفزيون أثرت اوورة إرةابية لم  معتقداتو وسموكياتو الوصيصة غرر الوصيصة وقام بتغررىا 

 نصو السموكيات السميمة.



22 

 

ير حممة التوعية الصحية (، بعنوان "تأث2004وآخرون ) Alfred McAlisterدراسة 

في وسائل اإلعالم والمؤسسات االجتماعية عمى استخدام البالغين لمتبغ بوالية تكساس 

 األمريكية". 

Media and community Campaign Effects on Adult    Tobacco use in Texas 

ام ىدفت ىذه الدراسة إل  معرفة تأثرر وسائل اإللالم في التولية الوصية الستخد

من الاالغرن،  622الاالغرن لمتاغ، واستخدمت المنيج المسصي التصمرمي لم  لرنة قواميا 

وتوومت نتائج الدراسة إل  صدوث انخفاض في معدالت التدخرن في المناطق التي تعرضت 

لصممة التولية الوصية من وسائل اإللالم امقدار ثالثة أضعاف النساة في المناطق التي لم 

ي من ىذه األنشطة اإللالمية، وأظيرت الدراسة أن التعرض لرسائل التولية الوصية تتوفر فريا أ

 في وسائل اإللالم رزيد ااضطراد مع الزيادة في معدالت االمتناع لن التدخرن.

(، بعنوان: "دور التمفزيون األردني بتنمية الوعي الصحي". 2005دراسة الخزاعي )

تمفاز األردني بنشر الولي الوصي االمصافظات ىدفت الدراسة تسميط الضوء صول دور ال

األردنية، وااألخص مصافظة ماداا. تم االستناد إل  المنيج الووفي التصمرمي ألةل تصقرق أىداف 

(. 435الدراسة وأغراضيا من خالل استاانة لمعرفة توةيات المواطنرن، تم اختيار لرنة قدرت بـ )

أبرزىا أن الكثرر من المواطنرن واألسر يقومون  خموت الدراسة لمةمولة من النتائج كان من

بتطبرق النوائح واإلرشادات التي رتم تناوليا في الكثرر من البرامج الوصية من خالل برامج 

 التمفزيون األردني.
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(، بعنوان: "جيود الصحافة السعودية اليومية في نشر المعرفة 2006دراسة الزكري )

أولويات اىتمام الوفصات الوصية الرومية السعودية  ىدفت الدراسة التعرف لم الصحية". 

االقضايا الوصية من خالل تصمرل مضامرنيا، والكشف لن وظيفتيا في نشر المعرفة الوصية، 

والموضولات التي تتناوليا الوفصات الوصية وموادرىا، والكيفية التي تعالج بيا مضامرنيا 

دراستو منيج المسح، واستخدم في إطاره الوصية، والسمات اإلخراةية. استخدم الااصث في 

استمارة تصمرل المضمون لموفصات الوصية في وصف الةزيرة، ولكاظ، والرياض، والروم، 

والمدرنة، والوطن. كشفت نتائج الدراسة لن ضعف اىتمام الوصف السعودية الرومية اصةم المادة 

منت لشرة اىتمامات نولية، الوصية، صرث ةاءت االىتمامات الوصية في آخر القائمة التي تض

ن المادة الوصفية المقدمة في الوفصات الوصية في لرنة الدراسة لم تكن مادة خالوة، صرث  وا 

%( من مةموع مساصتيا، فيما ذىبت 73.4لم رتةاوز صةم الوفصة الوصية المقدمة فريا نساة )

المساصة المخووة النساة المتاقية لمواد وصفية غرر وصية، ولمواد إلالنية، لتواح نساة 

 (.%2.1لممادة الوصية من مةموع مساصة األلداد الخاضعة لمدراسة )

(، بعنوان: "تعرض الجميور السعودي لمبرامج الصحية في 2006دراسة الغامدي )

واستيدفت الدراسة التعرف  القنوات التمفزيونية الفضائية العربية واالشباعات المتحققة عنيا"،

البرامج الوصية في المممكة العربية السعودية المتااع لمقنوات  لم  خوائص وسمات ةميور

سنة فأكثر( من  18( مفردة من المواطنرن الاالغرن )450الفضائية، قام الااصث بتطبرق دراستو )

الرةال والنساء في مدرنة الرياض، أظيرت النتائج أن أكثر األنواع متااعة من الةميور السعودي 

برامج ىي المسمسالت واالفالم التي تودرت المركز األول، ثم البرامج في مدرنة الرياض من ال

الدرنية، ثم برامج االخاار والسياسية االمركز الثالث، ثم برامج المنولات، ثم البرامج الوصية، 
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تمريا قناة  mbcوكانت أكثر القنوات متااعة من الةميور السعودي في مدرنة الرياض ىي قناة 

% من أفراد العرنة يشاىدون البرامج 80.9لعربية، وبرنت الدراسة أن نساة الةزيرة، ثم قناة ا

 الوصية، وكانت أكثر البرامج الوصية متااعة برنامج )التفاح االخضر(.

(، بعنوان: "أفضمية مصادر المعرفة الصحية من حيث 2007دراسة بني خمف )

، ىدفت ىذه الدراسة ميا في األردن"أىميتيا واالفادة منيا كما يراىا طمبة المرحمة األساسية الع

إل  تصدرد موادر المعرفة الوصية، وأفضمرتيا لدى طماة المرصمة االساسية العميا من صرث درةة 

طالاا  وطماة، قام الااصث بتطوير استاانة  671افادتيم منيا. وتكونت لرنة الاصث العشوائية من 

تم التصقق من ودقيا وثااتيا، وأظيرت  مودرا  لممعرفة الوصية، 24ليذا الغرض اشتممت لم  

النتائج لددا  من موادر المعرفة الوصية، رمةأ إلريا في الصوول لم  المعمومات والمعارف 

الوصية: ومنيا: التمفزيون، والزوار إل  المدرسة، واالنترنت لم  التوالي، في صرن تبرن أن 

لدم وةود فروق دالة اصوائيا  في  مودر الفردروترب كان أقميا افادة، وأظيرت النتائج أيضا  

درةة االفادة لمتغرر الةنس، في صرن وةدت فروق دالة اصوائيا  تعزى إل  متغررات: مستوى 

الوف الدراسي، وثقافة الوالدرن، وثقافة الوالدرن، والمنطقة التعميمية، ولوالح طماة الوف السااع 

ح المستوى االلم  لثقافة الوالدرن، ولوالح الذرن يمثمون بداية المرصمة االساسية العميا، ولوال

 منطقة القور لم  التوالي.

(، بعنوان: "استخدام الشباب السعودي لوسائل االعالم والوعي 2007دراسة العربي )

، سعت ىذه الدراسة إل  التعرف لم  دور وسائل الصحي عن البدانة والتغذية والنشاط البدني"

تثقيفيم وتولرتيم لن مخاطر البدانة وزيادة الوزن والمشكالت االلالم المتاصة أمام لمشااب في 

الوصية المترتاة لمريا وأسس التغذية ومشكالتيا والنشاط البدني ومشكالتو. استخدم الااصث 
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 515لدراستو المنيج المسصي، واستخدم الااصث لةمع معمومات دراستو االستاانة وطاقيا لم  

تائج الدراسة إل  أن التمفزيون كان ىو الوسرمة األول  مفردة من الشااب الةامعي، وخموت ن

لندما رريد الشااب أن يصوموا لم  معمومات وصية، وأن البرامج الوصية التمفزيونية تأتي في 

المقام األول من صرث استخدام الشااب ليا، وةاءت قراءة الوفصات الوصية في الوصف في 

األول  من برن الموادر غرر االلالمية التي يعتمد  المرتاة الثانية، وةاءت االسرة في المرتاة

 لمريا الشااب في الصوول لم  المعمومات الوصية.

(، بعنوان: "مدى اعتماد الشباب السعودي عمى وسائل االعالم 2009دراسة العوام )

، ىدفت الدراسة إل  معرفة مدى التماد الشااب في تحقيق المعرفة الصحية: دراسة ميدانية"

لم  وسائل االلالم في تصقرق المعرفة الوصية والتعرف لم  الوسائل االلالمية التي  السعودي

طالب  400يعتمد لمريا الشااب السعودي في تصقرق المعرفة الوصية، تكونت لرنة الدراسة من 

وطالاة في ةامعتي االمام دمحم بن سعود االسالمية والممك سعود االرياض، وتوومت الااصثة إل  

لرنة الدراسة رتااعون وسائل االلالمية اشكل لام، إال أن التمفزيون يأتي في مقدمة  أن أفراد

وسائل االلالم في الصوول لم  المعمومات الوصية، وأن االنترنت الوسرمة االكثر استخداما  

 لمصوول لم  المعمومات الوصية.

معتي ( بعنوان: "مستوى وعي الطمبة الصحي بجا2012دراسة عبد الحق وآخرون )

ىدفت الدراسة إل  تقوي مستوى الولي الوصي لطماة النجاح الوطنية وجامعة القدس". 

الةامعات واستخدمت الدراسة المنيج الووفي التصمرمي، وتمثل مةتمع الدراسة من لرنة كبررة 

طالاا  وطالاة من ةامعتي النةاح والقدس في غزة. خموت الدراسة اأن ىناك  800مكونة من 
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إصوائية فيما رتعمق بولي الطماة الوصي ولوالح الطالاات، وأووت الدراسة اسّن فروق دالة 

 وتشريع مساقات ُتعن  االشأن الوصي لطمبتيا.

ىدفت (،  بعنوان: "دور التمفزيون األردني بالتثقيف الصحي" 2014دراسة المعايطة )

وصي لممواطنرن من خالل الدراسة ألةل التعرف لم  ميام وأدوار التمفزيون األردني االتثقرف ال

برنامج "وصتك االدنيا"، استخدم الااصث المنيج الووفي التصمرمي ألةل تصقرق أىداف الدراسة 

وأغراضيا. تمثل مةتمع الدراسة بةميع  المتااعرن  لبرنامج "وصتك االدنيا"، ونظرا   لوعواة 

عريا. خموت الدراسة من متاا 450الووول إل  مةتمع الدراسة تم االستعانة اعرنة قدرت بـ 

لمةمولة من النتائج كان من أبرزىا اأن الكثرر من الةميور يستفردوا من  المعمومات التي رتم 

بثيا من قبل التمفاز األردني  وااألخص برنامج "وصتك االدنيا"، كما  أن العرنة المستةراة ترى 

رف المواطنرن وصيا . أووت اأن برنامج التثقرف الوصي الذي رتم بثو لو دور اارز وأساسي بتثق

الدراسة اضرورة مشاورة الةميور المتااع لمقضايا الوصية التي تيميم وتشغل االيم، وأخذىا اعرن 

 االلتاار لند بث البرنامج بدورات برامةية ةدردة.

