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تســـعى هذه الدراســـة (تغطية الموضوعات الصحية في الصحافة العراقية ) لمعرفة مســـتوى
اهتمـــام الصحافـــة العراقيـــة بوظيفتهـــا التثقيفيـــة عنـــد تغطيتهـــا للموضوعات الصحيـــة ،وحجم
أدائهـــا فـــي ظـــل التنوع والتعـــدد الملحوظ في وســـائل اإلعـــام المرئية والمســـموعة والمقروءة ،
وطـــرح الباحـــث مشـــكلة بحثه عن طريـــق صياغتها بجملة من التســـاؤالت والتي ســـعى لإلجابة
عنهـــا عـــن طريـــق البحث والدراســـة ..وقد حددها باالتي :ما مســـتوى اهتمـــام الصحافة العراقية
بالموضوعـــات الصحيـــة ؟ و ما األشـــكال والفنون الصحفية التـــي وظفتها الصحافة العراقية في
ايصال رســـائل صحية مناســـبة للجمهور ؟ وما مصادر هذه الموضوعات ؟ وما مســـتوى تفاعل
الصحافـــة العراقيـــة مـــع المواطن في معالجة مشـــكالته الصحية وتقديم الحلـــول والمعالجات لها
عـــن طريـــق صفحاتهـــا ؟ واعتمـــد الباحث على منهج المســـح وكانت الدراســـة وصفية مســـتعينا
بـــأداة تحليـــل المضمـــون باعتبارهما جزءاً أساســـيا من أساســـيات البحوث الوصفيـــة وقد اعتمد
الباحـــث نظـــام الحصـــر الشـــامل لمجتمـــع البحث والمتمثـــل بجميع األعـــداد الصـــادرة لصحيفتي
«الصبـــاح والمـــدى» للمـــدة مـــن  2007/10/1ولغاية  ،2007/10/31باعتبـــار إن المجتمع
العـــام أو الكلـــي للبحـــث هـــو الصحافة العراقية  ،وتوصلت الدراســـة الـــى نتائج أبرزها :
1ـ تصـــدر االخبـــار والتقاريـــر الصحفيـــة المراتـــب االولى في تغطيـــة الموضوعـــات الصحية في
صحيفتـــي الصبـــاح والمدى .
2ـ جـــاءت بقيـــة الفنون الصحفية كالتحقيقات واالعمدة الصحفية ونصائح وارشـــادات وشـــكاوى
واستفســـارات ضمـــن االهتمـــام الثانـــوي للصحيفتيـــن ممـــا يؤكـــد ميلهمـــا الـــى الطابـــع الخبـــري
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والتقريـــري بالدرجـــة االولـــى وعدم ايالء الطابـــع التوضيحي والتفســـيري الذي يعنى بالمشـــكالت
الصحيـــة االهتمـــام المطلوب .
 3ـ عـــدم اهتمـــام الصحافة العراقية بإيجاد حلول ومعالجات للمشـــكالت الصحية ألســـباب تتعلق
بسياسة الصحف وسخونة الحدث بالقياس إلى غيره من اإلحداث التي تشهدها الساحة العراقية ..
4ـ اهتمـــام محـــدود مـــن قبل الصحافـــة العراقية بصفحات شـــكاوى واستفســـارات المواطنين التي
تعنـــى بالمشـــكالت الصحيـــة  ..اذ تـــم طـــرح وعرض بعض المشـــكالت الصحية بشـــكل مقتضب
لم يتجـــاوز حدود الشـــكوى غالبا.
5ـ أبـــرزت الصحافـــة العراقيـــة الجانـــب الســـلبي للمشـــكالت الصحيـــة الحاصلة فـــي العراق دون
الولـــوج فـــي تفاصيل عـــن المعالجات ومتطلبـــات الوقاية  ...األمر الذي يشـــير إلى عدم اعتماد
أســـاليب تثقيف صحي مناســـبة .
6ـ كشـــفت الدراســـة عـــن عدم وجود تنســـيق ومتابعـــة وتخطيط بين الصحـــف المحلية من جهة
والدوائـــر المعنيـــة بشـــؤون الصحـــة من جهـــة أخرى فـــي التغطيـــة الصحفية لمراحـــل اندالع أو
حـــدوث المشـــكلة الصحيـــة وتطوراتها ،وأدى ذلـــك الى خلق أزمة ثقة أحيانـــا وحصول تباين في
البيانـــات وتداعيات المشـــكلة الصحية ونشـــر الهلع والخـــوف بين الجمهور.
The Coverage of Health Topics in Iraqi Press
’An analytical Study of Two Newspapers entitled ‘al-Sabah and al-Mada
from January 1, 2007 to October 31, 2001
Researcher: Mohammed Ali Jiad
College of Mass Communication
University of Baghdad
Abstract
The current study aims to cover the health topics in the Iraqi journalism , to
know the concern ‘s level of the Iraqi journalism when covering the health
subjects and to know the size of its performance under the diversity of visual
and audio medias. The researcher has discussed his research by wording it
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with a set of inquiries that should be answered via the research and study.
He could have determined that by the following:
What is the concern›s level of Iraqi journalism over the health subjects? What
are the forms and press arts that are functionalized by the Iraqi journalism
as to get the health message to the republics? What is the source of these
subjects? What is the level of Iraqi media ‹s interaction with the citizen
to address his health problems and to submit solutions and addresses ?
The researcher has depended on the survey method and the study has been
a descriptive one for analyzing the content since it is considered as a basic
part of the research. The researcher has depended on the two newspapers (
Al-Sabah and Al-Mada) for the period from January 1, 2007 up to October 31,
2007, since the general society of the research is the Iraqi media. The study is
concluded with the most prominent results:
1. News and press reports have occupied the first rank in covering the
health topics in Al-Sabah and Al-Mada»
2. The other press arts as investigations , press columns , advices , instructions
, complains and inquiries are sub-concerned . This confirm to have both tend
to news and reports and not to tend toward interpretation and explanation
that concern over the health problems.
3. The Iraqi journalism has not concerned over finding out solutions for the
health problems for reasons that concerned over the policy of media and the
event in comparison with other events Iraq witnessed.
4. The Iraqi journalism are limitedly concerned over the complains columns
and citizens› inquires that shed the light on the health problems.
5. The Iraqi journalism has brought up the negative side of health problems
occurred in Iraq without resorting to the details and requirements. This matter
refers not to depend on methods of how to healthily be educated.
6. The study has discovered that there has not been a coordination , follow
up and planning between the local journalism from one side and concerned
offices from another side, as to cover stages of breaking up or happening a
health problem . This led to create a crisis of confidence and discrepancy in
data, along with spreading horror and fear among the publics.
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تمهيد

تســـهم الصحافـــة بتحقيـــق التواصـــل الثقافـــي وتســـعى الى انتقـــاء مضاميـــن الموضوعات
وزيـــادة التبـــادل الثقافـــي وتوســـيع نطـــاق إنتشـــارها بمختلف الوســـائل واالســـاليب المتاحة بغية
إحـــداث تأثيرات مســـتهدفة.
والصحافـــة كوســـيلة من وســـائل االتصال الجماهيـــري تمثل نبض المجتمع وشـــعوره  ،وهي
عمـــا يقع من
المـــرآة التـــي تعكـــس مـــا يدور فيه مـــن وقائع وأحـــداث  ،وهي ال تكتفـــي بالتعبير ّ
أحـــداث فقـــط إو�نمـــا تشـــارك فـــي صناعـــة هـــذه الوقائـــع  ،وتهيئـــة الجو أو المســـرح المناســـب
لحدوثهـــا  ،وهـــي بذلـــك تقـــوم بدورهـــا فـــي إخبار النـــاس بما يحـــدث وتثقيفهـــم وتعليمهم بعض
()1
المعـــارف التـــي تنفعهـــم فـــي حياتهـــم  ،وتوجيههم إلى قيـــم وأحـــداث بعينها .
ويعد البحث العلمي شـــرطاً أساســـياً مســـبقاً لتشـــكيل خطط واســـتراتيجيات اإلعـــام والتعليم
تمتاز بالشـــمولية  ،حيث يتوقع إن ينتج عن تدخالت اإلعالم والتعليم واالتصال
واالتصال التي
ُ
تغيـــرات فـــي مســـتويات معرفة واتجاهات وممارســـات الجمهور المســـتهدف  ،لذلـــك على القائم
باالتصـــال معرفـــة الوضـــع الراهن  ،ومدى قربه أو بعده عـــن أهدافه  ،كما انه بحاجة إلى معرفة
()2
األســـباب التـــي تدفـــع الجمهور إلى اتخاذ ســـلوك مغاير للطريقة المطلوبـــة أو المخطط لها .
أهمية البحث

