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الكـويـت  دولـة  الدائم  ومقرها  العرب،  الصحة  وزراء  مجلس  تتبع  عربية  منظمة 
وتهدف إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.
ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات في 

املجاالت الصحية والطبية.
العلوم  في مجاالت  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  وتشجيع حركة  دعم  ــ 

الصحية.
الطبية  املعلومات  لبنية  األساسية  واألدوات  واملطبوعات  الدوريات  إصدار  ــ 

العربية في الوطن العربي.
قاعدة  وإنشاء  وتنظيمه  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  تجميع  ــ 

معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.
ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم 
الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع الخطط 
املتكاملة واملرنة للتأليف والترجمة في املجاالت الطبية شاملة املصطلحات واملطبوعات 
املعلومات  لبنية  الضرورية  واملسوحات  واألدلة  واملوسوعات  والقواميس،  األساسية 
األساسية  املعلومات  وتقديم خدمات  الطبية  املناهج  إعداد  العربية، فضاًل عن  الطبية 

لإلنتاج الفكري الطبي العربي.
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تعـد الصحـة حقـًا أساسيًا لكل إنسان، دون النظر إلى العرق أو الدين أو اللون أو 
وليست  والروحي،  واالجتماعي  والعقلي  والنفسي  البدني  التكامل  من  حالة  وهي  الجنس، 
مجرد الخلو من املرض أو العجز. ولكي يحظى جميع الناس بهذه النعمة العظيمة ويستمتعوا 
نحو  باملسؤولية  يشعروا  وأن  الصحية،  والحقائق  باملعلومات  ملمني  يكونوا  أن  ينبغي  بها، 
بمبادرات وحمالت  القيام  املختصة  الجهات  على  وبالتالي، وجب  غيرهم.  صحتهم وصحة 
التوعية الصحية، وتقديم املعلومات والحقائق الصحية املرتبطة بالصحة واملرض لكافة الناس 
أو شعور من  تفكير  تلقائي دون  املكتسبة بشكل  الصحية  العادات  تلك  تؤدى  أن  من أجل 
قبل الفرد بسبب كثرة التكرار، وجدير بالذكر الدور البارز لألسرة في تعليم الطفل العادات 
الصحية حتى يتعود عليها قبل أن يتفهم أو يتعلم األسس التي ترتكز عليها هذه العادات من 

الناحية الصحية.

تكمُن أهداف التوعية الصحية في نشر الوعي والثقافة الصحية وتغيير املفاهيم، وبناء 
االتجاهات الصحية اإليجابية وتغيير أنماط السلوكيات الضارة بالصحة بني أفراد املجتمع. 
وتشمل أماكن التوعية الصحية : املدارس وأماكن العمل ومراكز الرعاية الصحية. ويتم نشر 
الوعي الصحي ضمن آليات عمل منظمة ومدروسة لضمان تحقيق الفائدة العظمى من ذلك 
العمل. نأمل أن ينال هذا الكتاب إعجاب القّراء، وأن يحقق الفائدة املرجوة منه وأن يضيف 
مجال  في  والعاملني  املهتمني  للقّراء  الصحية  التوعية  موضوع  حول  املعلومات  من  املزيد 

الرعاية الصحية.

وهلل ولي التوفيق،،،

املــــقـــدمــــة

ـــ ج ـــ

الدكتور/ عبد الرحمن عبد هلل العوضي
 األمني العام
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ـــ هـ ـــ

بعد أن تم اعتماد إعالن »أملا آتا« في املؤتمر العاملي للرعاية الصحية األولية الذي عقد 
في مدينة »أملا آتا« عاصمة كازاخستان إحدى دول االتحاد السوفيتي السابق في سبتمبر 
عام 1978م، فإنه قد بدأ يتنامى االهتمام بقضايا التوعية الصحية، وأخذت الجهات املعنية 
بالصحة على عاتقها إعداد برامج للتوعية الصحية وتعزيز الصحة تتضمن خططاً متكاملة 
ومدروسة سعياً وراء القضاء على حواجز الجهل واملفاهيم الخاطئة عن الصحة واملرض، 
من خالل عرض  ذلك  ويتم  املجتمع.  أفراد  عموم  بني  بالصحة  الضارة  السلوكيات  وكذلك 
املعلومات الصحية بطريقة يمكن للفرد واملجتمع استيعابها بسهولة ؛ مما يؤدي إلى تحمل كل 
فرد مسؤوليته عن الرعاية الصحية أكثر من االعتماد على مقدمي الخدمة الصحية، والتوجه 
املبكر لألمراض  التشخيص  إلى  بدوره يؤدي  ، وهذا  لزم األمر  إذا  الطبية  الخدمات  لطلب 
الجسدية  املرض  وأعباء  املحتملة  املضاعفات  تقليل  عليه  يترتب  مما  الصحية،  واملشكالت 

والنفسية واالقتصادية.
يلقي هذا الكتاب الضوء على أهم الجوانب التي تشملها التوعية الصحية، ويعد دليالً 
إرشادياً للعاملني في مجال الرعاية الصحية، حيث يناقش في فصوله من األول إلى الرابع 
املدخل إلى التوعية الصحية والتثقيف الصحي ودور وسائل اإلعالم في التوعية الصحية، 
التوعية  السابع  إلى  الخامس  من  فصوله  في  ويشرح  الصحة،  على  السلوك  تأثير  وكذلك 
واملشاركة املجتمعية، وكذلك كيفية التواصل الصحي الفعال، كما يتحدث عن املدارس املعززة 
للصحة، وأخيراً يستعرض في فصوله من الثامن إلى العاشر محو األمية الصحية والتوعية 

الصحية للمرضى ، وأسرهم ، وكيفية التخطيط لتعزيز الصحة.
من خالل  موضوعات  من  إليه  تطرق  ما  كل  استوفى  قد  الكتاب  هذا  يكون  أن  نأمل 

فصوله، وأن يكون إضافة جديدة ُتضم إلى املكتبة العربية.

وهلل ولي التوفيق،،،

التمهيد

األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم
 األمني العام املساعد
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ـــ ز ــ

• د. أميمة كامل السالموني	

مصرية الجنسية ــ مواليد عام 1961م. _

ـ عام 1985م. _ ـ جامعة القاهرةـ  حاصلة على درجة البكالوريوس في الطب والجراحةـ 

حاصلة على درجة املاجستير في الصحة العامة ــ جامعة القاهرة ــ عام 1990م. _

حاصلة على درجة الدكتوراه في التثقيف الصحي والتواصل ــ جامعة القاهرة ــ  _
عام 1994م.

أستاذ الصحة العامة ــ جامعة القاهرة ــ عام 2004م. _

ـ عام 2008م. _ ـ الجامعة األمريكية بالقاهرةـ  حاصلة على دبلومة التعليم اإللكترونيـ 

حاصلة على دبلومة التعليم الطبي ــ جامعة قناة السويس ــ عام 2014م. _

تعـمـل حـاليـًا وكيـل املـعهـد العـربـي للتنميـة املستدامـة »معتمـد« لشــؤون التعليم  _
والتدريب ــ اتحاد األطباء العرب .

املؤلف فـي سطور





ـــ ط ـــ

الكثير  هناك  لكن  األمراض،  من  والوقاية  الصحة  لتعزيز  أداة  الصحية  التوعية  ُتعد 
وجود تعريفات ومفاهيم متعددة  من الصعوبات التي تواجه العاملني في هذا املجال، منها: 
للتوعية الصحية، وأيضاً الصعوبات التي يواجهها العاملون في هذا املجال في  ومتداخلة 
على  املؤثرة  العوامل  تعدد  بسبب  الصحية  للتوعية  وممتدة  ملموسة  نتائج  على  الحصول 
الصحة. وهناك العديد من قصص النجاح املتعلقة بالتوعية الصحية، ولكن بسبب صعوبة 
التي  املبادرات  تنفيذ  يصبح  عليها  العمل  يجب  التي  املستويات  وتعدد  الصحية  املعلومات 
في  الثغرات  سد  إلى  الكتاب  هذا  يهدف  ولذلك  تحدياً.  أكثر  الصحية  التوعية  إلى  تهدف 
املتاحة  األدوات  من  بالجديد  املجال  هذا  في  العاملني  وتزويد  الصحية،  التوعية  عملية  فهم 
في هذا اإلطار، كما يقدم مراجعة لنظريات السلوك املتعلقة بالصحة. ويضيف إلى التوعية 
الصحية مفهوم محو األمية الصحية، وتطبيقاته واملبادرات املتعلقة به. إن هذا الكتاب موجه 
ويتناول  الصلة.  ذات  التخصصات  في  واملهنيني  الصحية  التوعية  مجال  في  العاملني  إلى 

املوضوعات التي ينطوي عليها من خالل عشرة فصول:
الفصل األول: يعرض التعريفات التي استقرت في أدبيات منظمة الصحة العاملية حول 
والتثقيف الصحي، والتوعية الصحية وتعزيز الصحة، ويتحدث أيضاً عن أهداف  الصحة 

التوعية الصحية واألماكن التي تتم فيها األنشطة التوعوية.
الفصل الثاني: يعرض شرحًا مفصاًل عن عناصر عملية التثقيف الصحي، كما يعدد 

أدوار اختصاصي التثقيف الصحي، ويناقش طرق التثقيف الصحي ومدى فعاليتها. 
الفصل الثالث: يتناول دور اإلعالم في التوعية الصحية، ويعرض التجارب الناجحة 
في االستفادة من وسائل اإلعالم التقليدية من خالل الحمالت املوسعة للترويج للسلوكيات 
الصحية والخدمات الوقائية الفعالة. كما يعرض بعض مراجعات األدبيات التي تستكشف 

املنهجية والفعالية في التدخالت اإلعالمية للتوعية الصحية وتعزيز الصحة. 
الفصل الرابع: يشـرح العالقـة بني السلـوك اإلنسـانـي والصحــة، ويعـرض نمــاذج 

ونظريات تفسير السلوك املتعلق بالصحة ونماذج  لتعديل السلوك.
الفصل الخامس: يقدم شرحًا موجزًا حول مفهوم املجتمع، وكيف يمكن لبرامج التوعية 

الصحية أن تتعامل مع مكونات املجتمع لتحقيق األهداف املنشودة. 
للتحديات  يتضمن عرضًا  كما  الصحي،  التواصل  مفهوم  يتناول  السادس:  الفصل 

مقـــدمـــة الكتـــاب



والفرص التي يواجهها العاملون في مجال الصحة مع تطور وسائل التواصل اإللكترونية 
وظهور الحقبة الرقمية وتأثيرها على جميع مناحي الحياة.

الصحة  تعزيز  في  ودورها  للصحة  املعززة  املدارس  مفهوم  يشرح  السابع:  الفصل 
لألجيال القادمة، كما يعرض أهمية التوعية الصحية في املدارس، ويناقش استراتيجياتها 

املختلفة .
الفصل الثامن: يتناول مفهومًا حديثًا نسبيًا حول محو األمية الصحية، ويشرح تطور 
هذا املفهوم ، وكذلك العالقة بني محو األمية الصحية والنتائج اإليجابية، والتأثير على قدرة 

األفراد للحصول على املعلومات الصحية، وكيفية فهمها واالستفادة منها.
واملهارات  وأسرهم،  للمرضى  الصحية  التوعية  مفهوم  يوضح  التاسـع:  الفصـل 
شرحًا  ُيقدم  وكذلك  التواصل.  مهارات  وخاصة  الصحية  التوعية  عملية  لنجاح  األساسية 
ملجموعة األدوات التي تعد دليالً مبسطاً وعملياً لتطبيق قواعد محو األمية الصحية في مجال 

الرعاية الصحية للمرضى. وأيضاً إبراز أهمية دور األسرة في الرعاية الصحية للمرضى.
يعرض  حيث  الصحة،  لتعزيز  التخطيط  موضوع  يتناول  واألخير:  العاشر  الفصل 
لخطوات   مبسطاً  يقدم شرحاً  كما  كبرى،  مستويات  على  الصحة  لتعزيـز  للتخطيط  نماذج 

التخطيط السليم لتعزيز الصحة على مستوى املجتمع املحلي.
ومن خالل رحلتي في إعداد هذا الكتاب وضعت نصب عيني أن يكون مرجعاً للعاملني 
في مجال التوعية والرعاية الصحية بما حواه من شرح مبسط ومتكامل للموضوعات التي 
تناولها، وعرض للمفاهيم الحديثة في هذا املجال و خالصات من املراجع والدراسات ذات 
الصلة، ليفتح باب التواصل مع األدبيات العاملية واالستفادة من االستراتيجيات الحديثة في 

التخطيط ألنشطة وتدخالت تعزيز الصحة. 
وختامًا، أرجو أن يكون هذا العمل إضافة إلى مكتبة العلوم الطبية والصحية في العالم 
العربي، وأن يكون بداية لحقبة جديدة في العمل على نشر الوعي الصحي وتعزيز الصحة في 

مجتمعاتنا العربية. ويكون تطبيقاً للحكمة العربية : »الوعي أول السعي«.

وهلل ولي التوفيق،،،

د. أميمة كامل السالموني

ـــ ي ـــ
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الفصل األول
مدخل إلى التوعية الصحية 

يهدف هذا الفصل إلى:
• التعّرف على مفهوم الصحة. 	
• التعّرف على مفهوم التثقيف الصحي والتوعية الصحية. 	
• التعّرف على مفهوم تعزيز الصحة ودور املؤسسات في تحقيقه.	
• التعّرف على أهمية محو األمية الصحية.	
• وضع قائمة بأهداف التوعية الصحية.	
• توصيف مستويات التوعية الصحية.	
• التعّرف على أماكن التوعية الصحية. 	

تعريفات ومفاهيم
الصحـــــة

تعد الصحة حقًا أساسيًا لكل إنسان، دون النظر إلى العرق أو الدين أو اللون 
أو الجنس، وقد عرفت منظمة الصحة العاملية الصحة بأنها »حالة من التكامل البدني 
والنفسي والعقلي واالجتماعي والروحي وليست مجرد الخلو من املرض أو العجز«.

وفقاً لهذا التعريف فإن أبعاد الصحة تشمل:
• الصحة البدنية: أي قدرة الجسم على القيام بوظائفه على أكمل وجه.	

• الصحة العقلية: وتعني القدرة على التفكير بوضوح وتناسق، وكذلك القدرة على 	
التعلم واملقصود بها أيضاً، اتخاذ قرارات صائبة.

• الصحة النفسية: وهـي التوافـق النفسـي للفـرد، والتعبيـر بطـرق سليمـة عـن املشاعـر 	
املختلفة، وكذلك القدرة على مواجهة الضغوط والقلق.

• الصحـة االجتمـاعيـة: وتتضمـن القـدرة عـلى القيـام باألدوار االجتماعيـة وتكويـن 	
عالقات اجتماعية سوية مع اآلخرين. 
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ومنذ تم اعتماد إعالن »أملا آتا« في املؤتمر العاملي الذي عقد في مدينة »أملا آتا« 
عاصمة كازاخستان إحدى دول االتحاد السوڤيتي السابق في سبتمبر عام 1978م، 
حيث اجتمعت 134 دولة من أعضاء منظمة الصحة العاملية، أصبحت الرعاية الصحية 
األولية استراتيجية رئيسية لتحقيق هدف »الصحة للجميع« بحلول عام 2000م. حيث 
تهدف الرعاية الصحية األولية إلى بناء مجتمع صحي سليم والقضاء على األمراض 
املستوطنة التي تنمو في املجتمع نتيجة لعدم إملام الناس بأهمية الوقاية منها. وترتكز 
الرعاية الصحية األولية على عدة عناصر أهمها الوعي باملشكالت الصحية السائدة 
التثقيف  من خالل  عليها  والقضاء  للسيطرة  املجتمعية  املشاركة  وأهمية  املجتمع  في 
الشاملة.  الصحية  للرعاية  التدريجي  التحسني  ثم  ومن  الصحية،  والتوعية  الصحي 
ومن هنا تنامى االهتمام الدولي بقضايا التثقيف الصحي والتوعية الصحية وتعددت 
التعريفات التي تعبر عن تلك املفاهيم، وتم استخدام املصطلحات كمرادفات لبعضها، 
فتم استخدام مصطلح التوعية الصحية كمرادف للتثقيف الصحي أو التربية الصحية 
والتثقيف من أجل الصحة، كما استخدم مصطلح تعزيز الصحة ومصطلح محو األمية 
الصحية في هذا السياق، وفيما يلي سنلقي الضوء على هذه املصطلحات والتعريفات.

واملتصلة  املستمرة  األولية  الخطوة  أو  األولى  البنية  الصحي  التثقيف  ويعتبر 
لتحقيق الوعي الصحي املجتمعي الذي يعتبر من أسس املواطنة، وبالتالي الوصول 

إلى تعزيز الصحة في املجتمعات.

التثقيـف الصحـي

التثقيـف الصحـي هـو علـم اجتماعـي مستمـد مـن العلـوم الحيويـة والوظيفيـة 
األمراض  من  والوقاية  الصحة  لتعزيز  والطبية،  والنفسية  والبيئية  )الفيزيولوجية( 
تعديل  وتدخالت  التطوعية  التعلم  أنشطة  طريق  عن  املبكرة  والوفيات  واإلعاقات 
لـورانس  العالـم  قـدم  فقـد  الصحـي،  للتثقيـف  التعريفـات  تعددت  ولقد  السلوكيات. 
 : للتثقيف الصحي ينص على أن  1991م تعريفاً  عام   )Lawrence Green( جريـن 
»التثقيف الصحي هو أي مزيج من أنشطة التعلم املصممة لتيسير األعمال التطوعية 

املؤثرة على الصحة بشكل إيجابي«.

يلقي الضوء على مدى  لكل كلمة مدلوالً  التعريف، فإن  الرغم من قصر  وعلى 
ووسائل  طرق  استخدام  أهمية  إلى  تشير  )مزيج(  فكلمة  املستخدم،  املصطلح  عمق 
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تنوع  أو  الصحة  في  املؤثرة  العوامل  على  بناًء  التعلم  عملية  في  ومتنوعة  متعددة 
هذه  أن  تعني  )مصممة(  وكلمة  التعلم.  عملية  فيها  تتم  التي  والسياقات  الثقافات 
األنشطة مخطط لها بشكل منظم وليست أنشطة متباعدة ومتفرقة أو عشوائية، بينما 
تشير كلمة )لتيسير( إلى دور أنشطة التثقيف الصحي في تشجيع وتمكني األفراد 
أن جميع  على  فتؤكد  )التطوعية(  كلمة  أما  بالصحة،  للتمتع  للوصول  واملجتمعات 
األنشطة تؤدَّى بدون قهر أو إجبار. وبهذا املعنى يقوم التثقيف الصحي برفع الوعي 
ولفت االنتباه وجذب االهتمام وتشجيع الناس واملجتمعات على املشاركة في أنشطة 

تعزيز الصحة. 

وقد عرَّفت منظمة الصحة العاملية التثقيف الصحي بأنه يشكل فرصاً متعمقة من 
أجل التعلم، تتضمن نوعاً من التواصل الذي يهدف إلى تحسني محو األمية الصحية، 
بما في ذلك تحسني املعرفة وتطوير املهارات الحياتية التي تفضي إلى صحة الفرد 
واملجتمع. وقد حددت اللجنة املشتركة املعنية بمصطلحات التعليم والترويج الصحي 
لعام 2001 م التعليم الصحي بأنه »مزيج من تجارب التعلم املخطط لها استناداً إلى 
النظريات السليمة التي توفر لألفراد واملجموعات واملجتمعات فرصة الحصول على 

املعلومات واملهارات الالزمة التخاذ قرارات صحية جيدة«.

التوعية الصحية 

التوعية لغة: هي »التفهيم والتوضيح«، التوعية الصحّية: هي »مجموعة األنشطة 
م للمواطنني املعلومات السليمة حول حمايتهم  واإلجراءات التعليمّية واإلعالمّية التي تقِدّ
ألنفسهم وأطفالهم من األمراض وتحذيرهم من املخاطر التي تهدد صحتهم وسالمتهم، 
وبالتالي تربية أفراد املجتمع على القيم الصحّية والسلوكيات املفيدة«. ويعرف الوعي 
باملسؤولية نحو  باملعلومات والحقائق الصحية وإحساسهم  الناس  بأنه »إملام  الصحي 
صحتهم وصحة غيرهم«، بينما تعرف الثقافة الصحية بأنها »تقديم املعلومات والحقائق 

الصحية التي ترتبط بالصحة واملرض لكافة الناس«.

تعزيز الصحة

يمتد معنى تعزيز الصحة ليشمل مجموعة واسعة من التدخالت السياسية والتنظيمية 
واملؤسسية واالجتماعية والبيئية بهدف تمكني أفراد املجتمع من زيادة الحفاظ على 
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صحتهم. ويُكمن تحسني نوعية الحياة من خالل منع األسباب الجذرية للمرض، وليس 
التركيز فقط على الوقاية والعالج.

الحكومية  اإلدارات  في جميع  السياسات  واضعي  من  الصحة  تعزيز  ويتطلب 
تدرس  أن  أنها يجب  يعني  الحكومة. وهذا  أساسياً في سياسة  الصحة خطاً  جعل 
التي  للسياسات  األولوية  وإعطاء  تتخذها،  التي  القرارات  في جميع  الصحية  اآلثار 
تحمي الناس وتقلل من إصابتهم باألمراض. ويجب أن تكون هذه السياسات مدعومة 
بقواعد وقوانني تنظم عمل القطاع الخاص بحيث تتماشى مع أهداف الصحة والسالمة 
املثال، من خالل فرض الضرائب على املنتجات غير الصحية  للمجتمع. على سبيل 
أو الضارة مثل، الكحول والتبغ واملنتجات الغذائية التي تحتوي على نسب عالية من 
امللح والسكريات والدهون مع تدابير لتعزيز التجارة في مجاالت أخرى، ومن خالل 
البنية  واستكمال  النقي  باملاء  القرى  إمداد  تدعم  التي  القومية  والخطط  التشريعات 
التحتية، وتدعم التحضر الصحي عن طريق إنشاء مدن صحية  والحد من تلوث الهواء 

واملياه، وفرض قوانني للسالمة مثل ارتداء أحزمة األمان والخوذ.... وغيرها.
وفي إطار االهتمام بتعزيز الصحة، وتحت رعاية املكتب اإلقليمي للشرق املتوسط  
األردنية  اململكة  عاصمة  عمان  في  صدر  1989م  عام  في  العاملية،  الصحة  ملنظمة 
باتباع أنماط الحياة اإلسالمية«. وقد نص  لتعزيز الصحة  »إعالن عمان  الهاشمية 
على تسعة بنود أساسية، أهمها أن الصحة نعمة من هلل، والصحة عنصر من عناصر 
لكل إنسان رصيدًا  أن  العناصر األخرى. كما نص على  بتوافر  إال  الحياة اليكتمل 
صحيًا، ينبغي له أن ينميه ليستمتع باملعافاة الكاملة ويأخذ من صحته ملرضه. كما 
شدد على أن لنمط الحياة الذي يتبعه اإلنسان أثرًا رئيسيًا على صحته وعافيته. وقد 
اإلسالمية  الحياة  أنماط  من  نمطاً   60 تحوي  بإعالن عمان  ملحقة  وثيقة  تم إصدار 

املعززة للصحة.

محو األمية الصحية
إن محو األمية الصحية هو درجة قدرة األفراد على الحصول على املعلومات 
والخدمات الصحية األساسية الالزمة التخاذ القرارات الصحية املناسبة ومعالجتها 

وفهمها، وبالتالي يساعد محو األمية الصحية على:
• التعامل مع نظام الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات. 	
• تبادل املعلومات الشخصية، مثل التاريخ الصحي، مع مقدمي الخدمات.	
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• االنخراط في الرعاية الذاتية وإدارة األمراض املزمنة.	
• فهم املفاهيم الرياضية مثل االحتماالت واملخاطر.	

املثـال،  الحسـاب. علـى سبيـل  مهـارات  أيضًا  الصحيـة  األميـة  ويشمـل محـو 
حسـاب الكوليستيرول ومستويات السكر في الدم، وجرعات األدوية. إن األشخاص 
الذين يعانون األمية الصحية، غالباً ما يفتقرون إلى املعرفة أو لديهم معلومات مضللة 
عن الجسم، وكذلك طبيعة وأسباب املرض. ويؤدي ذلك إلى عدم فهم العالقة بني عوامل 
نمط الحياة )مثل، النظام الغذائي وممارسة الرياضة( والنتائج الصحية املختلفة. ويعد 
والكتابة  القراءة  مهارات  ذوي  لألشخاص  حتى  الصحية ضرورياً  املعلومات  تقديم 
املتقدمة، فقد تكون مجاالت دراستهم بعيدة عن املوضوعات الصحية، كما أن العلوم 

الطبية تشهد تقدماً وتطوراً بصورة مستمرة.

ومن خالل هذا املنظور، يتجاوز محو األمية الصحية املفهوم املحدود للتثقيف 
لتعديل املعارف واالتجاهات  التواصل مع األفراد واملجموعات  يتم  ــ حيث  الصحي 
والسلـوك ــ ليمتـد ويشمـل العوامـل البيئيـة والسياسيـة واالجتماعيـة، وبالتالي تحقيق 
ليس فقط على  التأثير  إلى  الذي يهدف  املفهوم األكثر شموالً  التوعية الصحية وهو 
قرارات نمط الحياة الفردية، وإنما يثير أيضاً الوعي بمقومات الحياة الصحية ويشجع 
واملشاركة  التفاعل  ذلك  الغاية. ويستتبع  هذه  لتحقيق  والجماعية  الفردية  اإلجراءات 
والتحليل النقدي، مما يؤدي إلى املنافع الشخصية واالجتماعية من خالل تمكني العمل 
املجتمعي الفعال واملساهمة في تنمية رأس املال االجتماعي. ويعترف هذا النهج أيضاً 
بمسألة السلطة وكيفية تأثير عالقات القوة على الحصول على املعلومات واستخدامها. 
وفي هذا اإلطار، يجب أن يكون هناك تحالفات استراتيجية بني قطاع الصحة وقطاع 
وذلك  والدولي،  والوطني  املحلي  املستوى  على  صلة  ذات  أخرى  وقطاعات  التعليم 

لتحقيق أهداف محو األمية الصحية.

أهداف التوعية الصحية 
إن الغاية من التوعية الصحية هي تحسني الصحة على مستوى الفرد واملجتمع، 
ومحاولة تقليص فرص وقوع األمراض، واإلعاقات، والوفيات، وتحسني نوعية الحياة 
الرئيسية  األهداف  من خالل  العمل  يجب  الغاية  هذه  إلى  وللوصول  واملجتمع.  للفرد 

التالية:
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أوالً: نشر الوعي والثقافة الصحية 
أمراً  واملرض  الصحة  عن  الخاطئة  واملفاهيم  الجهل  حواجز  على  القضاء  ُيعد 
واملجتمع  للفرد  يمكن  بطريقة  الصحية  املعلومات  عرض  ذلك  ويستوجب  هامًا، 
الصحية  الرعاية  فرد مسؤوليته عن  إلى تحمل كل  ذلك  ويؤدي  استيعابها بسهولة، 
التثقيف  على  القائمون  يهتم  كما  الصحية.  الخدمة  مقدمي  على  االعتماد  من  أكثر 
وأنماط  السليمة  الصحية  بالعادات  املجتمع  أفراد  لتعريف  برامج  بتصميم  الصحي 
في  املشاركة  من  وتمكنهم  إيجابية  بصحة  التمتع  لهم  تضمن  التي  الجيدة  الحياة 
نمو وتطور املجتمع، كما تعرفهم بعوامل الخطر واملمارسات الضارة واألخطار التي 
تهدد الصحة، مما يساعد أفراد املجتمع على صون صحتهم وحمايتهم من األمراض 

السارية وغير السارية، كما تخلق بيئة اجتماعية مشجعة على السلوكيات الصحية.

ثانيًا: تغيير املفاهيم وبناء اتجاهات صحية إيجابية

ويتم ذلك عن طريق فهم األفكار والدوافع والقيم التي تؤدي إلى سلوكيات صحية 
قد تكون ضارة أو نافعة، ومن ثم يتم التعامل مع األفراد وتطبيق األساليب العلمية 
إلقناع األفراد بالتخلي عن األفكار واالتجاهات التي تؤثر سلباً على الصحة واالتجاه 

نحو تبني السلوكيات الصحية النافعة.

ثالثاً: تغيير أنماط السلوكيات الضارة بالصحة

وقد يمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق تحفيز أفراد املجتمع وتشجيعهم وحثهم 
وممارسة  الضارة  السلوكيات  عن  والتخلي  سلوكياتهم  بتغيير  القرار  اتخاذ  على 
السلوكيات الصحية السليمة. ويستلزم ذلك تحديد السلوكيات الضارة السائدة وتعليم 
األفراد املهارات الالزمة لتطبيق السلوكيات الصحية وتنمية الشعور بالثقة في النفس 
واإليمان بالقدرة على تحمل أعباء عملية التغيير. ويكُمن معيار النجاح في تحقيق هذا 
الهدف في االستمرارية وتبني السلوكيات الجديدة لتصبح عادة تؤدى بتلقائية ودون 
عناء.وتعرف العادة الصحية بأنها »ما يؤديه الفرد تلقائيًا بال تفكير أو شعور نتيجة 
الفرد عن  يؤديه  »ما  الصحي( هي  )السلوك  الصحية  املمارسة  أما  تكراره«.  كثرة 
قصد نابع من تمسكه بقيم معينة. ويمكن أن تتحول املمارسات الصحية السليمة إلى 

عادات تؤدى تلقائياً نتيجة كثرة التكرار«.
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مستويات التوعية الصحية
يمكن توصيف مستويات التوعية الصحية من خالل ثالثة مستويات أساسية كالتالي:

املستوى األول : تعزيز الصحة

ويتمثل هذا املستوى من خالل اآلتي:

- التوعية الصحية لعموم أفراد املجتمع

وتتلخص عناصر التوعية في هذا اإلطار فيما يلي:
• مـن 	 وخـلـوه  الغــذاء  وسـالمـة  واملـتــوازن  الصـحـي  )الـغــذاء  السليمة  التغذية 

امللوثات(.
• النظافة الشخصية واملحافظة على البيئة.	
• النشاط البدني والرياضة والعادات الصحية في النوم.	
• التعامل مع الضغوط واإلجهاد والوقاية من الحوادث )في املنزل أو الطريق(.	
• األدوية 	 استخدام  وسوء  التدخني  )مثل  بالصحة  الضارة  العادات  من  التحذير 

والتعرض للموجات الكهرومغناطيسية .... وغيرها(.
• التوعية بأهمية التطعيمات للوقاية من األمراض املعدية )السارية(.   	