ىدفت الدراسة إل  (، بعنوان: "اإلعالم الصحي وصناعة الوعي". 2015دراسة حسنين )

اإللالم الوصي وونالة الولي. برنت الدراسة أىمية ضرورة تعزيز  تسميط الضوء صول دور 

األدوار التي تقوم بيا وسائل اإللالم المختمفة بخدمة القضايا التي تيم وصة المواطن، وكذلك 

ىدفت الدراسة ألةل تعزيز األدوار التعميمية المرتاطة االتثقرف الوصي لممواطنرن، كما وخموت 

ورة لتكامل وتكاتف والتعاون والشراكة ما برن المنظومة الوصية في الدراسة إل  أن ىناك ضر 

األردن والقطاع العممي، كما أن ىناك دور اارز وأساسي لمنقااات والةمعيات في لممية ونالة 

 اإللالم المرتاط اوصة المواطنرن.
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(، بعنوان: "دور الدراما في تنمية الوعي الصحي لدى طمبة 2016دراسة زيدان )

ىدفت الدراسة ألةل التعرف لم  دور الدراما التمفزيونية في تصسرن الثقافة الوصية  ة".الجامع

لمطماة الةامعررن وااألخص ةامعة العربي التاسي االةزائر. استيدفت الدراسة طماة الةامعات، 

من طمبتيا. خموت الدراسة لمةمولة من النتائج  كان من  60واقتورت لم  لرنة مكونة من 

ىناك الكثرر من المتااعرن لمدراما، كما أنيا نفعتيم االكثرر من المعمومات الوصية، من  أبرزىا أن

خالل التعرف لم  اعض األمراض وكيفية الوقاية واالبتعاد لنيا، وخموت الدراسة إل  تكريس 

 الدراما في تثقرف وتصسرن الولي الوصي  لدى الطماة الةامعررن.

دراسة حول حضور قضايا الصحة في اإلعالم (، بعنوان: "2016دراسة القويطي )

ىدفت الدراسة إل  التعرف لم  اىتمامات الوصافة في الةميورية المكتوب بالمغة العربية". 

المغربية فيما رخص القضايا الوصية، كذلك التعرف لم  القضايا الوصية التي تيم المواطن 

من المتااعرن ليذه الوصافة،  104والتي رتم نشرىا وفقا  لموصف المغربية. شممت الدراسة 

والتمدت الدراسة لم  المنيج الووفي التصمرمي. خموت الدراسة إل  أن ىناك الكثرر من 

المغاربة متااعون لمكثرر من القضايا الوصية من خالل الوصف، وأووت الدراسة اضرورة زيادة 

 لمختمفة.المطروح من القضايا المرتاطة  اوصة المواطنرن لبر وسائل اإللالم  ا

(، بعنوان: "البرامج الصحية التمفزيونية وتوعية المستيمك/ 2016دراسة شعبان )

" ريدف الاصث إل  توضيح ما رؤديو التمفزيون في التولية دراسة تحميمية لبرنامج التفاح األخضر

الوصية لممستيمك من خالل تصمرل مضمون الموضولات الوصية التي تتناوليا البرامج الوصية 

فزيونة وتصدرد الموضولات الوصية االرةابية والسمبية في صياة اإلنسان الرومية، وتم تصدرد التم

كأنموذج لمبرامج الوصية التي تقدميا  1mbcبرنامج التفاح األخضر الذي ربث من قناة 
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صمقة تمفز ونية وىي لرنة من البرنامج  12الفضائيات العربية لمتولية الوصية، وتم تصمرل 

مرل المضمون وفقا  لالستمارة التي ألدت لتصمرل الموضولات التي تناوليا البرنامج وأخضعت لتص

وتم الخروج امةمولة من االستنتاةات ووضعت لدة توويات والتي تتعمق اموضوع الدرارسة، 

في استخراج التكرارات والنسب المئوية وتفسرر النتائج،  spssوتم استخدام البرنامج اإلصوائي 

النتائج لم  أىمية تركرز البرنامج لم  تقديم النوائح واإلرشادات كأصد مرتكزات وقد تبرن من 

 البرامج الوصية وأىمية الولي الوصي لإلنسان.

(، بعنوان: "أساليب التوعية في البرامج الصحية التمفزيونية برنامج 2018دراسة عمي )

(The Doctors في قناتي )MBC  ًذه الدراسة في كيفية " تاصث ىودبي الفضائيتين أنموذجا

توظرف القائمرن لم  البرامج الوصية التمفزيونية اأسالرب شت  مستعرنرن امختمف الوسائل 

االتوالية والتقنية بيدف استقطاب أكبر لدد ممكن من الةميور إلريا واستيعاب مضامرنيا 

امج وسرمة والقبول امصتوياتيا ومن ثم تطبيقيا في صياتيم الرومية اعد أن أواصت ىذه البر 

يستخدميا المعمنون لمووول ال  تصقرق غاياتيم. وأظيرت الدراسة أسالرب مادية ثقافية كالكتب 

واختفائو في البرنامج نفسو  MBCفي قناة  The doctor والمةالت الطبية في البرنامج الوصي 

لن تمك  في قناة دبي الفضائية ويعود سبب ظيورىا في القناة األول  كونيا تسيم في الترويج

المنتةات الثقافية الطبية ولن مؤلفريا في صرن لم تظير في القناة الثانية لعدم ارداةيا ضمن 

 الوقت المخوص لمبرنامج.
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 :التعميق عمى الدراسات السابقة وما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة

أستفادت ىذه تناولت الدراسات السااقة مواضيع ذات ومة اموضوع الدراسة الصالي وقد 

الدراسة من الدراسات السااقة في تكوين اإلطار النظري لدراستيا، واألستفادة من المناىج التي 

يا الدراسات السااقة، وتوميم االستبيان كأداة رئيسية لةمع المعمومات صول موضوع استخدمت

 الدراسة. 

 وتميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة باآلتي:

وآراء متااعرن البرامج الوصية الدراسة التعرف لم  توةيات يمكن من خالل ىذه  -

ودوره في زيادة األخص برنامج "األطااء الساعة" الذي ربث لم  التمفزيون األردني وا

المعرفة الوصية، وىي بذلك تختمف لن دراسة المعايطة من صرث البرنامج موضوع 

 التصمرل ولن دراسة الخزالي في القطاع الةغرافي لمعرنة.

قمة الدراسات األردنية التي تاصث في ىذا الموضوع، صرث تأمل بإلطاء دراسة صدرثة  -

 لن اإللالم الوصي في األردن تثري المكتاة والااصثرن األردنررن والعرب.
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 الفصل الثالث

 منيجّية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

رتناول ىذا الفول لرضا  لمنيةية الدراسة ويشتمل لم  )منيج الدراسة، مةتمع الدراسة،   

لرنة الدراسة، أدوات الدراسة، الودق والثاات، متغررات الدراسة،إةراءات الدراسة، وعواات 

 الدراسة(

 أواًل: منيج الدراسة

 اعتمدت ىذه الدراسة عمى :

ّد اشــكل أساســي بدراســة ظــاىرة اقتوــادية أو : وىــو الــذي يعمــالمــنيج المســج االجتمــاعي

اةتماليـة معرنـة، إذ يعتمــد اشـكل أساسـي لمــ  تفسـرر وتصمرـل الوضــع القـائم لةمالـة أو مةمولــة 

معرنــة، كمــا أنــُو مــن خــالل ىــذا المــنيج يمكــن تفســرر وتوــنرف وتوــميم البيانــات، ألةــل االســتناد 

ول ىــذا المــنيج  تصمرــل المعمومــات ألةــل إلريــا واالســتفادة منيــا ألغــراض الاصــث العممــي، كمــا يصــا

 الووول إل  نتائج وتعميميا، واالنطالق منيا. 

 ثانيًا: مجتمع الدراسة

متااعرن البرامج الوـصية لمـ  شاشـة التمفـاز فـي مدرنـة رتكون مةتمع الدراسة من ةميع 

 األخص برنامج  األطااء الساعة الذي ربث لم   التمفزيون األردني .لمان، وا

 



32 

 

 : عينة الدراسةثالثاً 

فــــي مدرنــــة لمــــان  متــــااعرن البــــرامج الوــــصيةنظــــرا  لكبــــر صةــــم مةتمــــع الدراســــة مــــن ال

 قوديةالعرنة الاختيار تم األخص برنامج  األطااء الساعة الذي ربث لم   التمفزيون األردني، وا

 لتصقرق أىداف الدراسة. المتاصة

 (1-3جدول رقم )

 (350)ن= التوزيع النسبي لخصائص أفراد الدراسة

 النساة المئوية العدد فئات المتغرر المتغرر

 العمر

 %6.0 21 سنة 20اقل من 
 %15.4 54 سنة 20-29
 %34.0 119 سنة 30-39
 %44.6 156 سنة فاكثر 40

 النوع االةتمالي
 %40.6 142 ذكور
 %59.4 208 اناث

 المؤىل العممي

 16.9% 59 قراء ويكتبي
 %22.6 79 ثانوية لامة
 %46 161 دبموم

 %4.6 16 اكالوريوس
 %6.6 23 ماةسترر
 %3.4 12 دكتوراة

 الدخل الشيري/درنار

 %40.3 141 500اقل من 
7500-750 122 %34.9 
751-1000 38 10.9% 

 %14.0 49 1000اكثر من 

 الصالة االةتمالية

 %13.4 47 الزب
 %71.4 250 متزوج

 %9.1 32 مطمق/منفول
 %6.0 21 ارمل
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( توزيــــع أفــــراد الدراســــة صســــب الخوــــائص الشخوــــية والوظيفيــــة، 1-3ربــــرن الةــــدول )

%( مقابـل مـا نسـبتو 59.4والاالغـة ) اإلناثفيالصع أن النساة االكبر من افراد لرنة الدراسة من 

 ســنة 40، ومــن صرــث العمــر بمغــت المــ  نســاة تمثرــل لــذوي لــذوي االلمــار %( لمــذكور40.6)

ســنة والاالغــة  20%( فيمــا بمغــت ادنــ  نســاة لــذوي االلمــار بــرن اقــل مــن 44.6ة )والاالغــ فــأكثر

 الـدبموم%(. وفيما رتعمق االمؤىل العممي نالصـع ان النسـاة االلمـ  لمصاوـمرن لمـ  درةـة 6.0)

%(. ومــن صرــث الــدخل 3.4والاالغــة )مصممــة الــدكتوراة %( فيمــا ادنــ  نســاة تمثرم46.0والاالغــة )

أخرـرا ،  %(.40.3والاالغة ) درنار 500أقل من 15000اة االلم  دخوليم الشيري نةد ان النس