تعانـــي الـــدول الناميـــة مـــن مشـــكالت يمكـــن إن نطلـــق عليهـــا تســـمية مشـــكالت النمـــو
الحضـــري والتـــي تتمثـــل فـــي الغالب فـــي ضعف الوعي الصحـــي أو انعدامه فـــي بعض الحاالت
 ،وانخفـــاض مســـتوى النظافـــة  ،وانتشـــار اإلمـــراض  ،وتبايـــن أنمـــاط الســـلوك  ،وغيرهـــا مـــن
المشـــكالت التـــي ال يمكـــن إن تعالـــج إال بتوافـــر قـــدر كاف ودرجـــة عاليـــة مـــن الوعـــي لـــدى
المواطنين كافة لمعرفة طبيعة هذه المشـــكالت وانعكاســـاتها الســـلبية وأثارها الســـيئة إو�مكانيات
وطـــرق عالجهـــا ومواجهتهـــا  ،ويقتضي هذا العـــاج أو الحل إن تمارس وســـائل اإلعالم دورها
فـــي التوعيـــة وتبصيـــر المواطـــن بهـــذه المشـــكالت  ،والســـعي إلى البحـــث عن المشـــكالت التي
يعانـــي منهـــا المجتمـــع بقطاعاتـــه وبيئاته المختلفة ومســـببات هذه المشـــكالت والقيـــام بتخطيط
الحمـــات وتصميـــم البرامج اإلعالمية المســـتمرة التي تســـهم في القضاء على هذه المشـــكالت.
مـــن هنا تأتي أهمية البحث في دراســـة (تغطية الموضوعـــات الصحية في الصحافة العراقية
لمعرفـــة مســـتوى اهتمـــام الصحافـــة العراقيـــة بوظيفتهـــا التثقيفيـــة عنـــد تغطيتهـــا للموضوعـــات
الصحية ،وحجم أدائها في ظل التنوع والتعدد الملحوظ في وســـائل اإلعالم المرئية والمســـموعة
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والمقروءة  ،إذ شـــهدت مرحلة ما بعد العام  2003إصدار العشـــرات من الصحف والمجالت و
المطبوعـــات األخرى فضالً عن إنشـــاء إو�طـــاق العديد من اإلذاعات والقنـــوات الفضائية ومواقع
شـــبكات االنترنيت وغيرها من وســـائل االتصال الجماهيري .
مشكلة البحث

غالباً ما تتردد مفردة المشكلة في مجاالت البحث العلمـي  ،والتـي تعنـي وجـود نقطــة ضعف
و( نقص ) أو صعوبة ما في مجال من المجاالت وتتطلب التوقف عندها وتفحصها بدقة والعمل
()3
على معالجتها  ،إذ تمثل مشكلة البحث الخطوة األولى من خطوات المنهج العلمي في البحث .
إذ يشـــير الباحثـــون إلـــى أنهـــا موقـــف أو قضيـــة أو فكـــرة أو مفهـــوم يحتـــاج إلـــى البحـــث
والدراســـة العلميـــة للوقـــوف علـــى مقوماتهـــا وبنـــاء العالقـــات بين عناصرهـــا ونتائجهـــا الحالية
()4
إو�عـــادة صياغتهـــا مـــن خـــال نتائـــج الدراســـة ووضعهـــا فـــي اإلطار العلمـــي الســـليم .
وهنـــاك مصـــادر مختلفة للحصـــول على المشـــكالت البحثية وتحديدها بشـــكل علمي ودقيق
منهـــا محيـــط العمـــل او الخبـــرة الشـــخصية والقـــراءات الواســـعة واالطـــاع على التـــراث النظري
للموضوعـــات فضـــاً عـــن البحـــوث والدراســـات الســـابقة او التكليـــف مـــن جهة رســـمية او غير
رســـمية لمعالجة مشـــكلة معينة )5( .إذ يمكن للباحث عرض المشـــكلة موضوع البحث بشـــكل
علمـــي وموضوعـــي ودقيـــق مـــن خـــال طـــرح عـــدد مـــن التســـاؤالت بغيـــة الســـعي والبحث عن
إجابـــات وافيـــة وواقعيـــة وموضوعية وســـليمة لها.
وبنـــاء علـــى كل مـــا تقـــدم طـــرح الباحـــث مشـــكلة البحث مـــن خـــال صياغتهـــا بجملة من
ً
التســـاؤالت والتـــي سيســـعى لإلجابـــة عنهـــا عن طريـــق البحث والدراســـة ..وقد حددهـــا باالتي:
1 .1ما مستوى اهتمام الصحافة العراقية بالموضوعات الصحية ؟
2 .2مـــا األشـــكال والفنـــون الصحفيـــة التي وظفتها الصحافـــة العراقية في ايصال رســـائل صحية
مناســـبة للجمهـــور ؟ وما مصادر هـــذه الموضوعات ؟
3 .3مـــا مســـتوى تفاعـــل الصحافة العراقيـــة مع المواطن فـــي معالجة مشـــكالته الصحية وتقديم
الحلـــول والمعالجـــات لها عن طريـــق صفحاتها ؟
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هدف البحث

يتفـــق الباحثـــون على إن الهدف النهائي للبحث العلمي هو التصدي للمشـــكالت والتحديات
التي يواجهها اإلنسان من اجل تخفيف وطأتها عليه أو تعظيم المنافع الممكنة  ،وذلك عن طريق
بنـــاء نمـــوذج نظري مســـتند إلى القوانين التي نكتشـــفها  ،والقوانين هي عالقـــات بين المتغيرات
 ،إذ يخضـــع الجهـــد العلمـــي لضوابـــط محكمـــة تقـــرر كيفية إجـــراء المالحظات والتحقـــق منها .
وان تحديـــد هـــدف البحـــث بشـــكل علمـــي وموضوعـــي وواضـــح يســـهم فـــي ســـرعة حصول
الباحـــث علـــى المعلومات المطلوبة ويحدد مســـار الخطوات واإلجراءات العلميـــة المنهجية بغية
الحصـــول علـــى نتائـــج قيمة وموضوعيـــة ومحايدة وذات فائدة ســـواء أكان ذلك على المســـتوى
األكاديمـــي أو فـــي إمكانيـــة تعميمها أو تطبيقها على ارض الواقع  ،ويســـعى الباحث إلى تحقيق
جملـــة مـــن األهداف على النحـــو اآلتي :
 .1معرفة مستوى اهتمام الصحافة العراقية بالموضوعات الصحية .
 .2معرفـــة مســـتوى تفاعـــل الصحافـــة العراقيـــة مـــع المواطـــن فـــي معالجـــة مشـــكالته الصحية
وتقديـــم الحلـــول والمعالجـــات لهـــا مـــن خـــال صفحاتها.
.3معرفـــة األشـــكال والفنـــون الصحفيـــة التـــي وظفتهـــا الصحافـــة العراقيـــة فـــي ايصال رســـائل
الموضوعـــات الصحيـــة للجمهـــور ونوعيـــة المصـــادر التـــي اســـتقت منهـــا هـــذه الموضوعات.
منهج البحث

يقصـــد بالمنهجيـــة الطريقـــة التـــي اختارهـــا الباحـــث لبحثه  ،ويتم ذلـــك االختيار عـــادة وفقاً
لطبيعـــة الموضـــوع واإلمكانيات المتاحة للباحث  ،وتنتمي هذه الرســـالة الى الدراســـات الوصفية
لكونهـــا تســـعى إلـــى وصف ظاهـــرة او أحداث جاريـــة  ،وتقدم بيانـــات واقعية عنها .
واعتمد الباحث على منهج المســـح وكانت الدراســـة وصفية مستعينا بأداة تحليل المضمون
باعتبارهمـــا جـــزءاً أساســـيا مـــن أساســـيات البحوث الوصفية عن طريق مســـح مضمـــون المادة
اإلعالميـــة التـــي تنتجهـــا الصحـــف العراقيـــة المختلفـــة  ،حيث تتعـــدد وتتنوع أهدافه  ،ويســـعى
الباحـــث عـــن طريقهـــا إلى معرفة مســـتوى تركيز الصحـــف المحلية على الموضوعـــات الصحية
فـــي مـــدة معينـــة أو قيام الصحيفـــة باالهتمام بقضايا أخـــرى ذات عالقة.
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مجتمع البحث
المجال المكاني

يقصـــد بمجتمـــع البحـــث هـــو جميـــع مفـــردات أو وحـــدات الظاهـــرة الخاضعـــة للبحـــث ،أما
العينـــة فهـــي جـــزء مـــن مجتمـــع البحث الـــذي تجـــري عليـــه الدراســـة  ،يختارها الباحـــث إلجراء
دراســـته عليهـــا وفـــق نظام معين لكي تمثل المجتمـــع المعني تمثيالً معقوال ومناســـبا  ،ويتم هذا
االجـــراء لصعوبـــات عمليـــة أو اقتصادية غالباً عند اجراء الحصر الشـــامل  ،وقد اعتمد الباحث
نظـــام الحصـــر الشـــامل لمجتمع البحـــث والمتمثل بجميع األعـــداد الصـــادرة لصحيفتي «الصباح
والمـــدى» للمـــدة مـــن  2007/10/1ولغايـــة  ،2007/10/31باعتبـــار إن المجتمـــع العام أو
الكلـــي للبحـــث هو الصحافـــة العراقية .
إذ يـــرى الباحـــث إن الصحـــف المذكـــورة تصلـــح بوصفهـــا مجتمعـــا مصغـــ ار يمثـــل مجتمع
البحث األصلي ــ كما اشـــرنا ســـابقاً ــ لكون الصباح والمدى من الصحف واســـعة االنتشـــار في
بغـــداد والمحافظـــات بعد عـــام ، 2003فضال عن كون الصباح تمثل اعالم دولة وتابعة لشـــبكة
اإلعـــام العراقـــي ،أمـــا صحيفـــة المدى فتمثل القطاع الخـــاص في الصحافة العراقيـــة  ،اذ ارتأى
الباحـــث مـــن خالل اختيـــار هذه الصحف ايجاد تمثيل معقول ومناســـب لبقية الصحف العراقية
الصـــادرة بعـــد عـــام  2003والتـــي تتواصـــل في صدورهـــا ( ،)*6واالســـتفادة منهـــا عن طريق
دراســـتها فـــي المـــدة المذكـــورة أعاله  ،واالســـتفادة منها عن طريـــق تطبيقها علـــى ارض الواقع
بهـــدف تفعيـــل وظيفتهـــا االساســـية المتضمنـــة نشـــر الوعـــي والتثقيـــف الصحي بيـــن الجمهور
بخصوص المشـــكالت الصحية المستشـــرية فـــي العراق .
المجال الزماني