- التوعية الصحية املوجهة للمجموعات املؤثرة واألكثر احتياجاً
• التوعية الصحية لألمهات في فترة الحمل والنفاس وفي فترة الرضاعة، تعريف 	

تعزيز  ومعرفة وسائل  والتربوية،  والنفسية  البدنية  األطفال  باحتياجات  األمهات 
النمو والتطور لألطفال في السنوات األولى من العمر.

• التوعية الصحية للمراهقني.	
• التوعية الصحية لكبار السن واملسنني.	

املستوى الثاني: تقليل عبء األمراض )الوقاية من األمراض والتعامل معها(

ويتمثل هذا املستوى من خالل اآلتي:

- التعرف املبكر على وجود األمراض

إن تعريف األفراد باألمراض الشائعة، وإعطاءهم املعلومات الكافية والواضحة 
للتعرف املبكر على األعراض املرضية التي قد تكون مؤشراً لوجود األمراض، يساعد 
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األفراد على التوجه لطلب الخدمات الطبية وهذا بدوره يؤدي إلى التشخيص املبكر 
لألمراض واملشكالت الصحية، ومن املعروف أن االكتشاف املبكر يساعد على تقليل 
تكلفة  وتقليل  املضاعفات  تقليل  يمكنه  كما  ممكناً،  العالج  يكون  حيث  املرض،  عبء 

املرض الجسدية والنفسية واالقتصادية.

- توعية املرضى بكيفية التعامل مع األمراض

حيث يقوم الطبيب املعالج ومقدمو الخدمة الطبية بتعريف املريض بكل مايتعلق 
املخالطني  وحماية  املضاعفات  من  والوقاية  الدورية  واملتابعة  العالج  وطرق  باملرض 
)في حالة األمراض املعدية أو السارية(. وكلما كانت طريقة التوعية مالئمة للمستوى 
التعليمـي والثقافـي للمريـض تحسـن االمتثـال للنصح الطبـي والطواعيـة إلرشـادات 

الطبيب بما يضمن تحقيق الهدف وتقليل عبء األمراض.

املستوى الثالث : التعايش مع األمراض املزمنة والتأهيل

إن األمراض املزمنة تالزم املريض طوال عمره واليمكن الشفاء التام منها، ولكن 
يمكن السيطرة عليها والتحكم فيها، حيث يمكن معالجة األعراض والتقليل من اآلثار 
السلبية للمرض صحياً ومهنياً واجتماعياً. ويكون دور التوعية الصحية في هذا اإلطار 

كاآلتي:

• وتنبيه 	 الطبي  للنصح  االمتثال  مداومة  على  التشجيع  للمريض:  الصحي  التأهيل 
املرضى ملالحظة التغيرات التي قد تطرأ على الحالة الصحية أو النفسية، وسرعة 

التوجه لطلب الخدمة أو املشورة الطبية .

• أو 	 املزاجية  الحالة  على  للمرض  السلبية  اآلثار  لتقليل  للمريض:  النفسي  التأهيل 
الدافعية والقدرة على التمتع بالحياة الصحية.

• مع 	 الصحيح  التعامل  في  األسرة  ملشاركة  ويهدف  واألسري:  االجتماعي  التأهيل 
املريض والتعرف على احتياجاته العالجية، وعالمات الخطر، مما يستدعي سرعة 
طلب املشورة الطبية وتبني السلوكيات األسرية التي تدعم املريـض وتيـسر عليه 
االلتزام بأنماط الحياة الصحية، ويكون ذلك ممكناً ويسيراً إذا كان جميع أفراد 

األسرة ملتزمني بالعادات الغذائية الصحية وأنماط الحياة الجيدة.



- 9 -

مدخل إلى التوعية الصحية

• التأهيل املهني والوظيفي: قد تتسبب بعض األمراض املزمنة في عدم قدرة املريض 	

أو نفسياً، لذا  على االستمرار في نفس العمل، وخاصة إذا كان شاقاً جسدياً 
أو  البدني  العبء  في  أقل  بمستوى  عمل  إلى  الوظيفة  أو  العمل  بتغيير  ينصح 

النفسي.

الشكل )1(: املوضوعات التي تتناولها التوعية الصحية.
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صحــة

البيئة

حـة
الص

نية
امله

مكافحة
ف

العن

مكافحة

ني
التدخ

واملخدرات

البدنيةواللياقةالرياضة

للفردالصحة العامة 



- 10 -

التوعية الصحية... دليل العاملني في مجال الرعاية الصحية

أماكن التوعية الصحية
يمكن أن تتم التوعية الصحية في كل األماكن التي يتواجد فيها اإلنسان، حيث 

تكون لها أنشطة علمية أو مهنية أو حتى ترفيهية، ومن أهم هذه األماكن :
• املدارس.	
• أماكن العمل. 	
• مراكز الرعاية الصحية.	
• املجتمع املحلي.	

التوعية الصحية في املدارس
من  انطالقاً  وذلك  الصحية  التوعية  عملية  في  األماكن  أهم  من  املدارس  تعد 
أن أطفال اليوم هم ركيزة مجتمع الغد، وأن أعداد املتعلمني في مراحل التعليم قبل 
الجامعي تشكل نسبة كبيرة من السكان، وتعد املدرسة مركز إشعاع تربوي يمكن 
توظيفه للتوعية الصحية من خالل دمج مفاهيم التثقيف الصحي في املناهج وحتى 

األنشطة التي يمارسها املتعلم.

التوعية الصحية في أماكن العمل
في الشركات أو املؤسسات أو أماكن العمل األخرى يقوم اختصاصيو التوعية 

الصحية بعدة مهام، منها:
• تنفيذ أو تنسيق املشورة املتعلقة باملوظفني، وتقديم الخدمات واألنشطة التثقيفية.	
• تقييم عوامل الخطر وإجراء الفحوص الطبية للموظفني. 	
• تصميم وتقييم البرامج املتعلقة بمراقبة الوزن وارتفاع ضغط الدم والتغذية.	
• العمل على تغيير سلوكيات العاملني ملنع تعاطي املخدرات و التوقف عن التدخني.	
• التشجيع على النشاط البدني واللياقة البدنية، والحد من اإلجهاد والضغوط.	
• مساعدة الشركات على االلتزام بقوانني الصحة والسالمة املهنية. 	

التوعية الصحية في مراكز الرعاية الصحية
فـي مراكـز الرعايـة الصحيـة، يقـوم اختصاصيو التوعية الصحية بمهـام متعددة 

منها: 
• تثقيف املرضى حول اإلجراءات الطبية والعمليات والخدمات والنظم العالجية. 	
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• خلق األنشطة والحوافز لتشجيع استخدام الخدمات من قبل املرضى املعرضني 	
ملخاطر عالية.

• تدريب املوظفني والتشـاور مـع مقدمـي الرعايـة الصحيـة حـول الحواجـز السلوكية 	
والثقافية أو االجتماعية التي تحول دون االمتثال للنصح الطبي.

• تعزيـز الرعايـة الذاتيـة للمرضــى وتحفيزهــم علــى تبنـي السلوكيــات الصحيــة 	
الصحيحة.

• تثقيف األفراد للمحافظة على صحتهم والحد من السلوكيات الخطرة. 	

التوعية الصحية في املجتمع املحلي
يساعد املتخصصون في التوعية الصحية املجتمع املحلي في تحديد احتياجاته، 
وتنفيذ  وضع  أجل  من  موارده  وتعبئة  املشكالت،  حل  على  قدراته  من  واالستفادة 
وتقييم االستراتيجيات الرامية إلى تحسني حالته الصحية. كما يعمل املتخصصون 
الحمالت  وتقييم  املوارد،  من  واالستفادة  االئتالفات  بناء  على  الصحي  التثقيف  في 

الصحية من خالل اإلعالم الجماهيري.
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الفصل الثاني
التثقيف الصحي

يهدف هذا الفصل إلى: 
• التعّرف على عناصر التثقيف الصحي.	
• التعّرف على طـرق التثقيف الصحي املباشر وغير املباشر. 	
• التعّرف على املشورة الصحية ومميزاتها .	
• تحديد قواعد املشورة الصحية.	
• التعّرف على خصائص املشورة الصحية مع الفئات املختلفة.	
• التعّرف على قواعد التثقيف الصحي للمجموعات الكبيرة والصغيرة.	
• وضع قائمة بمواد التثقيف الصحي غير املباشر.	
• املقارنة بني امللصق والعرض املرئي للمعلومات الكمّية.	
• التعّرف على كيفية دمج استراتيجيات تغيير السلوك في املطويات والكتيبات.	
• التعّرف على مميزات الوسائل السمعية والبصرية في التثقيف الصحي.	

تعليم األفراد  املعلومات الصحية بهدف  التثقيف الصحي هو عملية نشر  إن 
ويعتمد  عليها.  املحافظة  أو  الصحة  تعزيز  إلى  تؤدي  بطريقة  التصرف  واملجموعات 
تحقيق أهداف التثقيف الصحي على استخدام الطرق املختلفة مثل : املحاضرات أو 
مناقشات املجموعات أو الندوات أو امللصقات أو استخدام العروض اإليضاحية وما 
إلى ذلك. إن كل نمط من أنماط التثقيف الصحي له مزاياه وعيوبه، باإلضافة إلى مجاله 
الخاص من الفعالية. وباإلضافة إلى ذلك، عند اختيار طرق التثقيف الصحي البد من 
اختيار الطرق املالئمة للتغلب على حواجز االتصال النفسية والبيئية والثقافية التي 
يجب أن تراعى بشكل خاص في املجموعات املختلفة من الناس اعتماداً على العمر 

والجنس والتأهيل التعليمي وطبيعة العمل. 
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عناصر عملية التثقيف الصحي

أواًل : املُرِسل )املُثِقف الصحي(
ُيعـد املرسـل أسـاس عمليـة التثقيـف الصحـي، حيـث يضـع األهداف والخطط 
وينفذها، ولذلك يجب أن تتوافر لدى القائم بالتثقيف الصحي الصفات اآلتية، حيث 

يكون:
• ملماً باملعلومات الصحيحة والحديثة فيما يتعلق بموضوع التثقيف.	
• متمكناً من مهارات التواصل والتأثير اإليجابي في املتلقني.	
• قادراً على تبسيط املعلومات لتناسب املتلقي حيث املستوى العلمي والثقافي.	
• باستطاعته استخدام وسائل متنوعة لتوصيل املعلومات وإقناع املتلقني.	
• بوسعه تحـفيـز وتنشيـط املتلقني لالسـتفـادة مـن موضوعـات التثقيف.   	
• قادراً على مراعاة العادات واملعتقدات وعدم التعارض معها.	
• قدوة للمتلقني، أي أنه يجب أن يلتزم بما ُيطلب من املتلقني االلتزام به.	

ثانيًا : املستقِبل )الجمهور، أفراد أو مجموعات(
وُيقَصد بالجمهور املستفيدون من عملية التثقيف الصحي، ومن الجدير بالذكر 
أن تحديد صفات وخصائص الجمهور من أهم عناصر التثقيف الصحي التي يعتمد 
عليهم،  التأثير  في  فعالية  األكثر  والطرق  الصحية  الرسالة  ومستوى  أسلوب  عليها 
تتضمن تلك الخصائص الفئة العمرية والجنس والحالة االجتماعية ومستوى التعليم، 
باإلضافة إلى مستوى معرفتهم الصحية وأفكارهم ومعتقداتهم عن موضوعات التثقيف 
والتوعية الصحية ومواقفهم أو اتجهاتهم وسلوكياتهم التي تؤثر بشكل مباشر أو غير 

مباشر على الصحة.

ثالثًا : الرسالة )املحتوى املعرفي( 
أي ماتحتويه الرسالة من معلومات أو نصائح، ويجب أن تتوفر في الرسالة عدة 

خصائص، منها :
• أن تكون واضحة وبسيطة وال تحتوي على مصطلحات معقدة. 	
• أن تكون مالئمة للمستوى املعرفي والتعليمي للجمهور املستهَدف.	
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• أن تكون صحيحة علمياً و مواكبة للدراسات واألبحاث الحديثة.	
• أن تركز على اإلجراءات العملية التي يجب أن يقوم بها الجمهور املستهَدف.	
• أن تحتوي على هدف محدد مع التركيز عليه، بحيث ال يربك الجمهور املستهَدف.   	
• أن تلبي احتياجاً حقيقياً، وتراعي الثقافة، وتحترم خصوصية الجمهور املستهَدف. 	

طريقة عرض الرسالة 

يمكـن عرض الرسالة بشكـل مباشـر، أو غيـر مباشــر عـن طريق وسائل اإلعالم 
واملطبوعات وغيرها.

التغـذيــة الـراجعـــة

ويقصد بها التقييم التلقائي واملستمر لرد فعل املستقبل، لتقييم مدى التفاعل 
واالستجابة للرسالة املراد تمكني الجمهور منها.

مسؤوليات اختصاصي التثقيف الصحي
تنقسم مسؤوليات اختصاصي التثقيف الصحي إلى اآلتي:

ــ تقييم احتياجات األفراد واملجموعات واملجتمع للتثقيف الصحي

• تحديد املشكالت الصحية وأسبابها املباشرة وغير املباشرة.	
• تحديد املوارد املجتمعية املساندة للتوعية الصحية.	
• تحديـد وسائـل تمكني املجتمـع وتشجيـع أفـراده ومؤسساتـه علـى املشاركـة فـي 	

تحديد املشكالت ووضع الحلول لها.
• تحليل البيانات واستنتاج املعلومات املتعلقة باملشكالت الصحية واملعوقات والفرص 	

املتاحة للحلول.

ــ التخطيط للبرامج أو املشروعات أو التدخالت التثقيفية

• وضع الغايات واألهداف استجابة لالحتياجات املحددة سلفاً.	
• وضع مقترحات للحلول والتدخالت املطلوبة، واختيار أفضلها.	
• اختيار أفضل الحلول بناًء على مدى الفاعلية مع حسن استخدام املوارد املتاحة. 	
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ــ تطبيق وتنفيذ البرامج والتدخالت التثقيفية
• اختيار الجمهور املستهدف ذي األولوية.	
• إعداد طرق ووسائل متنوعة للتثقيف.	
• االستفادة من جميع املوارد املجتمعية لتطبيق البرامج.	

ــ إدارة البرامج أو املشروعات أو التدخالت التثقيفية
• إدارة املوارد بشكل فعال.	
• رصد املشكالت واملعوقات إلتمام العمل التثقيفي.	
• التعامل مع املعوقات، وحل املشكالت حال ظهورها لضمان نجاح العمل التثقيفي.	
• تقييم البرامج أو املشروعات أو التدخالت التثقيفية.	
• وضع ومتابعة مؤشرات قياس النجاح واإلنجاز.	
• استخدام املؤشرات لتحسني األداء.	
• العمل كمورد رئيسي للتثقيف الصحي.	
• تقديم خدمات واستشارات للمؤسسات والجهات املهتمة.	
• كدعاة 	 والعمل  الصحي  التثقيف  مجال  في  للعمل  كوادر جديدة  وتأهيل  تدريب 

للتثقيف الصحي.
• التواصل مع صناع القرار والسياسيني، وعرض البرامج التثقيفية للحصول على 	

الدعم السياسي واملالي.
• الصحي 	 التثقيف  جهود  تخدم  تشريعات  أو  وقرارات  قوانني  إصدار  اقتراح 

وتساهم في تعزيز الصحة. 

طرق التثقيف الصحي
بصفة عامة تقسم طرق التثقيف الصحي إلى قسمني :

التثقيف الصحي املباشر، حيث يكون املثقف واملتلقي في نفس املكان.  األول : 
وقد يكون املتلقـي شخصـاً واحـداً، كما هو الحال في جلسات املشورة، أو يكون عدد 
التثقيف الصحي  املتلقني صغيراً ال يزيد عن 12 فرداً، كما هو الحال في جلسات 
للمجموعات الصغيرة. وقد يكون املتلقون جمهوراً كبيراً، كما هو الحال في املحاضرات 

أو الندوات.
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التثقيف الصحي غير املباشر، حيث اليتواجد املثِقف واملتلقي في نفس  اآلخر : 
املكان، ولكن تصل الرسالة عن طريق وسائل متعددة مثل املطبوعات وامللصقات أو 

األفالم التعليمية أو وسائل التواصل الحديثة. 

التثقيف الصحي املباشر
بالخدمات  املنتفعني  مع  الحديث  طريق  عن  املباشر  الصحي  التثقيف  يكون 
أماكن  أو  تجمعاتهم،  أو  تواجدهم،  أماكن  في  املستهدف  الجمهور  مع  أو  الصحية، 
العمل أو التعليم. ويعد الحديث شكاًل مرنًا جداً من أشكال التواصل. ويمكن إجراء 
ضبط  ويمكن  الناس،  من  مجموعة  أو  عائلة  مع  أو  واحد،  شخص  مع  محادثات 
الرسالة الصحية  لتتناسب مع احتياجات تلك املجموعة. ومن األمثلة على ذلك، نقل 
منع  لوسائل  استخدامهن  بشأن  الشابات  األمهات  من  مجموعة  إلى  رسالة صحية 
وآثار  فوائد  عن  معلومات  تتضمن  أن  يمكن  الرسمية  غير  املحادثات  الحمل. وحتى 
استخدام وسائل منع الحمل. وقد تكون أفضل طريقة لتوصيل الرسالة الصحية في 
حاالت معينة هي استخدام املحادثات الصحية. وغالباً ما يكون الحديث هو الطريقة 
األكثر طبيعية للتواصل مع الناس لتبادل املعرفة والحقائق الصحية. ومن املفيد إذا تم 
دمج الحديث الصحي مع وسائل أخرى، وخاصة الوسائل البصرية، مثل امللصقات 
من خالل  املحلي  باملجتمع  الحديث  ربط  يمكن  والبصرية. أيضاً  السمعية  املواد  أو 

استخدام األمثال والقصص املحلية التي تحمل رسالة صحية إيجابية. 

التثقيف الصحي الفردي )املشورة الصحية(
تعريف املشورة الصحية

إن املشورة الصحية هي عملية تمكن املنتفعني بالخدمة الصحية من اتخاذ قرارات 
مستنيرة مبنية على الفهم وحسن التقدير. وُيعد تقديم املشورة جزءاً رئيسياً من الخدمة 
الصحية في مراكز الرعاية الصحية األساسية، كما تقدم املشورة في مختلف مستويات 

الرعاية الصحية تطبيقاً ملبدأ الرعاية الصحية التي تركز على املنتفع أو املريض.

وهناك عدة أشكال للمشورة  طبقاً الحتياج متلقي الخدمة أو املريض، وعلى الرغم 
من أن مصطلح االستشارة يعني إعطاء املشورة والتوجيه، فإن الهدف األساسي من 
جلسات املشورة يكُمن في مساعدة املنتفع )املريض( للوصول إلى قناعات وقرارات 
تحسن من حالته الصحية وتساعده على التخلص من السلوكيات الضارة أو الخطرة، 
ولتحقيق أفضل النتائج، يتم استخدام مجموعة واسعة من التقنيات ملساعدة املنتفع. 



- 18 -

التوعية الصحية... دليل العاملني في مجال الرعاية الصحية

بهدف  دراسة  أجريت  األولية  الرعاية  مجال  في  السلوكية  املشورة  تدخالت  ولتقييم 
املراجعة املنهجية للتدخالت املتعلقة بالسلوك لتحديد ما إذا كانت هذه التدخالت التي 
تعالج السلوكيات الفردية تحسن النتائج الصحية. وقد أوضحت الدراسة وجود عدة 
نماذج يمكن تطبيقها لتقديم املشورة، على سبيل املثال، نماذج املشورة لإلقالع عن 

التدخني.  

مميزات املشورة الصحية

• وتتميز 	 فهم مشكالتهم،  على  الخدمة(  )متلقي  األفراد  املشورة  تشجع جلسات 
جلسات املشورة بإتاحة الفرصة ملتلقي الخدمة لفهم أعمق للمشكلة وأسبابها من 
خالل التواصل املباشر مع مقدم املشورة الصحية )االستشاري( الذي يحرص 
على االستماع للمنتفع واإلجابة على األسئلة، وتوضيح الغامض، وتعريف املنتفع 

بالتفاصيل الدقيقة، وكيفية التغلب على املشكالت، وتعليم بعض املهارات.
• تساند متلقي الخدمة للوصول إلى قرار سليم يطبق فيه السلوك الصحي. 	
• املشـورة ال تعنـي اإلكـراه أو إسـداء النصـح املباشـر، بـل من خاللها قد يصل 	

متلقي الخدمة إلى القرار من تلقاء نفسه، مما يساعد على تبني هذا القرار وااللتزام 
به.

قواعــد املشـــورة الصحيـــة

إقامة عالقة ودية مع املنتفع 

وتتمثل في بناء الثقة بني االستشاري واملنتفع من خالل إظهار االهتمام باملنتفع 
والحرص على راحته ورعاية مصالحه الصحية واالجتماعية. حيث إن الناس يكونون 

أكثـر استعداداً للتحدث عن مشكالتهم مع الذين يثقون بهم.  

التعرف على االحتياجات

يحاول مقدم املشورة فهم املشكلة كما يراها املنتفع نفسه وذلك من خالل توجيه أسئلة 
مفتوحة واستخدام أسلوب التعليقات الحرة، وواجبه هو اإلصغاء ملحدثه، واستخالص 
مايعرفه املريض وما يتعلق بالعوامل التي تؤثر على مواقفه أو مخاوفه أو خبراته فيما 

يتعلق باملشكلة أو القرار الذي يريد اتخاذه.



- 19 -

التثقيف الصحي

التفهــم أو التقبــل

على االستشاري أن يكون قادراً على املشاركة العقالنية بالتفهم والتقبل ملشاعر 
إذا  ألنه  والعطف(  األسى  )أي  الوجدانية  املشاركة  يقع في خطأ  أال  ويجب  املنتفع، 
شارك املنتفع وجدانياً، فسيكون من الصعب عليه مساعدته للوصول لحل مشكلته، 

حيث إن املشاركة العقالنية تساعد االستشاري على القيام بمهمته. 

املشــاركـــة 

على االستشاري أال يقترح الحل أو يحاول إقناع املنتفع بتقبل نصيحة محددة، 
بل يساعد املنتفع ليصل للحل بنفسه، فقد تكون النصيحة من وجهة نظر االستشاري 
أو  العمل  ظروف  أو  األسرية  املريض  ظروف  تكون  بينما  للمنتفع،  وصالحة  جيدة 
الظروف املادية ال تسمح بااللتزام بهذه النصيحة . لذا يجب مساعدة املنتفع للوصول 
للحل أو القرار بنفسه من خالل املناقشة واإلصغاء وتشجيع املنتفع على التفكير في 

كل األمور التي من شأنها أن تؤثر على املشكلة.

كتمان األسرار )السريَّة(

يعرض املنتفع املشكالت الشخصية في جلسات املشورة، وقد يتطرق إلى أمور 
شخصية شديدة الخصوصية والحساسية، وقـد تكـون هـذه املعلومات هامـة ملعرفة 
أسباب املشكلة الصحية أو معوقات االلتزام بالسلوك الصحي والقرار السليم. وعلى 
املشاور أن يحرص حرصاً تاماً على عدم إفشاء هذه األسرار أو اطالع أي من أقارب 
املريض أو أصدقائه على هذه األمور التي قد تسبب له حرجاً أو تسيء إليه ومن ناحية 

أخرى، قد يفقد املنتفع ثقته باالستشاري وتنتهي العالقة بينهما.

إعطاء املعلومات الصحية/ الطبية السليمة 

على الرغم من أن االستشاري ال يعطي للمنتفعني نصيحة مباشرة، فإن دوره في 
إعطاء املعلومات التي تتعلق بالصحة في غاية األهمية، حيث إنه يقوم بتبسيط الحقائق 
يبني  التي  املعلومات  لهذه  املنتفع  واستيعاب  فهم  تضمن  بطريقة  الطبية  الصحية/ 
باملعلومات  عليها املنتفع قراراته واختياراته. ولذلك يجب أن يكون االستشاري ملماً 
الصحية بشكل جيد، وتكون هذه املعلومات حديثة ومبسطة، ويكون قادراً على توصيلها 
للمنتفعني، كما يجب أن يكون على دراية بالبدائل املتاحة والحلول العلمية للمشكالت 

التي يعانيها املنتفع.
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وضع خطة للعمل مع املنتفع

على االستشاري أن يصل مع املنتفع إلى وضع خطة لتعديل السلوك أو حل 
املشكلة أو تبني إرشادات العالج، ولهذه الخطة هدف محدد )يحدده املنتفع بمساعدة 
الصعوبات  على  للتغلب  طريقة  ويضع  إلنجازه،  زمنية  فترة  له  ويضع  االستشاري( 

املتوقعة وأسلوباً للمتابعة الذاتية.

التأكد من فهم )استيعاب( املنتفع

من املهم جداً أن يتأكد االستشاري أن املنتفع قد استوعب املعلومات التي وردت 
في املقابلة، وأنه قد أدرك الخطوات التي سيقوم بها لحل املشكلة التي كان التشاور 
ألجلها، وأن املنتفع قد تعلم املهارات التي كان يحتاجها. وإلنجاز هذه القاعدة يقوم 
االستشاري بسؤاله مباشرة عن املعلومة أو املهارة أو اإلجراء الذي سيقوم به تطبيقاً 

ملا استفاد به من جلسة املشورة. 

املشورة مع الفئات املختلفة

املشـورة مـع العائـالت

في بعض األحيان يلزم اشتراك العائلة كلها في حل املشكلة الصحية، فكل عضو 
من أعضاء العائلة له دور في التعامل مع الحالة الصحية كما يلي: 

• األب: مسؤول عن كيفية اإلنفاق على الصحة. 	

• األم: اختيار األغذيه وااللتزام بالعادات الصحية. 	

• األخوة/األخوات: دعم األخوة ومعاونتهم.	

• الجدود: أحياناً لهم نفوذهم في محافظة العائلة على العادات املتوارثة.	

املشــورة مــع األطفـــال

عندما تكون املشورة مطلوبة لحل مشكلة األطفال سواًء في املدرسة أو املجتمع 
عندما يكون األطفال في سن تسمح بالتشاور معهم يجب مراعاة التالي:

• يتم الحديث مع الطفل على انفراد بعد الحصول على املعلومات األساسية من األم 	
ثم يطلب منها بطريقة مهذبة االنتظار بالخارج.
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• في وجود األم قد ال يستطيع االستشاري الحصول على معلومات من الطفل أو 	
يخشى الطفل من الحديث أمام الوالدين.                   

• على االستشاري أن يبني لألبوين أن الطفل قد يتحدث بمزيد من الحرية عندما 	
ال يوجد آخرون. 

• يبدأ االستشاري مع الطفل بالحديث عن أشياء تهمه واأللعاب املفضلة لديه. 	
• مثلما 	 إليه بحرية،  يتحدث  يقوله سر حتى  ما  أن كل  الطفل  ُيعرِّف االستشاري 

يحدث ضمن قواعد املشورة مع الكبار. 

التثقيف الصحي للمجموعات الكبيرة )املحاضرة(
تمثل املحاضرة نموذجاً منظماً للحديث مع املجموعات بشكل مخطط له.

إعـــــداد املحــــاضـــرة 

عند اإلعداد للمحاضرة هناك العديد من األشياء التي يجب مراعاتها وتتمثل كاآلتي:
• التعـرف على املجموعـة: يجب معرفة مواصفات املجمـوعة واحتياجاتها ومصالحها 	

واكتشاف أية مجموعات نشطة في املوقع أو املجتمع الذي يتم العمل فيه.
• تحديد املوضوع املناسب: يجب أن يكون املوضوع حول قضية واحدة أو موضوع 	

بسيط. علی سبیل املثال، علی الرغم من أن السكان املحلیین بحاجة إلی املساعدة 
بشأن التغذیة، فإن هذا كموضوع واحد كبیر جداً ملعالجته في جلسة واحدة. لذلك 
الفطام،  وأطعمة  الطبيعية،  الرضاعة  مثل  بسيطة  مواضيع  إلى  تقسيمه  ينبغي 

والوجبات الغذائية املتوازنة، أو االحتياجات الغذائية لكبار السن.
• التأكد دائمًا من الحصول على معلومات صحيحة ومحدثة: وذلك بواسطة البحث 	

تدعم  أن  يمكن  متاحة  منشورات  هناك  تكون  الحديثة. وقد  للمعلومات  عن مصادر 
الرسائل الصحية.

• إعداد قائمة النقاط التي سـوف يدور حولها الحـوار: يجب إعـداد عـدد قليـل فقـط 	
مـن النقاط الرئيسية والتأكد من أنها واضحة.

• كتابة ما سيقال : يجب التفكير جيدًا فيما يتضمنه الحديث، مثل الدقة في اختيار 	
األمثال والقصص املحلية للتأكيد على النقاط التي تشمل رسائل صحية إيجابية.
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• إعداد املساعدات البصرية : وهي وسيلة جيدة للفت انتباه الناس وجعل الرسائل 	
أسهل في الفهم، فامللصقات والصور التي يتم اختيارها بشكل جيد والتي تحمل 

رسائل صحية مهمة ستساعد الناس على التعلم.
• التدريب على الحديث مسبقًا : يجب أن يشمل ذلك التمرين على القصص وإظهار 	

امللصقات والصور.
• دقيقة. مع 	  )30-20( من  الوقت  يستغرق  أن  يجب  الالزم :  الوقت  مقدار  تحديد 

الحديث  كان  واملناقشات. فإذا  لألسئلة  أكثر  أو  أخرى  دقيقة   15 ملدة  السماح 
طوياًل جداً سيشعر الناس بامللل ومن ثم يفقدون االهتمام.

نقـاط القـوة فـي املحاضـرة

تشمل نقاط القوة إيصال الرسالة الصحية لعدد كبير من الناس في وقت واحد 
وبمجهود محدود نسبياً.

نقـاط الضعـف فـي املحاضـرة

حيث يكون الحديث في املحاضرة من طرف واحد، وال توجد وسيلة لقياس فهم 
على  يقتصر  الحالة  هذه  في  املحاضرة  تأثير  أن  كما  التثقيفي.  للمحتوى  الجمهور 
توصيل املعلومات الصحية، ولكن تأثيرها على االتجاهات السلوكية الصحية محدود 

إلى حد كبير .

التثقيف الصحي للمجموعات الصغيرة )جماعات املناقشة(
إن استخدام األسلوب الجماعي في التثقيف الصحي له عدة مميزات منها: 

• توفير الدعم والتشجيع للمشاركني، حيث يتعزز السلوك الصحي للمحافظة على 	
العادات الصحية.