 %(.71.4كان أغمب أفراد العرنة من المتزوةرن وبنساة )

 رابعًا: ادوات الدراســـــــــة

في ىذه الدراسة اشكل رئيسي االتاارىا ةيدا  لمميا  منظما  لمصوول  االستبانةتم االعتماد عمى 

لن الظاىرة موضوع الدراسة ، والتي تم توميميا لتناسب أغراض الدراسة لم  بيانات ومعمومات 

تةاىات أفراد لرنة الدراسة في موضوع الدراسة .  وأسئمتيا الستطالع آراء وا 

( اااللتماد لم  2تم توميم االستاانة اوورتيا النيائية كما ىو مبرن في الممصق رقم )

 اانة إل  األةزاء التالية:الدراسات السااقة ذات العالقة، وقسمت االست

النوع :يغطي الخوائص الشخوية والوظيفية ألفراد لرنة الدراسة )العمر، الجزء األول

 الدخل، الصالة االةتمالية(.، المؤىل العممي، االةتمالي

 درةة متااعة البرامج الوصية لم  التمفزيون االردني .: يغطي الجزء الثاني
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الوصية )برنامج االطااء الساعة( في تعزيز الولي الوصي من  يغطي دور البرامج: الجزء الثالث

 خالل:

 وظائف البرامج الوصية التمفزيونية  -

 أىداف التولية الوصية  -

 ممرزات االلالم الوصي الصدرث -

 ويغطي العادات الوصية االرةابية التي يقدميا برنامج األطااء الساعة. :الجزء الرابع

 سمبية غرر الوصية التي يصذر منيا برنامج األطااء الساعة.ويغطي العادات ال :الجزء الخامس

 معاررر تقريم برنامج االطااء الساعة من خالل: :الجزء السادس

 االىداف. -

 مصتوى البرنامج. -

 تنمية االتةاىات. -

 المعاررر الفنية. -

الخماســـي؛ وذلـــك  (Likert)تـــم التمـــاد تـــدريج ليكـــرت  لإلةااـــة لمـــ  فقـــرات أداة الدراســـة و 

 2درةــات، معــارض؛  3درةــات، مصارــد؛  4درةــات، موافــق؛  5نصــو اآلتــي: )موافــق اشــدة؛لمــ  ال

 درةة(. 1درةة، معارض اشدة؛ 

 خامسًا: الصدق والثبات  

 لمتأكد من ودق األداة قبل وياغتيا النيائية، قامت الااصثة اعرض االستاانة صدق الدراسة: . أ

اسية في اعض الةامعات االردنية، لم  لدد من أساتذة الةامعات في مةال اإللالم والسي

 ( روضح ذلك.1وتم األخذ اكافة المالصظات الواردة من قبميم، والممصق رقم )
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 الدراسة: أداةثبات  . ب

 الختاار ثاات أداة الدراسة تم صساب معامل الفاكرنااخ لالتساق الداخمي برن فقرات االستبيان.

 (2-3جدول رقم )

 قيم معامالت ثبات أداة الدراسة 

 معامل الفاكرونباخ عدد الفقرات مجالال
دور البرامج الصحية )برنامج االطباء السبعة( في 

 تعزيز الوعي الصحي
15 0.953 

 0.716 10 تعزيز العادات الصحية االيجابية 
 0.770 7 تحذير من العادات السمبية 

 0.955 18 معايير تقييم البرنامج 

امل ثاات أداة الدراسة اطريقة الفا كرونااخ ( اأن ةميع مع2-3تشرر بيانات الةدول )

(Cronbach's Alpha) ( وىي الصد االدن  الذي يعد لنده اأن المقياس 0.7الم  من القيمة )

(، وتعد ةميع معامالت 0.955-0.716رتمرز االثاات، فقد تراوصت قيم معامل الثاات برن )

 ثاات مةاالت أداة الدراسة مناساة ألغراضيا.

 غيرات الدراسة:سادسًا: مت

 المتغيرات التصنيفية :

 الةنس ) ذكور، اناث (النوع االجتماعي :  -1

 . سنة فأكثر 40، سنة 39 –30من ، سنة 29 – 20 من، سنة 20أقل من  العمر :  -2

 ، ماةسترر، دكتوراه، ثانوية لامة، يقرأ/ يكتب.دبموم، اكالوريوس المؤىل العممي :   -3
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 1000-751من ، درنار 750-500من ،  درنار 500اقل من  مستوى الدخل الشيري:  -4

 درنار . 1000أكثر من ، درنار

 متزوج، مطمق/ منفول، أرمل.الحالة االجتماعية: أعزب،   -5

 البرنامج التمفزيوني الوصي "األطااء الساعة"المتغيرات المستقمة: 

مثل في المتغررات تتةميور البرنامج التمفزيوني الوصي " األطااء الساعة"، و المتغيرات التابعة:  

 )الديموغرافية( أال وىي )النوع االةتمالي" الةنس" ، الُعمر، المؤىل العممي، الصالة االةتمالية(.

 سابعًا: اجراءات الدراسة:

 تم اتااع اإلةراءات التالية  لمدراسة:

 تم تصدرد لنوان الدراسة اعد االطالع لم  العدرد من الدراسات السااقة. -1

 .كتااة خطة الدراسة -2

 كتااة اإلطار النظري. -3

 توميم االستاانة وتصكيميا. -4

 بناء أداة الدراسة والتأكد من ودقيا وثااتيا.  -5

 تصدرد مةتمع الدراسة واختيار لرنة الدراسة . -6

 توزيع وةمع االستاانات من أفراد لرنة الدراسة . -7

 .SPSSتصمرل البيانات المتةمعة من االستاانات الرزم اإلصوائية   -8

 نتائج الدراسة المردانية.لرض وتصمرل   -9

 كتااة النتائج والتوويات . -10

 اخراج الدراسة اوورتيا النيائية . -11
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 ثامنًا: األساليب االحصائية المستخدمة

لتصمرل البيانات ومعالةتيا، واستخدمت  (SPSSتم استخدام برنامج التصمرل اإلصوائي )

 المعالةات االصوائية التالية:

 ،لمتأكد من ثاات اداة الدراسة ( تم استخدام معامل كرونااخ ألفاCronbach Alpha.) 

 .التكرارات والنسب المئوية لووف لرنة الدراسة 

  .المتوسطات الصسابية واالنصرافات المعيارية لعرض النتائج الووفية 

 ( لمعرنات المستقمة )ت( إختيارIndependent – Samples t-test وتصمرل التاارن ،)

 .تاعا  لممتغررات الشخوية فروق برن متوسطات تقدررات أفراد العرنةاالصادي الختاار داللة ال

 إجراءات تصحيج االداة

أخذت ليكرت الخماسي والثاللثي، اصرث  مقياستم اإلةااة لن فقرات االستاانة وفق 

اإلةااات لم  فقرات مقياس دور البرامج الوصية )برنامج االطااء الساعة( في تعزيز الولي 

، 4، 5والطرت االوزان ) شدة، موافق، مصارد، غرر موافق، غرر موافق اشدة(موافق االوصي )

 ( لم  التوالي، وبيدف تصدرد مستوى االةااات، تم ما رمي:1، 2، 3

 4( = 1الدرةة الدنيا ) -(5مدى المقياس = الدرةة العميا )

 وىو طول الفئة. 1.33( وىي لدد المستويات= 3المقياس لم  )مدى قسمة 

 الفئات اآلتية: دتم إلتما

 : مستوى منخفض.1.00-2.33
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 : مستوى متوسط.3.67 -2.34

 مستوى مرتفع. :3.68-5.00

 (فقرات التدرج )كبررة، متوسطة، منعدمةاإلةااات لم   فأخذتأما ااقي المقاريس 

 ( لم  التوالي، وبيدف تصدرد مستوى االةااات، تم ما رمي:0، 1، 2والطرت االوزان )

 2( = 0الدرةة الدنيا ) -(2لدرةة العميا )مدى المقياس = ا

 وىو طول الفئة. 0.66( وىي لدد المستويات= 2المقياس لم  )مدى قسمة 

 د الفئات اآلتية:التمم ا تو 

 مستوى منخفض. : 0.00-0.66

 : مستوى متوسط.1.34 -0.67

 مستوى مرتفع. :1.35-2.00

 المعالجة اإلحصائية: 

لمعالةــة البيانــات إصوــائيا  لإلةااــة لــن ( SPSSاإلصوــائي )تــم اســتخدام نظــام برنــامج التصمرــل 

الدراســـــة التصمرـــــل الووـــــفي مـــــن خـــــالل اســـــتخراج المتوســـــطات الصســـــابية  أســـــتخدمتأســـــئمة الدراســـــة. و 

التصمرمــــي مــــن خــــالل اســــتخدام  اإلصوــــاءالدراســــة  اســــتخدمتواالنصرافــــات المعياريــــة والتكــــرارات. كمــــا 

 والذي يسم  اختاار التاارن األصادي. (ANOVA)اختاار أنوفا ، و T.testكرونااخ ألفا، اختاار )ت( 
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كـل فقـرة مـن فقـرات  أسموب ) ليكرت الخماسي( فـي تـدريج مسـتوى اإلةااـة لـناستخدمت الدراسة 

درةات(، موافق  5تم قياس السؤال من خالل خمس مستويات: موافق بدرةة كبررة )ستأخذ االستاانو، و 

درةات(، و)غرر موافق ستأخذ درةترن( و)ال أوافق بدرةة كبرـرة  3 درةات(، )مصارد ستأخذ 4)ستأخذ 

 ستأخذ درةة واصدة فقط(.
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 الفصل الرابع: عرض النتائج

  عرض إجابات أفراد العينة عمى فقرات اإلستبيان
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج
ت المعيارية تم لرض نتائج الدراسة من خالل استخراج المتوسطات الصسابية واالنصرافا

ودرةة الموافقة إلةااات أفراد لرنة الدراسة لم  فقرات المقياس، وفيما رمي لرض لنتائج الدراسة 

الووفية صسب مصاور المقياس: التصمرل الووفي، المتوسطات الصسابية واالنصرافات المعيارية 

 لم  متغررات الدراسة.