حدد الباحث المدة المدة المحصورة من  1ـــ  2007 / 10 /31مجاال زمنيا للبحث لكونها
شـــهدت تصعيـــدا ملحوظـــا في تســـجيل ووقـــوع اصابات بمـــرض الكولي ار في اغلـــب المحافظات
العراقيـــة حســـب التقاريـــر والبيانات الصحفيـــة الصادرة من وزارة الصحة فـــي حينها ،االمر الذي
ادى اى تســـليط الضـــوء عليهـــا مـــن قبل وســـائل االعالم عمومـــا والصحافـــة العراقية خصوصا.
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أوال :التحليل الكمي للموضوعات الصحية في صحيفة الصباح
أـ توزيع الموضوعات الصحية حسب االشكال والفنون الصحفية

مـــن خالل اســـتعراض الجـــدول رقم ( )2الذي يشـــتمل على نوع االشـــكال والفنون الصحفية
المســـتخدمة فـــي تحريـــر الموضـــوع في صحيفـــة الصباح اذ حصلـــت هذه الفئة علـــى  30تك ار ار
خالل المدة المحـــددة للبحث.

اتضـــح ان الخبـــر الصحفـــي احتـــل المرتبة االولـــى في هذا المجال اذ جاءت نســـبة االخبار
خـــال مـــدة الدراســـة بواقـــع «»17تكـــ ار ار تلتها فـــي المرتبـــة الثانيـــة التقارير الصحفية بنســـبة
وبواقـــع «« 7تكـــ اررات تضمنـــت موضوعـــات متنوعـــة فـــي االزمـــات الصحيـــة في حيـــن حصلت
شـــكاوى وردود على المرتبة الثالثة بنســـبة وبواقع 5شـــكاوى وردود ،وهذا يشـــير الى تربع الخبر
والتقريـــر علـــى المراتب األولـــى والثانية .
ومـــن خالل اســـتعراض النســـب والمراتب للفئـــات المذكورة يتبين التركيـــز واالهتمام الملحوظ
من قبل جريدة الصباح في الخبر والتقرير والتحقيق الصحفي وشـــكاوى واستفســـارات المواطنين
والـــرد عليهـــا وعلـــى التوالـــي فـــي حيـــن اليوجد اهتمـــام ببقيـــة الفنـــون الصحفية  ،ويعـــود ذلك
ألســـباب عـــدة منهـــا امتالك جريدة الصباح لشـــبكة واســـعة من المندوبيـــن والمحررين في داخل
العـــراق الذيـــن يعملـــون على إعـــداد األخبـــار والتقارير واألعمـــدة والتحقيقات والزوايـــا الصحفية
،كذلـــك توفـــر الدعـــم المـــادي واإلمكانيات التقنيـــة الطباعية المتوفرة في الجريدة ســـاعدت على
تهيئـــة الظـــروف الفنيـــة المناســـبة لنجـــاح التغطيـــة المحليـــة الموضوعـــات الصحيـــة مـــن قبل
المندوبيـــن والمراســـلين في الداخل بشـــكل ســـريع واني وهـــذا ما أظهره صـــدارة الخبر للفئات أو
الفنـــون الصحفيـــة بشـــكل كبير وملحوظ كمـــا يتضح في الجـــدول رقم (.)2
جدول رقم ( )2يتضمن الموضوعات الصحية موزعة حسب االشكال والفنون الصحفية في جريدة الصباح
ت
1
2
3
4
5
6

اسم الفئة
الخبر الصحفي
تقريرصحفي
تحقيق صحفي
شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليه
العمود الصحفي
االعالنات

التكرارات
17
7

%
%56.7
%23.4

المرتبة
1
2

5

%16.6

3
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7
8
9
10
11
12
13

زاوية صحفية
قصة خبرية
المقال
الصورة
رسوم كاريكاتيرية
نصائح وارشادات
حديث صحفي
المجموع

محمد علي جياد

1

%3.3

30

%100

4

بـ ـ توزيع الموضوعات الصحية حسب الصفحات المخصصة للنشر

ويقصـــد بهـــذه الفئـــة توزيـــع الموضوعات المذكورة حســـب صفحـــات الصبـــاح  ،إذ انه من
المتعـــارف عليـــه كلمـــا احتلت هذه الموضوعـــات الصفحات االولـــى والثانية والثالثـــة تباعا كلما
أشـــار ذلـــك إلـــى مدى او مســـتوى اهتمام الصحيفة بالموضـــوع او المادة الصحفية المنشـــورة ،
وعليـــه فقـــد احتلـــت فئـــة الصفحـــة الخامســـة إلى ما قبـــل األخيرة فـــي صحيفة الصبـــاح المرتبة
االولـــى بواقـــع  13تكـــ ار ار ،تلتهـــا فـــي المرتبة الثانية فئـــة الصفحة الثالثة بواقـــع  12تك اررا،في
حيـــن احتلـــت الصفحة األولـــى والرابعـــة المرتبة الثالثة وبواقـــع  2تكرار.
وقـــد الحـــظ الباحـــث وكمـــا يتضح من الجـــدول رقم ( )3عـــدم وجود صفحـــات علمية وطبية
فـــي صحيفـــة الصبـــاح واعتمـــاد األخيـــرة على إصـــدار المالحـــق العلميـــة والتقنيـــة والمجتمعية
بشـــكل اســـبوعي ومتواصـــل نظـــ ار إلمكانياتهـــا المادية والفنيـــة والصحفية من المـــاكات العاملة
كمـــا اســـلفنا  ،وقـــد حاولـــت الجريدة االســـتعاضة عن ذلك عن طريق نشـــرها لالخبـــار والتقارير
الصحفيـــة وبشـــكل يومـــي عن المشـــكالت الصحيـــة والبيئية وبشـــكل متواصل .
جـــدول رقـــم ( )3يتضمن الموضوعات الصحية موزعة حســـب الصفحات في صحيفة الصباح
ت
1
2
3
4
5

اسم الفئة
الصفحة الخامسة الى ما قبل االخيرة
الصفحة الثالثة
الصفحة االولى
الصفحة الرابعة
الصفحة االخيرة
المجموع

التكرارات
13
12
2
2
1
30

%
%43.3
%40
%6.6
%6.6
%3.3
%100

المرتبة
1
2
3
3
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ج ـ توزيع الموضوعات الصحية حسب المساحة المخصصة للنشر في صحيفة الصباح

تبيـــن مـــن الجـــدول رقـــم ( )4ان المرتبـــة االولى كانـــت من حصـــة الموضوعـــات التثقيفية
ذات المســـاحة االكبـــر والمحصورة من 211ســـم 2فصاعدا وبواقع  8تكـــ اررات واحتلت المرتبة
الثانيـــة الموضوعـــات ذات المســـاحة المحصورة من 61ـ 90ســـم 2وبواقـــع  7تك ار ار ت في حين
احتلـــت الفئـــة المحصـــورة مـــن 1ـ  30ســـم 2المرتبـــة الثالثة بواقـــع  4تك ار ار ت وجـــاءت الفئة
المحصـــورة من 91ـ120ســـم 2بنفس المرتبة.
جدول رقم ( )4يتضمن التحليل الكمي للموضوعات الصحية حســـب المســـاحة المخصصة (ســـم )2في
صحيفة الصباح
ت
1
2
3
4
5
6
7
8

اسم الفئة
من _211فصاعدا
من 90 – 61سم2
من 60 –31سم2
من 120 _91سم2
من 150_121سم2
من 30 _1سم2
من210_181سم2
من180_151سم2
المجموع

التكرارات
8
7
4
4
3
2
1
1
30

النسبة المئوية
%26.6
%23.3
%13.3
%13.3
%10
%6.6
%3.3
%3.3
%100

المرتبة
1
2
3
3
4
5
6
6

هـ توزيع الموضوعات الصحية حسب مصادرها

وكمـــا يتضـــح مـــن الجداول رقـــم « »5ان المرتبة االولى كانت من نصيـــب فئة (المندوبون
المحليـــون) بواقـــع  24تكـــ اررآ وهي نســـبة عاليـــة بالقياس الى بقية الفئات وتشـــير الى اعتماد
صحيفـــة الصبـــاح على المندوبين المحليين بشـــكل كبير في تغطيتها الصحفية كذلك يشـــير ذلك
الـــى االمكانيات المادية والبشـــرية « الصحفية « للصحيفـــة وقدرتها على تغطية الحدث المحلي
بشـــكل جيد ـ في حينها ـ لتتبعها في المرتبة الثانية فئة شـــكاوى واستفســـارات وردود بواقع 5
تك اررات وهي نسبة معقولة للفئة االخيرة تشير إلى اعتمادها من قبل صحيفة الصباح كمصادر
ثانويـــة فـــي موضوعاتهـــا الصحيـــة خصوصا وجـــاءت فئة اعـــام الـــو ازرات بالمرتبـــة االخيرة .
وهـــذا يشـــير الـــى قلة اعتماد الصبـــاح على بقية المصادر وان مصادرها االساســـية االولية
هـــي المندوبيـــن المحليين بشـــكل كبير وذلك لتوافر الدعم المـــادي واإلمكانيات التقنية والمالكات
الصحفيـــة الالزمـــة لتحقيق التغطية المناســـبة لألحداث المحلية خصوصاً .
جملة الباحث االعالمي
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جدول رقم ( )5يتضمن التحليل الكمي للموضوعات الصحية حسب مصادرها في صحيفة الصباح
اسم الفئة
مندوبون محليون
شكاوى واستفسارات وردود
اعالم وزارات
المجموع