• األسلوب الجماعي يسمح بتبادل الخبرات واملهارات السابقة، حيث يتعلم بعضهم 	
من بعض. 

• ـِن النـاس من تجميع إمكانيات األعضاء لتنفيذ مشروعات 	 العمـل في جماعـة يمّك
تحسن من البيئة. 

حجـــم الجماعــــة
• التي 	 الصغيرة  املجموعة  املشاركة هو  النوع من  لهذا  للجماعة  أنسب حجم  إن 

تتألف من ستة إلى ثمانية أفراد. 
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• يستفاد من هذه الطريقة لحل املشكالت الصحية الخاصة، حيث ال يرغب الناس 	
بالحديث عن مشكالتهم أمام جماعات كبيرة. 

• العدد املحدود يسمح لكل شخص بفرصة التحدث، إذا ُتعد املناقشة حافزًا لبناء 	
الثقة بني األفراد.

جماعة املناقشــة

تتشكل الجماعة من أشخاص لهم اهتمامات متشابهة مثل: 
• جماعة من املدخنني الذين يريدون اإلقالع عن التدخني. 	
• مجموعة من اآلباء واألمهات لديهم أطفال يعانون التوحد. 	
• مجموعة من مرضى داء السكري. 	

مكــان املناقشــة

تعقد املناقشة في مكان مناسب من حيث السعة والخصوصية والبعد عن الضوضاء 
أو املشتتات. 

كيفية إدارة جلسة املناقشة 
• مساعدة أفراد املجموعة على التعرف على بعضهم البعض وإزالة الحرج. 	
• على امليسر )من يدير الجلسة( أن يشجع أفراد املجموعة على التحدث، ويجب أن 	

يقتصر دور امليسر على توجيه الحديث وتلخيص نتائج املناقشة. 
• افتتاح الجلسة بأسئلة عامة )مايعرفه أفراد املجموعة عن املشكلة أو املرض الذي 	

لديهم(.
• استخدام األسئلة التي تحث على املشاركة )أسئلة املشاركني(.	
• إذا طرح أحد الحضور أسئلة يترك امليسر فرصة لبعض أفراد املجموعة ليردون 	

على سؤاله، وقد يقوم امليسر بتصحيح املعلومات أو تعديل مسار املشاركة. 
• تشجيع جميع األفراد على املشاركة، وإذا ظل أحدهم جالسًا فيجب سؤاله بشكل 	

مباشر، وإذا لم يتفاعل ينبغي عدم إجباره على الحديث، ولكن يجب الحديث معه 
على انفراد بعد الجلسة ملعرفة سبب صمته. 

• تنظيم الحديث وعدم السماح باحتكار واحد أو اثنني من األفراد املشاركني في 	
النقاش، مع ضرورة استخدام وسائل تنظيم الحديث. 
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• مـن ساعـة 	 املناسـب  الوقـت  ويكـون  بـه،  االلتـزام  مـع ضـرورة  الـوقـت  تحـديـد 
ونصف إلى ساعتني. 

• التحقق من رضى املشاركني عن سير الجلسة وتحفيزهم لتوفير اقتراحات لتحسني 	
االستفادة من الجلسات. 

• ترتيب الجلسة/ الجلسات القادمة والتأكد من رضى الحضور عن موعد الجلسة 	
القادمة. 

مهارات  على  التدريب  امليسر  على  يجب  املجموعة  إدارة  في  الفاعلية  ولزيادة 
التعامل مع الشخصيات املختلفة، وفيما يلي نماذج للشخصيات التي يمكن أن تعطل 

املجموعات من خالل عدة أنواع من السلوك وكيفية التعامل معها:
• الشخصية املسيطرة: ُتريد احتكار الحديث ... يجب على امليسر استكشاف أفكار 	

صاحب الشخصية، وترك املجموعة تقرر قيمتها، مع استخدام مهارات التواصل 
لتحجيم مشاركته بلباقة وبدون إحراج له.

• الشخصية اإليجابية: تقدم أفكارًا جيدة وخبرات مفيدة ... يجب تشجيعه بشكل 	
متكرر على تقديم األفكار، واستخدامها للبناء عليها في املناقشة.

• الشخصية الثرثارة: ُترِكز علی التفاصیل الصغیرة ... يجب إظهار االحترام ألرائه 	
مع تذكيره بالهدف واملدة املحددة للمناقشة.

• الشخصية املنطوية: ال ُتشاِرك في الحديث... يجب طرح أسئلة سهلة عليه، وأيضًا 	
التقدير والثناء عليه لرفع قدر ثقته في نفسه وتشجيعه على املشاركة.

• الشخصية القلقة: ُتظهر الرغبة في إنهاء املناقشة... يجب التنويه له على ضرورة 	
التركيز على املوضوع الذي وافقت عليه املجموعة، وتذكيره باالستفادة املباشرة 

له شخصياً.

التثقيف الصحي باالستعانة بالعروض التوضيحية

يعتمد هذا النوع من التثقيف الصحي على التعلم من خالل املالحظة. هناك فرق 
بني معرفة كيفية القيام بشيء ما وبالفعل القدرة على القيام به. إن الهدف من العروض 
التوضيحية هو مساعدة املتعلمني على أن يكونوا قادرين على القيام باملهارات بأنفسهم، 

وليس فقط معرفة كيفية القيام بها. وهناك أربع خطوات للعروض التوضيحية:
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• شرح األفكار واملهارات املطلوب تعلمها. 	

• تنفيذ املهارات أمام املشاركني. 	

• الشرح خطوة خطوة و تقديم تفسير للترتيب وطريقة التنفيذ.	

• الطلب من شخص واحد تكرار املهارة وإعطاء الجميع فرصة للقيام بذلك.	

ويجب أن يكون مقدم الخدمة قادراً على إيجاد طرق لجعل العروض التوضيحية 
املـتعلقة بالصحة وسيلـة ممتعـة لتبـادل املهارات واملعرفة. وعلى الرغم من أن جلسات 
العروض التوضيحيـة تركز عادة على املمارسة، فإنهـا تنطـوي أيـضاً على التدريس 

النظري.

مالحظــات هامــة:

• يتذكر الشخص 20% مما يسمعه.	

• يتذكر الشخص 50% مما يسمع ويرى.	

• يتذكر الشخص 90% مما يقوم به ــ ومع التكرار يتذكر ما يقرب من 100% مما 	
يقوم به.

التثقيف الصحي عن طريق لعب األدوار 

في لعب األدوار، يأخذ بعض املشاركني أدوار أشخاص آخرين ويتصرفون وفقاً 
لذلك. إن لعب األدوار عادة ما يكون عفوياً ويمثل مواقف من الحياة الحقيقية، حيث 
يستطيع املشاركون املشاهدة والتعلم من خالل رؤية ومناقشة كيف يمكن للفرد أن 
يتصرف في حاالت معينة. وفي هذه الحالة يحدث التعلم من خالل تجربة نشطة. وهي 

تستخدم املواقف التي يرجح أن يجد أفراد املجموعة أنفسهم فيها خالل حياتهم.

ُيعطى املشاركون دوراً أو شخصية ويتعني عليهم التفكير والتحدث فوراً دون 
تخطيط مفصل، ألنه ال يوجد عادة أي نص. ويتطوعون لتمثيل الدور بطريقة طبيعية، 
في حني أن اآلخرين يشاهدون بعناية ويمكن أن تقدم اقتراحات للمشاهدين باملشاركة 
في اللعب. إن الغرض من لعب األدوار هو أن يتمكن الناس من فهم أفضل ملشكالتهم 
والسلوك املرتبط بها. على سبيل املثال، يمكنهم استكشاف سبل تحسني العالقات مع 
التعاطف مع وجهات نظرهم. كما يمكن أن  اآلخرين والحصول على دعمهم وأيضاً 
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ُيعطي أفراد املجموعة الخبرات في مجال التواصل والتخطيط وصنع القرار. باإلضافة 
إلى توفير الفرصة للمشاركني إلعادة تقييم قيمهم ومواقفهم.

مـالحظـــات هـامـــة :

• لعب األدوار عادة ما يتم في مجموعات صغيرة.	
• يؤدى لعب األدوار بشكل أفضل عندما يعرف األفراد بعضهم البعض.	
• ال يجب الطلب من األفراد أن يؤدوا دوراً قد يحرجهم.	
• ينطوي لعب األدوار على بعض مخاطر سوء الفهم، ألن أفراد املجموعة قد يفسرون 	

األمور بشكل مختلف.

التثقيف الصحي عبر التمثيل املسرحي )الدراما( 
ُتعد الدراما طريقة قيمة جداً يمكن استخدامها ملناقشة املوضوعات التي تشارك 
األساسية  األفكار  نقل  خاللها  من  واالجتماعية. ويمكن  الشخصية  العالقات  فيها 
واملشاعر واملعتقدات والقيم حول الصحة إلى األشخاص من مختلف األعمار والتعليم 
والخبرة. وُتعد أيضاً وسيلة تعليمية مناسبة لألشخاص الذين ال يستطيعون القراءة، 
ألنها غالباً ما تتضمن عروضاً بصرية. ومع ذلك فإن إعداد وممارسة الدراما قد يكلف 

الوقت واملال. تتضمن املبادئ العامة في الدراما ما يلي:
• الحفاظ على النص بسيطاً وواضحاً.	
• مراعاة العادات االجتماعية والثقافية للمجتمع الذي ُتَقدم فيه الدراما.	
• تحديد مكان ووقت مناسب لعرض الدراما. 	
• التقديم للعرض في البداية لتوضيح الهدف من املوضوع وإعطاء أسباب الدراما.	
• تشجيع الحضور على التعليق واملناقشات بعد انتهاء العرض الدرامي.	

التثقيف الصحي باالستعانة بالتمثيل بعروض الُدمى  
املعلومات  وإيصال  الصحية  العادات  األطفال  لتعليم  العروض  هذه  تستخدم 
الصحية بطريقة مشوقة وجذابة، وتصلح هذه الطريقة لألطفال في سن الروضة وحتى 
مرحلة الطفولة املتوسطة )6-8 سنوات(. وُتعـد الدمـى وسيلـة مبتكرة وممتعة لتوفير 
من  متنوعة  مجموعة  حـول  األطفال  لتثقيف  الدمى  تستخدم  الصحية. وقد  املعلومات 
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املوضوعات مثل اإلسعافات األولية، والنظافة، والتغذية الصحية، وتتميز عروض الدمى 
بالقدرة على توليد الحماس وتشجيع الحوار حول النظام الغذائي والنشاط البدني. إن 
استخدام هذه الطريقة في التوعية الصحية في السن املبكرة يحدث تغييراً في عمليات 

التفكير والسلوكيات لألطفال ويمتد مع الطفل في مراحل عمره املختلفة.

التثقيف الصحي باستخدام اللعب أثناء التعلم
فعالة  طريقة  يمثل  التعليمية  االستراتيجية  من  كجزء  األلعاب  استخدام  إن 
ومبتكرة، وفي السنوات األخيرة، كان هناك اهتمام متزايد الستخدام األلعاب كأدوات 
تعزيز  في  التدريبية  املنهجيات  هذه  فعالية  تبني  الدراسات  من  العديد  وفي  للتعلم، 
اكتساب املعرفة واملهارات، سواًء بالنسبة لألطفال أو الكبار في عدة مجاالت. وقد زاد 

استخدام اللعب مؤخرًا في التثقيف الصحي وتعزيز الصحة. 
وتساعد األلعاب في تقوية املالحظة وتحفيز التفكير واكتساب املعرفة أو املهارة 
التعلم.  في  املتعة  مبدأ  تطبيق  مع  والصواب،  الخطأ  من  والتعلم  املحاولة  طريق  عن 
أو  حركية  ألعاب  تكون  فقد  املستهدفة،  املجموعة  سن  حسب  األلعاب  هذه  وتتنوع 
مسابقات في املعلومات العامة أو استخدام الرسم والتلوين، واأللعاب املحلية وحتى 
ألعاب التسلية مثل، البطاقات والسلم والثعبان...إلخ. وظهرت حديثاً األلعاب املصممة 
على الوسائط املتعددة وغيرها من التطبيقات، وأفكار هذه األلعاب النهائية ، وتعزز 
ابتكار وإبداعات القائمني على التثقيف الصحي، وكذلك قدرتهم على تطويع كل جديد 
لخدمة الهدف من التثقيف والتواؤم مع طرق تفكير األجيال الجديدة واالستفادة من 

التكنولوجيا الحديثة فيما يعزز صحة الناس.

مــالحظــــة هــامـــة :

واحدة  طريقة  استخدام  خالل  من  الفعال  الصحي  التثقيف  يتحقق  ما  نادراً 
فقط، لذلك، ينبغي استخدام مزيج أو مجموعة متنوعة من الطرق للتأكد من أن األفراد 

يفهمون حقًا رسائل التوعية الصحية.

التثقيف الصحي غير املباشر
في هذا النوع من التثقيف اليشترط وجود املثقف الصحي والجمهور أو املنتفعني 
في نفس املكان، لذا يطلق عليه وصف »غير مباشر«. وتتنوع وسائل التثقيف الصحي 
أو  والتليفزيون  اإلذاعة  مثل،  االنتشار  واسعة  اإلعالم  وسائل  لتشمل  املباشر  غير 
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الصحف واملجالت والكتب واملطبوعات بأنواعها مثل، املطويات والنشرات والكتيبات، 
باإلضافة إلى األفالم التعليمية والدراما املوجهة للتوعية الصحية، واإلعالنات املصورة 
وُتعد  املباشر،  غير  الصحي  التثقيف  مواد  عليها  ويطلق  الصحية،  للبرامج  للترويج 
هذه املواد هي تلك الوسائل التعليمية التي تعطي املعلومات والتعليمات حول الصحة، 
وتصمم بحيث تكون مناسبة ملجموعة محددة أو جمهور مستهدف. وعادة ما تصنف 
املواد التعليمية التي يمكن استخدامها في التثقيف الصحي والترويج إلى ثالث فئات: 

املواد املطبوعة، واملواد السمعية والبصرية، ووسائل االتصال الرقمية/ اإللكترونية.

املـــواد املطبوعـــــة
يمكن استخدام مواد التثقيف الصحي املطبوعة كوسيلة في حد ذاتها أو كدعم 
املطبوعة على  املـواد  بعـض  الصحـي. وتشمل  التثقيـف  مـن وسائـل  أخـرى  ألنـواع 
)الكتيبات  واملنشـورات  الكمية،  للمعلومات  املرئي  والعرض  امللصقات،  املثال  سبيل 

واملطويات(.

امللـصـقــــــات

في السنوات األخيرة، ازداد استخدام امللصقات في توصيل الرسائل الصحية 
بشكل كبير. وبما أن امللصق يتكون من صور أو رموز أو كلمات، فإنه ينقل الرسائل 
الصحية لكل الفئات املتعلمة واألمية. حيث إنه قد يكون بمثابة املساعدات البصرية. إن 
الغرض الرئيسي من امللصقات هو تذكير الناس برسالة وردت من خالل قنوات أخرى، 
وإعطاء املعلومات، على سبيل املثال، تقديم اإلرشادات لألمهات عن أعراض الجفاف 
الذي يسببه مرض اإلسهال في األطفال، باإلضافة إلى إعطاء التوجيهات والتعليمات 
املتعلقة باإلجراءات، مثل األساليب العملية لتحضير محلول معالجة الجفاف، ويمكن 
أن تستخدم امللصقات أيضاً في اإلعالن عن أحداث وبرامج هامة مثل الحملة القومية 
لتطعيم األطفال. إن املساعدات البصرية مثل، امللصقات تشرح، وتعزز، وتؤكد على 
النقاط الرئيسية من الرسائل الصحية. وتسمح للجمهور برؤية املعلومات في الصور 

والكلمات. وإلعداد ملصق، فإنه:

• يجب أن تكون الرسائل املكتوبة متزامنة مع الصور أو الرموز.	

• يجب أن تكون جميع الكلمات في امللصق باللغة املحلية .	
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• يجب أن تكون الكلمات قليلة وبسيطة  لتيسير فهمها. 	

• يجب أن يحتوي الشعار على سبع كلمات كحد أقصى.	

• ينبغي أن يفهم الجميع الرموز املستخدمة أيًا كان املستوى التعليمي.	

• يجب أن تكون األلوان والصور "الفتة للنظر" وذات مغزى للسكان املحليني.	

• يجب أن يحتوي امللصق على فكرة واحدة فقط .	

• ينبغي أن يشجع امللصق الرسائل املوجهة نحو املمارسة العملية.	

• من األفضل استخدام الصور من واقع الحياة إذا كان ذلك ممكنًا.	

• يجب أن يجذب االنتباه من على بعد 10 أمتار على األقل.	

• يجب أن يوضع في مكان مناسب بحيث يراه أكبر عدد ممكن من الناس.	

• يجب تغييره كل فترة، حيث إن التعود على رؤية شيء ملدة طويلة يقلل من تأثيره.	

العرض املرئي للمعلومات الكمّية  

الحقائق  لشرح  نسبياً  حديثًا  أسلوبًا  الكمّية  للمعلومات  املرئي  العرض  ُيعد 
واملعلومات في املجاالت العديدة، وقد تمت االستفادة منه في مجال التثقيف الصحي، 

ويتميز هذا األسلوب بما يلي: 

• يعرض البيانات أو املعلومات بطريقة تحث املشاهد على التفكير.	

• يعرض العديد من األرقام في مساحة صغيرة  وبطريقة تجعل مجموعات البيانات 	
الكبيرة متماسكة. 

• يشجع العني ملقارنة قطع مختلفة مـن البيانـات.	

• يخـدم غرضـاً واحـداً ويستخـدم رمــوزاً واضحـة، ويكـون متكامـاًل مـن حيـث الوصـف 	
واملعلومـات.

املنــشــورات )الكتيـبــات واملطـويــات(

في  املطبوعة  اإلعالم  وسائل  ضمن  شيوعاً  األكثر  الطريقة  هي  املنشورات  إن 
التعليم الصحي. ويمكن أن تكون تعزيزاً مفيداً للجلسات الفردية والجماعية، أو تكون 
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للموضوعات  مفيدة  أنها  بها. كما  القيام  تم  التي  الرئيسية  بالنقاط  التذكير  بمثابة 
الحساسة مثل التثقيف الصحي عن الصحة اإلنجابية. عندما يكون الناس خجولني 

جداً لطلب املشورة يمكنهم التقاط نشرة وقراءتها بشكل خاص.

وتستخدم مواد التثقيف الصحي املكتوبة، مثل الكتيبات واملطويات، على نطاق 
واسع في مجال التعليم الصحي، وتغطي مجموعة واسعة من املوضوعات، وتتفاوت 
أساليب الكتابة فيها واملحتوى طبقاً للمستوى التعليمي للمجموعة املستهدفة، واألهداف 

املعرفية أو السلوكية املطلوبة.

وقد أجريت مراجعة لألدبيات املنشورة بني عامي )1985 - 1992م( الستعراض 
فعاليـة الكتيبـات واملـطويـات كـأدوات لـتغـييـر الـمعـرفة واملـواقـف املتعلقـة بالصحة 

والسلوك.. ووجد االستعراض أن فعالية الكتيبات واملطويات متباينة كما يلي:

• من املرجح أن تكون الكتيبات واملطويات فعالة عندما تستخدم لتعليم املرضى أكثر 	
من الجمهورالعادي.

• تفاوتت التأثيرات على السلوك تبعًا ملا إذا كانت الكتيبات أو املطويات تستخدم 	
منفردة أو باإلضافة إلى شكل آخر من أشكال التدخل.

• أظهرت الكتيبات واملطويات اتساقًا في تغيير املعرفة واملواقف من السلوك.	

• أدى التوزيع من قبل اختصاصي الرعاية الصحية إلى ارتفاع نسب األشخاص 	
الذين يتذكرون محتوى الكتيبات. 

طرق زيادة فعالية الكتيبات واملطويات

• استهداف الفئات املعرضة لعوامل الخطر من عامة السكان.	

• املوقف كخطوة مفردة نحو 	 وتغيير  املعرفة  واملطويات بهدف  الكتيبات  استخدام 
تغيير السلوك.

• لتغيير السلوك، تستخدم الكتيبات واملطويات، باإلضافة إلى التدخالت األخرى.	

• دمج االستراتيجيات السلوكية )انظر أدناه( في تصميم الكتيبات.	

• تقييم فعالية الكتيبات أو املطويات باستمرار.	
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دمج االستراتيجيات السلوكية في الكتيبات واملطويات

كما هو الحال مع أية محاولة لتغيير السلوك، يمكن تطبيق نماذج تغيير السلوك 
القياسية على املواد التعليمية املكتوبة. وُيعد نموذج املعتقدات الصحية من أكثر نماذج 
أن  الصحية  املعتقدات  نموذج  ويوضح  املجال.  هذا  في  استخدامًا  السلوك  تعديل 
استعداد الفرد لالنخراط في السلوك الصحي املرغوب يرتبط بإدراك الفرد للحساسية 
أو القابلية لإلصابة باملرض، والشدة املدركة عن املرض، مثل نتائج وأضرار املرض 
)أو غيرها من العواقب( واملفاضلة املتصورة بني التكاليف واملنافع املرتبطة باالنخراط  
في السلوك املطلوب. ويمكن إدماج هذه األمور في املواد التثقيفية املكتوبة، والطرق 
الشائعة للقيام بذلك هي ذكر نسبة املصابني باملرض والعواقب املحتملة لتطور املرض 
)شدة املرض(، وأنواع الناس الذين هم أكثر عرضة لإلصابة باملرض، مع التشديد 
)املنافع(، وقلة  املرغوب  السلوك  في  االنخراط  من  توقعها  يمكن  التي  الفوائد  على 
السلوك  في  باالنخراط  املرتبطة  إلخ(   ... الجانبية،  واآلثار  الوقت،  )املال،  التكاليف 

املطلوب.

الشكل )2(: مثال على املواد املطبوعة.

ال تجلس بالقرب من املصاب باإليدز ألنه 
ينتقل من شخص آلخر عن طريق اللمس 

أو العطس.

إن فيروس اإليدز ال ينتقل من شخص إلى 
آخــــر عــن طريـق املصافحـة أو التقبيـل 
الدم  طريق  عن  ينتقل  بــل  العطس،  أو 

واالتصال الجنسي.



- 32 -

التوعية الصحية... دليل العاملني في مجال الرعاية الصحية

املواد السمعية والبصرية

إن املواد البصرية هي واحدة من أقوى الطرق لتوصيل الرسائل، وخاصة عندما 
تكون القراءة والكتابة منخفضة بني السكان. إذا كانت الصورة تحكي ألف كلمة، فإن 
وله نفس  ذاته  الشيء  يفعل  الحقيقية  املتحركة واألشياء  والرسوم  الفيديو  استخدام 

التأثير الفوري والقوي.

وتشمل املواد السمعية أي شيء ُيسمع مثل، الكلمة املنطوقة، والحديث الصحي 
أو املوسيقى. وُيعد الراديو وأشرطة الصوت أمثلة جيدة من الوسائل السمعية. وكما 
وتوفر  والرؤية.  االستماع  بني  والبصرية تجمع  السمعية  املواد  االسم، فإن  يوحي 
مجموعة واسعة من الفائدة ويمكن أن تنقل الرسائل مع أفكار تحفيزية عالية. فهي 
التثقيف  تصبح جيدة عندما تكون مصحوبة بأساليب تفاعلية. ويمكن أن تثير مواد 
الصحي السمعية والبصرية االهتمام إذا كانت ذات جودة عالية وتوفر صورة ذهنية 
والتعلم  النشط  التفكير  تحفز  و  الفهم  وتعزز  تسرع  قد  أنها  للرسالة. كما  واضحة 

وتساعد على تطوير الذاكرة.

وسائل االتصال الرقمية/ اإللكترونية
استخدمت الهواتف النقالة كوسيلة للتثقيف الصحي عن طريق إرسال رسائل 
صحية للمستخدمني، كما أصبحت وسائل اإلعالم االجتماعية مثل، مواقع اإلنترنت  
ويناقشون  بحرية،  الناس  يتفاعل  حيث  الصحية،  املعلومات  وتبادل  لنشر  منصات 
املتعددة  الوسائط  مزيج  باستخدام  وذلك  البعض،  بعضهم  عن  املعلومات  ويتناقلون 
التواصل  وسائل  وتختلف  والصوت.  والفيديو  والصور  الشخصية  املحادثات  من 
كبيراً عن وسائل اإلعالم التقليدية بطرق عديدة، فالوصول إلى  االجتماعي اختالفاً 

وسائل اإلعالم االجتماعية أيسر وأسرع من الطرق التقليدية.  
وكما هو الحال مع أي ابتكار، فمن املهم للعاملني في مجال التوعية الصحية  
دراسة دقة وفاعلية هذه الوسائل الجديدة لضمان استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية 

بشكل مناسب )سيتم تناول هذا املوضوع في الفصل الخاص بالتواصل الصحي(.
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الفصل الثالث
اإلعالم والتوعية الصحية

يهدف هذا الفصل إلى:
• التعّرف على دور اإلعالم في التوعية الصحية وتعزيز الصحة.	
• عرض بعض الحاالت التي تستخدم فيها وسائل اإلعالم للتوعية الصحية.	
• مناقشة تأثير وسائل اإلعالم في تغيير السلوكيات غير الصحية.	
• معرفة تأثير الحمالت اإلعالمية على أهم املوضوعات املتعلقة بالصحة.	

إن تقديم الرسائل الصحية إلى مجموعة واسعة من الجماهير يمثل تحدياً كبيراً، 
وفي هذا السياق تقدم وسائل اإلعالم )مثل التليفزيون واإلذاعة والصحف واللوحات 
اإلعالنية وامللصقات واملنشورات( دوراً أساسيًا في نشر الوعي الصحي باملجتمعات. 
التوعية  برامج  في  استخدامًا  األكثر  اإلعالم  أداة  طويلة  لفترة  التليفزيون  ظل  لقد 
والوسائل  الكمبيوتر  أن  حني  في  األمراض،  من  والوقاية  الصحة  وتعزيز  الصحية 
وتؤكد  املراهقني.  بني  وخاصة  فعالية،  األكثر  األخيرة  اآلونة  في  أصبحت  الرقمية 
الدراسات أن الرسالة التي تجمع بني تقنيات مختلفة )نصوص أو صور صوتية أو 
صور ثابتة أو رسوم متحركة أو مقاطع فيديو أو أشكال تفاعلية( تبدو مقترنة بنجاح 
أكبر في برامج التوعية الصحية وتعزيز الصحة. ومع ظهور اإلنترنت ودخول العالم 
في الحقبة الرقمية، وظهور الجيل الثاني من التطبيقات املستندة إلى اإلنترنت الذي 
يتحكم فيه املستخدمون في االتصاالت، فهناك فرصة كبيرة تبشر بتحسني الجهود 
الترويجية وحمالت التوعية الصحية لتعزيز الصحة  والوصول املباشر إلى املستهلكني 

مع تقليص االعتماد على قنوات التواصل التقليدية. 
وقد أجريت دراسة خاصة بمراجعة األدبيات التي تستكشف املنهجية والفعاليـة، 
فـي الحمالت اإلعالميـة لنشر الوعي الصحي، ومن ثم تعزيز الصحـة خـالل خـمسـة 
تستخدم  التي  الحمالت  تحديد  خاللها  من  وتم  )2000-2014م(،  من  عاماً  عـشـر 
وسائل اإلعالم )مثل التليفزيون، واإلذاعة، والصحف، واللوحات اإلعالنية، وامللصقات، 
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واملنشورات( وال تستخدم وسائل التواصل الشخصي املباشر. وقد ُنشرت الدراسة 
بعنوان »حمالت تعزيز الصحة ووسائل اإلعالم: البحث عن األدلة«، ومن النتائج التي 
توصلت لها الدراسة فيما يتعلق بالجمهور املستهدف، أن البالغني واملراهقني كانوا 
أكثر املجموعات مشاركة في الحمالت، في حني أن البرامج في ثلثي الحاالت كانت 
موجهة إلى فئات عمرية مختلفة من السكان. وبالنسبة للفترة الزمنية، فبمقارنة تأثير 
الحمالت اإلعالمية حسب مدة البرنامج، كانت فعالية الحمالت طويلة األمد )شهور أو 

سنوات( مماثلة لحمالت أقصر )أسابيع(.
أظهرت الدراسة أن 69% من البرامج التي تم النظر فيها أقنعت الناس لتغيير 
بينما  املعرفة،  تعديل  في  نجحت  الحمالت  من   %32 و  الصحية،  غير  سلوكياتهم 
املواقف  مراجعة  على  املستهدف  الجمهور  تشجيع  في  الحمالت  من   %50 نجحت 
وتغيير االتجاهات. وهذا يؤكد أن حمالت اإلعالم الجماهيري يمكن أن تحدث تغييرات 
إيجابية أو تمنع التغيرات السلبية في السلوكيات الصحية في املجتمع. كما خلصت 
الدراسة إلى أنه ينبغي أن تتناول الدراسات التالية مسائل هامة تتعلق بالصحة العامة 
لم يتم النظر فيها بشكل كاف حتى اآلن، مثل السرطان، واألمراض املزمنة، والصحة 
العقلية، والتطعيمات. كما نبهت الدراسة إلى ضرورة االستفادة من الوسائل الرقمية 
وإجراء املزيد من التجارب على فعالية هذه الوسائل وتحديد نقاط القوة والضعف لنقل 

املعلومات الصحية ونشر الوعي الصحي وتعزيز الصحة. 

مـتى تسـتخدم وسائل اإلعالم في البرامج املتعلقة بنشر الوعي الصحي؟
الوعي  لنشر  فعالة  أداة  تكون  أن  يمكن  اإلعالم  وسائل  أن  األدلة  من  يتضح 
الوعي  بنشر  املتعلقة  واألحوال  الظروف  التعامل مع  وفي  الصحة،  وتعزيز  الصحي 
الصحي. وفيما يلي أمثلة لبعض الحاالت التي يكون استخدام وسائل اإلعالم فيها 

هو األنسب:
• أكبر 	 اإلعالم  وسائل  تقدم  مرغوباً،  كبير  لجمهور  الواسع  التعرض  يكون  عندما 

قدر ممكن من التعرض للجمهور، وعلى الرغم من وجود تكلفة الستخدام وسائل 
التكلفة والفوائد كجزء هام من التخطيط الستخدام  اإلعالم، فقد يمكن تقدير تلك 

وسائل اإلعالم.
• عندما يكون اإلطار الزمني ملحاً، توفر وسائل اإلعالم أفضل فرصة للوصول إلى 	

أكبر عدد من الناس أو مجموعات مستهدفة محددة في غضون فترة زمنية قصيرة.
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• عند الرغبة في تنشيط وتحفيز النقاش املجتمعي، وتوسيع أثر الرسالة املتعلقة 	
بنشر الوعي الصحي . 