 عرض إجابات أفراد العينة عمى فقرات اإلستبيان:

عمى طباء السبع( الذي تم عرضو ال االول: ما درجة متابعة البرامج الصحية )برنامج األالسؤ 

 التمفزيون االردني؟

 (1-4جدول رقم )
 (350متابعة البرامج الصحية المقدمة في التمفزيون االردني )ن=

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير المتغير

درجة متابعة البرامج 
الصحية عمى 

 االردني التمفزيون 

 14.9 52 دائما          
 5.7 20 غالاا         

 37.1 130 أصيانا  
 42.3 148 نادرا  

درجة متابعة برنامج 
 االطباء السبعة

 16.6 58 دائما          
 5.1 18 غالاا         

 42.3 148 أصيانا  
 36.0 126 نادرا  

ظروف متابعة البرامج 
الصحية عمى 

 يون االردنيالتمفز 

 20.9 73 لوصدي
 69.7 244 مع العائمة
 9.4 33 مع األودقاء

مكان متابعة البرامج 
الصحية عمى 
 التمفزيون االردني

 81.1 284 في المنزل
 2.6 9 في العمل

 13.6 57 في االماكن العامة
شكل متابعة برنامج 
 االطباء السبعة

 44.9 157 اشكل مقوود
 55.1 193 اشكل لرضي
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 أن درةة متااعة البرامج الوصية لم  التمفزيون األردني ( 1-4يالصع من ةدول ) 

،  %5.7بنساة  ، أما فئة )غالاا ( فةاءت%14.9في فئة )دائما ( ةاءت بنساة ف ةاءت متدنية،

، برنما ةاءت درةة متااعة برنامج االطااء الساعة % 42.3، وفئة )نادرا ( %37.1فئة )أصيانا ( و 

، وفئة %42.3، وفئة )اصيانا( بنساة %5.1، وفئة )غالاا ( بنساة %16.6)دائما( بنساة  في فئة

، أما ظروف متااعة البرامج الوصية لم  التمفزيون األردني فقد ةاءت في %36.0)نادرا ( بنساة 

، وفئة )مع االودقاء( بنساة %69.7، وفئة )مع العائمة( بنساة %20.9فئة )لوصدي( بنساة 

، فزيون األردني في المنزلالبرامج الوصية لم  التم % رتااعون 81.1رنت الدراسة أن وب %.9.4

% يشاىدمنو خالل القيام اعمميم. وذكر 2.6% في األماكن العامة و 13.6فيما يشاىده 

% يشاىدونو اشكل 55.1 % من أفراد العرنة أنيم يشاىدون البرنامج اشكل مقوود وأن 44.9

 لرضي.

ما دور وأىداف ومميزات البرامج الصحية )برنامج االطباء السبعة( في تعزيز  السؤال  الثاني :

 الوعي الصحي لدى المشاىد األردني؟

 (2-4جدول )

قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية عمى مقياس دور البرامج الصحية )برنامج االطباء 

 السبعة( في تعزيز الوعي الصحي

 طالوس الرتبة المجال الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى  المعياري 

 مرتفع 0.76 4.08 1 وظائف البرامج الوصية التمفزيونية 1
 متوسط 0.99 3.37 3 أىداف التولية الوصية 2
 متوسط 1.08 3.56 2 ممرزات االلالم الوصي الصدرث 3

 متوسط 0.88 3.63 المقياس ككل
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اشكل لام لم  دور البرامج  ( وةود درةة متوسطة2-4يالصع من بيانات الةدول )

الوصية )برنامج االطااء الساعة( في تعزيز الولي الوصي، فقد بمغ متوسط االةااات الكمي 

(، ولم  مستوى مةاالت المقياس نةد ان الم  متسوى كمن 0.88( اانصراف معياري )3.63)

( وانصراف 4.08لم  المةال االول " وظائف البرامج الوصية التمفزيونية" امتوسط صسابي )

( وامستوى مرتفع، ثم في الدرةة الثانية ةاء المةال الثالث " ممرزات االلالم 0.76معياري )

( وامستوى متوسط، فيما 1.08( وانصراف معياري )3.56الوصي الصدرث" امتوسط صسابي )

ةاء المةال الثاني " أىداف التولية الوصية" في الدرةة الثالثة واالخررة وامتوسط صسابي 

 ( وامستوى متوسط.0.99( وانصراف معياري )3.37)

 السؤال الثالث : ما  وظائف وأىداف البرامج الصحية التي يتم عرضيا عمى التمفزيون األردني؟

 مجال وظائف البرامج الصحية التمفزيونية 1

 (3-4جدول )

 مفزيونيةقيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية عمى مجال وظائف البرامج الصحية الت

 الوسط الرتبة العبارة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى  المعياري 

 مرتفع 0.98 4.09 2 تزويد الفرد االمعمومات والصقائق الوصية  1
 مرتفع 1.04 3.98 4 تكوين العادات الوصية السميمة 2
 مرتفع 0.91 4.06 3 اكتساب الفرد الميارات الوصية األساسية  3
 مرتفع 0.68 4.18 1 التفكرر الوصي السميم إكساب الفرد  4

 مرتفع 0.76 4.08 المقياس ككل
( وةود درةة مرتفعة اشكل لام لم  وظائف البرامج 3-4يالصع من بيانات الةدول )

(، ولم  0.76( اانصراف معياري )4.08الوصية التمفزيونية، فقد بمغ متوسط االةااات الكمي )

  متسوى كمن لم  الفقرة " إكساب الفرد التفكرر الوصي السميم مستوى فقرات المةال نةد ان الم



44 

 

( وامستوى مرتفع، فيما ةاءت الفقرة " تكوين 0.68( وانصراف معياري )4.18" امتوسط صسابي )

( وانصراف 3.98العادات الوصية السميمة " في الدرةة الرااعة واالخررة وامتوسط صسابي )

 ( وامستوى مرتفع.1.04معياري )

 جال أىداف التوعية الصحية. م2

 (4-4جدول )

 قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية عمى مجال أىداف التوعية الصحية

 الوسط الرتبة العبارة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المستوى 

 متوسط 1.22 2.75 5 إرةاد ولي وصي لدى المشاىد األردني  1
 متوسط 1.15 3.31 4 واألمراضتصذرر الناس من خطر األوبئة  2
 متوسط 1.09 3.53 3 تربية فئات المةتمع لم  القيم الوصية السميمة 3
 متوسط 1.19 3.65 1 اطالع الناس لم  واقع الوصة 4

تغررر السموك الوصي الخاط ء بتصسرن وتعدرل  5
 السموكيات الوصية غرر السميمة.

 متوسط 1.29 3.59 2

 توسطم 0.99 3.37 المقياس ككل
( وةود درةة متوسطة اشكل لام لم  أىداف التولية 4-4يالصع من بيانات الةدول )

(، ولم  مستوى 0.99( اانصراف معياري )3.37الوصية، فقد بمغ متوسط االةااات الكمي )

فقرات المةال نةد ان الم  متسوى كمن لم  الفقرة " اطالع الناس لم  واقع الوصة " امتوسط 

( وامستوى متوسط، فيما ةاءت الفقرة " إرةاد ولي 1.19نصراف معياري )( وا3.65صسابي )

( وانصراف 2.75وصي لدى المشاىد األردني " في الدرةة الخامسة واالخررة وامتوسط صسابي )

 ( وامستوى متوسط.1.22معياري )
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 السؤال الرابع : ما مميزات االعالم الصحي الحديث؟

 (5-4جدول )

 واالنحرافات المعيارية عمى مجال مميزات االعالم الصحي الحديثقيم األوساط الحسابية 

 الوسط الرتبة العبارة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى  المعياري 

 مرتفع 1.20 3.70 1 إيوال المعرفة والولي اأسالرب مشوقة  1
 متوسط 1.19 3.59 4 تصري وصة األخاار ودقتيا وسالمتيا 2
 متوسط 1.27 3.32 6 غة أو تيويلإيوال الصقائق دون ماال 3

4 
تساىم في تكوين رأي وائب في ما رتعمق االقضايا 

 الوصية المعروفة
 متوسط 1.20 3.62 3

تقديم معمومات لممتمقي اطرائق سمسة وواضصة وغرر معقدة  5
 وتتةنب الموطمصات العممية ما أمكن

 متوسط 1.23 3.51 5

 متوسط 1.13 3.63 2 ترالي الشرائح الستيدفة من البرنامج 6
 متوسط 1.08 3.56 المقياس ككل
( وةود درةة متوسطة اشكل لام لم  ممرزات االلالم 5-4يالصع من بيانات الةدول )

(، ولم  1.08( اانصراف معياري )3.56الوصي الصدرث، فقد بمغ متوسط االةااات الكمي )

وال المعرفة والولي اأسالرب مستوى فقرات المةال نةد ان الم  متسوى كمن لم  الفقرة " إي

( وامستوى مرتفع، فيما ةاءت الفقرة " 1.20( وانصراف معياري )3.70مشوقة " امتوسط صسابي )

( 3.32إيوال الصقائق دون ماالغة أو تيويل " في الدرةة السادسة واالخررة وامتوسط صسابي )

 ( وامستوى متوسط.1.27وانصراف معياري )
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برنامج األطباء السبعة في تعزيز العادات الصحية االيجابية والتحذير السؤال الخامس: ما  دور 

 من السمبية؟

 . دور برنامج األطباء السبعة في تعزيز العادات الصحية االيجابية1

 (6-4جدول )

قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية عمى فقرات مقياس دور برنامج األطباء السبعة في 

 حية االيجابية تعزيز العادات الص

 الوسط الرتبة الجية الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى  المعياري 

 متوسط 0.87 0.98 6 العادات الغذائية السميمة 1
 مرتفع 0.74 1.39 2 ممارسة الرياضة السميمة والمياقة البدنية 2
 مرتفع 0.73 1.39 3 اختيار الغذاء الوصي السميم 3
 متوسط 0.80 1.33 5 تقديم نوائح وصية وطبية 4
 مرتفع 0.78 1.37 4 وصة الطفل واألم 5
 مرتفع 0.70 1.45 1 إلداد اعض األطعمة اطريقة وصية 6
 متوسط 0.89 0.77 10 فوائد األطعمة والمشرواات/ العوائر الطبيعية 7
 متوسط 0.95 0.89 8 الطرق السميمة في تناول األدوية والعقاقرر 8
 متوسط 0.93 0.81 9 لند الضرورة مراةعة الطبرب المختص  9
 متوسط 0.93 0.91 7 االلتزام اأخذ الدواء المناسب وصسب ووفات الطبرب 10

 متوسط 0.44 1.13 المقياس ككل
( وةود درةة متوسطة اشكل لام لم  دور برنامج 6-4يالصع من بيانات الةدول )

( 1.13غ متوسط االةااات الكمي )األطااء الساعة في تعزيز العادات الوصية االرةابية، فقد بم

(، ولم  مستوى فقرات المتغرر نةد ان الم  متسوى كمن لم  الفقرة " 0.44اانصراف معياري )

( 0.70( وانصراف معياري )1.45إلداد اعض األطعمة اطريقة وصية " امتوسط صسابي )