ت
1
2
3

التكرارات
24
5
1
30

النسبة المئوية
%80
%16.6
%3.3
%100

المرتبة
1
2
3

ي ـ فئـــة توزيـــع الموضوعـــات الصحية المنشـــورة حســـب الصـــورة المصاحبـــة للموضوع  ،مع
اهميـــة مالحظـــة ان بعـــض الفنون الصحفية كالعمود والمقـــال ال تصاحبها غالبا صورة صحفية
إال ماندر كما في حالة مصاحبة الصورة لشـــخصية الكاتب او لبعض الشـــخصيات في الحاالت
التـــي يتعـــذر فيهـــا الحصـــول علـــى صورة صحفيـــة  ،وهذه الحـــاالت تحصل أحيانا لـــذا اقتضى
اإلشـــارة الـــى هـــذا األمر نظ اًر لتحقيـــق المرتبة األولى مـــن قبل فئة الموضوعات المنشـــورة من
دون صـــورة وكمـــا يظهـــر مـــن الجـــدول رقم « »6اذ حصلـــت على  26تك ار ار  ،فـــي حين جاءت
فئـــة الموضوعـــات المنشـــورة بمصاحبـــة صـــورة صحفيـــة بالمرتبـــة الثانيـــة بواقع  4تكـــ اررات .
وهـــذا يـــدل على عـــدم اهتمام الجريدة بالصـــور الصحفية المصاحبـــة لموضوعات المندوبين
المحليين وعدم االهتمام بالشـــخصية والتخطيطية إال بشـــكل محدود نظ ار لتوافر مالكات صحفية
محترفة في مجال التصوير األمر الذي زاد من نســـبة فئة الصورة الصحفية بالقياس الى هاتين
الفئتيـــن بالرغـــم مـــن احتاللهـــا للمرتبـــة الثانيـــة فـــي الصحيفة كما يوضح الشـــكل رقـــم «. »6
جـــدول رقـــم ( )6يتضمن التحليل الكمي للموضوعات الصحية حســـب الصورة المصاحبة للموضوع في الصباح
ت
1
2
3
4

اسم الفئة
بدون صورة
صورة صحفية
صورة تخطيطية
صورة شخصية
المجموع

التكرارات
26
4

النسبة المئوية
%86.66
%13.33

30

%100

المرتبة
1
2

ثانيا  :التحليل الكمي للموضوعات الصحية المنشــورة في صحيفة المدى

أـ توزيع الموضوعات حسب االشكال والفنون الصحفية

ســـجلت هـــذه الفئـــة الرئيســـة (  )19تكـــ ار ار للموضوعـــات الصحيـــة المنشـــورة فـــي صحيفة
جملة الباحث االعالمي
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المـــدى للمـــدة الممتـــدة مـــن  2007/10/1ولغايـــة  2007/10/31واحتـــل الخبـــر الصحفـــي
المرتبـــة االولـــى فيها بنســـبة بواقع  9تك اررات  ،و تشـــير إلى اهتمـــام الصحيفة بالخبر الصحفي
فـــي تغطيـــة الموضوعـــات الصحية  ،وجـــاء التقرير الصحفي فـــي المرتبة الثانيـــة بواقع 6تك ار ار
ت ،امـــا المرتبـــة الثالثـــة فقد حصلـــت عليها فئتا شـــكاوى واستفســـارات المواطنيـــن والرد عليها
وقصـــة خبرية بنســـبة بواقـــع ( )2تكرار.
ويشـــير ذلـــك كمـــا هـــو موضـــح فـــي جـــدول رقـــم ( )7إلـــى ان األخبـــار والتقاريـــر كان لها
مركـــز الصـــدارة فـــي صحيفـــة المـــدى كأشـــكال فنيـــة في تغطيـــة الموضوعـــات الصحيـــة وكذلك
اهتمامها بالطابع الخبري والتقريري بالدرجة األولى ،تلتهما في االهتمام شـــكاوى واستفســـارات
المواطنيـــن والـــرد عليهـــا  ،وهـــذه النتيجة متوقعة بالقياس إلى ما معمـــول به في معظم الصحف
فـــي العالـــم إذ أن األخبـــار والتقاريـــر الصحفيـــة تأتـــي فـــي مقدمـــة الفنـــون الصحفيـــة لتغطيـــة
الموضوعـــات بشـــكل يومـــي ومتواصـــل  ،أما بنســـبة للشـــكاوى والـــردود فهو ســـياق مهني جرى
العمـــل بـــه مـــن خالل تخصيص صفحـــة يومية في غالبية الصحف الســـيما المحليـــة بغية خلق
نـــوع مـــن التواصـــل واالهتمـــام مع القـــارىء وتحقيق االنتشـــار المطلوب للصحيفـــة  ،وهي حالة
صحيـــة كمـــا يراهـــا الباحث النها تحقق بالمحصلـــة النهائية مصلحة المواطن وتعمل على نشـــر
الوعـــي والتثقيـــف بيـــن الجمهـــور وال ســـيما في القضايـــا المتعلقـــة بالمشـــكالت الصحية ،وهي
تنشـــر فـــي الصحـــف غالبـــا عند حدوث او انتشـــار االمـــراض واالوبئة فـــي المجتمع .
وتكمـــن أســـباب انخفـــاض نســـب االهتمـــام ببقيـــة الفنـــون الصحفيـــة في نشـــر موضوعات
االزمـــات الصحيـــة إلى عدم اهتمام الصحف بتفاصيل المشـــكالت الصحيـــة والمعالجات كالوقاية
والتثقيـــف الصحـــي بالقـــدر الكافي وعدم فســـح المســـاحات المكانية الواســـعة لهـــا بالقياس إلى
غيرهـــا من الموضوعات الســـاخنة المتعلقة بالشـــأن السياســـي واالقتصادي للبلـــد  ،كذلك تحتاج
كتابـــة التحقيقـــات واألحاديـــث الصحفيـــة الـــى مهـــارات وقـــدرات اكبـــر واوســـع من بقيـــة الفنون
الصحفيـــة كالخبـــر والمقـــال والعمـــود  ....الـــخ لكونهـــا تســـلط الضـــوء علـــى مشـــكالت واقعيـــة
فضـــا عـــن متطلبات اعـــداد المادة الصحفيـــة لها وخلفيـــات الموضوع والتفاصيـــل واهمية تجرد
الكاتـــب مـــن الذاتيـــة وعدم االنحيـــاز والدقة وضرورة إيجاد حبكة وتنســـيق وترابـــط ضمن فقرات
التحقيـــق او الحديـــث الصحفـــي  ،كذلـــك تعمـــل الصحف غالبا علـــى تنويع فقـــرات وموضوعات
الصفحـــة الواحـــدة بمـــواد وقضايـــا متنوعـــة معتمدة على صغر المســـاحة التي تشـــغلها في حين
تشـــغل التحقيقـــات واألحاديـــث الصحفيـــة نصف صفحـــة وأحيانا صفحـــة كاملة  ...و ال ننســـى
أفضليـــة اإلعالنـــات التجاريـــة المدفوعة الثمـــن التي توليها الصحف األهميـــة القصوى في حجز
جملة الباحث االعالمي
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صفحاتهـــا نظـــ ار ألهميتها في اســـتمرارية الدعـــم المادي للصحف ،أما اعتمـــاد الصورة الصحفية
المجـــردة فـــي الصحـــف بقصد خلق وعي صحي في المجتمع فهي حـــاالت محدودة جدا ولم تعط
االهتمـــام الكافـــي مـــن قبـــل الصحف إال في ظـــروف نادرة أحيانـــا مثل حدوث الكـــوارث واألزمات
البيئيـــة والصحيـــة وظهـــور تلوث أو تـــردي في الخدمـــات البيئية والصحية بقصـــد االثارة .
جدول رقم ( )7يتضمن الموضوعات الصحية موزعة حسب االشكال والفنون الصحفية في صحيفة المدى
التكرارات