• عندما تكون التوعية هدفاً رئيسياً، حيث تستطيع وسائل اإلعالم أن تزيد الوعي 	
بسرعة وفعالية.

• عندما تكون وسائل اإلعالم في الجانب الذي يكون فيه الصحفيون واملحررون 	
واملبرمجون مع قضية الصحة، فغالباً ما يكون هناك دعم كبير من حيث املساحة 

واملحتوى التحريري عند توفير الدعم إلى أرض الواقع.
• الطويل. 	 التغيرات في السلوك الصحي على املدى  الرغبة في متابعة معظم  عند 

وهذا يمكن أن يتخذ شكل الرشقات القصيرة من النشاط اإلعالمي على مدى فترة 
طويلة. 

• عندما يكون الهدف السلوكي بسيطًا، على الرغم من أنه قد يتم البدء في تغيير 	
السلوكيات املعقدة مثل، اإلقالع عن التدخني أو ممارسة الرياضة من خالل برامج 
وسائل اإلعالم، فإن التغييرات البسيطة في السلوك مثل، التحصني أو اختبار 

الكوليستيرول، تكون أكثر سهولة وأكثر فاعلية من خالل وسائل اإلعالم. 

تأثير وسائل اإلعالم في تغيير السلوكيات غير الصحية 
يمكن للحمالت اإلعالمية عن طريق وسائل اإلعالم وتأكيدًا على أهداف التوعية 
الصحية أن تعمل على تغيير السلوك غير الصحي من خالل املسارات املباشرة وغير 
التأثير  إلى  الحمالت  من  العديد  وتهدف  بأكملها.  جماعات  سلوك  لتغيير  املباشرة 
إلى  أو عاطفية وجدانية. مما يؤدي  مباشرة على األفراد من خالل مؤثرات معرفية 
التأثير على عمليات صنع القرار على املستوى الفردي. وتشمل النتائج املتوقعة إزالة 
أو تخفيض العقبات التي تحول دون التغيير، ومساعـدة النـاس علـى تبنـي الخيـارات 
الصحيـة أو التعـرف علـى املعاييـر االجتماعية غير الصحية، وربط مشاعر التقدير مع 
تحقيق التغيير، وتعزيز النوايا للتغيير وزيادة احتمال تحقيق سلوكيات جديدة. على 
سبيل املثال، قد تشدد حملة مكافحة التدخني على مخاطر التدخني وفوائد اإلقالع عن 
التدخني، وتوفير رقم هاتف لخط الدعم، وتذكير املدخنني باملعايير االجتماعية اإليجابية 
فيما يتعلق باإلقالع عن التدخني، مع تعزيز الشعور بالثقة في النفس أو مزيج من هذه 

امليزات.
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غير  الطرق  خالل  من  الصحي  غير  السلوك  في  تغيير  إحداث  أيضاً  ويمكن 
املباشرة، حيث يمكن  لوسائل اإلعالم أن تثير املناقشات  بني األفراد حول قضية 
الفردي  التعرض  مع  باالقتران  التي  للفرد  االجتماعية  الشبكة  داخل  معينة  صحية 
للرسائل، قد تعزز أو تقوض تغييرات محددة في السلوك. باإلضافة إلى أن وسائل 
اإلعالم الجماهيري تصل إلى جمهور كبير، فإن التغيير في السلوك يصبح معياراً 
داخل الشبكة االجتماعية للفرد، مما قد يؤثر على قرارات هذا الشخص دون أن يكون 
قد تعرض مباشرة للحملة اإلعالمية، على سبيل املثال، بعد عرض وسائل الحمالت 
التليفزيونية املضادة للتدخني، قد ُيطلب من العديد من أعضاء املجموعة االجتماعية 
تشكيل مجموعة دعم ملساعدتهم على التوقف عن التدخني. مدخن آخر لم ير الحملة 
التلفزيونية يمكن أن يقرر االنضمام إلى مجموعة الدعم لتغيير سلوكه. وأخيراً، يمكن 
لحمالت اإلعالم الجماهيري أن تدفع إلى مناقشة القضايا الصحية وأن تؤدي إلى 
وبالتالي  األفراد،  سلوك  على  القيود  إلى  يؤدي  مما  العامة،  السياسة  في  تغييرات 
يتغيرون. فعلى سبيل املثال، قد ال تؤدي حملة مكافحة التدخني إلى إقناع نسبة كبيرة 
من املدخنني باإلقالع عن التدخني، ولكنها قد تزيد من الدعم العام لسياسة جديدة تقيد 
التدخني في أماكن محددة، مما قد يكون له تأثير غير مباشر إلقناع املدخنني باإلقالع 

عن التدخني وحماية املجتمع من آثار التدخني السلبي. 

تأثير الحمالت اإلعالمية على أهم املوضوعات املتعلقة بالصحة  
ركزت البرامج اإلعالمية على مواضيع اعترف بها على نطاق واسع كأولويات في 
جميع البلدان، مثل التدخني وإساءة استعمال العقاقير )املخدرات( والتغذية والنشاط 
البدني والصحة الجنسية. ومع ذلك، فإن عدداً قليالً من األبحاث قد ذكر املشكالت 
الصحية الناشئة مثل، السرطان، واألمراض املزمنة، والصحة النفسية، واللقاحات، 
بواسطة  معالجتها  ويمكن  العامة،  الصحة  على  كبيراً  تأثيراً  لها  أن  من  الرغم  على 

وسائل )حمالت( اإلعالم الجماهيري.

حمالت مكافحة التدخني

تقدر اإلحصائيات الدولية أن واحداً من بني ثالثة من مستخدمي التبغ  يموتون،  
على املدى الطويل، قبل األوان، وغالباً ماتكون أسباب الوفاة أمراض القلب، واألوعية 
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الدموية، والجهاز التنفسي، والسرطان. وبدون تدخل، يتوقع أن يكون هناك مليار حالة 
وفاة مبكرة على الصعيد العاملي مرتبطة بالتبغ بحلول نهاية هذا القرن. وقد أجريت 
دراسات لتقييم آثار الحمالت اإلعالمية على استخدام التبغ ـــ وهي القضية األكثر 
تناوالً من أية قضية أخرى تتعلق بالصحة ـــ وتجميع األدلة على جدوى هذه الحمالت 
في التأثير على املدخنني بطرق ونسب مختلفة، ومنذ منتصف التسعينيات فصاعداً، 
مكافحة  لبرامج  رئيسية  مكونات  كونها  النطاق  واسعة  اإلعالمية  الحمالت  تقييم  تم 

التبغ الوطنية. 

والدراسات  للمراقبة  الخاضعة  امليدانية  للتجارب  شاملة  استعراضات  وتظهر 
الشباب  عدد  بانخفاض  ارتبطت  الجماهيري  اإلعالم  وسائل  حمالت  أن  السكانية 
الذين بدأوا بالتدخني. وكان لبرامج مكافحة التبغ أثر على املواقف )مثل نية التدخني 
مثل،  السلوكيات  على  إيجابي  تأثير  وجد  حيث  والبالغني.  املراهقني  بني  ودوافعه( 
اإلقالع عن التدخني بني املراهقني والبالغني. وحصلت حملة تليفزيونية على زيادة في 
عدد املداخالت التليفونية ملكافحة التدخني، ولكن لم يتم تحديد الجمهور الذي قام بعمل 
اإلعالم  عندما صاحبت جهود وسائل  تأثيراً  أكثر  الحمالت  وكانت  املداخالت.  هذه 
الجماهيري البرامج في املدارس أو املجتمع أو كليهما. وقد وثقت العديد من الدراسات 
السكانية انخفاضات في انتشار التدخني لدى البالغني عندما تم دمج حمالت اإلعالم 
الجماهيري مع االستراتيجيات األخرى ملكافحة التبغ، مثل الزيـادات فـي الضرائب 
املفروضة على التبـغ. ويبدو أن تحقيق التعرض الكافي للحمالت اإلعالمية أمر هام 
للحد من تعاطي التبغ بني السكان، فقد ارتبط سحب الحمالت اإلعالمية بانخفاض 
اآلثار املفيدة لهذه الحمالت، وهذه النتيجة غير مفاجئة، حيث تبقى هناك التأثيرات 
التي تشجع على تعاطي التبغ مثل التسويق والترويج لتعاطي التبغ  وطبيعة اإلدمان 

أو التعود على التبغ نتيجة عوامل شخصية أو اجتماعية.

حمالت التشجيع على التغذية الصحية، وممارسة النشاط البدني للوقاية 
من أمراض القلب

في جميع  للوفاة  الرئيسية  األسباب  أحد  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  تعد 
أنحاء العالم، ويستنفذ عالج هذه األمراض جزءاً كبيراً من  تكاليف الرعاية الصحية 
في البلدان املتقدمة. وباإلضافة إلى تعاطي التبغ، تشمل عوامل الخطر لإلصابة بهذه 
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األمراض ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليستيرول والدهون املشبعة الضارة 
في الدم، باإلضافة إلى سوء العادات الغذائية والخمول البدني والسمنة. وفي حني أن 
معدالت اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية قد تقلصت منذ الخمسينيات، فقد 
ازدادت معدالت السمنة بشكل ملحوظ بني البالغني وخاصة بني األطفال في البلدان 

مرتفعة الدخل.
املجتمعية  التدخالت  العشرين، كانت  القرن  والثمانينيات من  السبعينيات  وفي 
أمراض  من  الوقاية  إلى  تهدف  التي  اإلعالمية  الحمالت  مجال  في  النطاق  واسعة 
القلب واألوعية الدموية في الواليات املتحدة األمريكية من بني أولى التدخالت التي تم 
تقييمها رسمياً من أجل تحقيق الفعالية. وإجماالً، أدت هذه البرامج إلى زيادة الوعي 
الغذائي والزيادة في  النظام  التي تحد من الخطر، مثل تعديل  وتحسني السلوكيات 

النشاط البدني. 
قبل عام 1990م، كانت الحمالت ذات الصلة بالنظام الغذائي تركز في كثير من 
األحيان على الحد من تناول الدهون، ولكن يبدو أن النتائج من حيث تحسني الخيارات 
زيادة  على  الالحقة  اإلعالمية  الحمالت  تركزت  لذا  واضحة،  غير  كانت  الغذائية 
استهالك الفاكهة والخضراوات والحليب قليل الدسم. وأشارت الدراسات أيضاً أن 
الحمالت كانت أكثر نجاحاً عندما كان الناس لديهم اضطرابات صحية، فقد ساعدت 
املستفيدين على تغيير وتصحيح النظام الغذائي. وقد تبني أن هذه الحمالت الرامية 
السياسات  في  تغييرات  إحداث  إلى  أدت  الدسم  قليل  الحليب  استهالك  زيادة  إلى 
الحكومية. فقد تم إلزام منتجي املواد الغذائية بوضع عالمات تقدم معلومات غذائية 
معلومات  بها  بوضع عالمات  األغذية  وتقديم  بيع  أماكن  ألزمت  كما  املنتجات،  على 
غذائية عند أماكن الشراء وفي املطاعم ومحالت البقالة، مما أدى إلى مساعدة األفراد 

على اختيار األغذية الصحية.    
إلى  تهدف  التي  الجماهيري  اإلعالم  باستخدام وسائل  الحمالت  أسفرت  وقد 
تغيير سلوكيات النشاط البدني عن زيادات قصيرة األجل في النشاط البدني، خاصة 
في األفراد ذوي الدوافع العالية لتحسني اللياقة البدنية والوقاية من األمراض، فقد 
لوحظ النجاح في حمالت املشي على نطاق املجتمع املحلي التي تستهدف البالغني، 
وخاصة كبار السن )50 عاماً فأكثر(. وكانت البرامج التي تعزز النشاط البدني فعالة 
في زيادة املعرفة بالنشاط البدني وخاصة بني األطفال، وفي زيادة املعتقدات املتعلقة 
مزيج من  تقوم على  أدت حملة  وقد  والبالغني،  املراهقني  لدى  البدني  النشاط  بمزايا 
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البدني لدى السيدات. وقد أظهرت برامج وسائل  وسائل اإلعالم إلى زيادة النشاط 
اإلعالم الجماهيري للوقاية من السمنة في مرحلة الطفولة نتائج مشجعة، مع تحسن 
في منسب )مؤشر( كتلة الجسم يتزامن مع التعرض للحمالت. ويظهر تقييم الحمالت 
الرامية إلى تعزيز التغذية والنشاط البدني، مثل تلك التي تهدف ملكافحة التبغ، أنه في 
حني يمكن تحقيق تغييرات قصيرة األجل، فإنه يصعب الحفاظ على اآلثار املستدامة 
بعد انتهاء الحمالت بسبب عوامل شخصية أو مجتمعية مثل، سهولة الوصول إلى 

األغذية عالية الطاقة والحمالت الترويجية واإلعالمية لتسويقها.

حمالت منع تعاطي الكحول 
من بني البرامج املتعلقة بمنع إساءة استعمال املواد املخدرة، تم رصد وتقييم 
حمالت ملكافحة تعاطي الكحول، وقد نجحت إحدى هذه الحمالت القائمة على استخـدام 
وسائـل التواصـل االجتماعـى في خفـض استهـالك الكحـول لدى املراهقني، في حني 
أن حملة أخرى استخدمت مزيجاً من وسائل اإلعالم )املطبوعة واإلذاعية والتليفزيونية( 
واستهدفت البالغني، كانت أيضاً فعالة في الحد من تعاطي الكحول والحد أيضاً من 
الحوادث  نسبة  من  نفسها  الحملة  كما خفَّضت  الشرب،  وبعد  أثناء  املركبات  قيادة 

بسبب تناول الكحول.

حمالت الفحص لالكتشاف املبكر للسرطان والوقاية منه
لقد أجريت حمالت عن طريق وسائل اإلعالم الجماهيري لتشجيع النساء على 
إجراء مسحات من عنق الرحم، وإجراء فحص الثدي باألشعة في العديد من البلدان 
مرتفعة الدخل منذ أوائل التسعينيات. وقد أشارت التجربة األولية التي كانت غالبيتها 
من أستراليا والواليات املتحدة األمريكية، إلى أن حمالت اإلعالم الجماهيري التي 
تدعمها وسائل تذكير مصممة على وجه التحديد لهذا الغرض قد دفعت إلى زيادة 
قصيرة املدى في الطلب على هذه الفحوص. فقد قدمت برامج البث التليفزيوني وسائل 
التذكير، كما وفرت سهولة الوصول إلى خدمات الفحص. وباملثل في حالة التصوير 
الشعاعي للثدي، فقد أدت حمالت وسائل اإلعالم الجماهيرية ووسائل التذكير في 
املناطق التي تم تنظيمها وفرزها بالفعل إلى زيادة في اإلقبال على الفحص. بيد أن 
حمالت وسائل اإلعالم الجماهيري دون توفير خدمات الفحص املنظمة لم تسفر إال 

عن زيادات ضئيلة أو معدومة في الكشف عن سرطان عنق الرحم.
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أما عن سرطان الجلد الناتج أساساً عن التعرض املفرط لألشعة فوق البنفسجية 
في ضوء الشمس. فقد ركزت الحمالت اإلعالمية الجماهيرية الرامية إلى الوقاية من 
سرطان الجلد على الحد من أنماط التعرض ألشعة الشمس، والسيما في السكان ذوي 
البشرة البيضاء والفاتحة. وكانت أنواع السلوكيات املوصى بها في أغلب األحيان 
هي تجنب التعرض املباشر في فترات األشعة فوق البنفسجية العالية وارتداء املالبس 
الواقية واملنتجات الواقية من الشمس. وقد أظهر استعراض منهجي بينات غير كافية 
على وجود ارتباط بني حمالت وسائل اإلعالم الجماهيرية وحدها أو مصحوبة ببرامج 
مجتمعية شاملة، والتغيرات في سلوكيات التعرض ألشعة الشمس، وأظهرت دراسة 
أجرتها أستراليا لتقييم سلوكيات الحماية من الشمس ملدة 15 عاماً، وجود انخفاض 
الحملة اإلعالمية.  الشباب، على مدى هذه  الجلد، وخاصة بني  انتشار سرطان  في 
ويدعو باحثو هذه الدراسة األسترالية إلى أهمية ضرورة بذل جهود منظمة مستدامة 
الوقائية  اآلثار  للحفاظ على  الجماهيري  على نطاق املجتمع املحلي ووسائط اإلعالم 
اإليجابية ومكافحة القوى املتنافسة التي تعزز حمامات الشمس مثل اتجاهات املوضة.

حمالت نشر الوعي الخاص بالصحة الجنسية 
ركزت حمالت الصحة الجنسية على ڤيروس العوز املناعي البشري )اإليدز(، 
البرامج على  اعتمدت هذه  الجنسي. وقد  االعتداء  والوقاية من  الجنسية،  والسالمة 
استخدام الكمبيوتر والوسائل الرقمية  بني املراهقني. وقد صممت إحدى الحمالت 
استجابة ملا تم رصده من زيادة في أعداد إجراء اختبارات عدوى جرثومة املتدثرة 
)الكالميديا( وهي عدوى تنتقل عبر الجماع بسبب جرثومة املتدثرة الحثرية، وتصيب 
في  أجري  ولقد  والبالغني،  املراهقني  بني  سواء  حد  على  والنساء  الرجال  من  كالً 
في  العامني(  )املمارسني  األطباء  تعامل  طريقة  ملعرفة  2005م، مسحًا  عام  منتصف 
حملة  قبل  وذلك  التناسلية،  املتدثرة  بعدوى  املصابني  املرضى  مع  الغربية  أستراليا 
بيـن  أعمارهم  تتراوح  الذين  والشباب  املراهقني  شجعت  الوسائط  متعددة  إعالمية 
)15 - 24( عاماً على معرفة طرق الوقاية من هذه العدوى، كما ساعدت هذه الحملة 
في زيادة وعي األطباء وقدرتهم على نصح املراهقني والشباب للوقاية من هذه العدوى. 

حمالت تعزيز صحة الطفل لتقليل الوفيات
في كثير من البلدان منخفضة الدخل، تحدث نسبة كبيرة من الوفيات املبكرة وما 
يرتبط بها من أمراض بني الوالدة وسن الخمس سنوات. وتشمل األسباب الرئيسية 
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لوفيات األطفال ، اإلسهال وأمراض الجهاز التنفسي الحادة، وذلك نتيجة لعدم كفاية 
عالج الجفاف الناتج عن اإلسهال وعدم وعي األمهات بأساليب التعامل مع أمراض 
الجهاز التنفسي الحادة مما يسبب وفيات كان يمكن تجنبها. وهناك أسباب أخرى 
التطعيم  عدم  مثل:  املعدية  األمراض  ببعض  اإلصابة  نسبة  وزيادة  الوفيات  لحدوث 
ضد األمراض التي يمكن الوقاية منها، والفشل في الرضاعة الطبيعية املطلقة للوقت 

الكافي. 
وكانت كل من هذه األسباب هدفاً لحمالت إعالمية جماهيرية تمت في عدة بلدان  
مع نسب متفاوتة في النجاح. وقد وجد أن برامج التحصني في مرحلة الطفولة التي 
استخدمت وسائل اإلعالم الجماهيري حققت ارتفاعاً كبيراً في نسب إقبال األسر على 

الحصول على اللقاحات، وكانت اآلثار إيجابية مع زيادة التعرض للحملة.
وبدءاً من ستينيات القرن املاضي، قامت وزارات الصحة في البلدان منخفضة 
تستهدف  التي  التدخالت  لتنفيذ  الدولية  املنظمات  مع  باملشاركة  ومتوسطته  الدخل 
صحة األم والطفل. وعلى الرغم من انخفاض معدالت وفيات األطفال في العالم بنسبة 
سن  دون  طفل  ماليني  سبعة  من  أكثر  فهناك  املاضية،   50 الـ  السنوات  في   %70
عن  الدولية  املؤسسات  أعلنت  2012م،  عام  في  عام.  كل  يموتون  سنوات  الخمس 
عام  بحلول  منها  الوقاية  يمكن  التي  األطفال  وفيات  بإنهاء  الدولي  االلتزام  تجديد 
2035م، وعرضت سلسلة من املراجعات املنهجية لسياسات تعزيز بقاء الطفل ونمائه 
في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطته من خالل تغيير السلوك على مستوى السكان.
ومن خالل استعراض منهجي لفعالية تدخالت وسائل اإلعالم في تعزيز صحة 
الطفل لتقليل الوفيات في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطته، فقد تم إثبات األدلة على 
فعالية وسائل اإلعالم في تعزيـز التدخـالت الصحيـة املتعلقـة باإلسهال، والتحصينـات، 
واملالريـا، والتغذية، ومنع انتقال ڤيروس العوز املناعي البشـري من األم إلى الطفل، 
والصحـة اإلنجابية، والتهابات الجهاز التنفسي. ومثال على ذلك، حمالت الوقاية من 

اإلسهال والحمالت التي تسعى إلى خفض عدد الوفيات نتيجة الجفاف.
وجـرت هـذه الحمـالت في املقـام األول في إفريقيـا جنـوب الصحراء الكبرى، 
وغامبيا، وغانـا، وكيـنيـا، وليسوتـو واإلكـوادور، كـمـا أجـريت فـي مصـر، والهنـد، 
العديد  حيث شجعت  الحمالت  أهداف  وتنوعت  وباكستان.  واملكسيك،  وأندونيسيا، 
منها على استخدام محلول معالجة الجفاف باإلمهاء )اإلرواء( الفموي، أو استخدام 

محاليل مجهزة محلياً، ملنع الجفاف أثناء اإلسهال.
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الشكل )3(: أحد املنشورات التابعة لحمالت تعزيز صحة الطفل لتقليل الوفيات.

الحصبة

"B" التهاب الكبد

التهاب السحايا

الكزاز 
)التيتانوس(

الفيروسة العجلية
)فيروس الروتا(

شلل األطفال

النكاف

الخناق )الدفتيريا(

الحصبة األملانية

الحماق )الجديري املائي(
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اإلعالم والتوعية الصحية

وتناولت حمالت أخرى طريقة التخلص السليم من البراز وغسل اليدين، وتنقية 
املياه وزيادة تناول السوائل خالل نوبات اإلسهال. استهدفت جميع الحمالت األمهات 
واستهدفت  أعوام.  خمسة  عن  أعمارهم  تقل  الذين  األطفال  برعاية  يقومون  والذين 
هدفت  عام  وبوجه  املؤثرين،  واألشخاص  املحلية  املجتمعات  قادة  أيضاً  الحمالت 
الحمالت إلى زيادة املعرفة عن أسباب وعواقب اإلسهال لدى األطفال الصغار وتغيير 

املعتقدات والسلوكيات املتعلقة بمعالجة اإلسهال.
وتواترها،  وصولها  مدى  تشمل  كثيرة  مميزات  اإلعالم  لوسائل  أن  والشك 
والسيطرة على محتوى الرسالة واالتساق، والتكلفة املنخفضة نسبياً. ولكن هناك عدة 
عوائق منها صعوبة تصميم رسائل تتناسب مع كل شرائح املجتمع، وعلى كل األحوال 
الينظر إلى الحمالت اإلعالمية كعصا سحرية لتغيير السلوك، بل لكونها واحدة من 
استراتيجيات التدخل املحتملة لتوصيل الرسالة الصحية، وأيضًا تعزيز السلوكيات 

الصحية.
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الفصل الرابع
السلوك والصحة

يهدف هذا الفصل إلى:
• التعّرف على علم نفس الصحة ودراسة السلوكيات املتعلقة بالصحة.	
•  عرض مفهوم السلوك الصحي.	
• التعّرف على أنماط السلوك املتعلقة بالصحة.	
• وضع قائمة لنماذج ونظريات تفسير السلوك الصحي.	
• شرح نموذج املعتقدات الصحية واستخدامه في تعديل السلوك.	
• التعّرف على نظرية السلوك املخطط. 	
• وصف نظرية انتشار االبتكار.	
• التعّرف على النظرية االجتماعية املعرفية.	
• وصف املراحل املختلفة في نموذج مراحل التغيير .	
• تطبيق مفهوم الكفاءة الذاتية في إطار نماذج تغيير السلوك. 	

تحتل مسألة السلوك الصحي وتنميته أهمية متزايدة، ليس فيما يتعلق بالجوانب 
النفسيـة أيضاً. وقد قاد الفهم املتزايد للعالقة  الجسديـة فحسـب، وإنمـا بالجوانـب 
الكامنة بني السلوك والصحة إلى إحداث تحوالت كبيرة في العقود الثالثة األخيرة من 
القرن العشرين في فهم الصحة وتنميتها، وإمكانية التأثير فيها على املستوى الفردي. 
وقد تغيرت النظرة إلى الصحة على أنها مفهوم ثابُت، يمكن تحقيقه في كل األحوال، 
بل وأصبح فهم الصحة على أنها حالة متغيرة، مما يتطلب بذل الجهد وتعزيز السلوك 
من قبل األفراد في سبيل تحقيقها والحفاظ عليها. ومن أجل ذلك تعد دراسة وفهم 
املمارسات السلوكية املضرة بالصحة واملعززة لها واالتجاهات نحو الصحة والسلوك 
تطويرها،  على  والعمل  للصحة  املعززة  املوارد  إيجاد  نحو  األولى  الخطوة  الصحي، 
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على  العمل  أجل  من  الصحة  على  بالسلب  تؤثر  التي  واالتجاهات  العوامل  وتحديد 
لتنمية الصحة وتطوير برامج  التخطيط  النهاية على  الذي ينعكس في  تعديلها، األمر 
الوقاية. وهذا ما يتوافق مع ما تنادي به منظمة الصحة العاملية من أجل تطوير برامج 
البنيوية  السلوكية  واألسباب  الصحة  على  الخطر  عوامل  الكتشاف  وصحية  نفسية 

املسببة للمرض التي يمكن التأثير فيها اجتماعيًا والتغلب عليها.

ولقد ظهر في العقود األخيرة تطور في علم النفس، احتلت فيه الصحة مكانًا 
بارزًا، ونمى بسرعة إلى علم أطلقت عليه تسمية »علم نفس الصحة«. وأول من عرف 
وحدد علم نفس الصحة كان ماتراتسو )Materazzo( في عام 1984م، حيث حددها 
بأنها اإلسهامات العلمية لعلم النفس من أجل تنمية الصحة والحفاظ عليها والوقاية 
من األمراض ومعالجتها. ويسهم علم نفس الصحة في تحديد أنماط السلوك الخطرة، 
وتحديد أسباب االضطرابات في الصحة وتشخيصها وفي إعادة التأهيل وتحسني 
نظام تقديم الخدمات الصحية . باإلضافة إلى ذلك يهتم علم نفس الصحة بتحليل تأثير 
أنماط السلوك املتعلقة بالصحة لإلنسان على املستويات الفردية والجماعية وباألسس 

االجتماعية والنفسية لألمراض والتغلب عليها.

على  السلوك  أنماط  تأثير  ماتراتسو حول  بها  قام  التي  التاريخية  الدراسة  إن 
الصحة الجيدة والحياة الطويلة أوضحت أنه في أوائل الخمسينيات كان هناك تحول 
جذري في أنماط املرض، من انتشار األمراض املعدية إلى انتشار األمراض التي يبدو 
أن السلوك البشري يلعب فيها دورًا مركزيًا. ومع استعراض البيانات تبني أن بعض 
أنماط الحياة بمثابة  أسلوب مناعي ضد املرض ، في حني أن أنماط أخرى من السلوك 
تعمل  كمسببات لألمراض أو مايسمى عوامل الخطر التي يصاحب وجودها نسب 
أعلى من احتمالية اإلصابة باملرض. يقدم علم نفس الصحة إسهامات علمية وتربوية 

في املجاالت الستة التالية:
• تنمية الصحة والحفاظ عليها.	
• معالجة األمراض والوقاية منها.	
• تحديد أنماط السلوك الخطرة.	
• تحديد أسباب االضطرابات الصحية وتشخيصها.	
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• إعادة التأهيل.	
• تحسني نظام الخدمات الصحية.	

عرَّف أودرس وآخرون ).Udris et al( عام 1992م، الصحـة بأنها ليست عبارة 
عن حالة ثابتة، وإنما توازن ديناميكي بني املوارد الفيزيولوجية والنفسية واالجتماعية 
وآليات الحماية والدفاع للفرد من جهة وبني التأثيرات املسببة للمرض في البيئة أو 
املحيط الفيزيائي والبيولوجي واالجتماعي من جهة أخرى. وبالتالي يفترض أن يقوم 
الفرد دائمًا ببذل الجهد لبناء وتحسني صحته، سواء كان األمر بمعنى تقوية  املناعـة 

الذاتيـة والعوامـل الشخصيـة أو التكيـف ملالءمة التغيرات في الظروف املحيطة. 

السلوك الصحي 
القائمة على  السلوك واملواقف كلها  السلوك الصحي هو مفهوم جامع ألنماط 
أشار  1989م  عام  وفـي  الطبيـة،  الخدمـات  استخـدام  وعـلـى  والـمرض  الصحـة 
السلوك  أنماط  كل  هو  الصحي  بالسلـوك  املقصـود  أن  إلـى   )Noeldner( نويلدنر 
التي تهدف إلى تنمية وتطوير الطاقات الصحية عند الفرد، فأنماط السلوك الصحي 
تقوم على اإلجراءات التي يتخذها الفرد، مـن أجـل التعـرف املبكر على األمراض أو 
منع حدوثهـا. وفي عـام 1985م، أشـار تروشكــا وآخــرون )Troschke et al.h( إلـى 

خمسـة مستويات من العوامل التي تؤثر على أنماط السلوك الصحي: 
• العوامـل املتعلقـة بالفــرد: )الســن ، والتاريـخ املرضـي ، واملعارف ، واملهارات ، 	

واالتجاهات... وغيرها(.
• العوامل املتعلقة بعالقة الفرد باملجتمع: )عالقات العمل، أماكن التعليم، التوقعات 	

واملسؤوليات االجتماعية، والعالقات في األسرة والدعم االجتماعي... إلخ(. 
• العمل، 	 فرص  )توافر  املحلي:  املستـوى  علـى  والخدمات  االقتصاديـة  العوامـل 

ومستـوى املعيشة، وسهولة استخدام والوصول إلى مراكز الخدمات الصحية...
إلخ(.

• العوامل الثقافية االجتماعية عمومًا: )منظومات القيم الدينية والعقائدية، واألنظمة 	
القانونية ...إلخ(.