طبيعية" في الدرةة وامستوى مرتفع، فيما ةاءت الفقرة "فوائد األطعمة والمشرواات/ العوائر ال

 ( وامستوى متوسط.0.89( وانصراف معياري )0.77العاشرة واالخررة وامتوسط صسابي )
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 . دور برنامج األطباء السبعة في التحذير من العادات الصحية السمبية2

 (7-4جدول )

ي قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية عمى فقرات مقياس دور برنامج األطباء السبعة ف

 التحذير من العادات الصحية السمبية 

 الوسط الرتبة الجية الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى  المعياري 

 متوسط 0.97 0.98 5 األمراض التي تورب ةسم االنسان وطرق لالةيا 1
 متوسط 0.93 1.00 4 ممارسة الرياضة اشكل ضار أو مفرط 2
 متوسط 0.95 0.96 6 ةو. االلتماد لم  االنترنت في تشخيص المرض ولال 3
 متوسط 0.92 0.83 7 لادات الطعام والشراب غرر الوصية. 4
 مرتفع 0.79 1.58 1 إدمان الكافررن والمنبيات 5
 مرتفع 0.78 1.57 2 قضاء وقت طويل في مشاىدة التمفزيون  6
 مرتفع 0.80 1.55 3 قضاء سالات طويمة مع ةياز الصاسوب 7

 متوسط 0.57 1.21 المقياس ككل
( وةود درةة متوسطة اشكل لام لم  دور برنامج 7-4يالصع من بيانات الةدول )

األطااء الساعة في التصذرر من العادات الوصية السمبية، فقد بمغ متوسط االةااات الكمي 

(، ولم  مستوى فقرات المتغرر نةد ان الم  متسوى كمن لم  0.57( اانصراف معياري )1.21)

( وامستوى 0.79( وانصراف معياري )1.58لكافررن والمنبيات " امتوسط صسابي )الفقرة " إدمان ا

مرتفع، فيما ةاءت الفقرة " لادات الطعام والشراب غرر الوصية " في الدرةة السااعة واالخررة 

 ( وامستوى متوسط.0.92( وانصراف معياري )0.83وامتوسط صسابي )
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 اء السبعة من وجية نظر المشاىدين؟السؤال السادس: ما  تقييم برنامج االطب

تم استخراج المتوسطات الصسابية واالنصرافات المعياري والدرةة لم  مستوى معاررر تقرـيم برنـامج 

 االطااء الساعة ومن ثم لم  مستوى فقرات كل معيار لم  صدى:

 (8-4جدول )

 الطباء السبعةقيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية عمى مقياس تقييم برنامج ا

 الرتبة المعيار الرقم
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المستوى 

 مرتفع 0.60 1.60 3 االىداف 1
 مرتفع 0.67 1.59 4 مصتوى البرنامج 2
 مرتفع 0.58 1.63 2 تنمية االتةاىات 3
 مرتفع 0.48 1.74 1 المعاررر الفنية 4

 مرتفع 0.53 1.63 المقياس ككل
( وةود درةة مرتفعة اشكل لام لم  تقريم برنامج 8-4نات الةدول )يالصع من بيا

(، ولم  0.53( اانصراف معياري )1.63االطااء الساعة، فقد بمغ متوسط االةااات الكمي )

مستوى معاررر التقريم نةد ان الم  متسوى كمن لم  المعيار الرااع " المعاررر الفنية " امتوسط 

( وامستوى مرتفع، ثم في الدرةة الثانية ةاء المعيار 0.48) ( وانصراف معياري 1.74صسابي )

( وامستوى مرتفع، 0.58( وانصراف معياري )1.63الثالث " تنمية االتةاىات " امتوسط صسابي )

( وانصراف معياري 1.60وفي الدرةة الثالثة ةاء المعيار االول " االىداف " وامتوسط صسابي )

في الدرةة الرااعة واالخررة المعيار الثاني " مصتوى البرنامج " ( وامستوى مرتفع. قيما ةاء 0.60)

 ( وامستوى مرتفع.0.67( وانصراف معياري )1.59امتوسط صسابي )
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 . معيار االىداف1

 (9-4جدول )

 قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية عمى معيار االىداف

 الوسط الرتبة العبارة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى  عياري الم

 مرتفع 0.87 1.44 7 المواضيع الوصية المقدمة تةذب المتمقي 1
 مرتفع 0.62 1.69 1 المعمومات الوصية المقدمة تيم المشاىد. 2
 مرتفع 0.71 1.60 5 المواضيع الوصية تعزز المعرفة الوصية. 3

4 
تقديم المواضيع الطبية التي تيتم امختمف الشرائح 

 مرتفع 0.78 1.53 6 العمرية.

أطااء االختواص الذرن يقدمون البرنامج يقدمون  5
 المعمومة الدقيقة لممشاىد.

 مرتفع 0.73 1.61 4

 مرتفع 0.66 1.69 2 صداثة المعمومة الوصية المقدمة تعد ميمة لممشاىد. 6

7 
طريقة لرض البرنامج ااستخدام الدراما ليا قيمة في 

 مرتفع 0.74 1.62 3 إيوال المعمومة الوصية.

 مرتفع 0.60 1.60 المقياس ككل
( وةود درةة مرتفعة اشكل لام لم  معيار االىداف، 9-4يالصع من بيانات الةدول )

(، ولم  مستوى فقرات المعيار 0.60( اانصراف معياري )1.60فقد بمغ متوسط االةااات الكمي )

المشاىد" امتوسط صسابي  نةد ان الم  متسوى كمن لم  الفقرة "المعمومات الوصية المقدمة تيم

( وامستوى مرتفع، فيما ةاءت الفقرة "المواضيع الوصية 0.62( وانصراف معياري )1.69)

( وانصراف معياري 1.44المقدمة تةذب المتمقي" في الدرةة السااعة واالخررة وامتوسط صسابي )

 ( وامستوى مرتفع.0.87)
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 . معيار محتوى البرنامج2

 (10-4جدول )

 اط الحسابية واالنحرافات المعيارية عمى معيار محتوى البرنامجقيم األوس

 الوسط الرتبة العبارة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى  المعياري 

 مرتفع 0.76 1.58 2 مصتوى البرنامج  واقعي ويتوافق مع  صاةاتك الوصية 1
 تفعمر  0.72 1.63 1 لغة مقدمي البرنامج تتسم االاساطة وتخمو من التعقرد 2
 مرتفع 0.78 1.58 3 مصتوى البرنامج مشوق وغرر ممل. 3

 مرتفع 0.67 1.59 المقياس ككل
( وةود درةة مرتفعة اشكل لام لم  معيار مصتوى 10-4يالصع من بيانات الةدول )

(، ولم  مستوى 0.67( اانصراف معياري )1.59البرنامج، فقد بمغ متوسط االةااات الكمي )

ن الم  متسوى كمن لم  الفقرة " لغة مقدمي البرنامج تتسم االاساطة وتخمو فقرات المعيار نةد ا

( وامستوى مرتفع، فيما ةاءت 0.72( وانصراف معياري )1.63من التعقرد " امتوسط صسابي )

الفقرة " مصتوى البرنامج مشوق وغرر ممل " في الدرةة السااعة واالخررة وامتوسط صسابي 

 ( وامستوى مرتفع.0.78( وانصراف معياري )1.58)

 . معيار تنمية االتجاىات3

 (11-4جدول )

 قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية عمى معيار تنمية االتجاىات

 الوسط الرتبة العبارة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المستوى 

يعزز البرنامج االتةاىات اإلرةابية نصو المعرفة  1
 الوصية.

 تفعمر  0.78 1.57 3

2 
يعزز البرنامج االتةاىات اإلرةابية نصو معرفة األمراض 

 واألوبئة .
 

 مرتفع 0.80 1.53 5
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3 
يعزز البرنامج االتةاىات اإلرةابية نصو  العادات 

 الوصية السممية .
 مرتفع 0.78 1.54 4

4 
رنمي البرنامج االتةاىات اإلرةابية نصو التعامل اشكل 

 وصيح مع االلراض المرضية.
 مرتفع 0.59 1.72 2

رنمي البرنامج االتةاىات اإلرةابية نصو  العناية وسالمة  5
 مرتفع 0.55 1.75 1 أفراد األسرة .

 مرتفع 0.58 1.63 المقياس ككل
( وةود درةة مرتفعة اشكل لام لم  معيار تنمية 11-4يالصع من بيانات الةدول )

(، ولم  مستوى 0.58نصراف معياري )( اا1.63االتةاىات، فقد بمغ متوسط االةااات الكمي )

فقرات المعيار نةد ان الم  متسوى كمن لم  الفقرة " رنمي البرنامج االتةاىات اإلرةابية نصو  

( وامستوى 0.55( وانصراف معياري )1.75العناية وسالمة أفراد األسرة " امتوسط صسابي )

بية نصو معرفة األمراض واألوبئة " في مرتفع، فيما ةاءت الفقرة " يعزز البرنامج االتةاىات اإلرةا

 ( وامستوى مرتفع.0.80( وانصراف معياري )1.53الدرةة الخامسة واالخررة وامتوسط صسابي )

 . المعايير الفنية4

 (12-4جدول )
 قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية عمى المعايير الفنية

 الرتبة العبارة الرقم
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المستوى  المعياري 

1 
يستخدم  البرنامج المؤثرات الووتية اشكل مناسب 

 مرتفع 0.60 1.73 2 وفّعال

يستخدم البرنامج وسائل اإليضاح من وور ورسوم  2
 ومةسمات  وأفالم وأةيزة طبية اشكل مناسب وفّعال.