%

المرتبة

اسم الفئة

ت
1

الخبر الصحفي

9

%47.3

1

2

تقريرصحفي

6

%31.5

2

3

شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليه

2

%10.5

3

4

نصائح وارشادات

5

العمود الصحفي

6

االعالنات

7

قصة خبرية

8

رسوم كاريكاتيرية

9

حديث صحفي

10

الصورة

11

تحقيق صحفي

12

المقال

13

زاوية صحفية
المجموع

2

%10.5

3

ـــــــــ
19

%100

ب ـ توزيع الموضوعات الصحية حسب الصفحات

تعـــد هـــذه الفئـــة من الفئات المهمة لكونها تشـــير الى مدى اهتمـــام الصحيفة بالموضوعات
الصحيـــة المنشـــورة  ،فكلمـــا اعطـــي الموضـــوع اهميـــة البـــرازه تعطـــى لـــه االولويـــة لنشـــره في
الصفحـــات االولـــى والثانيـــة والثالثة وعلـــى التوالي،وهذا معيـــار يعتمده الباحثـــون غالبا.
وقـــد احتلـــت فئة المرتبـــة االولى فئة الصفحة الرابعة بواقع  8تكـــ اررات وجاءت فئة الصفحة
الخامســـة الـــى مـــا قبل االخيرة بالمرتبة الثانية بواقـــع  7تك اررات ،وحصلت الصفحة االولى على
المرتبـــة الثالثـــة بواقـــع  4تكـــ اررات كمـــا يظهر في الجـــدول رقم ( ، )8إذ يتضـــح إن احتالل هذه
الصفحـــات للمراتـــب الثـــاث األولى ويشـــير الـــى اهتمام الصحيفة بنشـــر الموضوعـــات الصحية
جملة الباحث االعالمي
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ضمـــن الصفحـــات مـــا بعد الخامســـة التي تأتـــي بقدر اقل مـــن األهمية بالقياس إلـــى غيرها من
الصفحات األولية والتي شـــغلتها غالبا بالموضوعات السياســـية واالقتصادية الســـاخنة  ،مع ان
نشـــر هـــذه الموضوعات في الصفحـــة االولى والرابعة كانت بدافع االثـــارة وجذب القاريء  ،وهذا
يشير الى ان نشر الموضوعات الصحية في صحيفة المدى لم يحظ باالهتمام المطلوب بالقياس
الى غيرها من الموضوعات السياســـية واالقتصادية وغيرها من الموضوعات الســـاخنة  ،بالرغم
مـــن اهتمامهـــا في نشـــر اخبار وتقارير احيانـــا تعنى بالموضوعات الصحية فـــي هذه الصفحات
لكنهـــا كانـــت بشـــكل محدود وتتماشـــى مع طبيعة الحـــدث الصحي فيما إذا كان ســـاخنا أم عاديا
 ،وقـــد ظهـــر ذلـــك جليـــا عند ظهـــور اصابات مـــرض الكولي ار في غالبيـــة المحافظـــات إذ دأبت
الصحيفـــة علـــى نشـــر اخبار وتقارير عـــن احدث االحصائيـــات حول المرض واســـبابه والجهات
المســـؤولة عـــن انتشـــاره وبشـــكل متواصـــل  ،فضال عن التأكيـــد على أهمية توافـــر خدمات ماء
الشرب النظيف والمعقم ومسؤولية الجهات المعنية عن توافر الخدمات الصحية والبلدية ..الخ.
جـــدول رقـــم ( )8يتضمن الموضوعات الصحية موزعة حســـب الصفحات في صحيفة المدى
ت
1
2
3
4
5
6
7
8

اسم الفئة
الصفحة الرابعة
الصفحة الخامسة الى ما قبل االخيرة
الصفحات العلمية والطبية
الصفحة الثالثة
الصفحة الثانية
الصفحة االولى
االبواب الثابتة
المالحق العلمية والطبية
المجموع

التكرارات
8
7

النسبة المئوية
%42.2
%36.8

المرتبة
1
2

4

%21

3

19

%100

جـ ـ توزيع الموضوعات الصحية حســـب المســـاحة المخصصة ( أي المســـاحة المخصصة لنشر
الموضوع بالســـنتمتر المربع ) وفق قياســـات موحدة ومحددة أعدت لهذا الغرض .
إذ تبيـــن ومـــن خـــال الجـــدول رقـــم « « 9ان المرتبـــة االولـــى كانـــت من حصـــة الفئة التي
حـــددت مســـاحتها بالفئـــة مـــن 211ســـم 2فصاعـــدا بواقـــع  10تكرار ،فـــي حين ســـجلت الفئة
 121ـ 150ســـم  2والفئـــة المحصـــورة بيـــن  91ـ 120ســـم 2المرتبـــة الثانيـــة بواقـــع  3تكرار
،وتشـــير هـــذه النســـب للمراتـــب الثـــاث األولـــى إلـــى أن المســـاحة الكبيـــرة كانـــت متقاربـــة مع
مســـاحة الموضوعات ذات المســـاحة المتوســـطة التي حصلت على المرتبة األولى لكون األخيرة
اســـتثمرت فـــي األخبـــار الصحفيـــة والتقارير واألعمـــدة أكثر مـــن غيرها ...
جملة الباحث االعالمي
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ويتضـــح ممـــا ســـبق ان المســـاحة كانـــت موزعـــة علـــى جميـــع الفئات وبشـــكل متفـــاوت اذ
احتلـــت الفئـــات ذات المســـاحات االكبـــر نســـبيا المرتبـــة االولـــى فـــي حيـــن جاءت الفئـــات ذات
المســـاحات الكبيـــرة االقـــل فـــي المرتبـــة الثانيـــة مـــن االهتمـــام فـــي صحيفـــة المدى .
جدول رقم ( )9يتضمن التحليل الكمي للموضوعات الصحية حسب المساحة المخصصة (سم )2في صحيفة المدى
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اسم الفئة
من _211فصاعدا
من 150_121سم2
من 120 – 91سم2
من180_151سم2
من210_181سم2
من 90 _61سم2

التكرارات
10
3
3
2

النسبة المئوية
%52.63
%15.78
%15.78
%10.52

المرتبة
1
2
2
3

1

%5.26

4

المجموع

19

%100

هـ ـ توزيع الموضوعات الصحية حسب مصادرها

احتلـــت المرتبـــة األولـــى فئة المندوبيـــن المحليين بواقع  17تك اررا ،تلتها فـــي المرتبة الثانية
فئـــة شـــكاوى واستفســـارات بواقـــع  2تكـــرار  ، ،ويتضح من الجدول رقـــم « »10ان هذه الفئات
احتلـــت الحيـــز االكبـــر من مصـــادر الموضوعات الصحية فـــي صحيفة المدى  ،وتشـــابهت مع
صحيفـــة الصبـــاح التـــي أعطـــت ايضا األهميـــة القصـــوى لمندوبيهـــا المحليين كمصادر رئيســـة
للموضوعـــات الصحيـــة  ،ولـــم تعط فئات الوكاالت العالمية والمراســـلين في خـــارج العراق وغيرها
االهتمـــام نفســـه  ،وربمـــا يعـــود ســـبب ذلـــك إلى امتـــاك األخيرة شـــبكة واســـعة مـــن المندوبين
والكتـــاب المحلييـــن  ،وهـــذا يشـــير الى اعتمادهما علـــى الموضوعـــات ذات الطابع المحلي .
جـــدول رقـــم ( ) 10يتضمـــن التحليل الكمي للموضوعات الصحية حســـب مصادرها في صحيفة المدى
ت
1
3
4

اسم الفئة
مندوبون محليون
مراسلون في خارج العراق
شكاوى واستفسارات ورد ود

التكرارات
17

النسبة المئوية
%89.47

المرتبة
1

2

%10.53

2

المجموع

19

%100
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ولـــم تحصـــل فئـــات « وكاالت أنبـــاء محلية « و» انصات الى االذاعـــات والتلفاز « على أية
تكـــ اررات تذكـــر  ،وذلـــك يؤشـــر اهماال ملحوظـــا لهذه المصادر مـــن قبل صحيفة المدى ويســـري
االمـــر نفســـه علـــى الصباح أيضا على الرغم مـــن اهمية الوكاالت والمصـــادر االخرى في تغطية
المشـــكالت الصحية خصوصاً.
ي ـ فئــة توزيــع الموضوعــات الصحيــة حســب الصــورة المصاحبــة للموضــوع

ويتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم « »11ان فئـــة الموضوعـــات الصحيـــة المنشـــورة دون صـــورة
مصاحبـــة لهـــا احتلـــت المرتبة االولـــى بواقع  11تك ار ار مـــن مجموع التك اررات البالغـــة  19تك ار ار
المنشـــورة فـــي المـــدى للمدة من 1ـــ ، 2007\10\31هي نســـبة عالية ،فـــي حين جاءت فئة
الموضوعـــات الصحيـــة المصاحبـــة لصـــورة صحفيـــة بالمرتبة الثانيـــة بواقع 8تكرار  ،إذ يشـــير
ذلـــك إلـــى أن معظم الموضوعات التي تناولت المشـــكالت الصحيـــة كانت دون صورة صحفية أو
بدون صورة أصال ،وان الصورتين الشـــخصية والتخطيطية لم تحصال على المســـتوى المطلوب
مـــن االهتمـــام مـــن قبل صحيفتي المـــدى والصباح على الســـواء على الرغم مـــن أهمية الصورة
فـــي ابـــراز الموضوعـــات الصحية وجذب اهتمـــام القاريء وتشـــويقه لمتابعة وقـــراءة تفاصيلها.
جدول رقم ( )11يتضمن التحليل الكمي لموضوعات التثقيف الصحي حسب الصورة المصاحبة للموضوع في جريدة المدى

ت
1
2
3
4

اسم الفئة
بدون صورة
صورة صحفية
صورة تخطيطية
صورة شخصية
المجموع

التكرارات
11
8

النسبة المئوية
%57.89
%42.11

19

%100

المرتبة
1
2

التحليــل الكيفــي ( النوعــي ) لموضوعــات االزمــات الصحيــة فــي صحيفتــي الصبــاح
والمــدى للمــدة مــن  1ـــــ 2007 / 10 / 31
أوال :التحليل الكيفي ( النوعي ) للموضوعات الصحية المنشورة في صحيفة الصباح