• عوامل املحيط املادي: )الطقس، والطبيعة، والبنية التحتية...إلخ(. 	
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أنماط السلوك الصحي 

وضـع كولـب )Kolb( عـام 1983م جـدواًل يوضح تسعـة أنمـاط متمايزة لعالقة 
السلوك بالصحة من حيث السلوكيات الوقائية أو العالجية: 

التعريفنمط السلوك
هو أي نشاط يتم أداؤه بواسطة الفرد الذي يعد نفسه صحيحاً، بغرض سلوك العافية

الوصول لحالة صحية أفضل مما هو عليه.
هو أي نشاط يتم أداؤه بواسطة الفرد الذي يعد نفسه صحيحاً، بغرض السلوك الوقائي

منع حدوث املرض أو اكتشافه في مرحلته األولى قبل وجود أعراض.
سلوك املعرضني 

لعوامل الخطر
هو أي نشاط يتم أداؤه بواسطة الفرد الذي يعد نفسه صحيحاً، ولكنه 
أكثر من غيره لحدوث مشكلة صحية، وذلك بغرض منع هذه  معرض 

املشكلة أو اكتشافها في مرحلتها األولى قبل وجود أعراض.
هو أي نشاط يتم أداؤه بواسطة الفرد الذي يعد نفسه مريضًا، ملعرفة سلوك املرض

حالته املرضية واكتشاف العالج املناسب.
سلوك العناية 

بالنفس
هو أي نشاط يتم أداؤه بواسطة الفرد الذي يعد نفسه مريضًا، بغرض 
املعالج، ويؤدي  الطبيب  للعافية. ويشمل االعتماد جزئيًا على  الوصول 

إلى التقصير البسيط  في واجبات الفرد االعتيادية.
هو أي نشاط يتم أداؤه بواسطة الفرد الذي يعد نفسه مريضًا، بغرض سلوك دور املريض

الوصول للعافية، ويشمل تناول العالج املناسب من الطبيب، ويؤدي إلى 
إهمال واجبات الفرد االعتيادية بشكل ملحوظ.

هو أي نشاط يتم أداؤه بواسطة الفرد لكي يؤثر في مسار حدوث الحمل سلوك تنظيم األسرة
واإلنجاب.

سلوك الرعاية األبوية 
الصحي

الفرد كي  أداؤه بواسطة  يتم  السابق ذكرهم عندما  هو أي سلوك من 
يحافظ على أو يحسن من صحة الطفل أو الشخص املسؤول منه.

السلوك االجتماعي 
املرتبط بالصحة

هو أي نشاط يتم أداؤه بواسطة الفرد بمفرده أو في محفل مع اآلخرين 
من خالل طرق منظمة لكي يؤثر في: تقديم الخدمات الصحية، والعوامل 

البيئية، أو النظم االجتماعية التي قد تؤثر في صحة الشعب.

الجدول )1( : تعريف أنماط السلوك الصحي بحسب كولب.
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نمـاذج ونظريـات تفسيــر السلــوك الصحــي

نموذج املعتقدات الصحية

علماء  قبل  من  الخمسينيات  أوائل  في  الصحية  املعتقدات  نمـوذج  تطوير  تم 
فشل  سبب  فهم  أجل  من  املتحدة  الواليات  في  العامة  الصحة  دائرة  في  االجتماع 
الناس في تبني استراتيجيات الوقاية من األمراض مثل اختبارات الفحص للكشف 
املبكر عن املرض. ويعد األساس في هذا النموذج النظرية النفسية والسلوكية، وهي 

تشير إلى أن دوافع اإلنسان لاللتزام بالسلوك الصحي تتمثل في:
• الرغبة في تجنب املرض، أو الحد من آثاره إذا كان بالفعل الشخص مريضًا. 	
• االعتقاد بأن أي إجراء صحي محدد سوف يمنع أو يعالج املرض. 	

في نهاية املطاف، يعتمد مسار عمل الفرد غالبًا على تصورات الشخص للفوائد 
والحواجز املتعلقة بالسلوك الصحي. هناك ستة عناصر في النموذج كاآلتي:

• الحساسية )القابلية( املتصورة: يشيـر هـذا إلـى تصـور الشخـص بأنـه معـرض 	
لإلصابة بمرض معني. 

• الشدة املتصورة: يشير هذا إلى تصور الشخص بشأن خطورة اإلصابة بمرض 	
معني  )أو خطورة ترك املرض دون عالج(. وغالبًا ما ينظر الشخص في العواقب 
الطبية )على سبيل املثال: الوفاة والعجز( والعواقب االجتماعية )على سبيل املثال: 

الحياة األسرية، والعالقات االجتماعية( عند تقييم شدة املرض.
• اإلجراءات 	 مختلف  لفعالية  الشخص  تصور  إلى  يشير  هذا  املتصورة:  الفوائد 

املتاحة للحد من خطر املرض )أو لعالج املرض(. ويعتمد مسار العمل الذي يقوم 
به الشخص في الوقاية أو عالج املرض على النظر وتقييم كل من املطلوب منه 
واملنفعة املتصورة، حيث إن الشخص سوف يقبل اإلجراءات الصحية املوصى بها 

إذا كان ينظر إليها على أنها مفيدة.
• الحواجز املتصورة: هذا يشير إلى توقع الشخص لوجود عقبات تحول دون القيام 	

بعمل صحي موصى به. هناك تباين كبير في مشاعر الشخص عن الحواجز، أو 
العوائق، مما يؤدي إلى تحليل التكلفة مقابل املنفعة. فقد يزن الشخص فعالية 
اإلجراءات في مقابل االلتزامات التي قد تكون مكلفة وخطرة )على سبيل املثال: 
أو   مؤملة،  إجراءات  املثال:  )على سبيل  سـارة  غيـر  أو  للـدواء(،  الجانبية  اآلثار 

تستغرق وقتاً طوياًل، أو غير مريحة(.
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• إشارة العمل: هذا هو الحافز الالزم لتحريك عملية صنع القرار لقبول اإلجراءات 	
الصحية املوصى بها. ويمكن أن تكون هذه اإلشارة  داخلية )على سبيل املثال: 
آالم الصدر، وصعوبة الحركة، إلخ( أو خارجية )على سبيل املثال: نصيحة من 

اآلخرين، وقراءة مقالة في الصحف، وما إلى ذلك(.
• إلـى مستـوى ثقـة الشخـص في قدرتــه علـى أداء 	 الكفاءة الذاتية: يشيـر هـذا 

منتصف  فـي  األخيـر  النمـوذج  إلـى  البناء  هـذا  أضيـف  بنجـاح. وقـد  السلـوك 
عام 1980م. إن الكفاءة الذاتية هي بناء في العديد مـن النظريات السلوكية، ألنها 

تؤشر إلى قدرة الشخص على اتخاذ القرار وأداء السلوك املطلوب.

نواحي القصور في نموذج املعتقدات الصحية  

هناك العديد من نواحي القصور في هذا النموذج التي قد تحد من فائدته في 
مجال الصحة العامة في كل الحاالت. وتشمل نواحي القصور في النموذج ما يلي:

• ال يحسب مواقف الشخص أو معتقداته أو املحددات الفردية األخرى التي تحفز 	
قبول الشخص لسلوك صحي.

• ال يأخذ في الحسبان السلوكيات التي يتم تنفيذها ألسباب غير صحية مثل القبول  	
االجتماعي.

• ال يراعي العوامل البيئية أو االقتصادية التي قد تحظر أو تشجع اإلجراء املوصى به.	
• يفترض أن لكل شخص إمكانية الحصول على كميات متساوية من املعلومات عن 	

املرض.
• ال يقترح استراتيجية لتغيير اإلجراءات املتعلقة بالصحة في السلوكيات الصحية 	

الوقائية.

نظريــة السلــوك املخطــط 

الفرد لالنخراط  أو قصد  بنية  التنبؤ  السلوك املخطط على أساس  نظرية  تقوم 
شرح  هو  النظرية  هذه  من  الهدف  كان  معني. ولقد  ومكان  وقت  في  ما  سلوك  في 
جميع السلوكيات التي يكون لدى الناس القدرة على ممارسة ضبط النفس لاللتزام 

بها. واملكون الرئيسي لهذا النموذج هو النوايا السلوكية. 
ولقد اسُتخِدمت هذه النظرية بنجاح للتنبؤ وشرح مجموعة واسعة من السلوكيات 
والنوايا الصحية، بما في ذلك التدخني وتعاطي الكحول واستخدام الخدمات الصحية 
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والرضاعة الطبيعية واستخدام املخدرات، وأمور أخرى. وتذكر هذه النظرية أن اإلنجاز 
السلوكي يعتمد على كل من الدافع )النية( والقدرة )السيطرة السلوكية(، وهو يميز 
هذه  والسيطرة. وتتكون  واملعيارية،  السلوكية،  وهي  املعتقدات  من  أنواع  ثالثة  بني 
على  للشخص  الفعلية  السيطرة  عوامل  جماعي  بشكل  تمثل  بنود  ستة  من  النظرية 

السلوك كما يلي:
• املواقف: يشير هذا البند إلى الدرجة التي يكون فيها للشخص تقييم إيجابي أو 	

سلبي لسلوك محدد عقب النظر في نتائج أداء السلوك.
• النية السلوكية: وهذا يشير إلى العوامل التحفيزية التي تؤثر على سلوك معني، 	

فعندما يكون هناك نية قوية  ألداء السلوك، يتم تنفيذ السلوك.
• املعايير الذاتية: هذا يشير إلى االعتقاد حول ما إذا كان معظم الناس يوافقون أو 	

يرفضون السلوك، وهو يتعلق بمعتقدات الشخص حول ما إذا كان األقران وأفراد 
املجتمع الذي يعيش فيه يرحبون  باملشاركة  في هذا السلوك.

• أو سیاق 	 العرفیة في مجموعة  السلوكيات  إلی  األعراف االجتماعیة: یشیر هذا 
ثقافي أكبر. وتعد املعايير االجتماعية معيارية، أو قياسية في مجموعة من الناس.

• أداء 	 تعرقل  أو  تسهل  أن  يمكن  عوامل  وجود  إلى  هذا  يشير  املتصورة:  القوة 
السلوك.

• أو 	 لسهولة  الشخص  تصور  إلى  يشير  وهذا  املتصورة:  السلوكية  السيطرة 
الحاالت  وفق  املتصورة  السلوكية  السيطرة  محدد. تختلف  سلوك  أداء  صعوبة 
واإلجراءات، مما يؤدي إلى تقديرات متفاوتة من السيطرة السلوكية اعتمادًا على 

وضع الشخص أو العوامل الخارجية .

نواحي القصور في نظرية السلوك املخطط

هناك العديد من نواحي القصور في نظرية السلوك املخطط ، تشمل ما يلي:
• تفترض أن الشخص قد اكتسب الفرص واملوارد ليكون ناجحًا في أداء السلوك 	

املطلوب.
• ال تحسب املتغيرات األخرى التي تكون عاماًل هامًا في النية السلوكية والدافع، 	

مثل الخوف، والتهديد، واملزاج، أو الخبرة السابقة.
• فـي حني أنهـا تنظـر فـي التأثيـرات املعياريـة، فإنـه ال يـزال ال يؤخـذ فـي الحسبـان 	

العوامل البيئية أو االقتصادية التي قد تؤثر على نية الشخص ألداء السلوك.
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• تفترض أن السلوك هو نتيجة لعملية صنع القرار الخطأ، وال تقدِّر أنه يمكن أن 	
يتغير بمرور الوقت.

• ال تعالج النظرية اإلطار الزمني بني "القصد أو النية " و "اإلجراء السلوكي".	
وقــد أظهـرت النظريـة فائـدة كبـرى فـي الصحـة العامـة مـن نمـوذج املعتقـدات 

الصحية، لكن ال يزال هناك بعض القصور فيها.

نظريــة انتشــار االبتكــار

أوائل  في   )Rogers( روجرز  العالم  وضعها  التي  االبتكار  انتشار  نظرية  إن 
لشرح  التي نشأت  االجتماعية  العلوم  نظريات  أقدم  من  واحدة  هي  الستينيات، 
النظام االجتماعي مع مرور  أو  السكان  ينتشر من خالل  املنتج  أو  الفكرة  أن  كيف 
الوقت. والنتيجة النهائية لهذا االنتشار هي أن الناس، كجزء من النظام االجتماعي، 
يعتمدون فكرة أو سلوكًا أو منتجًا جديدًا، يعني أن يتبنى الشخص فعل شيء مختلف 
وأداء سلوك  اكتساب  أو  منتج جديد  أو استخدام  )أي شراء  عليه سابقًا  كان  عما 
جديد، وما إلى ذلك(. إن مفتاح التبني هو أن الشخص يجب أن ينظر إلى الفكرة، أو 

السلوك، أو املنتج على أنه جديد أو مبتكر .
إن تبني فكرة أو سلوك أو منتج جديد )أي "االبتكار"( ال يحدث في وقت واحد 
العتماد  قابلية  أكثر  الناس  بعض  حيث  متدرجة،  عملية  هو  اجتماعي، بل  نظام  في 
في  االبتكار  يتبنون  الذين  األشخاص  أن  الباحثون  وجد  غيرهم. وقد  عن  االبتكار 
وقت  في  االبتكار  يتبنون  الذين  األشخاص  عن  مختلفة  لديهم خصائص  مبكر  وقت 
السكان  خصائص  فهم  املهم  من  مستهدفني،  لسكان  لالبتكار  الترويج  الحق. عند 
املستهدفني الذين سيساعدون أو يعيقون اعتماد االبتكار. وهناك خمس فئات معتمدة، 
واستراتيجيات مختلفة تستخدم حسب خصائص كل فئة عند الترويج لالبتكار كما 

يلي:
• يحاول 	 من  أول  يكونوا  أن  يريدون  الذين  األشخاص  هم  هؤالء  املبتكرون: 

االبتكار. وهم املهتمون باألفكار الجديدة. وهم على استعداد تام لتحمل املخاطر، 
وغالبًا ما يكون هؤالء أول من يطور أفكارًا جديدة. 

• املعتمدون األوائل: هؤالء هم األشخاص الذين يمثلون قادة الرأي. وهم يتمتعون 	
بـأدوار قياديـة، ويحتضنـون فـرص التغييـر. إنهـم يدركـون بالفعـل الحاجـة إلـى 
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التغيير، وبالتالي فهم يعتمدون على أفكار جديدة. وتشمل االستراتيجيات املوجهة 
إلى هذه الفئة من السكان األدلة اإلرشادية وصحائف املعلومات عن التنفيذ. وهم 

ال يحتاجون إلى معلومات إلقناعهم بالتغيير.
• األفكار 	 يعتمدون  لكنهم  قادة،  يكونون  ما  نادرًا  الناس  هؤالء  العظمى:  الغالبية 

الجديدة عادة بعد رؤية أدلة على أن االبتكار ذو فاعلية وأنه مفيد قبل أن يكونوا 
على استعداد العتماده. وتشمل االستراتيجيات املوجهة إلى هذه الفئة من السكان 

قصص النجاح واألدلة على فعالية االبتكار.
• األغلبية املتأخرة: هؤالء الناس متشككون في التغيير، ولن يتبنوا ابتكارًا إال بعد 	

أن يتم تبنيه من الغالبية العظمى. وتشمل االستراتيجيات املوجهة إلى هذه الفئة 
من السكان معلومات عن عدد األشخاص اآلخرين الذين جربوا االبتكار واعتمدوه 

بنجاح.
• املتلكئون: وهؤالء الناس يكونون ملتزمني بالتقاليد ومحافظني جدًا. إنهم متشككون 	

االستراتيجيات  االبتكار. وتشمل  لتبني  مجموعة  أصعب  وهم  التغيير  من  جداً 
واإلقناع  املخاوف،  وتبديد  اإلحصاءات،  السكان  من  الفئة  هذه  إلى  املوجهة 

والضغط من جانب األشخاص في مجموعات التبني األخرى.

الشكل )4(: الفئات املختلفة للسكان املستهدفني من منظور نظرية انتشار االبتكار.

الغالبية العظمى

األغلبية املتأخرة
املعتمدون األوائل

املبتكرون
املتلكئون

% 16% 34% 34% 13.5% 2.5
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وتشــمل املراحـــل التــي يعتمـــد فيهـــا الشـــخص ابتكارًا، وينفذ فيها أيضًا 
رفــض  باعتمــاد أو  قرار  االبتكار، واتخاذ  إلـى  الوعــي بالحاجـة  االبتكار:  انتشار 
االبتكار، واالستخـدام األولي لالبتكار الخـتباره، واالسـتمرار في استخدام االبتكار.  
دورًا  العـوامل  وتلعب هذه  االبتكار،  اعتماد  تؤثر على  رئيسية  وهناك خمسة عوامل 

مختلفاً فـي فئات التبني الخمس وتتمثل كالتالي :

• امليزة النسبية: النظر إلى االبتكار على أنه أفضل من الفكرة أو البرنامج أو املنتج 	
الذي يحل محله.

• التوافــق: مدى اتساق االبتكار مع قيم وتجارب واحتياجات املتتبعني املحتملني.	

• التعقيــد: مدى صعوبة االبتكار وطرق استخدامه.	

• االلتـزام 	 قبـل  تجربتـه  أو  االبتكـار  اختبـار  إمكانيـة  مـدى  للتجارب:  القابلية 
بالتبنـي.

• القابلية للمالحظة: مدى ما يوفره االبتكار من نتائج ملموسة.	

نواحي القصور في نظرية انتشار االبتكار

هناك العديد من نواحي القصور في نظرية انتشار االبتكار، تشمل ما يلي:
• الكثير من األدلة على هذه النظرية، بما في ذلك فئات التبني، لم تنشأ في الصحة 	

أو  جديدة  سلوكيات  تبني  على  صراحة  تطبق  لكي  تطويرها  يتم  ولم  العامة، 
ابتكارات صحية.

• ال تعزز نهجًا تشاركيًا في اعتماد برنامج الصحة العامة.	
• تعمل بشكل أفضل مع تبني السلوكيات بداًل من التوقف عن السلوكيات أو منعها.	
• ال تأخذ في الحسبان موارد الفرد أو الدعم االجتماعي العتماد السلوك الجديد 	

)أو االبتكار(.

وقـــد استخدمـت هـذه النظريـة بنجـاح فـي العديـد مـن املجـاالت، بمـا فـي ذلك 
االتصاالت والزراعة والصحة العامة والعمل االجتماعي والتسويق. في مجال الصحة 
العامة  الصحة  برامج  اعتماد  لتسريع  االبتكار  انتشار  نظرية  استخدام  يتم  العامة، 

الهامة التي تهدف عادة إلى تغيير سلوك النظام االجتماعي.
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النظريــة االجتماعيــة املعرفيــة 

بدأت النظرية االجتماعية املعرفية كنظرية للتعلم االجتماعي في أوائل الستينيات 
سياق  في  يحدث  التعلم  أن  )Albert Bandura(. وتعتقد  بانـدورا  ألبـرت  قبل  من 
والسلوك. وتتمثل  والبيئة  الشخص  بني  واملتبادل  الديناميكي  التفاعل  مع  اجتماعي، 
امليزة الفريدة للنظرية في التركيز على التأثير االجتماعي الخارجي والداخلي.  تأخذ 
النظرية في الحسبان تجارب الشخص السابقة التي تكون عاماًل مؤثراً فيما إذا كان 
سيقوم بممارسة السلوك. وتؤثر هذه التجارب السابقة على التعزيزات والتوقعات التي 
تشجع الشخص على ممارسة سلوك معني أو عدم القيام به. وتعتمد هذه النظرية على 
كل من املدرسة املعرفية والسلوكية، حيث تنص في جوهرها على أن اإلنسان يستجيب 
بناًء على املعرفة العقلية التي تتأثر بالبيئة، أي أن االستجابة تعتمد على البيئة واملعرفة 
العقلية مًعا. وفي هذا اإلطار فإن اإلنسان يكتسب املعرفة واملفاهيم واملعتقدات عن 
أو مشاهدة  لفيلم سينمائي  نتيجة مشاهدتنا  نتعلم  فنحن  لآلخرين.  املالحظة  طريق 
عند  تحدث  التي  املراحل  النظرية  فصلت  وقد  هذا  أصدقائنا.  أو  أهالينا  سلوكيات 

مراقبة ومالحظة اآلخرين، وهي كما يلي :
• وذي 	 ومقربني  مهمني  أناس  ومراقبة  ملشاهدة  انتباه  عملية  تحدث  هنا  االنتباه: 

مكانة عالية في حياة الفرد كاألب أو األم أو املدرس أو بطل رياضي قومي مشهور 
أو ربما ممثل مشهور. وعادة ما يسمى مثل هؤالء بالنموذج أو القدوة إذ يقوم 
الفرد بمراقبتهم ومالحظة سلوكياتهم وقيمهم ومعاييرهم من مأكل وملبس وطريقة 

كالم ... إلخ.
• االحتفاظ والتذكر: حيث يقوم اإلنسان بتذكر وحفظ ما قام بمشاهدته في ذاكرته.	

• التقليد أو املحاكاة: حيث يقوم الشخص  في هذه املرحلة باتباع السلوك املكتسب 	
الجديد الذي شاهده وحفظه من اآلخرين أثناء مالحظته لهم.

• الحافزية أو الدافعية: البد من توافر الدافع التباع السلوك املكتسب وهذا شرط 	
من شروط التعلم باملالحظة، إن وجود العقاب والثواب يؤثر في حافزية تعلم سلوك 

جديد تمت مشاهدته لدى اآلخرين.
إن السلـوك املـراد تعليمـه ُيحفَّـز بوجـود معيـار داخلي وتقييم ذاتي عنـد الفـرد 
نفسه. البد للفرد من اإلحساس بما ُيعرف بالكفاءة الذاتية، وتعرف الكفاءة الذاتية على 
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أنها »إيمان الشخص بقدرته على إجراء وتنفيذ سلوك معني«. وهناك أربعة مصادر 
لهذه الكفاءة الذاتية وهي :

• أداء الفرد الذاتي سواًء كان أداًء عالي الفاعلية أو ضعيًفا.	
• مشاهدة أداء اآلخرين كاألهل واألصدقاء.	
• رأي املقربني كاألصدقاء واألهل في أداء الفرد وتأثيرهم عليه.	
• الحالة الفيزيولوجية للجسم.	

بأداء  القيام  على  قادر  بأنه  الفرد  ثقة  مدى  في  األربعة  املصادر  هذه  وتؤثر 
سلوك جديد أو عدم أدائه. وجدير بالذكر أن العديد من نظريات السلوك املستخدمة 
بداًل من ذلك على  تركز  السلوك، ولكن  الحفاظ على  تنظر في  تعزيز الصحة ال  في 
بدء السلوك. وهذا أمر مؤسف ألن الحفاظ على السلوك، وليس مجرد بدء السلوك، 
هو الهدف الحقيقي في الصحة العامة. وفيما يلي شرح كيفية تنظيم هؤالء األفراد 
الهدف  نحو  املوجه  السلوك  لتحقيق  املعرفية  االجتماعية  النظرية  ظل  في  لسلوكهم 

والذي يمكن الحفاظ عليه مع مرور الوقت : 
• املعرفة املتبادلة: هذا هو املفهوم املركزي للنظرية. ويشير هذا إلى التفاعل الديناميكي 	

واملتبادل بني الشخص )الفرد مع مجموعة من الخبرات املكتسبة(، والبيئة )السياق 
االجتماعي الخارجي(، والسلوك )الردود على املحفزات لتحقيق األهداف(.

• أداء السلوك من 	 الفعلية للشخص على  القدرة  القدرة السلوكية: يشير هذا إلى 
خالل املعرفة واملهارات األساسية. من أجل تنفيذ السلوك بنجاح، يجب أن يعرف 
عواقب  من  األفراد  يتعلم  بذلك. وقد  القيام  وكيفية  به  القيام  يجب  ما  الشخص 

سلوكهم، مما يؤثر أيضاً على البيئة التي يعيشون فيها.
• التعلم الرصدي: هذا يؤكد أن األفراد يمكن أن يشهدوا ويراقبوا السلوك من قبل 	

خالل  من  ذلك  يظهر  ما  اإلجراءات. وغالباً  تلك  إنتاج  إعادة  ثم  ومن  اآلخرين، 
"النمذجة" للسلوكيات. إذا رأى األفراد مظاهر ناجحة لسلوك ما، فإنه يمكن لهم 

أيضاً تبني ذلك السلوك بنجاح.
• التعزيزات: يشير هذا إلى االستجابات الداخلية أو الخارجية لسلوك الشخص 	

التي تؤثر على احتمال استمرار أو وقف السلوك. يمكن أن تكون التعزيزات ذاتية 
أو في البيئة، ويمكن أن تكون التعزيزات إيجابية أو سلبية. هذا هو البناء الذي 

يمثل العالقة املتبادلة بني السلوك والبيئة.
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• التوقعات: يشير هذا إلى النتائج املتوقعة لسلوك الشخص. ويمكن أن تكون توقعات 	
النتائج متصلة بالصحة أو ال تتصل بالصحة. يتوقع األفراد عواقب أفعالهم قبل 

االنخراط في السلوك، وهذه التوقعات يمكن أن تؤثر على إتمام السلوك. 
• الكفاءة الذاتية: يشير هذا إلى مستوى ثقة الشخص في قدرته على أداء السلوك 	

على  املعرفية،  االجتماعية  للنظرية  نوعها  من  فريدة  هي  الذاتية  بنجاح. الكفاءة 
الرغم من أن نظريات أخرى قد أضافت هذا البناء في تواريخ الحقة، مثل نظرية 
والعوامل  للشخص  املحددة  بالقدرات  الذاتية  الكفاءة  املخطط. وتتأثر  السلوك 

الفردية األخرى، فضالً عن العوامل البيئية.

نواحي القصور في  النظرية االجتماعية املعرفية

ينبغي  التي  املعرفية  االجتماعية  النظرية  في  القصور  نواحي  من  العديد  هناك 
النظر فيها عند استخدام هذه النظرية في الصحة العامة. وتشمل ما يلي:

• في 	 تغييرات  إلى  تلقائيًا  تؤدي  سوف  البيئة  في  التغيرات  أن  النظرية  تفترض 
الشخص، وقد ال يكون هذا صحيحًا دائماً.

• النظرية تقوم فقط على التفاعل الديناميكي بني الشخص والسلوك والبيئة. ومن 	
غير الواضح إلى أي مدى يكون دور كل من هذه العوامل في السلوك الفعلي وإذا 

ما كان أحدها أكثـر تأثيـراً من اآلخر.
• تركز النظرية بشكل كبير على عمليات التعلم، وبذلك فهي تتجاهل االستعدادات 	

الخبرة  عن  النظر  بغض  السلوكيات،  على  تؤثر  قد  التي  والهرمونية  البيولوجية 
والتوقعات السابقة.

• ال تركـز النظريـة علـى العاطفـة أو الدافـع، إال مـن خــالل اإلشـارة إلـى تجـربة 	
املاضي. وهناك اهتمام ضئيل حول هذه العوامل.

نموذج مراحل التغيير

 )Prochaska( لقـد تطـور نمـوذج مراحـل التغييــر التــي وضعهــا بروشاسكــا
وديكليمنت )Di Clemente( في أواخر عام 1970م من خالل دراسات فحص تجارب 
املدخنني الذين أقلعوا من تلقاء أنفسهم مع أولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من العالج 
بمفردهـم.       التـدخني  عـن  اإلقـالع  علـى  قادريـن  األشخاص  بعـض  كـان  ملاذا  لفهـم 
وقد تبني  أن هؤالء يقلعون عن التدخني إذا كانوا على استعداد للقيام بذلك. وعلى هذا، 
فإن نموذج مراحل التغيير يركز على صنع القرار من جهة الفرد وهو نموذج للتغيير 
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املقصود. كما يفترض أن األشخاص ال تتغير سلوكياتهم بسرعة وحسم. ولكن بدالً 
من ذلك، يحدث التغيير في السلوك، وخاصة السلوك املعتاد، من خالل عملية دورية 
مستمرة. إن نموذج مراحل التغيير ليس نظرية بل نموذجاً. ولقد افترض ذلك النموذج 
أن األفراد يتحركون من خالل ست مراحل من التغيير: مرحلة ما قبل التأمل، والتأمل، 
واإلعداد، والعمل، واالستمرار واملحافظة، واإلنهاء. ولم يكن اإلنهاء جزءاً من النموذج 
األصلي، وهو أقل استخدامًا في تطبيق مراحل التغيير بالنسبـة للسلوكيات املتصلة 

بالصحة. ويتضح ذلك فيما يلي:
• مرحلة ما قبل التأمل: في هذه املرحلة، ال ينوي األفراد اتخاذ إجراءات في املستقبل 	

ما يكونون غير مدركني بأن سلوكهم  )في غضون ستة أشهر(. وكثيراً  القريب 
ينطوي على مشكالت أو ينتج عنه عواقب سلبية. وهؤالء في هذه املرحلة غالباً ما 

يقللون من إيجابيات تغيير السلوك وتوجيه التركيز على سلبيات تغيير السلوك.
• مرحلة التأمـل: في هذه املرحلة، ينوي األفراد بدء السلوك الصحي في املستقبل 	

القريب )خالل األشهر الستة القادمة(. ويدركون إيجابيات تغيير سلوكهم، ولكنهم 
أيضًا على دراية بالسلبيات.

• األفراد على استعداد التخاذ إجراءات 	 يكون  املرحلة،  : في هذه  مرحلة اإلعداد 
في غضون الــ 30 يـومـاً القادمة. ويبدأون في اتخاذ خطوات صغيرة نحو تغيير 

السلوك، ويعتقدون أن تغيير سلوكهم يمكن أن يؤدي إلى حياة أكثر صحة.
• مرحلة العمــل: وفي هذه املرحلة، يغير مجموعة األفراد سلوكهم )الذي تم تعريفه 	

في غضون األشهر الستة املاضيـة(، ويعتزمـون مواصلـة املضي قدمـاً في تغيير 
السلوك. وقد يظهر هذا عن طريق تعديل سلوكهم الخاطىء أو اكتساب سلوكيات 

صحية جديدة.
• مرحلة االستمرار واملحافظة : في هذه املرحلة، يواصل هؤالء األفراد تغيير سلوكهم 	

لفترة من الوقت مع نية الحفاظ على تغيير السلوك في املستقبل. ويعملون في هذه 
املرحلة ملنع االنتكاس إلى املراحل السابقة.