 مرتفع 0.59 1.72 3

3 
رتيح البرنامج لممتمقي المشاركة وتاادل المعمومات مع 

 مرتفع 0.54 1.76 1 لطبرب في البرنامجا

 مرتفع 0.48 1.74 المقياس ككل
( وةود درةة مرتفعة اشكل لام لم  المعاررر الفنية، 12-4يالصع من بيانات الةدول )

(، ولم  مستوى فقرات المعيار 0.48( اانصراف معياري )1.74فقد بمغ متوسط االةااات الكمي )
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قرة " رتيح البرنامج لممتمقي المشاركة وتاادل المعمومات مع نةد ان الم  متسوى كمن لم  الف

( وامستوى مرتفع، فيما 0.54( وانصراف معياري )1.76الطبرب في البرنامج " امتوسط صسابي )

ةاءت الفقرة " يستخدم البرنامج وسائل اإليضاح من وور ورسوم ومةسمات  وأفالم وأةيزة طبية 

( وانصراف معياري 1.72لثالثة واالخررة وامتوسط صسابي )اشكل مناسب وفّعال " في الدرةة ا

 ( وامستوى مرتفع.0.59)

(  في درجـة تقيـيم α≤0.05ىل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )السؤال السابع: 

صائصــيم المتــابعين لبرنــامج "االطبــاء الســبعة" الــذي يبــث عمــى التمفزيــون األردنــي بــاختالف خ

 ، العمر، المؤىل العممي، الحالة االجتماعية(؟ماعيالشخصية )النوع االجت

 النوع االجتماعي

 (13-4جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( لمعينات المستقمة الختبار 
الفروق في درجة تقييم المتابعين لبرنامج "االطباء السبعة" الذي يبث عمى التمفزيون األردني 

 لنوع االجتماعيباختالف ا

 المعيار
النوع 

 العدد االجتماعي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 االىداف
 0.58 1.65 142 ذكور

1.428 348 0.154 
 0.61 1.56 208 اناث

 محتوى البرنامج
 0.60 1.68 142 ذكور

2.006 348 0.046* 
 0.71 1.54 208 اناث

 تنمية االتجاىات
 0.54 1.70 142 ذكور

1.996 348 0.047* 
 0.60 1.58 208 اناث

 المعايير الفنية
 0.44 1.79 142 ذكور

1.611 348 0.108 
 0.50 1.71 208 اناث

 الدرجة الكمية لمتقييم
 0.49 1.69 142 ذكور

1.895 348 0.059 
 0.55 1.58 208 اناث

 (. 0.05روق دالة عند مستوى )* الف        
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( الذي روضح نتائج اختاار )ت( لمعرنات المستقمة الختاار 13-4يالصع من ةدول )

داللة الفروق في درةة تقريم المتااعرن لبرنامج "االطااء الساعة" الذي ربث لم  التمفزيون األردني 

( في معياري α≤0.05ة )ااختالف النوع االةتمالي، وةود فروق دالة اصوائيا لند مستوى دالل

)مصتوى البرنامج، تنمية االتةاىات( تعزى الختالف النوع االةتمالي، فقد بمغت قيم )ت( 

( والداللة االصوائية ليما ادن  من قيمة الصد االدن  الذي يعتبر 1.996، 2.006المصسواة )

 (، وكانت الفروق لوالح الذكور.0.05لنده وةود فروق دالة اصوائيا وىي )

تظير نتائج اختاار )ت( لمعرنات المستقمة وةود فروق دالة اصوائيا في معياري  ولم

)االىداف، المعاررر الفنية( والدرةة الكمية لمتقريم تعزى لمنوع االةتمالي، فقد بمغت قيم )ت( 

( لم  التوالي والدالالت االصوائية ليا الم  من قيمة 1.895، 1.661، 1.428المصسواة )

 (.0.05ذي يعتبر لنده وةود فروق دالة اصوائيا وىي )الصد االدن  ال

 المؤىل العممي

 (14-4جدول )

نتائج تحميل التباين الختبار الفروق في درجة تقييم المتابعين لبرنامج "االطباء السبعة" الذي 

 يبث عمى التمفزيون األردني باختالف المؤىل العممي

مجموع  المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتالم

قيمة )ف( 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

 0.783 0.534 0.194 6 1.163 االىداف
 0.982 0.181 0.083 6 0.498 محتوى البرنامج
 0.453 0.959 0.321 6 1.923 تنمية االتجاىات
 0.738 0.591 0.136 6 0.815 المعايير الفنية

 0.714 0.620 0.176 6 1.059 الدرجة الكمية لمتقييم
  (.0.05* الفروق دالة عند مستوى )        
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( لدم وةود فروق ذات داللة اصوائية لند مستوى داللة 14-4يالصع من ةدول )

(0.05≥α في درةة تقريم المتااعرن لبرنامج "االطااء الساعة" الذي ربث لم  التمفزيون األردني )

، 0.591، 0.959، 0.181، 0.534ااختالف المؤىل العممي، فقد بمغت قيم )ف( المصسواة )

( لم  التوالي والداللة االصوائية ليا ادن  من قيمة الصد االدن  الذي يعتبر لنده وةود 0.620

 (.0.05فروق دالة اصوائيا وىي )

 العمر

 (15-4جدول )

نتائج تحميل التباين الختبار الفروق في درجة تقييم المتابعين لبرنامج "االطباء السبعة" الذي 

 مفزيون األردني باختالف العمريبث عمى الت

مجموع  المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

 0.453 0.878 0.317 3 0.950 االىداف
 0.336 1.132 0.511 3 1.534 محتوى البرنامج
 0.441 0.901 0.301 3 0.903 تنمية االتجاىات
 0.361 1.073 0.245 3 0.735 المعايير الفنية

 0.335 1.135 0.320 3 0.961 الدرجة الكمية لمتقييم
 (. 0.05* الفروق دالة عند مستوى )        

( لدم وةود فروق ذات داللة اصوائية لند مستوى داللة 15-4يالصع من ةدول )

(0.05≥αفي درةة تقريم المتااعرن لبرنامج "االطااء الساعة" الذي ربث لم  الت ) مفزيون األردني

( 1.135، 1.073، 0.901، 1.132، 0.878ااختالف العمر، فقد بمغت قيم )ف( المصسواة )

لم  التوالي والداللة االصوائية ليا ادن  من قيمة الصد االدن  الذي يعتبر لنده وةود فروق دالة 

 (.0.05اصوائيا وىي )
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 الحالة االجتماعية

 (16-4جدول )

تبار الفروق في درجة تقييم المتابعين لبرنامج "االطباء السبعة" الذي نتائج تحميل التباين الخ

 يبث عمى التمفزيون األردني باختالف الحالة االجتماعية

مجموع  المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

 0.320 1.173 0.422 3 1.266 االىداف
 0.815 0.314 0.143 3 0.429 محتوى البرنامج
 0.430 0.923 0.308 3 0.925 تنمية االتجاىات
 0.128 1.908 0.432 3 1.297 المعايير الفنية

 0.417 0.950 0.269 3 0.806 الدرجة الكمية لمتقييم
 (. 0.05* الفروق دالة عند مستوى )        

ند مستوى داللة ( لدم وةود فروق ذات داللة اصوائية ل16-4يالصع من ةدول )

(0.05≥α في درةة تقريم المتااعرن لبرنامج "االطااء الساعة" الذي ربث لم  التمفزيون األردني )

، 0.923، 0.314، 1.173ااختالف الصالة االةتمالية، فقد بمغت قيم )ف( المصسواة )

ي يعتبر ( لم  التوالي والداللة االصوائية ليا ادن  من قيمة الصد االدن  الذ0.950، 1.908

 (.0.05لنده وةود فروق دالة اصوائيا وىي )
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

رتناول ىذا الفول لرضا  ألىم نتائج الدراسة ومناقشتيا، وفي ضوء ىذه النتائج خرةت 

قد تفرد في تطوير البرامج الوصية التي يقدميا التمفزيون  الدراسة امةمولة من التوويات التي

 االردني :

عمى التمفزيون  عرضويتم  الذيما درجة متابعة البرامج الصحية )برنامج األطباء السبع( 

 االردني؟ 

% من المواطنرن ال رتااعون البرامج الوصية لم  التمفزيون 42.3برنت نتائج الدراسة أن 

%، معظميم 16.6اعون برنامج "األطااء الساعة" يشكل دائم لم تتةاوز األردني، وأن من رتا

% من المواطنرن رتااعون ىذه البرامج في 81%، وأن 69.7يشاىدون البرنامج مع العائمة 

المنزل، وأن من رتااعون البرنامج رتااعونو يشكل لرضي مما يعكس ضعف المتااعة المستمرة 

 لمبرنامج.

" من أن مشاىدة التمفزيون ىو نشاط 2002سة "فررما والرسون، وىذه النترةة تتفق ودرا

" في أن البرامج الوصية قد اصتمت 2004لائمي. كما تتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة "لتران، 

 مرتاة متأخرة في قائمة البرامج التي رتااعيا الصميور.

ودية ال تيتم " من أن الوصافة السع2006كذلك أتفقت الدراسة مع دراسة "الزكري، 

 االمواد الوصية وأنيا قد ةاءت في أخر قائمة أىتمامات الوصافة السعودية.
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% من 80.9" والتي ذكرت أن 2006وأختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة "الغامدي، 

" التي ذكرت أن الكثرر 2016الةميور السعودي يشاىدو البرامج الوصية، ومع دراسة "القويطي، 

 اعون لمقضايا الوصية من خالل الوصف.من المغاربة متا

 دور البرامج الصحية )برنامج االطباء السبعة( في تعزيز الوعي الصحي

برنت الدراسة وةود درةة متوسطة من الموافقة  اشكل لام لم  دور البرامج الوصية 

 (،3.63)برنامج االطااء الساعة( في تعزيز الولي الوصي، فقد بمغ متوسط االةااات الكمي )

مما يشرر ال  ضعف مستوى الرضا لدى المشاىدرن صول دور البرامج الوصية )برنامج االطااء 

الساعة( في تعزيز الولي الوصي ويمكن تفسرر ذلك اكون البرنامج ال روفر المعمومات الوصية 

التي يصتاةيا المتمقي الذي رتااع البرنامج ، وقد يعزى ذلك ال  توقرت لرض البرنامج او طبيعة 

لمعمومات الوصية التي يقدميا البرنامج ، أو قدرة مقدمي البرنامج لم  تصفرز انتااه المشاىدرن ا

 أو نمطية البرنامج في لرض مصتوياتو.

برنت الدراسة وةود درةة موافقة مرتفعة  من المشاىدرن صول وظائف البرامج الوصية 

ستوى فقرات المةال نةد ان الم  (، ولم  م4.08التمفزيونية، فقد بمغ متوسط االةااات الكمي )

( 4.18متسوى كان لم  الفقرة " إكساب الفرد التفكرر الوصي السميم " امتوسط صسابي )

وامستوى مرتفع، فيما ةاءت الفقرة " تكوين العادات الوصية السميمة " في الدرةة الرااعة واالخررة 

 ( وامستوى مرتفع.3.98وامتوسط صسابي )
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ن الةميور األردني قد " والتي خموت إل  أ2014راسة "المعايطة، وىذه النترةة تتفق ود

معمومات الوصية التي بثيا التمفزيون األردني، وأن لبرامج التثقرف الوصي دور اارز أستفاد من ال

 وأساسي بتثقرف المواطنرن األردنرن وصيا .