موضوع انتشار مرض الكوليرا ( إنموذجا)

ســـجلت هـــذه الفئـــة الرئيســـة  144تكـــ ار اًر لفئـــات التحليل النوعـــي للموضوعـــات الصحية
المنشـــورة فـــي صحيفـــة الصبـــاح  ،وتتضمـــن هذه الفئـــة  12فئة فرعية نوعيـــة كما موضح في
الجـــدول رقـــم «  « 12اذ احتلـــت فئـــات ( االشـــارة الى اتخاذ اجراءات عالجيـــة ووقائية من قبل
المؤسســـات الصحيـــة للســـيطرة علـــى المـــرض و التأكيـــد على وجـــود تقصير من قبـــل الجهات
جملة الباحث االعالمي
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الحكوميـــة المســـؤولة عن الخدمات وتوفير مياه الشـــرب الصحية و االشـــارة الـــى تعاون الدوائر
الصحيـــة فـــي المحافظـــات والمنظمـــات الدوليـــة في الجانب الوقائـــي )المرتبة االولـــى بواقع 25
تكـــ ار ار لـــكل فئـــة تلتهـــا في المرتبـــة الثانية فئة « تعزيز الســـلوكيات واالنمـــاط الغذائية الصحية
والســـليمة « بواقـــع  16تكـــ ار ار  ،تليهـــا فـــي المرتبـــة الثالثة فئـــة « التحذير من مخاطر انتشـــار
مرض الكولي ار « وفئة اتهام المؤسســـات الصحية بالتقصير وعدم توفير المســـتلزمات الضرورية
للعـــاج بواقـــع  13تكـــ ار ار لكل منهما ،وجاءت فئة « تناول مياه الشـــرب النظيفـــة وتفادي الثلج
الملـــوث وغســـل اليديـــن قبـــل االكل وبعـــده « بالمرتبـــة الرابعـــة بواقع  8تكـــ اررات  ، ،وحلت في
المرتبة الخامســـة فئة « مراجعة المؤسســـات الصحية عند حدوث حاالت االسهال « وفئة التأكيد
علـــى ارتفـــاع عدد االصابات بمرض الكولي ار بواقع  5تك اررات ،وكانت المرتبة السادســـة واالخيرة
مـــن حصـــة فئة « تعزيـــز خدمات الصحة المدرســـية « وفئة اتهام المســـؤولين لجهات معارضة
بتســـييس ازمة مرض الكولي ار وفئة االعالن عن حاالت وفاة بســـبب الكولي ار بواقع  3تك اررات .
ويتضـــح من خالل اســـتعراض النتائـــج المذكورة اعاله مواكبة صحيفـــة الصباح في تغطيتها
الصحفيـــة لموضـــوع مرض الكولي ار الذي ينتشـــر في فصلي الصيـــف والخريف في العراق من كل
عـــام عـــاد ًة بوصفـــه من االمراض المتوطنة فـــي البالد  ،وقد اهتمت بتداعيات المرض واســـبابه
وســـبل الوقايـــة والعالج ونشـــرت اخبـــار وتقاريرمفصلة فضال عن تواصلها مـــع الجهات الصحية
فـــي مواكبة اخر تطـــورات واحصائيات االصابات بالمرض خالل مدة الدراســـة ..
اال انـــه يتضـــح ان فئـــة «تعزيـــز خدمات الصحة المدرســـية «لم تنل االهتمـــام المطلوب من
الصحيفـــة اذ حصلـــت على المرتبة االخيرة بواقـــع  3تك اررات من مجموع تك اررات الفئات النوعية
البالغـــة  144تكـــ ار ار للموضوعـــات الصحيـــة التي تم نشـــرها فـــي الصباح خالل المـــدة المحددة
للدراســـة  ،أمـــا بقيـــة الفئـــات الفرعية فقد ســـجلت تك اررات متقاربـــة نظ ار لكون فئـــة التحذير من
مخاطـــر انتشـــار مـــرض الكولي ار و فئة «تعزيز الســـلوكيات واالنماط الغذائية الصحية والســـليمة
و فئـــة تنـــاول ميـــاه الشـــرب النظيفـــة وتفـــادي الثلـــج الملوث وغســـل اليديـــن قبـــل االكل وبعده
تدخـــل فـــي بـــاب التوجيـــه والتثقيف ولكـــون الصباح صحيفـــة ممولة من قبل الدولـــة  ،وهذا امر
يمكـــن عـــده بالمتوقـــع لكـــون التحذيـــر مـــن مخاطر المرض يشـــير إلى أســـبابه وطـــرق الوقاية
وتفادي االصابة واهمية مياه الشـــرب النظيفة  ،كذلك الحال بالنســـبة لفئة مراجعة المؤسســـات
الصحيـــة عنـــد حـــدوث حـــاالت االســـهال على الرغـــم مـــن ابتعادها عـــن المراتب االولـــى أال انه
مـــن الواضـــح ومن خـــال التقاريـــر االعالميـــة والتصريحات للمســـؤولين فـــي وزارة الصحة أن
الكوليـــ ار تبـــدأ بحـــاالت اإلســـهال أوال  ..ومن ثم يؤكد الجميع على أهمية معالجة اإلســـهال في
المؤسســـات الصحية  ..،ومن هنا نالحظ ان اغلبية الموضوعات المنشـــورة عن مرض الكولي ار
جملة الباحث االعالمي
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فـــي الصحيفـــة تعد االســـهال هـــو حالة اصابة بمـــرض الكولي ار وتقـــدم احصائيات عـــن الكولي ار
دون التمييـــز او التحـــدث عـــن كـــون اغلبهـــا حـــاالت أســـهال  ..وهي قـــد تكون حاالت مشـــتبه
بهـــا وليســـت اصابـــات كوليـــ ار وهـــذه المعلومات موثقة حســـب تقارير وزارة الصحـــة العراقية .
جدول رقم (  ) 12يتضمن الفئات الفرعية لمجموعة الوقاية من الكوليرا للموضوعات الصحية المنشورة في الصباح
ت
1
2

اسم الفئة
االشـــارة الـــى اتخاذ اجـــراءات عالجيـــة ووقائية من قبل المؤسســـات
الصحية للســـيطرة علـــى المرض
التأكيـــد على وجود تقصير مـــن قبل الجهات الحكومية المســـؤولة عن
الخدمات وتوفير مياه الشـــرب الصحية

االشـــارة الـــى تعـــاون الدوائـــر الصحية فـــي المحافظـــات والمنظمات
3
الدولية فـــي الجانـــب الوقائي
تعزيز السلوكيات واالنماط الغذائية الصحية والسليمة
4
اتهـــام المؤسســـات الصحيـــة بالتقصيـــر وعـــدم توفير المســـتلزمات
5
الضروريـــة للعالج
التحذيـــر من مخاطر انتشـــار مـــرض الكوليرا من قبـــل منظمات عربية
6
ودولية واشخاص
تناول مياه الشـــرب النظيفة وتفـــادي الثلج الملوث وغســـل اليدين قبل
7
االكل وبعده لتفـــادي االصابة بالمرض
التأكيد على ارتفاع عدد االصابات بمرض الكوليرا
8
مراجعة المؤسسات الصحية عند حدوث حاالت االسهال
9
حاالت وفاة بسبب الكوليرا
10
تعزيز خدمات الصحة المدرسية
11
اتهام المسؤولين لجهات معارضة بتسييس ازمة مرض الكوليرا
12
المجموع

التكرارات

%

المرتبة

25

%17.36

1

25

%17.36

1

25

%17.36

1

16

%11.11

2

13

%9

3

13

%9.5

3

8

%5.55

4

5
5
3
3
3
144

%3.47
%3.47
%2
%2
%2
%100

5
5
6
6
6

ثانياً  :التحليل الكيفي«النوعي»للموضوعات الصحية المنشورة في صحيفة المدى

موضوع انتشار مرض الكوليرا «إنموذجا»

ســـجلت هذه الفئة الرئيســـة للتحليل النوعي لموضوعات االزمات الصحية بواقع  64تك ار اًر
للمدة من 1ــ  2007/10/31لموضوعات نشـــرت في صحيفة المدى .