• مرحلة اإلنهــاء : في هذه املرحلة، ليس لدى هؤالء األفراد رغبة في العودة إلى 	
سلوكياتهم غير الصحية ويمكنهم التأكد من أنهم لن ينتكسوا. وبما أن هذا نادر 
ما يتم الوصول إليه، فإنهم يميلون إلى البقاء في مرحلة االستمرار واملحافظة ، 

وغالباً ال ُينظر في هذه املرحلة في برامج تعزيز الصحة.
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ولقد تم تحديد عشر عمليات للتغيير، بعض العمليات تكون أكثر أهمية ملرحلة 
إلى استراتيجيات تساعد األفراد  العمليات  التغيير. وتؤدي هذه  محددة من مراحل 

على إجراء التغيير والحفاظ عليه. هذه العمليات يتم توضيحها كالتالي:
• زيادة الوعي حول السلوك الصحي.	
• اإلثارة العاطفية حول السلوك الصحي، سواًء اإليجابية أو السلبية.	
• إعادة التقييم الذاتي لتحقيق السلوك الصحي.	

الشكل )5(: نموذج مراحل التغيير.

التأملمرحلة ما قبل 

مرحلة

 اإلنهاء

مرحلة

 االستمرار واملحافظة

مرحلة

 اإلعداد
مرحلة

 العمل

مرحلة
التأمل
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• إعادة التقييم االجتماعي ملعرفة كيف يؤثر سلوكهم غير الصحي على اآلخرين.	
• التحرر االجتماعي، حيث الفرص البيئية املوجودة تدعم السلوك الصحي.	
• التحرر الذاتـي، حيـث االلتـزام بتغييـر السلـوك علـى أسـاس االعتقـاد بـأن تحقيق 	

السلوك الصحي ممكن.
• العالقات املساعدة، حيث تتمثل في إيجاد عالقات داعمة تشجع التغيير املطلوب.	
• استبدال السلوكيات واألفكار غير الصحية بالسلوكيات واألفكار الصحية.	
• التعزيز، حيث يتضمن مكافأة السلوك اإليجابي والحد من املكافآت التي تأتي من 	

السلوك السلبي.
• تدعم 	 التي  اإلشارات  تعزيز  يتم  بحيث  البيئة  هندسة  إعادة  تتم  حيث  التحفيز، 

وتشجع السلوك الصحي وإزالة تلك التي تشجع على السلوك غير الصحي.

نواحي القصور في نموذج مراحل التغيير

هناك العديد من النقاط التي ينبغي النظر إليها عند استخدام هذا النموذج في 
الصحة العامة. وتشمل ما يلي:

• يتجاهل النموذج السياق االجتماعي الذي يحدث فيه التغيير، مثل الدخل.	
• الخطوط بني املراحل يمكن أن تكون تعسفية دون معايير محددة لكيفية تحديد 	

مرحلة التغيير للشخص.
• ليس هناك حساب واضح لكمية الوقت الالزم لكل مرحلة ، أو متى  يمكن  للشخص 	

البقاء في مرحلة ما.
• النموذج أن األفراد يضعون خططًا متماسكة ومنطقية في عملية صنع 	 يفترض 

القرار، وقد يكون ذلك غير صحيح في كل األحوال.

الكفاءة الذاتية ونظريات السلوك الصحي
تشمل أبرز نظريات السلوك الصحي مفهوم الكفاءة الذاتية، وتعد الكفاءة  الذاتية 
الكفاءة  مفهوم  إلى  النظر  يتم  كيف  نستعرض  يلي  وفيما  والسلوك.  للنوايا  مؤشرًا 

الذاتية في أعني بعض النظريات:
• السيطرة 	 على  بالقدرة  الشخصي  الشعور  تعتبر  املعرفية:  االجتماعية  النظرية 

علـى الظـروف أو العقبـات الشخصيـة أو البيئيـة تسهيـالً لتغييـر السلـوك الصحـي. 
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وأن املعتقدات املتعلقة بالكفاءة الذاتية هي اإلدراكات التي تحدد ما إذا كان سيتم 
البدء في تغيير السلوك الصحي، وكم من الجهد الذي سيتم إنفاقه، وكم من الوقت 
السلوك  تغيير  أجل  واإلخفاقات من  العقبات  مواجهة  في  الصمود  الفرد  يستطيع 
الخطر، واملثابرة على االلتزام به. وترتبط الكفاءة الذاتية ارتباطاً مباشراً بالسلوك 
الصحي، ولكنها تؤثر أيضاً على السلوكيات الصحية بشكل غير مباشر من خالل 
الناس،  يتحملها  التي  التحديات  على  الذاتية  الكفاءة  تؤثر  األهداف.  على  تأثيرها 
)على سبيل  كبيرة  أهداف  أو  متواضعة  أهداف  تحديد  على  قدرتهم  مدى  وكذلك 
املثال، قد يضع الفرد هدفًا مثل الحد من التدخني، أو هدفاً أكبر مثل اإلقالع عن 
التدخني تماماً(. يستطيع الفرد مع قوة الكفاءة الذاتية أن يحدد أهدافًا أكبر تحدياً 
"في جامعتي هناك  ويركز على الفرص، وليس على العقبات، )على سبيل املثال: 
حظر للتدخني، سيساعدنى ذلك في التمسك بهدفي" بداًل من "ال يزال هناك الكثير 

من املدخنني في جامعتي، سأجد بعض الصعوبة في التمسك بهدفي"(.
• نظرية السلوك املخطط: إن القصـد أو النيـة هـو مـا ينبـئ عـن السلوك أو يدفع 	

إليه. إن اإلدراكات التي تؤثر على نية محددة أو قصد معني هي املواقف، واملعايير 
سلوك  أداء  على  القدرة  حول  )التصور  املتصورة  السلوكية  والسيطرة  الذاتية، 
املثال:  )على سبيل  املتصورة،  السلوكية  السيطرة  لتقييم  نموذج  وهناك  معني(. 
"من السهل بالنسبة لي أن أفعل كذا، وكذا "(. وينظر إلى الكفاءة الذاتية والتحكم 

السلوكي على أنهما متشابهان تقريباً.
• نموذج مراحل التغيير: ينظر إلى الكفاءة الذاتية في هذا النموذج على أساس ما 	

يمكن تحقيقه من النتائج املرجوة في كل مرحلة من مراحل التغيير، وتتبع الكفاءة 
الذاتية بالنسبة إلى املتغيرات االجتماعية املعرفية الرئيسية نهجًا تصاعديًا، وعادة 
ما تكون الكفاءة الذاتية منخفضة في املراحل املبكرة، ثم تأخذ في التصاعد  عندما 
يتحرك األفراد إلى املراحل املتقدمة . في مرحلة الدافع، يحتاج املرء إلى االعتقاد 
بقدرته على أداء اإلجراء املطلوب )على سبيل املثال: "أنا قادر على الشروع في 
يفشل حتى  وإال سوف  اإلغراءات"(،  من  الرغم  على  غذائي صحي  نظام  اتباع 
في الشروع في هذا اإلجراء إذا عبر فقط عن ميله أو تفكيره في البدء في عملية 
التغيير. إن امليل نحو تبني سلوك صحي معني، يجب أن يتحول إلى إرادة للتغيير، 

والحرص على االلتزام بتعليمات مفصلة حول كيفية تنفيذ اإلجراء املطلوب.
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قياس الكفاءة الذاتية للسلوك الصحي

في الدراسات التي تجرى لقياس تقييم التأثيرات املحتملة في بدء تغيير السلوك  
كان  إذا  قليالً  البنود  عدد  يكون  فقد  متفاوتاً،  إدراجها  يتم  التي  البنود  عدد  يكون 
في  امللح  أني سأقلل  من  متأكد  "أنا  املثال:  )على سبيل  ومحدداً،  واضحاً  السلوك 
طعامي... على الرغم من أني غيـر معتاد على هذا"(. أمـا إذا كان السلـوك مركباً 
مثل تناول الغذاء الصحي، فيجب تبسيطه إلى عدة عناصر، مثال: )"سأزيد من تناول 

األطعمة الغنية باأللياف، وسأقلل من السكر وامللح"(... وهكذا.

نماذج لقياس الكفاءة الذاتية في سلوكيات تتعلق بالصحة 

الكفاءة الذاتية فيما يتعلق بالسلوك الغذائي 

إن اتباع نظام غذائي معني، ومراقبة الوزن، والتغذية الوقائية يمكن أن تحكمهم 
الكفاءة  الذاتية. وقد وجد أن الكفاءة الذاتية للتغذية تعمل بشكل أفضل بالتنسيق مع 

املعتقدات الغذائية.

 ولقياس الكفاءة الذاتية للتغذية الصحية ، يجب اإلجابة عن هذه األسئلة :
هل أنت متأكد أنك تستطيع التمسك باألطعمة الصحية...

• حتى لو كنت بحاجة إلى وقت طويل لتطويراإلجراءات الالزمة ؟	
• حتى لو كنت بحاجة للمحاولة عدة مرات حتى ينجح النظام الغذائي ؟	
• حتى لو كان عليك إعادة النظر في كامل طريقتك الغذائية ؟	
• حتى لو لم تحصل على قدر كبير من الدعم من اآلخرين عند إجراء محاوالتك 	

األولى؟
• حتى لو كان عليك وضع  خطة مفصلة ؟	

وقـد تبيــن أن الكفـاءة الذاتيـة للتغذيـة تكـون مؤشـرًا هامـًا مـن الناحيـة املاديـة 
والخضراوات  الفاكهة  من  املزيد  لتناول  الذاتية  الكفاءة  دراسة  فعند  واالجتماعية، 
والكف عن اتباع النظام الغذائي غير الصحي وجد أن استخدام األطعمة عالية الدهون 
تتأثر باقتناع الفرد وثقته في قدرته على االلتزام بالنظام الغذائي الصحي، والتغلب 
على العقبات. إن وجود عوامل مساعدة مثل تشجيع العائلة ووجود دعم أسري يساعد 

على تحقيق الهدف.
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وعند دراسة الكفاءة الذاتية املتعلقة بداء السكري، وجد أنها ترتبط بشدة بالحفاظ 
علـى الرعايـة الذاتيـة لـداء السكـري )النظـام الغذائـي وممارسـة الرياضـة واختبـار 
الجلوكوز(. وقد لوحظت أقوى اآلثار عندما قوي التفاؤل جنباً إلى جنب مع االعتقادات 
القوية حول النتائج اإليجابية في السيطرة على داء السكري. وكانت التغذية وممارسة 
التمارين الرياضـية مرتبطـة أيضاً بصيانة النظام الغذائي والنشاط البدني في املرضى 

املصابني بسرطان الثدي.

الكفاءة الذاتية والنشاط البدني 

لقد تبني أن ممارسة الكفاءة الذاتية تشكل قوة تحفيز رئيسية في تشكيل النوايا 
قياس  يكون  وقد  طويلة.  لفترة  املمارسة  هذه  على  والحفاظ  البدني  النشاط  ملمارسة 
الفعالية الذاتية ملمارسة الرياضة مرتبطاً بمهمة محددة "أنا متأكد من أنني أستطيع 
يمكن  الذاتية،  الكفاءة  ممارسة  ولتقييم  توقف،".  دون  ساعة  نصف  ملدة  أركض  أن 
استخدام مقياس »هل أنت متأكد أنك تستطيع التغلب على ما يلي من الحواجز؟« 

التالي :
هل تستطيع أن تواظب على التمرين...

• حتى عندما تكون لديك مخاوف ومشكالت ؟	
• حتى لو كنت تشعر باالكتئاب ؟	
• حتى عندما تكون متوترًا ؟	
• حتى عندما تكون متعبًا ؟	
• حتى عندما تكون مشغوالً ؟	

الكفاءة الذاتية واإلقالع عن التدخني  

الديموجرافيـة  العـوامـل  مختلـف  على  يعـتـمـد  ذاتيـًا  النيكوتيـن  عـن  االمتنـاع 
هي  العوامل  من  قليـل  عـدد  فقـط  ولكن  واالجتماعيـة،  واملعرفيـة  والفيزيولوجيـة 
مؤشرات مشتركـة للحفاظ على االمتناع عن ممارسة التدخني. العوامل الفيزيولوجية، 
النيكوتني، ووجود مدة أطول من االمتناع عن ممارسة  مثل انخفاض االعتماد على 
التدخني في السابــق، والعـوامـل املعرفية مثل ارتفاع الثقة في الكفـاءة الذاتية لإلقالع 

عن التدخني.
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ولقياس الكفاءة الذاتية عند اإلقالع عن التدخني، يمكن عرض هذه األسئلة: 
هل أنت قادر على االمتناع عن التدخني ...

• حتى عندما تكون غاضباً؟	
• حتى عندما تخرج مع األصدقاء؟	
• حتى عندما تشعر برغبة في التدخني؟	
• ومحاولة الحفاظ على اإلقالع عن التدخني ملدة شهر ؟	
• إلى 	 والعودة  هذا  تخطي  على  القدرة  لديك  واحدة،  سيجارة  إشعال  حالة  وفي 

محاولة اإلقالع ؟

الكفاءة الذاتية والفحص الذاتي  للثدي

لتقييم الكفاءة الذاتية للقيام بالفحص الذاتي للثدي واملواظبة عليه، تطرح األسئلة 
اآلتية:

هل أنِت قادرة على أداء الفحص الذاتي للثدي بانتظام...

• حتى لو كان يتطلب منك وضع خطة مفصلة تصفني كيفية تذكر موعد الفحص 	
الذاتي للثدي؟

• الفحص 	 بشأن  واآلراء  السلوكيات  في  التفكير  إعادة  منك  يتطلب  كان  لو  حتى 
الذاتي للثدي؟

• حتى لو كان عليِك التغلب على عدم االنتظام في الفحص؟	

ويوضح نموذج مهارات التحفيز والسـلوك كيفية ارتباط الكفاءة الذاتية بامتثـال 
املريض، فيما يلي:

• املعلومـات: وهي املعرفة األساسية عن الحالة الطبية التي قد تشمل كيفية تطور 	
املرض، والدورة املتوقعة واالستراتيجيات الفعالة إلدارتها.

• االجتماعي 	 والدعم  االلتزام،  سلوك  تجاه  الشخصية  املواقف  ويشمل  التحفيـز: 
املدرك ملثل هذا السلوك، والقاعدة الذاتية للمريض أو تصور كيف يمكن لآلخرين 

الذين يعانون هذه الحالة الطبية أن يتصرفوا.
• املـهـارات السلوكيـة: يجب ضـمـان أن املـريـض لديـه األدوات السلوكيـة املحـددة أو 	

االستراتيجيات الالزمة ألداء سلوك محدد.
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تعزيز  إلى  للمرضى  واملوجهه  االمتثال  لتعزيز  فعالية  األكثر  التدخالت  تهدف 
التنظيم الذاتي أو قدرات املعالجة الذاتية. إن برامج املعالجة املقدمة للمرضى الذين 
وتقلل استخدام  للمريض  الصحي  الوضع  أن تحسن  يمكن  مزمنة  أمراضاً  يعانون 
الرعايـة الصحية وتخفض التكاليف. وتشير بعض اإلحصائيات إلى أن االستثمار في 
برامج تعزيز الكفاءة الذاتية يخفض نسبة التكلفة واإلنفاق على الصحة بنسب كبيرة. 

الكفاءة الذاتية واالمتثال للنصح الطبي 

االمتثال للنصح الطبي هو عملية سلوكية معقدة تحددها عدة عوامل متفاعلة. 
وتشمل هذه العوامل خصائص املريض، وبيئة املريض )التي تشمل الدعم االجتماعي، 
املوارد  وتوافر  الصحية،  الرعاية  فريق  وعمل  الصحية،  الرعاية  نظام  وخصائص 

الصحية وإمكانية الوصول إليها( وخصائص املرض املعني وطرق معالجته. 

إن سوء االمتثال للنصح الطبى قد ينجم جزئيًا عن املرضى بسبب تجربة اآلثار 
الجانبية السلبية، ولكن قد يكون أيضًا بسبب نقص مهارات الرعاية الذاتية. وبالنظر 
إلى العوامل النفسية االجتماعية، يرتبط عدم االلتزام بعدم وجود دعم اجتماعي ونقص 

معتقدات الكفاءة الذاتية حول قدرة الفرد على االلتزام  بالدواء.

عند دراسة االلتزام باألدوية املضادة للڤيروسات  في املرضى املصابني بڤيروس 
العوز املناعي البشري، وجد أن االلتزام باألدوية كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالكفاءة  
الذاتية، بما يعني أن لدى املرضى قدراً كبيراً من التفاؤل واالعتقاد حول القدرة على 
اتباع نظام الدواء. وكانت العالقة بني الدعم االجتماعي وااللتزام الدوائي أضعف من 
العالقة بني الكفاءة الذاتية وااللتزام الدوائي. كما وجد أن انخفاض االلتزام والكفاءة 
الذاتية جنبًا إلى جنب مع انخفاض التوقعات فيما يتعلق بالفوائد التالية للعالج، يرتبط 

بانخفاض االلتزام الدوائي  لعالج  ڤيروس العوز املناعي البشري.

وصفت دراسة كوباو وديلوريو )Kobau & Dilorio( عام 2003 م، املعتقدات 
البالغني  بني  الحياة  نمط  إدارة  وسلوكيات  األدوية،  نحو  والتوقعات  الذاتية  والكفاءة 
املصابني بمرض الصرع. وقد أجاب املشاركون على مقياس الكفاءة الذاتية للصرع 
الذي تناول عدة عوامل منها: الثقة في القدرة على اتباع جدول جرعات الدواء، والتكيف 
الكحول،  وتجنب  النوم،  من  كاف  قسط  على  والحصول  للدواء،  السلبية  اآلثار  مع 
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والحصول على دعم اجتماعي. وأظهرت الدراسة أن األشخاص ذوي الكفاءة الذاتية 
املنخفضة يستفيدون بنسب متفاوتة من التدخالت لتعزيز القدرة على اإلدارة الذاتية.

الكفاءة الذاتية وسلوكيات االكتشاف املبكر

كانت  الذاتية  والكفاءة  التوقعات  من  كاًل  أن  على  أدلة  الدراسات  بعض  قدمت 
أفضل املؤشرات لنية املشاركة في سلوكيات الكشف املبكر عن سرطان الثدي.
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الفصل اخلامس
التوعية واملشاركة املجتمعية

يهدف هذا الفصل إلى:
• التعّرف على مفهوم املجتمع واملشاركة املجتمعية. 	
• التعّرف على فوائد املشاركة املجتمعية.	
• التعّرف على العالقة بني الثقافة واملشاركة املجتمعية.	
• تحديد خطة لتفعيل املشاركة املجتمعية.	
• التعّرف على مفهوم التسويق االجتماعي وتطوره.	
• تحديد قائمة للمزيج التسويقي.	
• التعّرف على أساسيات تقسيم الجمهور.	
• تطبيق قواعد التسويق االجتماعي في حملة تعزيز الصحة النفسية. 	

العقدين  مدى  على  الصحة  بتعزيز  الخاصة  واملمارسات  األبحاث  ركزت 
بني  تعاوني  بشكل  العمل  طريق  عن  تتم  التي  املجتمعية  املشاركة  على  املاضيني، 
مجموعات من األفراد ومن خاللهم، حيث يتمتع هؤالء األفراد بعدة مواصفات منها 
القرب الجغرافي، واالهتمام املشترك، أو التشابه في القضايا املؤثرة على الصحة 
والرفاه بشكل عام. وتتمثل أهداف املشاركة املجتمعية في بناء الثقة، وتعبئة املوارد 
والتعاون مع شركاء جدد، وخلق اتصاالت أفضل، وتحسني النتائج الصحية الشاملة 
مع تطوير املشاريع الناجحة، ووضع األساس املنطقي للنهوض بالصحة املجتمعية، 

وصنع السياسات.

وتتمحور البحوث إلى حد كبير حول االعتراف بأن أنماط الحياة، والسلوكيات، تؤثر 
على ظهور األمراض من خالل البيئات االجتماعية واملادية. وهذا الرأي يتسق مع الفكرة 
التي تنص على أن التفاوتات الصحية تعود في األساس إلى تفاوتات اجتماعية وبيئية. 
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إذا تم تحديد عالقة الصحة بالجوانب االجتماعية، يتم التعامل مع القضايا الصحية 
نظرهم  وجهات  يوضحوا  أن  يمكن  الذين  املجتمع  من خالل شركاء  أفضل  بشكل 
التفاهم  التعامل مع قضايا الحياة والصحة من خالل  يتم  الخاصة، كما يمكن أن 
واملشاركة بني عناصر املجتمع الفاعلة. إن فهم طبيعة املجتمعات ومدى التفاوت في 
العوامل املؤثرة على الصحة والتفاوت في املستويات االجتماعية واالقتصادية، يخدم 
بشكل كبير املشروعات والخطط املصممة على أساس إشراك املجتمع. كما أن جهود 
تحسني الصحة يجب أن تأخذ في الحسبان مخاوف املجتمعات املحلية وخصوصيتها، 

وأن تكون قادرة على االستفادة من املجموعات املتنوعة داخل املجتمع. 
ونقدم في هذا العرض املختصر ملحة عامة عن  مفهوم املجتمع، والنماذج، واألطر 
من  املجتمعية"  "املشاركة  تطبيق  إلى  الرامية  الجهود  لتوجيه  استخدامها  يمكن  التي 
خالل األدبيات املتاحة في مجال العلوم االجتماعية والصحة العامة والعلوم السياسية، 
من  وغيرها  واالجتماع  النفس  وعلم  التنظيمية،  والتنمية  واألنثروبولوجيا،  والثقافية 

التخصصات التي ساهمت في تنمية وممارسة املشاركة املجتمعية.

مفهوم املجتمع
هناك العديد من الطرق للتفكير في مفهوم املجتمع وسوف نستكشف أربعة منها 
حيث يعتبرون األكثر أهمية، وكل منها يوفر رؤى مختلفة في عملية املشاركة املجتمعية.

مفهوم املجتمع من منظور األنظمة 
إن املجتمع في منظور األنظمة يشبه مخلوقًا حيًا، يتألف من أجزاء مختلفة تمثل 
لتلبية  معنية  منها ضمن حدود  كل  تعمل  أو مصالح،  متخصصة  أنشطة  أو  وظائف 
احتياجات املجتمع. على سبيل املثال، تركز املدارس على التعليم، ويركز قطاع النقل 
والعمل،  املشاريع  على  االقتصادية  الكيانات  وتركز  واملنتجات،  األشخاص  نقل  على 
وتركز املنظمات الدينية على اإلشباع الروحي واملادي للناس، وتركز وكاالت الرعاية 
بشكل  املجتمع  يعمل  ولكي  واإلصابات.  األمراض  من  والعالج  الوقاية  على  الصحية 
جيد، يتعني على كل جزء أن يقوم بدوره على نحو فعال لخلق مجتمع صحي لديه ارتباط 
وثيق بني القطاعات التي تتقاسم املسؤولية عن االعتراف باملشكالت وحلها والعمل معًا 
بنجاح ملعالجة املشكالت املعقدة في املجتمع، وتحقيق التكامل والتعاون وتنسيق املوارد 

مع الجميع. وُيعد التعاون نهجاً منطقياً لتحسني الصحة.
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مفهوم املجتمع من املنظور االجتماعي

يمكن أيضًا تعريف املجتمع عن طريق وصف الشبكات االجتماعية والسياسية 
التي تربط األفراد واملنظمات املجتمعية والقادة، إن الفهم الواضح لهذه الشبكات هو 
تتبع  قد يساعد  املثال،  فعلى سبيل  املشاركة  الجهود في  لتخطيط  األهمية  بالغ  أمر 
وتحديد  السلوك،  أنماط  وفهم  املجتمع،  قيادة  األفراد على  االجتماعية بني  العالقات 

الجماعات املعرضة للخطر، وتعزيز شبكات التعاون والدعم االجتماعي.

مفهوم املجتمع من املنظوراالفتراضي 

تنتشر بعض املجتمعات في مناطق محددة جغرافيًا، ولكن األفراد اليوم يعتمدون 
أكثر فأكثر على االتصاالت بواسطة الكمبيوتر )الحاسوب( للوصول للمعلومات، وتلبية 
احتياجاتهم، واتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم. وتشمل أشكال االتصال بواسطة 
الحاسوب: البريد اإللكتروني، والرسائل الفورية أو النصية، وغـرف الدردشة اإللكترونية، 
2005م،  بـوك، ويوتيـوب، وتويتـر. وفي عام  التواصل االجتماعي مثل، فيس  ومواقع 
صرح فالفيان وآخرون )Flavian et al( أن املجموعات االجتماعية أو املجموعات ذات 
املصلحة املشتركة التي تتفاعل بطريقة منظمة على اإلنترنت ُتَعد "مجتمعات افتراضية"، 
وتعد هذه املجتمعات االفتراضية شركاًء محتملني وتوسع الشبكات االجتماعية من أجل 

تعزيز الصحة وعمل الدراسات التي يشارك فيها املجتمع.

مفهوم املجتمع من املنظور الفردي

تكون  وقد  ما،  ملجتمع  االنتماء  الخاصة من حيث  لديهم مشاعرهم  األفراد  إن 
مشاعرهم عن العضوية في املجتمع أبعد وأعمق من تعريف الباحثني واملتخصصني، 
وعالوة على ذلك، قد يكون لديهم شعور باالنتماء إلى أكثر من مجتمع واحد، كما يمكن 
أن يتغير ذلك الشعور بمـرور الوقـت ممـا يؤثـر عليهـم وعلـى مشاركتهم فـي األنشطة 

املجتمعية.

وانتمائهم  ارتباطهم  الحاضر بطرق مختلفة مدى  الوقت  األفـراد في  يـرى  قـد 
للمجتمع، وبالتالي تختلف مشاركتهم في املجتمعات التي قد تكون ذات صلة بما في 
ذلك األسر، ومكان العمل، والجمعيات األهلية والدينية والسياسية. وتشير الدراسات 
الحديثة إلى أن األفراد يفكرون في أنفسهم بطرق أكثر تعقيداً مما كان عليه الحال 
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في السنوات املاضية. ومن هذا املنطلق يطور العلماء وصانعو السياسة معايير تحديد 
املجتمع، ولكن حتى تعكس هذه املعايير الرأي الفعلي للمشاركني في أنفسهم يجب 
تجديد الدراسات وتحليل نتائجها ملعرفة كيفية فهم األفراد لهويتهم وشبكات التواصل 

الخاصة بهم، وخلفيات الدخول في العالقات وتشكيل املجتمعات.

مفهوم املشاركة املجتمعية
تعني املشاركة املجتمعية العمل بشكل تعاوني بني مجموعات من األفراد ومن 
خاللهم، حيث يتمتع هؤالء األفراد بعدة مواصفات منها القرب الجغرافي، واالهتمام 
املشترك، أو التشابه في القضايا املؤثرة على الصحة والرفاه. وهي وسيلة قوية لدعم 
مبادئ التوعية الصحية ولتحقيق التغييرات البيئية والسلوكية التي من شأنها تحسني 
على  تساعد  وتحالفات  شراكات  على  تنطوي  ما  وغالباً  وأعضائه،  املجتمع  صحة 
التعبئة وتنظيم املوارد والنفوذ، وتغيير العالقات بني الشركاء، وتعمل بمثابة عوامل 

محفزة لتغيير السياسات والبرامج واملمارسات.
ويمكن أن تتحقق أهداف التوعية الصحية من خالل املشاركات العديدة ألفراد 
املجتمع، كما يمكن للشركاء واملجموعات املنظمـة، والـوكاالت، واملؤسسـات املشاركـة 
فـي تعزيـز الصحـة، والبحوث، أو صنع السياسات، ويمكن أيضاً النظر إلى إشراك 
الوقت، من املرجح أن تتطور املشاركة  أنه سلسلة متصلة، فمع مرور  املجتمع على 
من  تتحرك  األجل  طويلة  إلى شراكات  املشروعات  بعض  في  التعاون  من  املجتمعية 
التركيز التقليدي على قضية صحية واحدة ملعالجة مجموعة من العوامل االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية والبيئية التي تؤثر على الصحة.

ملاذا ممارسة املشاركة املجتمعية ؟
يؤكد دعاة إشراك املجتمع املحلي أن ذلك يعزز مبادئ التوعية الصحية للنهوض 
بالصحة والبحوث الصحية ومع ذلك، فإن دراسة فاعلية هذه االستراتيحية باملقارنة 
مع التكاليف والفوائد للمجتمع ال تزال مجاالً جديداً نسبياً للدراسة. وحددت مراجعة 
حديثة للدراسات حول إشراك املجتمع عدة مجاالت أثرت فيها مشاركة املجتمع تأثيراً 
إيجابياً. وعلى الرغم من أن هذه الدراسة ركزت على الشراكات البحثية، فإن العديد 
من النتائج التي توصلت إليها كانت ذات صلة بمشاركة املجتمع بشكل عام وكانت 

الفوائد كما يلي:
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• التأثير على اختيار املشروعات، وقدرتها على الحصول على التمويل وتحديد مجاالت 	
جديدة للتعاون الذي يتطلب املشاركة املجتمعية.

•  تحفيز الجهات املختلفة داخل املجتمع للمشاركة في الدراسات واألبحاث، مما 	
يساعد على سرعة إنجاز الدراسات وتيسير االستجابة  للتدخالت، وجمع البيانات 
وتحليلها، واملساعدة على تحديد الروابط السببية من خالل معرفة املجتمع. وذلك 

عن طريق دعم الشركاء، وتحديد مصادر جديدة للمعلومات.
• التنفيذ والتغيير، حيث يمكن أن تستخدم النتائج لتحقيق التغيير من خالل خدمات 	

جديدة أو محسنة، أو تغييرات في السياسات أو التمويل، أو املمارسات املهنية،  
كما يمكن الحفاظ على الشراكات طويلة األجل وتوسيعها.

• استفادة الجمهور املشارك في املشروع، حيث يكتسب املعرفة واملهارات، ويمكن 	
ضمان إمكانية مساهماتهم في إرساء أسس التعاون الالحق.

• اكتساب الشركاء األكاديميني فهم أفضل عن املسائل قيد الدراسة والتقدير لدور 	
وقيمة املجتمع واملشاركة التي تؤدي في بعض األحيان إلى مزايا وظيفية مباشرة. 
مختلف  واكتساب  املشروع،  أهمية  في  جديدة  رؤى  تظهر  ذلك،  إلى  وإضافة 

الفوائد، وزيادة الفرص لنشر النتائج واستخدامها على نطاق أوسع.
• اكتساب املنظمات املجتمعية املعرفة ومكانة أعلى في املجتمع، واملزيد من الروابط 	

مع األعضاء والكيانات، والقدرة التنظيمية الجديدة وخلق حسن النية واملساعدة 
في إرساء أسس التعاون الالحق.