وسائل وأكدت الدراسة لم  ممرزات االلالم الوصي الصدرث والتي من ابرزىا قدرة 

إيوال المعرفة والولي اأسالرب مشوقة ، ومرالاة الشرائح المستيدفة من االلالم الصدرثة لم  

البرنامج ، وتكوين رأي وائب في ما رتعمق االقضايا الوصية المعروفة، وتصري وصة األخاار 

ودقتيا وسالمتيا ، وتقديم معمومات لممتمقي اطرائق سمسة وواضصة وغرر معقدة وتتةنب 

يوال الصقائق دون ماالغة أو تيويل .الم  وطمصات العممية ما أمكن وا 

 ثانيًا: دور برنامج األطباء السبعة في تعزيز العادات الصحية االيجابية والتحذير من السمبية

 . دور برنامج األطباء السبعة في تعزيز العادات الصحية االيجابية1

ر برنامج األطااء الساعة في تعزيز برنت الدراسة وةود درةة متوسطة اشكل لام لم  دو 

دور برنامج األطااء الساعة في مما يشرر ال  لدم رضا المتمقي لن العادات الوصية االرةابية، 

تعزيز العادات الوصية االرةابية، فالبرنامج ال يساىم االشكل المطموب والمتوقع منو في تعزيز 

 السموكيات الوصية االرةابية .

" والتي توومت إل  أن المواطنرن 2005مع دراسة "الخزالي،  وتتعارض ىذه النترةة

 يطاقون النوائح واإلرشادت الي رتم تناوليا في البرامج الوصية في التمفزيون األردني.
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" والتي توومت إل  أن المسمسالت 2016كما تتعارض ىذه النترةة مع دراسة "زيدان، 

الوصي لدى طماة الةامعات الةائرية وخاوة في الدرامية التمفزيونية قد ساىمت في تنمية الولي 

 التعرف لم  اعض األمراض والوقاية منيا.

 . دور برنامج األطباء السبعة في التحذير من العادات الصحية السمبية2

دور برنامج األطااء الساعة في تقريم برنت الدراسة وةود درةة متوسطة اشكل لام لم  

ولم  مستوى ( ، 1.21ة، فقد بمغ متوسط االةااات الكمي )التصذرر من العادات الوصية السمبي

( ونوت لم  " إدمان الكافررن 5فقرات المتغرر نةد ان الم  مستوى كان لم  الفقرة رقم )

( ونوت لم  " قضاء وقت طويل في مشاىدة التمفزيون"، ومن 6والمنبيات "، وتمتيا الفقرة رقم )

( 2ات طويمة مع ةياز الصاسوب"، وتمتيا الفقرة رقم )( ونوت لم  " قضاء سال7ثم الفقرة رقم )

( ونوت لم  " 1وتنص لم  " ممارسة الرياضة اشكل ضار أو مفرط"، ومن ثم الفقرة رقم )

( وتنص لم  " 3األمراض التي تورب ةسم االنسان وطرق لالةيا"، وتمتيا الفقرة رقم )

( ونوت لم  4الفقرة رقم ) االلتماد لم  االنترنت في تشخيص المرض ولالةو"، ومن ثم

 لادات الطعام والشراب غرر الوصية".

" من أن مشاىدة البرامج الوصية قد 2004وتختمف ىذه النتائج مع ما توومت لو دراسة "لتران، 

 .أثرت يوورة إرةابية لم  معتقدات وسموكيات الةميور الوصية غرر الوصيصة

يم المتااعرن لبرنامج "االطااء الساعة" الذي ىل توةد فروق في درةة تقراالجابة عمى السؤال: 

ربث لم  التمفزيون األردني ااختالف خوائويم الشخوية )النوع االةتمالي"الةنس"، العمر، 

 المؤىل العممي، الصالة االةتمالية(؟
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برنت الدراسة أن ىناك فروق في درةة تقريم المتااعرن لبرنامج "أإلطااء الساعة" تعزى 

ولوالح األناث لم  صساب الذكور، فيما لم تظير اية فروق تعزى لمتغررات لمنوع اإلةتمالي 

 المؤىل العممي أو العمر أو الصالة اإلةتمالية.

" والتي توومت إل  أن 2003ويالصع أن ىذه النتائج تختمف مع نتائج دراسة "لسران، 

الي صرث يمرل ىناك دور لممتغررات الديموغرافية في التولية الوصية وخاوة النوع اإلةتم

 لوالح الذكور لم  صساب اإلناث.

 التوصيات:

 في ضوء النتائج السااقة تووي الااصثة اما رمي:

العمل لم  إةراء استطاللات لمعرفة رأي الةميور األردني في البرامج الوصية التي  .1

األسالرب الفنية  تبث من التمفزيون األردني من صرث المضمون، وقت العرض،

 المستخدمة.

رة تطوير وتصدرث األسالرب الفنية التي رتم لرض البرامج الوصية من خالليا، ضرو  .2

 ومرالاة أن تعكس البرامج صاةات ورغاات الةميور األردني الوصية.

إةراء المزيد من الدراسات الخاوة بدور اإللالم في التثقرف الوصي وخاوة دور  .3

 وسائل التواول اإلةتمالي.

تي تبث من التمفزيون األردني ألىمرتيا لممشاىد ودورىا في األىتمام االبرامج الوصية ال .4

التولية والتثقرف الوصي، والعمل لم  زيادة مساصة مشاركة المواطنرن في البرنامج لبر 

االتواالت الياتفية واألنترنت ووسائل التواول اإلةتمالي لتمكرنيم من تقديم 

 مبي رغااتيم.استفساراتيم وأقتراصاتيم ليشاع البرنامج صاةاتيم وي
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر:
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 ( 2010المراسي، سونيا، ولبد المةرد، اشرف .)لمان: دار الفكر.التثقيف الغذائي . 

 ( 2012المزاىرة، منال.) والطاالة. يعوالتوز  لمنشر المسررة . لمان: داراالتصال نظريات 

 ( 2003المزرولي، يعقوب ،)وزارة الوصة، اإلدارة دليل العاممين  بالرعاية الصحية األولية ،

 العامة، الرياض.

 (  2009مكاوي، لماد والسرد، لرم .)(، القاىرة: الدار 8، الطاعة )نظريات االتصال المعاصرة

 المبنانية المورية.
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 ( 2004الياشمي، مةد .)التصال الجماىيري" مدخل إلى االتصال وتقنياتُو تكنولوجيا وسائل ا

 لمان: دار أسامـة لمنشر والتوزيع. الحديثة.

 األطروحات والرسائل الجامعية:

 ( 2005ااريان، أصمد ،) دور وسائل اإلعالم بالتثقيف الصحي لممرأة السعودية بمدينة

 عودية. ، رسالة ماةسترر غرر منشورة، ةامعة الممك سعود، الرياض، السالرياض

 ( 2016زيدان، صمدي .) دور الدرامات التمفزيونية في تنمية الوعي الصحي لدى طمبة

 ، رسالة ماةسترر غرر منشورة، ةامعة تاسي، الةزائر. الجامعة

 ( 1425الشميوب، لبدالممك العزيز .)فن التحقيق الصحفي في الصحف السعودية: دراسة ه

، اطروصة دكتوراة غرر منشورة، دية اليوميةتحميمية تقويمية عمى عينة من الصحف السعو 

 ةامعة االمام دمحم بن سعود االسالمية، الرياض، السعودية. 

 ( 2004العمري، غسان .) دارة المعرفة لتحقيق االستخدام المشترك لتكنولوجيا المعمومات وا 

مان ، أطروصة دكتوراه غرر منشورة، ةامعة لقيمة عالية ألعمال البنوك التجارية األردنية

 العربية لمدراسات العميا، لمان، األردن.

 ( 2009العوام، وفاء .) مدى اعتماد الشباب السعودي عمى وسائل االعالم في تحقيق

. رسالة ماةسترر غرر منشورة، ةامعة اإلمام دمحم بن سعود المعرفة الصحية: دراسة ميدانية

 االسالمية، الرياض، السعويدة.
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 ( 2006الغامدي، ناور بن سعرد .) تعرض الجميور السعودي لمبرامج الصحية في القنوات

. رسالة ماةسترر غرر منشورة، التمفزيونية الفضائية العربية واالشباعات المتحققة عنيا

 ةامعة الممك سعود، الرياض، السعودية. 

 ( 2013المطرري، صسن .) االستخدامات السياسية لموقع التواصل االجتماعي "تويتر" من

 . رسالة ماةسترر غرر منشورة، ةامعة الشرق األوسط، لمان، األردن.الكويتيقبل الشباب 

 ( 2014المعايطة، موعب ،) دور التمفزيون األردني بالتثقيف الصحي برنامج صحتك

 ، رسالة ماةسترر غرر منشورة، ةامعة البترا، لمان، األردن.بالدنيا

 الدوريات والمجالت:

 (2010رمضان، لمياء لبد الفتاح .)رض الشباب الجامعي المصري لممسمسالت التركية تع

(، 42ع ) مةمة كمية التربية، ةامعة طنطا، مور، ".التميفزيونية وعالقتو بقيميم المجتمعية

292-343. 

 ( البرامج الوصية التمفزيونية وتولية المستيمك/ دراسة تصمرمية لبرنامج 2016شعاان، أفنان .)

 .41-27(، 1) 8، حوث السوق وحماية المستيمكالمجمة العراقية لبالتفاح األخضر. 

 ( دراسة استخدام أساتذة ةامعة دمشق لإلنترنت واإلشاالات 2009شقرر، اارلة صمزة .)

 .480-440(، 2-1) 25، مجمة جامعة دمشقالمصققة منيا، 
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 ( مستوى ولي 2012لبد الصق، شنالة،  نعررات ، العمد، لماد،  مؤيد، قيس،  سميمان .)

مجمة جامعة النجاح لمعموم صية بةامعة النةاح الوطنية وةامعة القدس. الطماة الو

 .958-940(: 4) 26 اإلنسانية،

 لات برامج التًلرة الوصرة في التمفزرًن اا(. استخدامات ًإش2004مصمد )، لتران

 (.23) درسمبر، ةامعة القاىرة، المجمة المصرية لبحًثالعماني :دراسة مردانرة ًتصمرمرة. 

  ،(. دور المسمسالت العربية التمفزيونية في التولية الوصية 2003وابر سميمان )لسران

 (.21، ةامعة القاىرة، )المجمة المصرية لبحوث اإلعالملممرأة الريفية: دراسة مردانية، 

 ( أسالرب التولية في البرامج الوصية التمفزيونية برنامج 2018لمي، زينة لبد اليادي ،)

(The Doctorsفي قنات ) يMBC  . (.2، العدد )مجمة االعالمودبي الفضائرترن أنموذةا 

 ( 2016القويطي، سناء ) دراسة حول حضور قضايا الصحة في اإلعالم المكتوب بالمغة

 .72-50(، 25، مةمة المنيل، )العربية، بحث منشور 

 ( العوامل المؤثرة لم  بناء القائم ااالتوال ألةندة األخاار في 2007مراد، ماةد .) اإلذالة

 (. 28، ةامعة القاىرة، )المجمة المصرية لبحوث اإلعالمالمورية. 