واشـــتملت هـــذه الفئـــة على «  »12فئة فرعية نوعيـــة  ،تصدرت مرتبتها االولى فئة التأكيد
علـــى وجـــود تقصير مـــن قبل الجهات الحكومية المســـؤولة عـــن الخدمات وتوفير مياه الشـــرب
الصحيـــة وفئـــة االشـــارة الى تعـــاون الدوائـــر الصحية فـــي المحافظـــات والمنظمـــات الدولية في
الجانـــب الوقائي بواقـــع  9تك اررات .
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وجـــاءت فـــي المرتبـــة الثانيـــة فئـــة « التأكيد علـــى ارتفاع عـــدد االصابات بمـــرض الكولي ار
« بواقـــع  8تكـــ ار اًرت  ،وهـــذا يشـــير الـــى تأكيد الصحيفة على كشـــف تقصير الدوائـــر الحكومية
والســـعي لتبيـــان تداعيـــات المـــرض واالعـــان عن ارتفـــاع مســـتوى االصابات وحـــاالت الوفيات
فضـــا عـــن نشـــر اراء وتصريحـــات الجهـــات المعارضة للحكومـــة بعكس صحيفـــة الصباح التي
حاولت ابراز الجهود الحكومية في هذا الشـــأن  ،وحلت ثالثا فئة « االشـــارة الى اتخاذ اجراءات
عالجيـــة ووقائيـــة مـــن قبل المؤسســـات الصحية للســـيطرة على المرض بواقـــع  6تك اررات تلتها
فئات اتهام المؤسســـات الصحية بالتقصير وعدم توفير المســـتلزمات الضرورية للعالج التحذير
مـــن مخاطر انتشـــار مرض الكوليـــ ار من قبل منظمات عربية ودولية واشـــخاص بواقع  5تك اررات
،فيمـــا شـــغلت فئـــة « اســـتخدام طـــرق تعقيـــم الميـــاه  ..والتأكيـــد علـــى صالحيـــة مياه الشـــرب
لالســـتهالك البشـــري « المرتبـــة الرابعـــة بواقـــع  5تك اررات،امـــا المرتبـــة الخامســـة فقـــد احتلتها
فئـــة «مراجعـــة المؤسســـات الصحية عند حـــدوث حاالت االســـهال « بواقع  5تكـــ ار ار ت...،الخ.
جـــدول رقـــم (  ) 13يتضمن الفئات الفرعية لمجموعة انتشـــار مرض الكوليرا للموضوعات
الصحيةالمنشـــورة في صحيفة المدى
ت اسم الفئة
االشارة الى تعاون الدوائر الصحية في المحافظات والمنظمات
 1الدولية في الجانب الوقائي

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

التأكيد على وجود تقصير من قبل الجهات الحكومية المسؤولة عن
الخدمات وتوفير مياه الشرب الصحية
التأكيد على ارتفاع عدد االصابات بمرض الكوليرا
االشارة الى اتخاذ اجراءات عالجية ووقائية من قبل المؤسسات
الصحية للسيطرة على المرض
اتهام المؤسسات الصحية بالتقصير وعدم توفير المستلزمات
الضرورية للعالج
التحذير من مخاطر انتشار مرض الكوليرا من قبل منظمات عربية
ودولية واشخاص
تناول مياه الشرب النظيفة وتفادي الثلج الملوث وغسل اليدين قبل
االكل وبعده لتفادي االصابة بالمرض
تعزيز السلوكيات واالنماط الغذائية الصحية والسليمة
مراجعة المؤسسات الصحية عند حدوث حاالت االسهال
حاالت وفاة بسبب الكوليرا
تعزيز خدمات الصحة المدرسية
اتهام المسؤولين لجهات معارضة بتسييس ازمة مرض الكوليرا
المجموع
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%14

1
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2
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4
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5
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وتشـــير هـــذه االحصائيـــات وكما يظهر فـــي الجدول رقم « « 13الـــى ان اهتمام المدى كان
منصبـــاً بالدرجـــة االول علـــى التحذير من مخاطر الكوليـــ ار واهمية تفادي الميـــاة الملوثة والثلج
والطعـــام غيـــر صحـــي فضال عـــن التأكيد علـــى تقصيـــر الجهات الخدميـــة والصحيـــة الحكومية
 ،وقـــد احتلـــت االخبـــار والتقاريـــر االخباريـــة نســـبة عاليـــة مـــن التغطيـــة لهـــذه الموضوعـــات
فـــي المـــدى كمـــا يوضـــح الجـــدول رقـــم «  « 13فـــي التحليـــل الكمـــي  ،إذ كانـــت المتابعـــة
لتفاصيـــل المـــرض واإلصابـــات الحاصلـــة فـــي بغـــداد والمحافظـــات بشـــكل مســـتمر ومكثف وقد
وصلـــت الى التشـــهير بمســـتوى تقديـــم الخدمات ونشـــر اســـتغاثة المواطن من انتشـــار المرض
وضـــرورة البحـــث عـــن الحلـــول والمعالجات الســـريعة وتوفير ميـــاه صالحة للشـــرب  .....الخ .
امـــا طـــرق تعقيـــم المياه عـــن طريق أقـــراص الكلور وأشـــعة الشـــمس وغلي المـــاء وأهمية
مراجعة المؤسســـات الصحية عند حدوث حاالت اإلســـهال فقد وجدت اهتماما مناسبا هي األخرى
أخـــذت مســـارات مختلفـــة إلبـــراز المشـــكالت الصحية ولـــم يتم توظيـــف اغلب الفنـــون الصحفية
لطـــرح همـــوم المواطن وضرورة توفير العالج المناســـب وهذا االمر ينطبق على صحيفة الصباح
ايضـــا ،لذلـــك اهتمـــت الصحيفـــة بتصريحـــات السياســـيين وأعضـــاء مجالـــس النواب فـــي بغداد
والمحافظـــات والجهـــات المعارضـــة للحكومـــة إلبراز الواقع الســـلبي في تأديـــة الخدمات الصحية
والبلدية وشـــحتها وعدم توفر الماء الصحي للمواطنين بالشـــكل الكافي ،وقد اســـتثمرت صفحات
شـــكاوى المواطنين والرد عليها لهذا الغرض ،اما موضوع تعزيز خدمات الصحة المدرســـية فقد
ركـــن فـــي المرتبـــة االخيرة مـــن اهتمامات الصحيفة ولم يحظ بالمســـتوى المطلـــوب من االهتمام
وانمـــا كانـــت هنـــاك اشـــارات بســـيطة الـــى ضـــرورة توافر خدمـــات الصحة المدرســـية  ،اســـتناداً
الـــى تصريحـــات اطبـــاء واختصاصيين فـــي وزارة الصحة فضـــاً عن آراء عدد مـــن المواطنين .
النتائج والتوصيات

أوال :نتائج التحليل الكمي

1ـ تصـــدرت االخبـــار والتقارير الصحفية المراتب االولـــى في تغطية موضوعات االزمات الصحية
فـــي صحيفتـــي الصبـــاح والمـــدى  ،وهذا يشـــير الـــى ان اهتمام هـــذه الصحـــف كان منصباً على
نشـــر الموضوعـــات ذات الطابع الخبري والتقريـــري بالدرجة االولى.
2ـ جـــاءت بقيـــة الفنون الصحفية كالتحقيقات واالعمدة الصحفية ونصائح وارشـــادات وشـــكاوى
واستفســـارات ضمـــن االهتمـــام الثانـــوي للصحيفتيـــن ممـــا يؤكـــد ميلهمـــا الـــى الطابـــع الخبـــري
والتقريـــري بالدرجـــة االولـــى وعدم ايـــاء الطابع التوضيحي والتفســـيري الذي يعنى بالمشـــكالت
الصحيـــة االهتمـــام المطلوب .
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 3ـ عدم اهتما م الصحافة العراقية بإيجاد حلول ومعالجات للمشـــكالت الصحية ألســـباب تتعلق
بسياســـة الصحـــف وســـخونة الحـــدث بالقيـــاس إلـــى غيره مـــن اإلحداث التي تشـــهدها الســـاحة
العراقية  ..وهذا يؤشـــر ضعفا ملحوظا في هذا الشـــان نظ ار لتعدد المشـــكالت الصحية وتفاقمها
أحيانـــا ..ومـــن ثم تعـــد قضايا مهمة تخص الرأي العام وتســـتوجب التعليـــق والتثقيف ..
4ـ اهتمام محدود من قبل الصحافة العراقية بصفحات شكاوى واستفسارات المواطنين التي تعنى
بالمشـــكالت الصحية ..اذ تم طرح وعرض بعض المشـــكالت الصحية بشـــكل مقتضب لم يتجاوز
حـــدود الشـــكوى غالبـــا دون متابعة وتوضيح بقصـــد التثقيف وتغيير الســـلوكيات نحو االفضل .
وهذا يشير الى تفضيل الصحف للموضوعات السياسية واالقتصادية والثقافية على الموضوعات
الصحية والتعامل معها بشـــكل ثانوي واحيانا كمادة صحفية احتياطية لمأل الصفحات ...
5ـ كشـــفت الدراســـة عـــن وجـــود عالقـــة تناســـبية بين عـــدد المندوبيـــن لدى الصحف ومســـتوى
التغطيـــة لموضوعـــات التثقيـــف الصحي او المشـــكالت الصحية عموما علـــى الصعيدين المحلي
والعالمـــي علـــى الرغـــم من ميـــل اغلب هـــذه الموضوعات إلـــى الطابع اإلخبـــاري والتقريري .
6ـ اهتمـــت الصحـــف العراقيـــة « عينة مجتمع البحث « بنشـــر الموضوعات الصحية ذات الطابع
المحلـــي تماشـــيا مـــع وقت انـــدالع أو حدوث المشـــكالت الصحية ومتطلبـــات التغطية الصحفية
وليس من خالل االهتمام المســـبق والمدروس  ،ويتضح ذلك من خالل االهتمام بنشـــر األخبار
والتقاريـــر عـــن مـــرض الكولي ار نتيجـــة ارتفاع عدد اإلصابـــات في حينها وكما مبيـــن في التحليل
الكمي للصحف عينة مجتمع البحث ،إو�همال تناول هذه الموضوعات في أوقات ســـابقة والحقة
النتشـــار هـــذا المـــرض أو غيـــره وعـــدم التطرق إلى ســـبل الوقايـــة والمعالجة في هذا الشـــأن .
7ـ احتلـــت فئـــة المندوبيـــن المحلييـــن المرتبـــة األولـــى من اهتمـــام الصحف العراقيـــة كمصادر
رئيســـة لموضوعـــات التثقيـــف الصحـــي  ،وهذا يشـــير الـــى امتالك صحـــف مجتمـــع البحث الى
شـــبكة واســـعة مـــن المندوبين .
8ـ اتضـــح ان غالبيـــة الموضوعـــات الصحيـــة المنشـــورة فـــي صحيفتـــي الصباح والمـــدى كانت
بـــدون صـــورة  ،وان مســـتوى االهتمـــام بالصور الشـــخصية والتخطيطيـــة كان محـــدوداً جداً في
الصحـــف « عينـــة مجتمـــع البحـــث « وهـــذا يشـــير الـــى عـــدم اعطـــاء اهميـــة مناســـبة للصور
المرافقـــة للموضوعـــات الصحية .
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9ـ تراجـــع اســـتخدام االشـــكال او الفنـــون الصحفيـــة االخـــرى ادى الـــى حـــدوث خلل فـــي تغطية
موضوعـــات المشـــكالت الصحيـــة فـــي الصحافـــة العراقيـــة  ،االمـــر الـــذي انعكـــس علـــى الحجم
المعرفـــي والمحتـــوى التثقيفـــي الـــذي تقدمـــه هـــذه الصحف عـــن هذه المشـــكالت .
ثانيا :نتائج التحليل النوعي