الثقافة واملشاركة املجتمعية

إن للثقافـة تعريفـات متعـددة، أحـد هـذه التعريفـات من عالم األنثروبولوجيا هو 
أنها »نظام متكامل معقد من الفكر والسلوك الذي يتقاسمه أعضاء املجموعة، وهو 
نظام له نمط يمكن لنا من خالله فهم املعاني التي تؤثر في الناس«. تشكل الثقافة 
الهويات وتعزز األفكار في املجتمع، وتحدد كيفية ارتباط األفراد واملجموعات، ببعضهم 
البعض. إن إشراك املجتمع املحلي، واملشاركة الفعالة تتطلب فهم ثقافة املجموعات 
واملؤسسات وتحديد سبل التعاون الفعال، وبناء االحترام والثقة، وهذا يتطلب جهدًا 

مستمرًا من جميع املشاركني في عملية املشاركة املجتمعية. 
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إن املجتمعات املحلية ليست كيانات متجانسة، فهي تتكون من مجموعات متنوعة 
ذات تاريخ مختلف، وهياكل اجتماعية، ونظم قيمية مختلفة. ليس هناك شك في أن 
الثقافة والصحة ترتبطان ارتباطًا وثيقًا في الواقع، حيث إن الوعي الصحي يؤثر على 
تصورات املرض واملعاناة، وطرق الوقاية، والعالج من األمراض، واستخدام الخدمات 

الصحية وتعترف أدبيات الصحة العامة بقوة الصلة بني الصحة والوعي الصحي.

ولتحقيق التعاون الناجح مع املجتمع، يجب على جميع األطراف السعي إلى فهم 
وجهة نظر النافذين من املسؤولني، سواًء كانوا أعضاًء في املؤسسات، أو الخدمات  
الصحية، أو التنظيم املجتمعي، أو وكالة الصحة العامة. إن مفتاح تطوير هذا الفهم 
هو االعتراف بثقافة املرء وكيفية تشكيله للمعتقدات وفهم الصحة واملرض. ويساعد 
ولكنه في  للمشكالت،  الجذرية  التعرف على األسباب  املجتمعات في  املجتمع  تنظيم 
نفس الوقت ومع اختيار القضايا البسيطة، واملحددة يمكن أن يوحد أعضاء املجموعة، 
ويشركهم في التوصل إلى الحلول، ويزيد من تماسك املجتمع في مواجهة األخطار 

التي تؤثر على الصحة. 

تفعيل املشاركة املجتمعية

تتطلب املشاركة املجتمعية انخراط  األفراد واملؤسسات في املشاريع التي تعالج 
قضايا املجتمع، وتشمل املشاركة توليد األفكار، واملساهمة في صنع القرار، وتقاسم 
املسؤولية وكلها من العوامل التي تحفز الناس، كما أن الرغبة في القيام بدور نشط في 
تحسني حياتهم الخاصة، والوفاء بالتزاماتهم االجتماعية أو الدينية، والشعور بالحاجة 
لتقدير املجتمع، كلها دوافع ذات قيمة. ويتطلب الحصول على مبادرة ناجحة ومستدامة 
أن يحترم القادة دوافع املشاركة، ويستمعون، ويتعلمون من أعضاء املجتمع. ويمكن 
أن يؤدي غياب االحترام املتبادل والتعلم املشترك إلى خسارة الوقت، والثقة، واملوارد، 

واألهم من ذلك، فعالية املشروعات أو التدخالت. 

نظـرة ثاقبة على دوافع املشاركة، حيث إنه  ويتيح منظـور "التبادل االجتماعي" 
يستخدم إطار الفوائـد والتكاليـف للمساعدة في شرح من يشارك وملاذا. ومن هذا 
املنظـور، تشـارك املنظمـات واألفـراد فـي "نظـام التبـادل" ويتقاسمـون املـوارد طوعـاً، 
ويشارك أعضاء املجتمع واملنظمات في األنشطة والبرامج إذا كانوا يرون أن فوائد 

املشاركة تفوق التكاليف.
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عناصر تفعيل املشاركة املجتمعية 
• معرفة املجتمع، ومكوناته، وقدراته ودراسته دراسة وافية. 	
• إنشاء مواقف واستراتيجيات توجه التفاعالت مع الهيئات املتواجدة في املجتمع. 	
• بنـاء والحفـاظ علـى الشبكـات الرسميـة وغيـر الرسميـة والحفاظ على العالقات، 	

وتوصيل الرسائل، واالستفادة من املوارد.
• حشد املجتمعات التخاذ القرارات االجتماعية.	

متطلبات مشاركة املجتمع املحلي 
إن العناصر األربعة السابقة، توفر إطارًا مفيدًا بسيطًا للتفكير حول متطلبات 

مشاركة املجتمع املحلي، ومن أهم متطلبات مشاركة املجتمع املحلي ما يلي :
• واملوارد 	 املهارات  وتنمية  الصحة  تحسني  القدرة  بناء  ويشمل  القدرات:  بناء 

تكون جهود  أن  أجل  ومن  املتضرر.  املجتمع  في  التنظيمية  والهياكل  املستدامة 
للتعاون  مستعدين  املصلحة  أصحاب  جميع  يكون  أن  يجب  منصفة،  املشاركة 
والقيادة، ويشمل بناء القدرات أيضًا تعزيز املعرفة املشتركة، واملهارات القيادية، 
االجتماعية  الجذور  عميق  بناء  القدرة  ألن  املقیمین  تمثيل مصالح  على  والقدرة 

والسياسية واالقتصادية.
• بناء التحالفات: غالبًا ما ينطوي إشراك املجتمع املحلي على بناء تحالفات، وتعرف 	

التأثير  القادرة على  "اتحاد من مجموعة من األفراد واملنظمات  بأنها  التحالفات 
والتغلب على مشكلة محددة". وقد تتفاوت أهداف التحالفات، مثل تبادل املعلومات 
طرف  كل  يعتقد  أن  التحالفات  وتتطلب  محددة.  سياسة  إلى  والدعوة  واملوارد، 
أنه يحتاج إلى مساعدة اآلخر لتحقيق أهدافه. إن أهداف ووجهات نظر أعضاء 
كافية،  مشتركة  أرضية  إلى  يحتاج  التحالف  ولكن  متطابقة،  تكون  لن  التحالف 
إضافة إلى مبدأ توزيع السلطة واملنافع بني أعضاء التحالف، إذ يحتاج جميع 
األعضاء إلى الحصول على منافع مقابل مساهماتهم. يمكن أن تساعد التحالفات 
في تعظيم تأثير األفراد واملنظمات، وخلق بيئة جماعية جديدة، والحد من ازدواجية 

الجهود.
تتعامل  وهي  املجتمعية،  املشاركة  أطر  أحد  االجتماعية  البيئية  النظرية  وتعد 
مع مفهوم الصحة على نطاق واسع وتركز على العوامل املتعددة التي قد تؤثر على 

الصحة )انظر التسويق االجتماعي(. 
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التسويق االجتماعي
من التحديات الكبيرة التي تواجه العاملني في مجال تعزيز الصحة، تغيير سلوك  
إن  الرفاهية.  إلى  والوصول  وعافية  في صحة  العيش  وهو  الهدف  لتحقيق  األفراد 
تزيد  معروفة،  غير  أو  معروفة  كانت  السلوك، سواًء  تغيير  دون  تحول  التي  العقبات 
من تعقيد هذه التحديات. لذلك تم تطبيق العديد من االستراتيجيات للتغلب على هذه 
التحديات، وقد أدخل مفهوم التسويق االجتماعي كأحد االستراتيجيات الواعدة في 

تحقيق الوعي الصحي وتحسني صحة الجمهور.
نعلم جيدًا أن أفراد املجتمع يتخذون قرارات صحية ويمارسون سلوكيات معينة 
في سياق البيئة االجتماعية والثقافية التي يعيشون فيها. فإذا كان هؤالء ال يجدون 
االنخراط   من  يتمكنوا  لن  األرجح  على  فإنهم  الرياضة،  ملمارسة  ومناسبة  آمنة  بيئة 
في نشاط رياضي منتظم. وإذا لم تتوفر األغذية الصحية مثل الفاكهة والخضراوات 
الطازجة، فلن يستطيع الجمهور االلتزام بالغذاء الصحي املطلوب، وإذا كانت أدوات 
لن يستطيعوا  الناس  فإن  متوفرة،   غير  البعوض(  )مثل  النواقل  الحماية من بعض 
حماية أنفسهم على الرغم من معرفتهم بالسلوك الصحي، وإذا كانت األسر مقتنعة 
بأهمية النظافة الشخصية، ولكن اليتوافر املاء النقي فلن تستطيع هذه األسر حماية 
األطفال من كثير من األمراض. وقد فسرت العديد من النظريات العالقة بني السلوك 
الفردى والعوامل البيئية والسياقات االجتماعية، وُتعد النظرية البيئية االجتماعية، أحد 
األطر الهامة التي تقدم نظرة ثاقبة تفسر كيف وملاذا تحدث السلوكيات. وتحدد النظرية 

مستويات متعددة من العوامل كما يلي :
• طبيعة الشخصية: مثل القيم واملبادئ، واملعرفة واالتجاهات، والخبرات واملهارات.	

• العالقات بني الفرد واملجتمع: مثل عادات املجتمع والقيم السائدة فيه، والعالقات 	
التشاركية الداعمة للفرد. 

• وتبنيها 	 واملجتمعية  الحكومية  املؤسسات  فاعلية  مـدى  مثـل  املؤسسية:  العوامل 
لقضايا تعزيز الصحة.

• السياسات العامة وماينبثق عنها من تشريعات وقوانني وقواعد لتعزيز الصحة.	

وتوظف هذه النظرية مجموعة متنوعة من التخصصات ووجهات النظر في محاولة 
لفهم ومعالجة قضية تغيير السلوك بناًء على هذا اإلطار.
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مفهوم التسويق االجتماعي
هـو نهـج تطبيقي يستخـدم استراتيجيـات التسويـق التجـاري، ويركـز على كيفية 
تفاعل املستهلكني مع الخدمات واملنتجات التي تعزز الصحة. وتعتمد الفكرة األساسية 
في التسويـق االجتماعـي علـى مفهوم التبادل الطوعي، أي أن األفـراد يتبنون املنتجات 
واألفكار والسلوكيات التي يتوقعون أن يستفيدوا منها في مقابل تحمل بعض التكاليف 
املادية أو النفسية. مـن شأن النهج املشترك بني التسويق االجتماعـي والنظريـة البيئية 
االجتماعيـة أن يـؤدي إلى قوة أكبر في إحداث تغييرات دائمة ومستقرة في سلوكيات 

األفراد واملجتمعات. 

تطور مفهوم التسويق االجتماعي

 )Kotler & Zaltman( كان أول من عرف التسويق االجتماعي كوتلر و زالتمان
عام 1971م ، ونص التعريف على أن : »التسويق االجتماعي يعني التصميم والتنفيذ 
والسيطرة على برامج يتم إعدادها  للتأثير على  القبول االجتماعي لألفكار، وتطبيق 
قواعد التسويق لتنفيذ هذه البرامج، مثل دراسة السوق والتخطيط لترويج املنتجات، 

الشكل )6(: رسم توضيحي للعوامل املحددة للنظرية البيئية االجتماعية.

الفرد

العالقات بني األفراد

العالقات بني املؤسسات

املجتمع

السياسات العامة
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وتحديـد التكلفـة«. وأشـارا إلـى التسويـق االجتماعـي على أنه مجرد تطبيق مبادئ 
املجتمع ككل،  املرغوبة اجتماعياً، وبهذا يستفيد  لتحقيق األهداف  التسويق  وأدوات 

بداًل من االستفادة املحدودة  لألفراد أو بعض  املؤسسات.
وفي عام 1973م عرف ليزر و كيلي )Lazer & Kelley( التسويق االجتماعي بأنه 
»تطبيق املعرفة واملفاهيم والتقنيات التسويقية لتعزيز األهداف االجتماعية واالقتصادية. 
املتعلقة  واألنشطة  والقرارات  للسياسات  االجتماعية  العواقب  بتحليل  يهتم  أنه  كما 
بنهج التسويق االجتماعي«. وفي العقد األول من األلفية الجديدة تم تعريف التسويق 
االجتماعي بأنه: »عملية تطبيق مبادئ وأساليب التسويق لتعظيم قيمة صحية أو الترويج 
أجل  من  مكوناته  بمختلف  املجتمع  مع  والتواصل  بالصحة  تتعلق  خدمة  أو  لسلوك 
التأثير على سلوك الجمهور املستهدف، مما يعود بالنفع على املجتمع )الصحة العامة 
وتعريف  مفهوم  تطوير  إطار  وفي  املستهدف«.  الجمهور  وكذلك  والبيئة(،  والسالمة 
املجتمعي،  للتسويق  الدولية  الجمعية  من  عمل  فريق  تشكيل  تم  االجتماعي  التسويق 
والجمعية األوروبية للتسويق االجتماعي، والجمعية األسترالية للتسويق املجتمعي في 
أبريل 2013م وتم االتفاق على تعريف  متكامل للتسويق االجتماعي، نص على مايلي : 
»يسعى التسويق االجتماعي لتطوير مفاهيم التسويق ودمجها مع النهج األخرى 
للتأثير على السلوكيات التي تعود بالفائدة على األفراد واملجتمعات من أجل املصلحة 
األخالقية.  باملبـادئ  االجتماعي  التسويـق  ممارسـة  وتسترشـد  الكبـرى،  االجتماعية 
وتسعى إلى تطبيق النظريـات العلميـة وأفضـل املمارسـات، والتركيـز علـى احتياجات 
شرائـح الجمهـور املختلفة واالهتمام برؤية الشركـاء في عمليـة التسويق لتقديم برامج 

فعالة ومؤئرة ومستدامة في إطار اجتماعي«. 

استخدام التسويق االجتماعي لتغيير السلوكيات واملجتمعات
تطبق معظم جهود التسويق االجتماعي لنشر الوعي الصحي وتحسني الصحة 
العامة والوقاية من األمراض مثل، ڤيروس العوز املناعي البشري )اإليدز(، ومكافحة 
بمنع  أيضًا  تهتم  كما  الُسل،  ومكافحة  السمنة،  مشكلة  من  والحد  التبغ،  تعاطي 
أن  الغرق. كما  أو  السقوط،  أو  املنزلي،  العنف  أو  املرور،  اإلصابات بسبب حوادث 
حماية البيئة أيضًا من القضايا التي تعمل عليها حمالت التسويق االجتماعي، مثال 
ذلك حمالت املحافظة على نوعية املياه، ونوعية الهواء، وحماية املساحات الخضراء، 

وغيرها. 
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تعزيز  مجاالت  ملعظم  تتسع  االجتماعي  التسويق  فكرة  أن  من  الرغم  وعلى 
الصحة العامة ويمكن العمل من خاللها على املستويات التي ذكرت في النظرية البيئية 
االجتماعية، فإن أكثر البرامج املرتكزة على التسويق االجتماعي قد ركزت على تحقيق 
تغيير السلوك الفردي، بغض النظر عن الظروف االجتماعية واالقتصادية للفرد. مع 
العلـم بـأن الكثيـر مـن الدراسـات أثبـت أن املحـددات االجتماعيـة املختلفـة تؤثـر علـى 
الصحـة وقـد يفـوق تأثيرهـا عوامـل الخطر السلوكيـة الفردية وعوامل الخطر في البيئة 
املادية. هذه املحددات االجتماعية ناتجة عن بنية املجتمع في مجاالت متعددة مثل، مكان 
التسويق  من  الهدف  فإن  وبالتالي،  الخدمات.  تقديم  وأماكن  التعليم،  ومكان  العمل، 

االجتماعي هو تحقيق تغيرات في هذه املحددات االجتماعية للصحة والرفاهية. 
التغييرات  يستهدف  أن  يجب  االجتماعي  التسويق  مجال  أن  نجد  ولذلك 
يستفيدون  حتى  األفراد  دعم  شأنها  من  التي  والخدمية  االجتماعية  البنيات  في 
بإمكاناتهم ويتمتعون بحياة صحية. وهذا يعني ضمان وصول األفراد إلى الخدمات 
الصحية واإلسكان والتعليم والنقل وغير ذلك من حقوق اإلنسان األساسية التي 
يستهدف  املجتمعي  فالتسويق  لهذا،  الصحية.  الحالة  على  واضح  بشكل  تؤثر 
األفراد، واملجتمعات، واملؤسسات، وصناع القرار، واملشرعني. وللوصول لهذه الغاية 
فإن التسويق االجتماعي، وهو نهج تطبيقي متعدد التخصصات، يجب أن يعمل على 
وتغيير  املساندة  والقوانني  السياسات  وضع  من  بداية  التأثير،  من  متعددة  مستويات 
املعايير االجتماعية، والتكيف مع السياق الذي يعيش فيه األفراد لدعم تبني السلوكيات 
أن  ويجب  االتصال،  أساليب  أو  التقليدي  التعليم  قدرة  النهج  هذا  يتجاوز  الصحية. 

يحظى بالدعم واملوارد الكافية لكي يكون ناجحاً. 
ولفهم فكرة التسويق االجتماعي دعونا نضرب هذه األمثلة، كمجتمع، نحن غالبًا 
ما ندعم التغيرات لجعل بيئتنا أكثر أماناً ألنفسنا وأطفالنا: حيث إننا نلتزم  بقوانني 
حزام األمان للحماية من حوادث الطرق، ونحرص على التحصينات ضد األمراض، 
ونحافظ على سالمة املاء والغذاء. ُتعد هذه السلوكيات هي املنتج املراد تسويقه ليتبناه 
القطاع األكبر من املجتمع وهي تحظى بالقبول كلما كانت طريقة التسويق لها أكثر 
فاعلية في إظهار الفوائد التي تعود على األفراد واملجتمع والبيئة. وفي بعض الحاالت، 
من املمكن أن ندعم السیاسات التي تقید سلوكنا مثل، فرض الضرائب على السجائر 
والكحول. وفي هذه الحاالت تكون املعلومات التي توضح سبب هذا التقييد نفسها 
هي "املنتج" املراد تسويقه، ويكون االهتمام بفهم الجمهور للمعلومات وتقدير املكاسب 

والخسائر في غاية األهمية للوصول للهدف التسويقي.  
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عناصر التسويق االجتماعي )املزيج التسويقي(
لتحديات  التصدي  على  يساعد  أن  يمكن  نموذجاً  االجتماعي  التسويق  يقدم 
الصحة العامة. إن الفرضية األساسية هي أن هناك العديد من األنشطة التي يمكن 
من  قدر  أقصى  على  وللحصول  السلوك،  تغيير  على  للتأثير  األنظمة  تستخدمها  أن 
التأثير يجب أن تكون هذه األنشطة مصممة بعناية وبطريقة متكاملة. ويعتمد التسويق 
لتشكيل خطة  التسويقي"،  "املزيج  أحياناً  االجتماعي على عناصر أساسية، تسمى 

تسويقية شاملة، ويتكون املزيج التسويقي من أربعة عناصر رئيسية :
• املنتج: وهو أي شيء يمكن أن يقدم إلى السوق لتلبية حاجة معينة، أو مايراد 	

تسويقه، بما في ذلك الخدمات والسلوكيات الصحية، وتغيير السياسات بما يخدم 
تعزيز الصحة، وفي مجال التسويق االجتماعي، تشمل عناصر املنتج الرئيسية: 
الفوائد األساسية للسلوك أو الخدمات  املطلوب تسويقها، باإلضافة إلى عناصر 
املنتج اإلضافية املساعدة في تبني السلوك مثل، سهولة تبني السلوك أو الوصول 

للخدمة .
• السعر: وهو التكلفة التي يجب على املستهلك دفعها عند تبني السلوك )املنتج( 	

املطلوب، أو ما يجب على املستهلك التخلي عنه للتغيير )الحصول على املنتج(، 
هناك عدة استراتيجيات لتخفيض التكاليف وزيادة املنافع.

• املكان: املقصود به السياق الذي سيقوم فيه الجمهور املستهدف بتنفيذ القرارات 	
أوالسلوكيات الصحية، وتشمل الخيارات في هذا اإلطار مواقع أو أماكن أنشطة 
الخدمات  تقديم  أماكن  أو  العمل  أماكن  أو  واألسواق  املدارس،  مثل  الجمهور 

الصحية. 
• الترويج: عن طريق وسائل حث الجمهور على تبني السلوكيات املطلوبة أو استخدام 	

خدمات محددة ذات مردود إيجابي على الصحة، وذلك عن طريق التواصل مع 
الجمهور بأساليب مقنعة مصممة بعناية لتناسب اختيارات وتفضيالت الشرائح 
الحديثة،  والوسائط  التقليدية  اإلعالم  لوسائل  الفعال  االستخدام  مع  املختلفة، 

باإلضافة إلى املنصات االفتراضية وغيرها.

ويرى كثير من الباحثني في مجال التسويق االجتماعي أن عنصر "املكان" غير 
مستغل بشكل كاٍف في املزيج التسويقي. لذلك يجب على مصممي برامج التسويق 
االجتماعي التركيز على البيئة املدرسية وأماكن العمل والوصول إلى سياقات مجتمعية 
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أخرى، كما أن توسيع نطاق حمالت التسويق االجتماعي من خالل وسائل اإلعالم 
املوجهة إلى الشرائح املجتمعية املختلفة يمكن أن يزيد من فاعلية هذه البرامج  بشكل 
كبير، باإلضافة إلى أن االستعانة بأدوات التواصل الصحي الحديثة ستساعد على 

حل مشكالت صحية تبدو حتى اآلن مستعصية.

تجـارب ناجحـة
املناعـي  العـوز  ڤيـروس  من  للوقاية  االجتماعي  التسويق  حملة  نجحت  لقد 
ملخاطر شديـدة،  املعرضـني  إفريقـي  مـن أصـل  األمريكيني  املـراهقني  لدى  البشـري 
الوسائل  وأسهمت  املعروف،  االجتماعي  التسويق  مزيج  بتطبيق  الحملة  هـذه  قامـت 
اإلعالمية بشكل إيجابي فريد في تغيير سلوكيات املراهقني، وكما هو الحال في العدید 
تحدید  مع  إلى شرائح  الجمهور  تقسيم  استراتیجیة  فإن  التسویقیة،  التدخالت  من 

األمثلةاألسئلة األساسية للتسويقعناصر التسويق

مـا الـذي يحصـل عليـه العميـل؟املنتج
املعلومات،

والسلوكيات،
والخدمات.

كم ستكون التكلفة؟السعر
الناحية املالية،

والوقت والجهد،
والتكاليف النفسية.

املكان
كيف سنحصل على العميل،

أين يتوفر؟

املدارس،
واألسواق،

وأماكن العمل،
وأماكن الترفيه.

الترويج
ما الطرق التي نستخدمها 

للتواصل مع العميل؟

التواصل املباشر،
ووسائل اإلعالم التقليدية،
ووسائل التواصل الحديثة.

الجدول )2( :  عناصر التسويق االجتماعي )املزيج التسويقي(.
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املعاییر االجتماعیة والرغبات الثقافیة في هذه الحملة ساهمت في نجاحها، وفي هذه 
الرسالة  وفاعلية  تأثير  لتوسیع  القصص  ورواية  الدراما  استخدام  تم  أيضًا  الحملة 
على الفئة املستهدفة من املراهقني. ومن أمثلة التسويق االجتماعي الناجح، استخدام 
الرسائل النصية لتذكير الوالدين بموعد لقاحات األطفال. وفي هذه الحالة تم تصميم 
وهو رسالة التذكير بحيث تكون بسيطة، وتصل في الوقت املناسب ومفيدة  "املنتج" 
في التحصني وهي مصممة لتناسب حياة األبوين املشغولني عن طريق االستفادة من 

الهواتف املحمولة  التي يمتكلها معظم  اآلباء واألمهات.

تقسيـــم الجمهــور
هناك مسلمات بأن الناس قد يستجيبون بشكل متباين ملختلف املنتجات والخدمات، 
مبدأً  يعد  الجمهور  تجزئة  أو  تقسيم  فإن  ثم  ومن  إليهم،  املعلومات  تقديم  وطريقة 
أساسياً في التسويق. لذا ينفق املسوقون التجاريون  قدراً كبيراً من املوارد من الوقت 
هذا  وينطبق  لهم.  بالنسبة  استجابة  األكثر  ستكون  التي  القطاعات  لتحديد  والجهد 
العامة. ويشكل كل من تجزئة  األمر على التسويق االجتماعي وتطبيقه على الصحة 
السوق الكلي إلى شرائح متجانسة نسبياً، واختيار وتركيز التسويق على واحد أو 
التركيز على املستهلك  القطاعات، مبدأ االنتقائية والتركيز، مما يعني  أكثر من هذه 
أو احتياجات العميل، حيث إنه يقـر بأنه : »توجد شرائح فرعية مختلفة في السكان، 
وتحدث االختالفات على أساس مجموعة متنوعة من العوامل أو األبعاد، وقد تكون 
الشرائح  إلى  للوصول  مسبوقة  وغير  مبتكرة  ونهج  استراتيجيات  إلى  حاجة  هناك 
املختلفة أو التواصل معها« وقد أشارت دراسات كثيرة أنه إذا لم تستجب الشرائح 
للعمل  أو شرائح فرعية مختلفة  البحث عن مجموعات  املستهدفة بشكل جيد، يجب 

عليها. 

األسس الشائعة لتقسيم الجمهور

يمكن تقسيم الجمهور إلى شرائح أو مجموعات حسب عدة عوامل، منها: 
• املواقف والسلوكيات: إيجابية، ومحايدة، وسلبية.	
• العوامل الشخصية: املرحلة العمرية، والجنس، والتعليم، والدين.	
• العوامل االقتصادية: الدخل، واملهنة.	
• املوقع الجغرافي: الطبيعة البيئية واملناخ.	
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• مكان السكن: الحضر، والضاحية، والريف البعيد. 	
• القيم النفسية: نمط الحياة، والشخصية.	
• الحالة الصحية: املرضى أو األكثر عرضة لألمراض، مثل داء السكري أو ارتفاع 	

ضغط الدم، وغيرها.
• مراحل التغيير: مرحلة االستعداد للتغيير.	

دراسة حالة عن التسويق االجتماعي :  حملة التسويق االجتماعي 
لتعزيز الصحة النفسية في أستراليا 

مع تنامي مشكالت الصحة النفسية وما يترتب عليها من زيادة الطلب 
املبكر  والتدخل  بالوقاية  الدولي  االهتمام  ازداد  العالجية،  الخدمات  على 
للحد من هذه املشكلة. وظلت التدخالت لفترة طويلة موجهة نحو أولئك الذين 
ونظراً  للخطر،  املعرضني  واألشخاص  النفسية،  الصحة  يعانون مشكالت 
قامت  فقد  اإليجابية،  النفسية  الصحة  تعزيز  إلى  بالحاجة  الوعي  لزيادة 
الصحة  لتعزيز  بتدشني حملة  األسترالية  النفسية  الصحة  تعزيز  مؤسسة 

النفسية في غرب أستراليا عام 2003م.
من خالل  واحد  وقت  في  ككل  املجتمع  تشجيع  إلى  الحملة  وتهدف 
األفراد واملنظمات لتقديم أنشطة لتعزيز الصحة النفسية، وتوفر الحملة إطاراً 
بسيطاً لتعزيز الصحة النفسية. بدأت الحملة باالستعانة باملهنيني العاملني 
في مجال الصحة النفسية والتركيز على التواصل مع الشركاء املحتملني 
وأصحاب املصلحة داخل النظام الصحي وخارجه. وقد تم تصميم الحملة 
كمدخل للوقاية األولية. ومع ذلك، فإن رسائل الحملة كانت مناسبة أيضًا 
لألفراد واملجموعات املعرضة للخطر، كما كانت مفيدة بالنسبة لألشخاص 

الذين يتعافون من بعض األمراض النفسية والعقلية، وركزت الحملة على:
• النفسية 	 صحتهم  بشأن  وعيًا  أكثر  ليكونون  عام  بشكل  األفراد  استهداف 

والعقلية وكيف يحافظون عليها: مثال ذلك، تشجيع األفراد على االنخراط 
في األنشطة التي تعزز الصحة النفسية، مثل عضوية املنظمات االجتماعية 
والفنية والرياضية واملجتمع املحلي واملشاركة في األنشطة البدنية والعقلية، 



- 82 -

التوعية الصحية... دليل العاملني في مجال الرعاية الصحية

والعمل  مغزى،  ذات  مفيدة  أنشطة  في  واالنخراط  الهوايات،  وممارسة 
التطوعي والخيري، وما إلى ذلك، مع تشجيع املنظمات املجتمعية التي تقدم 

مثل هذه األنشطة لتعزيز أنشطتها في إطار الصحة النفسية والرفاهية.
• تحفيز األفراد في موقع املسؤولية ليكونون أكثر وعيًا بتأثيرهم املباشر على 	

الصحة النفسية ملرؤسيهم: يتم التركيز على التفاعل بني من هم في السلطة، 
مثل املشرفني وعمالهم، وأولياء األمور وأطفالهم، واملعلمني وطالبهم، واملدربني 
واملتدربني، وموظفي الخدمة والعمالء، وغيرهم، وذلك بهدف استبدال األنماط 

السلبية في التعامل بأنماط إيجابية تساهم في تعزيز الصحة النفسية.

الخطوات األولى في الحملة 

املجتمعیة  املنظمات  أصحاب  أو  املصلحة  أصحاب  مع  التواصل  تم 
مثل  النفسية،  الصحة  تعزيز  على  تساعد  أنشطة  تقدم  التي  الشركات  أو 
وجمعيات  السياحة،  وشركات  والترفيهية،  الرياضية  والنـوادي  املكتبات 
املتطوعني، ومجموعات املشي، واملؤسسـات التعليمية، ومجموعـات الفنـون 
والحـرف، ومــا إلى ذلك. كما استهدف مؤسسو الحملة الصحفيني ووسائل 
اإلعالم املحلية لضمهم إلى مجموعة الشركاء، وتم وضع العالمة التجارية 

وشعار الحملة "معاً نكون أفضل" .