 ( موادر المعمومة لممعرفة الوصية 1995مودي، خالد اصمد، والعوفي، لبد المطرف .)– 

مجمة دراسة مردانية لماىية موادر الطبية وآثارىا في الولي الوصي في البرئة السعودية، 

 .228-198(، 11، )جامعة أم القرى 

 



68 

 

 المؤتمرات:

 ( االلالم والبناء الثقافي واالةتمالي لممواطن العربي، 2007العربي، لثمان .) مؤتمر العممي

  ، كمية االلالم، ةامعة القاىرة. السنوي الثالث عشر 

 ( 2015صسنرن،  خالد.) .ةمادى األول  15-12مؤتمر   اإلعالم الصحي وصناعة الوعي

 ف  اإلسراء.، ةامعة الشرق األوسط ومستش2015

 الاصوث:

 ( 2005الخزالي، صسرن ،) دور التمفزيون األردني بتنمية الوعي الصحي دراسة

 ، مصافظة ماداا، اصث منشور.سوسيولوجية

 المواقع اإللكترونية:

 ( ندوة في رااطة الكتاب صول االنتاج الدرامي األردني، ةريدة الرأي 2005قبيالت، ياسر )

 http://alrai.com/article/118679األردنية، نقال لن الرااط: 

 ( في الذكرى الخمسرن النطالقة التمفزيون األردني نقال لن الرااط: 2016المناورر، دمحم )

http://enjaznews.com 
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 (1الممحق )

 محكمين أداة الدراسةأسماء 

 الرقم اسم المحكم لتخصصا مكان العمل

  .1 أ.د تيسرر أبو لرةة  وصافة وا لالم ةامعة البترا

  .2 د. ابراىيم الخواونة إذالة وتمفزيون  ةامعة البترا

  .3 د. كامل خورشرد وصافة وا لالم ةامعة الشرق األوسط

  .4 د. لبد الااسط الصطامي إذالة وتمفزيون  ةامعة الشرق األوسط

  .5 د. صنان الشرخ مفزيون إذالة وت ةامعة الشرق األوسط
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 (2الممحق )

 استبانة الدراسة بعد التحكيم

 تحية طيبة وبعد......

 االخ: 

 االخت : 

"دور وسائل اإلعالم المرئية في زيادة المعرفة تقوم الااصثة ااةراء دراسة مردانية اعنوان   

ال  تقريم المشاىد  ، صرث تيدف الدراسة إل  التعرففي القضايا الصحية لدى المواطن األردني"

االردني لفالمية برنامج االطااء الساعة في زيادة المعرفة في القضايا الوصية لدى المواطن 

وذلك كمتطمب لمصوول لم  درةة الماةسترر في تخوص اإللالم/ ةامعة الشرق  األردني، 

ة لغايات الاصث االوسط ، لذا نرةو التكرم بتعبئة االستمارة التي برن أرديكم، لمما  اأنيا مخوو

 العممي فقط، وسوف نصافع لم  مبدأ السرية في اإلةااة. 

 شاكرًا لكم حسن تعاونكم،،

 الباحثة                                                                         

 ريم إبراىيم الخوالدة
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 اواًل : الخصائص الشخصية والوظيفية :

     ( العمر1)

     سنة 29 – 20 من  سنة 20أقل من 

    سنة فأكثر  40 سنة 39 –30من 

    ( النوع اإلجتماعي2)

  أنث    ذكر 

    ( المؤىل العممي 3)

  اكالوريوس  دبموم

  دكتوراه  ماةسترر

  يقرأ/ يكتب  ثانوية لامة

  ( مستوى الدخل الشيري :4)

   درنار 750-500من    درنار 500اقل من  

  درنار   1000أكثر من    درنار 1000-751من 

  ( الحالة االجتماعية  :5)

   متزوج   ألزب

  أرمل  منفول/  مطمق

 



75 

 

 ثانيًا : درجة متابعة البرامج الصحية عمى التمفزيون االردني : 

 أتابع ما يقدمو التمفزيون االردني من برامج تيتم بالقضايا الصحية: -1

           دائما           غالاا    أصيانا    نادرا  أبدا 

 ) إذا كانت إجابتك  وفق خيار)أبدًا( الرجاء إعادة االستمارة لمباحثة وشكرا( 

 أتابع برنامج االطباء السبعة: -2

           دائما           غالاا    اصيانا    نادرا  أبدا 

 خيار)أبدا( الرجاء إعادة االستمارة لمباحثة وشكرا() إذا كانت إجابتك  وفق  

 أتابع البرامج الصحية المقدمة من التمفزيون األردني: -3

           لوصدي           مع العائمة    مع األودقاء   

 أتابع البرامج الصحية المقدمة من التمفزيون األردني: -4

           في المنزل  في العمل   العامةفي األماكن 

 ىل تشاىد البرامج الصحي المقدم من التمفزيون األردني )األطباء السبعة( بشكل: -5

  مقوود )أتااع

 البرنامج(          

  لرضي )اشاىد ما يعرض لم  شاشة التمفزيون بدون

 تخطيط(
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 : دور البرامج الصحية )برنامج االطباء السبعة( في تعزيز الوعي الصحي : لثاً ثا

ان الرأي االعاارات التالية لتصدرد مدى اإلتفاق اما ررد في كل لاارة من العاارات الرةاء بي

 والمتعمقة بـ : 

رقم
ال

 

 الفقــــــــــــرات
 

 
 موافق

 
موافق 
 بشدة

 
 محايد

 
غير 
 موافق

 
غير 
موافق 
 بشدة

 المجال األول: وظائف البرامج الصحية التمفزيونية :
      ق الوصية تزويد الفرد االمعمومات والصقائ  .1
      تكوين العادات الوصية السميمة  .2
      اكتساب الفرد الميارات الوصية األساسية   .3
      إكساب الفرد التفكرر الوصي السميم   .4

 المجال الثاني: أىداف التوعية الصحية :
      إرةاد ولي وصي لدى المشاىد األردني   .5
      تصذرر الناس من خطر األوبئة واألمراض  .6
      تربية فئات المةتمع لم  القيم الوصية السميمة  .7
      اطالع الناس لم  واقع الوصة  .8

9.  
تغررر السموك الوصي الخاط ء بتصسرن وتعدرل 

      السموكيات الوصية غرر السميمة.

 المجال الثالث: مميزات االعالم الصحي الحديث:
      إيوال المعرفة والولي اأسالرب مشوقة   .10
      تصري وصة األخاار ودقتيا وسالمتيا  .11
      إيوال الصقائق دون ماالغة أو تيويل  .12

13.  
تساىم في تكوين رأي وائب في ما رتعمق االقضايا 

      الوصية المعروفة

14.  
تقديم معمومات لممتمقي اطرائق سمسة وواضصة وغرر 

      معقدة وتتةنب الموطمصات العممية ما أمكن

      ح الستيدفة من البرنامجترالي الشرائ  .15
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 رابعًا: العادات الصحية االيجابية التي يقدميا برنامج األطباء السبعة

رقم
ال

 

 الفقــــــــــــرات
 

 
 نعم

 
 ال

   العادات الغذائية السميمة  .16
   ممارسة الرياضة السميمة والمياقة البدنية  .17
   اختيار الغذاء الوصي السميم  .18
   طبيةتقديم نوائح وصية و   .19
   وصة الطفل واألم  .20
   إلداد اعض األطعمة اطريقة وصية  .21
   فوائد األطعمة والمشرواات/ العوائر الطبيعية  .22
   الطرق السميمة في تناول األدوية والعقاقرر  .23
   مراةعة الطبرب المختص لند الضرورة   .24
   االلتزام اأخذ الدواء المناسب وصسب ووفات الطبرب  .25

 ات السمبية غير الصحية التي يحذر منيا برنامج األطباء السبعةخامسًا: العاد

رقم
ال

 
 الفقــــــــــــرات

 

 
 نعم

 
 ال

   األمراض التي تورب ةسم االنسان وطرق لالةيا  .26
   ممارسة الرياضة اشكل ضار أو مفرط  .27
   االلتماد لم  االنترنت في تشخيص المرض ولالةو.   .28
   وصية.لادات الطعام والشراب غرر ال  .29
   إدمان الكافررن والمنبيات  .30
   قضاء وقت طويل في مشاىدة التمفزيون   .31
   قضاء سالات طويمة مع ةياز الصاسوب  .32
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 معايير تقييم برنامج االطباء السبعةسادسا : 

 االىداف
 مالحظات درجة توافر المعيار المعيار

 كبيرة
2 

 متوسطة
1 

 منعدمة
0 

     ة تةذب المتمقيالمواضيع الوصية المقدم  .1
     المعمومات الوصية المقدمة تيم المشاىد.    .2
     المواضيع الوصية تعزز المعرفة الوصية.   .3
تقديم المواضيع الطبية التي تيتم امختمف   .4

 الشرائح العمرية.
    

أطااء االختواص الذرن يقدمون البرنامج   .5
 يقدمون المعمومة الدقيقة لممشاىد.

    

لمعمومة الوصية المقدمة تعد ميمة صداثة ا  .6
 لممشاىد.

    

طريقة لرض البرنامج ااستخدام الدراما ليا قيمة   .7
 في إيوال المعمومة الوصية.

    

 محتوى البرنامج 
مصتوى البرنامج  واقعي ويتوافق مع  صاةاتك    .8

 الوصية
    

لغة مقدمي البرنامج تتسم االاساطة وتخمو من    .9
 التعقرد

    

     توى البرنامج مشوق وغرر ممل.مص   .10
 تنمية االتجاىات

يعزز البرنامج االتةاىات اإلرةابية نصو المعرفة   .11
 الوصية .

    

يعزز البرنامج االتةاىات اإلرةابية نصو معرفة   .12
 األمراض واألوبئة . 

    

يعزز البرنامج االتةاىات اإلرةابية نصو    .13
 العادات الوصية السممية .

    

ي البرنامج االتةاىات اإلرةابية نصو رنم   .14
 التعامل اشكل وصيح مع االلراض المرضية.

    

    رنمي البرنامج االتةاىات اإلرةابية نصو     .15
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 العناية وسالمة أفراد األسرة .
 المعايير  الفنية

يستخدم  البرنامج المؤثرات الووتية اشكل   .16
 مناسب وفّعال 

    

يضاح من وور يستخدم البرنامج وسائل اإل  .17
ورسوم ومةسمات  وأفالم وأةيزة طبية اشكل 

 مناسب وفّعال.

    

رتيح البرنامج لممتمقي المشاركة وتاادل   .18
 المعمومات مع الطبرب في البرنامج

    

 

 