1ـ أن تغطية ومتابعة الصحافة العراقية للموضوعات الصحية ياتي تماشـــيا مع حدوث المشـــكلة
الصحيـــة واهميـــة المتابعة والتغطيـــة الصحفية الالزمة لها وليس نابعاً مـــن اهتمام بالرأي العام
واهميتهـــا للجمهـــور  ،ويتضـــح ذلـــك كما مبين من خـــال متابعتهـــا لموضوع إصابـــات الكولي ار
الـــذي ســـجل اصابـــات ملحوظة خالل المدة المحددة للدراســـة لكونه من األمـــراض المتوطنة في
العـــراق ويظهـــر في فصلي الخريف والصيـــف من كل عام.
2ـ أبـــرزت الصحافـــة العراقيـــة الجانـــب الســـلبي للمشـــكالت الصحيـــة الحاصلة فـــي العراق دون
الولـــوج فـــي تفاصيـــل عن المعالجات ومتطلبـــات الوقاية  ...األمر الذي يشـــير إلى عدم اعتماد
أســـاليب تثقيـــف صحي مناســـبة مـــن قبل الصحافـــة العراقية في هذا الشـــأن .
3ـ كشـــفت الدراســـة عـــن عدم وجود تنســـيق ومتابعـــة وتخطيط بين الصحـــف المحلية من جهة
والدوائـــر المعنيـــة بشـــؤون الصحـــة مـــن جهة أخرى فـــي التغطيـــة الصحفية لمراحـــل اندالع أو
حـــدوث المشـــكلة الصحيـــة وتطوراتهـــا،وأدى ذلك الى خلـــق أزمة ثقة أحيانا وحصـــول تباين في
البيانـــات وتداعيات وأســـباب المرض والمشـــكلة الصحية ونشـــر الهلع والخـــوف بين الجمهور.
4ـ كشـــفت الدراســـة عـــن نســـب متقاربـــة فـــي مســـتوى االهتمـــام بالموضوعـــات الصحيـــة مـــن
قبـــل الصحافـــة العراقيـــة علـــى الرغـــم مـــن تبايـــن بعضهـــا فـــي عـــدد تكـــ اررات الفئـــات الفرعية
النوعيـــة وضـــخ أخبـــار متنوعـــة بهـــذا الخصـــوص ،فضـــا عـــن ميـــل الصحـــف الحكوميـــة الى
التأكيـــد علـــى موضوعـــات محليـــة محـــددة  ..بعكس صحف القطـــاع الخاص التـــي اهتمت كثي ار
بالمشـــكالت الصحيـــة ذات الطابـــع العالمـــي وبشـــكل ملحـــوظ ..مـــع تضمين اتجاهـــات مختلفة
لهـــذه الموضوعـــات اتســـمت أحيانـــا بطابـــع وقيـــم ومعتقـــدات ومعالجـــات بلدانها.
5ـ وجـــدت الموضوعـــات الصحيـــة المتعلقـــة بنشـــاطات وفعاليـــات الجهات الصحيـــة المعنية في
وزارة الصحـــة اهتمامـــا ملحوظـــا من قبل الصحـــف الحكومية ومنها الصبـــاح ،اذ تجري متابعتها
مـــن خـــال ملحقي تقنيـــات وعلوم وأســـرة ومجتمع اللذين يصدران بشـــكل اســـبوعي ،فضال عن
المتابعـــات االخباريـــة والتقريرية في الصفحـــات الداخلية .
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6ـ كانـــت تغطيـــة موضوعات المشـــكالت الصحية فـــي صحيفتي الصباح والمـــدى عفوية وعابرة
دون وجـــود اهتمـــام وتخطيط مســـبق واعتمدت علـــى اجتهاد وخبرات وتحـــركات مندوبي االخبار
الذيـــن يتواصلـــون مـــع مكاتـــب اعـــام الـــو ازرات ،فضـــا عـــن اثـــارة هذه المشـــكالت مـــن خالل
اســـتعراض النتائـــج واالســـباب غالبـــا دون التطرق الى الحلـــول والمعالجات التي تتضمن ســـبل
الوقايـــة والتثقيـــف الصحي .
7ـ وظفـــت الصحافـــة العراقيـــة الفنـــون الخبريـــة والتقريريـــة بشـــكل ملحوظ  ..أما بقية االشـــكال
والفنـــون الصحفيـــة ذات الطابـــع التفســـيري والتوضيحي التي تدخل في صميم ممارســـة التثقيف
واالرشـــاد والتوجيـــه فلـــم تحصـــل علـــى االهتمام المناســـب والمطلـــوب بالرغم من اتســـاع وتنوع
المشـــكالت الصحيـــة المحلية وتعـــدد الجهات الحكومية المســـؤولة .
8ـ تباينـــت التغطيـــة الصحفيـــة بيـــن مدة وأخـــرى ،وتركت ذلك تبعـــا لطبيعة الحدث وتماشـــيا مع
حجـــم واثـــارة وقـــوة المشـــكلة الصحيـــة  ،ولـــم تعر صحف الدراســـة االهتمـــام المناســـب للتثقيف
بوصفهـــا وظيفة أساســـية مـــن وظائفها بهـــذا الخصوص .
التوصيات والمقترحات

1ـ ضـــرورة إيجاد تنســـيق مشـــترك بين إدارات الصحـــف المحلية وبقية وســـائل اإلعالم المحلية
األخرى من جهة ،والجهات المعنية بشـــؤون الصحة من جهة أخرى..لغرض إيجاد إســـتراتيجية
مشـــتركة لمواجهـــة االزمات الصحية وايجـــاد ادارة اعالمية لالزمة الصحية عبر وســـائل اإلعالم
عمومـــا والصحافة خصوصا . .
2ـ عقد مواثيق شـــرف بين وزارة الصحة ودوائرها الصحية من جهة  ...والمؤسســـات االعالمية
« المقروءة والمســـموعة والمرئية « من جهة أخرى بغية عدم زج المشـــكالت الصحية والقضايا
الصحيـــة المتعلقـــة بســـامة المواطـــن فـــي الصراعـــات والتناحرات السياســـية  ،وأهميـــة التعامل
بمهنيـــة وحياديـــة وموضوعية مـــع الموضوعات الصحية بوصفها وظيفة أساســـية لالعالم.
3ـ اهميـــة توظيـــف االشـــكال والفنـــون الصحفيـــة ذات الطابـــع التفســـيري والتوضيحي في نشـــر
وبـــث موضوعـــات االزمـــات الصحية مع ضرورة اســـتثمار ميـــزات الكاريكاتيـــر وتاثيراته في ابراز
المشـــكالت الصحية وتقديـــم الحلـــول والمعالجات لها..
4ـ توســـيع مساحة النشـــر المتعلقة بشكاوى واستفسارات ومساهمات القراء المتعلقة بالمشكالت
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الصحية في الصحافة العراقية ..وفسح المجال امام الجهات الصحية المعنية بالوقاية والتثقيف
الصحي في نشـــر مســـاهمات تهدف الى نشـــر الوعي الصحي بين الجمهور وبشـــكل مجاني .
5ـ تقويـــم اداء البرامـــج التثقيفية التي تعرضها وســـائل االعالم الجماهيريـــة الحكومية والخاصة
مـــن قبـــل لجـــان علميـــة متخصصـــة مع ضـــرورة اعتمـــاد الدراســـات والبحـــوث واالســـتطالعات
الميدانية بهذا الخصوص وبشـــكل دوري لمعرفة تأثيرات هذه البرامج على الجمهور المســـتهدف
وتشخيص محاســـنها وعيوبها .
6ـ أهميـــة قيـــام الصحافـــة العراقيـــة « اليومية واألســـبوعية والشـــهرية والدوريـــة « بفتح ملفات
تنشـــر مـــن خالل صفحاتهـــا تتضمن نتائج واســـتنتاجات ومعطيـــات البحوث والدراســـات العلمية
المتعلقة بمناقشـــة ومعالجة المشـــكالت الصحية في العراق  ..والســـعي الى توظيف هذه النتائج
والتوصيـــات ضمـــن منهـــاج عملهـــا وموضوعاتهـــا المتداولـــة والمنشـــورة خدمة للصالـــح العام.
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