املزيــج التسويقــي للحملــة 
املــنـتـــج

تعزز  التي  األنشطة  جميع  هو  لألفراد  املقدم  األساسي  املنتج  كان 
في  املقترحة  األنشطة  على  باالضطالع  قيامهم  مقابل  النفسية  الصحة 
الحملة. وكان املنتج األساسي املقدم للمنظمات هو تيسير الوصول إلى تلك 
املنظمات والترويج ألنشطتها على أن تلتزم هذه الجهات أو املنظمات بالعالمة 
التجارية وشعار الحملة. ومن ضمن املنتجات الفعلية املقدمة للمنظمات هي 
الفعاليات، والحصول على  تنظيم  التي ساعدت في  الجهات  تدريب موظفي 
التسويقية  األصناف  توفير  جانب  إلى  وأنشطتها  للمنظمات  للدعاية  تمويل 

)مثل امللصقات( وتوزيعها على الحاضرين في مختلف املناسبات.
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السـعـــــر

في حني أن املشاركة الفردية في بعض األنشطة تطلبت نفقات نقدية، 
أو  والجهد،  األول(،  املقام  )في  الوقت  مثل  التكاليف  معظم  كانت  فقد 
التعامل مع التغيرات االجتماعية املحتملة هي التكاليف التي قدمها األفراد 
املستفيدون من الحملة،  وبالنسبة  ملوظفي املشروع في كل بلدة  فقد كان 
ومهارات  الصحة  تعزيز  مجال  في  خبرة  لديهم  يكون  أن  األمر  يستوجب 
إلى  خبراتهم  املشروع  موظفو  قدم  وقد  األشخاص.  بني  للتواصل  جيدة 

املجتمع في مقابل االستفادة من املشاركة في الحملة.

املــكـــــان

كان موظفو الحملة موجودين فعليًا في كل بلدة. كما ُأنشئت مجموعة 
إدارية صغيرة أو لجنة توجيهية )من ستة إلى عشرة أشخاص( في كل بلدة 
تتكون من ممثلي املنظمات الشريكة الرئيسية. وقد ساعدت هذه املجموعة 
في دعم املشروع، فضاًل عن توفير روابط مع اآلخرين ومع بقية املنظمات 

في كل بلدة.
الحملة،  مع  تعاونت  التي  املنظمات  األنشطــة من خالل  تنفــيذ  وتــم 
التجاريـة،  األعمـال  وأصحـاب  املحليــة،  املنظــمـات  املثــال،  سبــيل  علـى 
واملكتبـات، وخدمـات التعليـم العالي التقنـي، وأصحـاب النـوادي الرياضيـة 
واالجتماعيـة ومجموعـات الفنـون، والرابطـات املهنيـة، واملـدارس، ومواقـع 
العمـل، واملجموعـات الترفيهيـة وغيرهـا، كما تـم استخـدام األماكن العامة 

لتطبيق األنشطة واالنخراط في سلوكيات إيجابية. 

التــرويـــج

تم تنفيذ حملة إعالمية وإعالنية شاملة لدعم املشروع،  وتفاعل املوظفني 
القائمني على الحملة مع منظمات املجتمع املحلي، كما قاموا بالتفاعل مع 
اتصاالت األفراد، وكانت الدعاية واإلعالنات بهدف الترويج ألنشطة تعزيز 
تم  األنشطة. كما  للمشاركة في هذه  الناس  النفسية، مع تشجيع  الصحة 
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األولى  أشهر  الستة  ملدة  إلطالقها  إعالنات صحفية  من  مجموعة  تصميم 
مع   النفسية(،  الصحة  )تعزيز  عن  كتيب  إصدار  إلى  إضافة  الحملة.  من 
تجنب املصطلحات التقنية وتبسيط مفاهيم الصحة النفسية والعقلية. وقد 
تم اختبار جميع اإلعالنات واإلصدارات قبل استخدامها في الحملة  للتأكد 

من مالءمتها وسهولة استيعابها.

االستنتاج من التجربة

ينظر  التي  الطريقة  في  التغيرات  أن  إلى  التجريبي  البرنامج  أشار 
على  القائم  املدخل  وأن  للتحقيق.  قابلة  النفسية  الصحة  إلى  الناس  بها 
املجتمع املحلي، والقطاعات الحكومية املختلفة حتى غير املتصلة بالصحة، 
باإلضافة  جدواه.  أثبت  والتجارية  الحكومية  غير  املنظمات  مع  وبالشراكة 
إلى ذلك، فإن تغيير النظم والتشريعات وتغيير نظرة الساسة القائمني على 

التخطيط للصحة خطوة رئيسية إلى األمام.
إن هذه الحملة التي بدأت في غرب أستراليا بداية من عام 2003م، 
وتم  املركزية،  الحكومة  وتبنتها  واملؤسسات  األفراد  استقطاب  في  نجحت 
إطالق الحملة على مستوى قومي في منتصف عام 2008م، وسجلت الحملة 
من  العديد  لها  وأصبح  كبرى،  ثالثني مؤسسة  مع حوالي  تفاهم  مذكرات 
املحلية،  الحكومية  الهيئات  ذلك  في  بما  املحلية،  املجتمعات  في  الشركاء 
مثل اإلدارات الحكومية القائمة على الرياضة والترفيه، وإدارة البيئة. وكان 
الهدف املشترك يتمثل في زيادة املشاركة في األنشطة املجتمعية والتطوعية  
الشرائح  كل  في  النفسية  بالصحة  االهتمام  من  الناس  لتمكني  والترفيهية 

السكانية وفي كل السياقات املجتمعية .

ملـاذا نجحـت الحملـة ؟

هناك عدد من الخصائص التي ساهمت في نجاح الحملة. والعنصر 
والتنفيذ،  التخطيط  من  كل  في  الحقيقي  للمستهلك  التوجه  هو  الرئيسي 
وتصميم الرسائل استنادًا إلى احتياجات الناس، كما أن اختبارها مسبقاً 



- 85 -

التوعية واملشاركة املجتمعية

للتأكد من فهمها ومن إمكانات تأثيرها، قد ساهم في دقتها ومصداقيتها. ولقد 
كانت الرسائل األساسية بسيطة وسهلة املتابعة، كما تم أخذ آراء العاملني 
املشاركة طوعية،  وكانت  للحملة  التخطيط  قبل  النفسية  الصحة  في مجال 
فلم تفرض الحملة على املجموعات، بل تم تطبيق قواعد التسويق وحصل 
املشاركون على قيمة صحية مقابل تعاونهم، وقد أعطيت كل بلدة استقاللية 
لتحديد أهدافها ومجموعاتها املستهدفة وأنواع األنشطة . وكانت امليزات 
األخرى أنه كان لدى موظفي الحملة عالقات جيدة مع الناس، ولديهم مهارات 
التعامل مع اآلخر بمهنية عالية. كما أدار الحملة مجموعة من الخبراء متعددي 
التخصصات مع وجود ممثل للمستهلك )الجمهور(، كما تمت عملية املتابعة 
والتقييم بناًء على األهداف والرؤية املشتركة. لقد كان املشروع جديداً، وإيجابياً 
في التوقعات، وشامالً بحيث يستوعب كل الشرائح والكيانات في املجتمع.
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الفصل السادس
التواصل الصحي

يهدف هذا الفصل إلى:
• التعّرف على خصائص وفوائد التواصل الصحي الفعال.	
• تحديد التحديات املصاحبة الستخدام وسائل التواصل الصحي الحديثة.	
• تحديد دور وسائل التواصل االجتماعي في مجال التواصل الصحي. 	
• التعّرف على استخدامات وسائل التواصل االجتماعي في الرعاية الصحية.	
• الوعي بضوابط استخدام وسائل التواصل االجتماعي في الرعاية الصحية.	

يشمل التواصل الصحي دراسة واستخدام استراتيجيات االتصال إلعالم الناس 
والتأثير على القرارات الفردية واملجتمعية التي تعزز الصحة. وهو يربط بني مجاالت 
االتصال والصحة. يمكن أن يسهم التواصل الصحي في جميع جوانب  تعزيز الصحة 

والوقاية من األمراض، وذلك من خالل العديد من السياقات، بما في ذلك: 

ــ االستفادة من وسائل اإلعالم لنشر املفاهيم عن الصحة والوقاية من األمراض.

في  وخاصة  الصحية  الثقافة  نشر  في  الحديثة  التواصل  وسائل  من  االستفادة  ــ 
األحوال الطارئة.  

ــ نشر املعلومات املتعلقة باألخطار التي تهدد الصحة الفردية واملجتمعية.

ــ تعريف املواطنني بنظم الرعاية الصحية وكيفية الوصول إلى الخدمات الصحية.

ــ نشر ثقافة تحسني العالقات بني القائمني على مهنة الصحة واملرضى أو املنتفعني 
بالخدمة الصحية.

ــ تطوير تطبيقات الرعاية الصحية عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة.
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مفهوم التواصل الصحي
الجماهيري  االتصال  وسائل  على  التقليدية  الصحية  التوعية  حمالت  اعتمدت 
والوسائل  والتليفزيون  كاإلذاعة  واملرئية  واملسموعة  املقروءة  اإلعالم  وسائل  مثل، 
ودمجت  الصحية.  الرسائل  لتوصيل  الكتيبات(  )مثل  املطبوعة  املواد  في  التعليمية 
حمالت أخرى وسائل االتصال الجماهيري مع املجتمع املحلي، واستخدمت العديد 
من الحمالت تقنيات التسويق االجتماعي. وتعتمد استراتيجيات التواصل الصحي كل 
هذه اآلليات، ولكنها وعلى نحو متزايد، تستفيد من التقنيات الحديثة وخاصة وسائل 
تستهدف  أن  يمكن  التي  العاملية  والشبكة  املدمجة  األقراص  مثل،  الرقمي  التواصل 

الجماهير، وأجهزة الهاتف النقال وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها. 
بالنسبة لألفراد: يمكن أن تساعد استراتيجيات التواصل الصحي الفعالة على 
الدافع واملهارات الالزمة للحد  زيادة الوعي حول املخاطر الصحية املحتملة وتوفير 
من هذه املخاطر، حيث تساعد األفراد على العثور على الدعم من اآلخرين في حاالت 
مماثلة. كما تساعد املرضى على اختيار الخدمات الصحية املناسبة، وتقليل الطلب 
على الخدمات الصحية غير املالئمة. ويمكن أن توفر املعلومات للمساعدة في اتخاذ 

قرارات صحية معقدة. 
بالنسبة للمسؤولني عن الصحة ومتخذي القرار: يمكن استخدام استراتيجيات 
التواصل الصحي للتأثير على السياسات الصحية العامة، والدعوة للسياسات والبرامج 
األكثر فاعلية، وتعزيز التغييرات اإليجابية في البيئات االجتماعية واالقتصادية واملادية، 
ونوعية  الصحة  يفيد  بما  الصحية  والرعاية  العامة  الصحة  خدمات  تقديم  وتحسني 

الحياة.  
بالنسبة ملقدمي الخدمة الصحية : من أهم املجاالت التي تهتم بها استراتيجيات 
التواصـل الصحـي هـي تدريـب العاملني فـي مجـال الرعايـة الصحيـة علـى مهـارات 
التواصل في السياقات املختلفة بحيث يتم تقديم خدمة عالية الجودة. وهذه السياقات 
تشمل التواصل بني املريض ومقدمي الخدمة الصحية، بما يشمل األطباء أو أفراد 
فريق التمريض أو غيرهم ممن يساهمون في تقديم خدمة متكاملة للمرضى، كما يشمل 
التواصل بني أفراد الفريق الطبي بمختلف مستوياتهم وتخصصاتهم، باإلضافة إلى  
التواصل داخل املؤسسة أو املنشأة الصحية بما يضمن الكفاءة والفاعلية في تقديم 

الخدمة.



- 89 -

التواصل الصحي

تصميمها  تم  أمريكية  مبادرة  عنوان  هو  2010م«  »الناس أصحاء بحلول عام 
الرئيسية  األنشطة  على  تركز  التي  الرائدة  الصحية  األهداف  من  مجموعة  وتحديد 
األهداف  هذه  وأهم  الفعال.  الصحي  التواصل  على  تعتمد  وكلها  الصحة،  لتحسني 
تعزيز النشاط البدني املنتظم، واملحافظة على وزن صحي، والتغذية الجيدة، وكذلك 
الحد من تعاطي التبغ، وتعاطي املخدرات، والحد من الحوادث، واإلصابات، والعنف 

على سبيل املثال. 
إن الحمالت الصحية وحدها ال يمكن أن تعالج املشكالت الصحية، حيث إن 
عوامل أخرى تساهم في إيجاد هذه املشكالت مثل، العوامل التي تتعلق بالنظم الصحية   
بكل مكوناتها و قدرتها على  تقديم الخدمات الطبية، باإلضافة إلى العوامل االجتماعية 
واالقتصادية مثل الفقر، وتدهور البيئة، أو االفتقار إلى إمكانية الحصول على الخدمات 
استكشاف جميع  منهجية  الشاملة  الصحي  التواصل  برامج  تشمل  لذلك  الصحية. 
العوامل التي تسهم في الصحة واالستراتيجيات التي يمكن استخدامها للتأثير على 
هذه العوامل. ولذلك تعتمد برامج التواصل الصحي املصممة تصميمًا جيدًا بشكل 
متزايد على التدخالت متعددة األبعاد، حيث يتم دمج برامج التواصل الصحي من 
البداية مع عناصر أخرى مثل، البرامج املجتمعية، والتعاون بني القطاعات الحكومية 
املختلفة وجهود تغييرالسياسات، وتحسني  الخدمات الصحية، ولذلك تساعد األنشطة  
فهم  على  األفراد  وتساعد  املثلى،  والسياسات  الخيارات  تبني  على  القرار  صانعي 
أفضل ملجتمعاتهم حتى يتمكنون من اتخاذ اإلجراءات املناسبة لتحقيق أقصى قدر 

من الصحة.
كما أن برامج التواصل الصحي الشاملة تعمل على إيجاد شراكات بني القطاعني 
العام والخاص والتعاون مع رجال األعمال والشركات واملؤسسات الربحية لتساهم 
في تنفيذ حمالت التواصل الصحي، وتعزيز أثر الجهود متعددة األبعاد لنشر الوعي 
الصحي وقد أظهرت الدراسات أن هذا التعاون يمكن أن يكون ذا فائدة إضافية لتوفير 
املوارد واملال الكافي لدعم عناصر كثيرة من البرامج متعددة األبعاد. وباملقارنة مع 
وسائل اإلعالم التقليدية، قد يكون لوسائل اإلعالم الرقمية التفاعلية العديد من املزايا 

منها:
• تحسني الوصول إلى املعلومات الصحية مع القدرة على صياغة املعلومة بطريقة 	

تالئم االحتياجات الشخصية .

• الوصول إلى املعلومات الصحية، والدعم على نطاق واسع وفي الوقت املناسب.  	
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• تعزيز القدرة على تحديث محتوى الرسائل الصحية بسرعة. 	
• توسيع الخيارات املتاحة للتواصل بني العاملني في املهن الصحية للوصول إلى 	

املرضى.
• تفاعل املهنيني الصحيني مع بعضهم البعض.	
• القدرة على تكوين مجموعات الدعم بني املرضى، أو أصحاب املشكالت الصحية 	

املتشابهة.

التحديات الخاصة بالتواصل الصحي 
)التواصل  التفاعلية  الصحية  االتصاالت  استخدام  مميزات  من  الرغم  على 
الصحي( وتطبيقات الرعاية الصحية عن بعد، هناك عدة تحديات كبيرة يجب أخذها 
في الحسبان. أحد هذه التحديات يرتبط بجودة وصحة املعلومات املتداولة على املواقع 
املعلومات على  نوعية  أن  بالقلق من  أيضاً  املهنيني  الرقمية، مما يشعر  املنصات  أو 
شبكة اإلنترنت قد تعرقل عملية صنع القرار املستنير. ويستدعي هذا التحدي وضع 
اآلليات ملتابعة ماينشر على املواقع واملنصات اإللكترونية، وتوفير مواقع موثوقة تكون 
مرجعية للمستخدمني، باإلضافة إلى زيادة قدرات املستخدمني على اختيار املواقـع 
واملنصـات املوثوقـة، مـع وضع معايير الجودة للمساعدة في مجال الصحة الرقمية 

)اإللكترونية(.
أمـا التحـدي الثاني فيتعلق بحمايـة الخصوصية والسريـة للمعلومـات الصحيـة 
الشخصيـة. إن سريـة املعلومـات هـي القضيـة الرئيسيـة بالنسبـة ملستخدمـي منصـات 
التواصـل الرقمـي، وتـزداد املخـاوف بسبـب قـدرة هـذه املنصـات على جمع املعلومات، 
وتخزينهـا، وإتاحتهـا عبـر اإلنترنـت وعبر مجموعـة متنوعـة من التطبيقـات الصحيـة 
أو  أو حالتهم الصحيـة  بيانـات عـن األشخـاص  املعلومـات  التفاعليـة، وتشمـل هذه 
اإلجراءات الطبية التي خضعوا لها، ويستدعي هذا تطوير وسائل الحماية اإللكترونية 
وتوعية مستخدمي هذه املنصات من املرضى أو مقدمي الخدمات الصحية الستخدام 

تقنيات الحماية اإللكترونية. 
الصحي  التواصل  برامج  إن  حيث  الرقمية.  بالفجوة  يسمى  ثالث  تحدي  وهناك 
عليها  يصعب  املجتمعات  بعض  كانت  إذا  محدود  تأثير  لها  سيكون  بعناية  املصممة 
الوصول إلى الخدمات الصحية، أو إلى الرسائل الصحية التي تنشر عن طريق منصات 
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لعدم وجود  اإلنترنت  إلى  الوصول  على  املجتمعات  هذه  قدرة  لعدم  نظراً  التواصل، 
"الفجوة  باسم  عادة  املشكلة  هذه  إلى  ويشار  التحتية،  البنية  ضعف  أو  األجهزة 
اليزال  الصحية،  االتصاالت  تدخالت  بعد  حتى  أنه  إلى  األبحاث  وتشير  الرقمية". 

التعليم املنخفض، وانخفاض الدخل من أسباب وجود الفجوة الرقمية. 
بالخدمات  واملنتفعون  وثمة تحدي من نوع جديد، حيث عندما يصبح املرضى 
للمنصات  استخدامهم  ويزداد  والخدمات  الصحية،  باملعلومات  دراية  أكثر  الصحية 
الخدمة الصحية سيكونون بحاجة ملواجهة  العاملني في مجال  الرقمية، فإن األطباء 
التحدي املتمثل في أن يصبحوا أفضل في املهارات الشخصية للتواصل مع املرضى، 
كما سيحتاج املهنيون الصحيون إلى مزيد من التدريب املباشر على جميع أشكال 
على  وسيقع  الصحية.  املخاوف  ملناقشة  التكنولوجيا  واستخدام  الرقمي.  التواصل 
األطباء مسؤولية تقييم جميع أشكال التواصل الصحي وبناء قاعدة علمية تساعد على 

تقديم برامج التواصل الصحي املقدمة من خالل الوسائط املختلفة. 
بيانات  قاعدة  والوقاية  األمراض  مكافحة  مراكز  وضعت  األخيرة،  اآلونة  وفي 
200 مقالة عن بحوث  شاملة لالتصاالت الصحية تحتوي على ملخصات ألكثر من 
وممارسات االتصاالت الصحية. وتتسق قاعدة البيانات هذه مع تعريف لجنة مكافحة 
األمراض لالتصاالت الصحية على أنها »دراسة واستخدام استراتيجيات االتصال 
من أجل االطالع على تأثير القرارات الفردية واملجتمعية التي تعزز الصحة«، وقد أقرت 
لجنة مكافحة األمراض والوكاالت الحكومية األخرى واملنظمات واملؤسسات الخاصة 
أن االتصاالت الصحية توفر "منظورات فريدة بشأن تغيير املواقف والسلوك الصحي، 
اإلعالمية  الوسائل  بها  تصور  التي  الطريقة  وتغيير  االجتماعية،  املعايير  وتشكيل 

الشعبية القضايا الصحية، والتأثير في القرارات املتعلقة بالتشريع والسياسات". 
ومن املرجح أن تؤدي ثورة نظم املعلومات والجهود املبذولة لالستفادة من الفرص 
الجديدة إلى تغيير العالقات بني التخصصات واملهن الصحية. فبينما تركز مدارس 
الطـب علـى املنظـور الفـردي، وتركـز مـدارس الصحـة العامـة علـى املنظـور الجمعي 
واملجتمعـي، فـإن تطـور نظـم املعلومـات الصحيـة واالتصـاالت الصحيـة سيـؤدي إلـى 
التشابك بني هذه املدارس. وقد أصبح التشابك بني التخصصات داخل هذه املدارس 
ضرورياً، مثال على ذلك تخصصات علم األوبئة واإلحصاء الحيوي وإدارة الخدمات 
الصحية والسياسات، فضاًل عن الصحة البيئية واملهنية والتخصصات املهتمة بالوقاية 
أصبحت  الصحية  االتصاالت  تقنيات  أن  كما  العامة،  والصحة  املجتمعية  والصحة 
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ضرورية ليس فقط ملقدمي الخدمات الصحية، ولكن أيضًا ملديري املؤسسات الذين 
يرغبون في التواصل الفعال مع األطباء، وكذلك األطباء الذين يرغبون في التواصل 

الفعال مع املرضى ومقدمي الرعاية الصحية في التخصصات األخرى.

دور وسائل التواصل االجتماعي في مجال التواصل الصحي

إن وسائـل التواصل االجتماعي عبـارة عـن مجموعـة مـن التطبيقات على شبكة 
اإلنترنـت التي تسعـى بشكـل متزايـد لوضع محتويـات مختلفـة في شتـى املجـاالت 
التي منها العلوم اإلنسانية، والتطبيقية، والخبرات الحياتية، كما تبتكر طرقاً وآليات 
لتمكني املستخدمني من وضع محتويات جديدة وتحديث القديم منها. ومن أهم مميزاتها 
تيسير تبادل املحتويات والتفاعل معها. ويعتبر تعريف وسائل التواصل االجتماعي 
على  القائمة  األدوات  إلى  عام  بوجه  املصطلح  ويشير  باستمرار،  ومتطوراً  واسعاً 
املعلومات واألفكار  لتبادل  التواصل  املحلية  تتيح لألفراد واملجتمعات  التي  اإلنترنت 
والرسائل الشخصية والصور واملحتويات األخرى، وفي بعض الحاالت، التعاون مع 
املستخدمني اآلخرين في نفس الوقت. ويشار إلى وسائل التواصـل االجتماعـي أيضـًا 
التواصل  وسائل  مواقع  وتوفـر  االجتماعيـة«.  »الشبكـات  أو   »2.0 »ويـب  باسـم 
االجتماعي مجموعة متنوعة من امليزات التي تخدم أغراض مختلفة للمستخدم الفردي. 
وتشمل هذه امليزات الشبكات االجتماعية ومواقع تبادل الصور والفيديـو، كمـا تـمتلك 
عـددًا ال يحصـى مـن التطبيقـات األخـرى التـي يمكـن تجميعهـا حسـب الغـرض، مثل: 

• الشبكات االجتماعية )الفيسبوك، وماي سبيس، وجوجل بلس، وتويتر(.	

• الشبكات املهنية )لينكد إن(.	

• مشاركة وسائل اإلعالم )يوتيوب، وفليكر(.	

• إنتاج املحتوى )تويتر(.	

• املوسوعة العلمية )ويكيبيديا(.	

• الواقع االفتراضي وبيئات األلعاب )سكند اليف(.	

واملهن  األعمار  قبل جميع  من  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  وينتشر 
وفي جميع أنحاء العالم. وقد ازدادت املشاركة في وسائل التواصل االجتماعي بشكل 
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حاد على مدى السنوات املاضية. ففي الواليات املتحدة، ارتفعت نسبة البالغني الذين 
يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي من 8% إلى 72% منذ عام 2005م. وفي عام 
2012م، تجاوز مستخدمو الفيسبوك مليار شخص حول العالم، وهو عدد كبير يعادل 
تقريباً ُسبع سكان العالم، بينما يرسل يومياً 100 مليون مستخدم نشط عبر "تويتر" 
أكثر من 65 مليون تغريدة، ويظهر ملياران من الفيديو على موقع يوتيوب. لقد تم ربط 
وسائل التواصل االجتماعي بأحداث سياسية ذات أهمية كبيرة، واتجاهات مجتمعية 

جديدة، كما صاحب انتشارها تراجع وسائل اإلعالم املطبوعة.

التواصل مع مقدمي الرعاية الصحية

توفر وسائل التواصل االجتماعي، إلى جانب الرعاية الصحية األولية، األدوات 
ملقدمي الرعاية الصحية لتبادل املعلومات، ومناقشة قضايا الرعاية الصحية، وتعزيز 
السلوكيات الصحية، واملشاركة مع الجمهور، والتوعية والتفاعل مع املرضى ومقدمي 
الرعاية اآلخرين والطالب. ويمكن ملقدمي الرعاية الصحية استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي من أجل تحسني النتائج الصحيـة، وتطويـر الشبكة املهنيـة، وزيـادة الوعـي 
الصحية  املعلومات  وتوفير  املرضى،  وتحفيز  واالكتشافات،  األخبار  عـن  الشخصي 

للمجتمع.

قراءة  يمكنهم  حيث  اإلنترنت،  على  املجتمعات  إلى  األطباء  ينضم  ما  وغالبًا 
املقاالت الطبية، واالستماع إلى الخبراء، ومتابعة التطورات الطبية واألبحاث الجديدة 
أو التشاور مع الزمالء فيما يتعلق بقضايا املرضى، كما يتم تبادل األفكار، ومناقشة 
التحديات التي تواجـه املمارسـات الصحيـة، ويستفيـد األطبـاء مـن اإلنترنـت فـي نشـر 
أبحاثهم، والتسويـق ألماكـن تقديـم الخدمـة وغيرهـا. باإلضافـة إلـى نشـر املعلومـات 
هذه  طريق  عن  للصحة  املعززة  والسلوكيات  االتجاهات  تبني  إلى  والدعوة  الصحية 
الوسائل. وقد تستخدم أقلية متزايدة من األطباء وسائل التواصل االجتماعي لالتصال 

مباشرة مع املرضى لزيادة الرعاية اإلكلينيكية. 

وجدت دراسة استقصائية شملت أكثر من 4000 طبيب أجراها موقع التواصل 
االجتماعي كوانتيامد )QuantiaMD( أن أكثر من 90% من األطباء يستخدمون شكاًل 
من أشكال وسائل اإلعالم االجتماعية لألنشطة الشخصية، في حني أن 65% فقط 
يستخدمون هذه املواقع ألسباب مهنية، وقد أوضحـت الدراسـة أيضاً أن االستخدام 
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الشخصي واملهني لوسائل التواصل االجتماعي من جانب األطباء آخذ في االزدياد، 
وخالفًا لألطباء، كان الصيادلة أبطأ نسبياً في تبني وسائل التواصل االجتماعي ويبدو 
أن جزءًا كبيرًا من النمو في االستخدام املهني لوسائل التواصل االجتماعي بني هذه 

املجموعة يشمل شبكات اجتماعية خاصة بالصيادلة.

رعايـــة املــرضـــى

على الرغم من وجود تردد لدى مقدمي الرعاية الصحية في استخدام وسائل 
تنتشر  بدأت  املمارسة  هذه  فإن  للمرضى،  املباشرة  للرعاية  االجتماعي  التواصل 
وفـرت  املثـال،  الرعايـة الصحيـة. علـى سبيـل  األطبـاء ومـرافـق  قـبل  مـن  تـدريجيـاً 
جامعة جورجيا للعلوم الصحية للمرضى إمكانية الوصول إلى منصة تسمى ويبفيو 
)WebviewTM( التي تسمح للمرضى بالتواصل مع أطبائهم لطرح األسئلة أو لطلب 

وصفة طبية.

وقد وجد في إحدى الدراسات الحديثة أن األطباء قد بدأوا في تطوير اهتمامهم 
بالتفاعل مع املرضى على اإلنترنت. حيث لوحظ أن حوالي 60% من األطباء يفضلون 
التفاعل مع املرضى من خالل وسائل التواصل االجتماعي بما في ذلك تويتر والفيس 
بوك بهدف تعزيز التواصل وتوفير التعليم للمرضى ومتابعة الحالة الصحية، وتشجيع 
إلى  الجهود  هذه  تؤدي  أن  أمل  على  العالج،  بخطط  وااللتزام  السلوكية  التغييرات 
تحسني التعليم وزيادة االمتثال للنصح الطبي وتحسني النتائج الصحية. ومع ذلك، 
التزال هناك مقاومة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع املرضى. 
أظهرت  وطالب،  طبي  ممارس   480 حوالي  شملت  أخرى  استقصائية  دراسة  ففي 
68% من املشاركني يعتقدون أن هناك بعض املشكالت األخالقية عند  الدراسة أن 

التفاعل مع املرضى على الشبكات االجتماعية ألسباب شخصية أو مهنية.

وقد أظهرت دراسات أخرى أن التواصل اإللكتروني يؤكد على نصيحة األطباء 
ويحسن التزام املرضى الذين يعانون األمراض املزمنة. كما أنه قد يحسن من رضا 
املرضى عن طريق زيادة الوقت الذي يقضيه الطبيب في التواصل مع املريض. وقد 
تبني من دراسة استقصائية أجريت على املرضى في عيادة للمرضى الخارجيني أن 
56 % أرادوا من مقدمي الرعاية الصحية الخاصة بهم استخدام وسائل التواصل 
والفحوص  االختبارات  نتائج  وشرح  املتابعة،  مواعيد  وتحديد  للتذكير،  االجتماعي 
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وسائل  يستخدموا  لم  الذين  املرضى  وقال  الطبية.  الوصفات  وتأكيد  التشخيصية، 
لهم   كانت ستوفر  إذا  الوسائل  هذه  باستخدام  يرحبون  إنهم  االجتماعي،  التواصل 

التواصل مع مقدم الرعاية الصحية.

تــوعيـــة املــرضــى

معلومات  إلى  املرضى  وصول  تحسني  االجتماعي  التواصل  لوسائل  يمكن 
الرعاية الصحية وغيرها من املوارد التعليمية. ففي الواليات املتحدة، يبحث ثمانية من 
كـل عشـرة مـن مستخدمي اإلنترنت عن املعلومات الصحية على الوسائل واملنصات 
املختلفة، ويستخدم 74% من هؤالء الناس وسائل التواصل االجتماعي، حيث يمكن 
على  والحصول  الدعم،  ومجموعات  االفتراضية  املجتمعات  إلى  االنضمام  للمرضى 

الدعم املالي أو املعنوي، واالشتراك في مجموعات الدعم، وتتبع التقدم الشخصي.

الصحية  الرعاية  لتعليم  االجتماعي  التواصل  وسائل  األطباء  يستخدم  كما 
للمرضى. ويغردون ويشجعون مشاركة املدونات وأشرطة الفيديو املسجلة، ويشاركون 
في منتديات مناقشة خاصة باألمراض تركز على تعليم املرضى. وفي بعض منتديات 
وسائل التواصل االجتماعي، تتاح للجمهور فرصة للمشاركة في هذه املناقشات. يعتقد 
للمرضى  بشكل خاص  مفيدة  االجتماعية ستكون  اإلعالم  أن وسائل  األطباء  بعض 
الذين يعانون األمراض املزمنة أو النادرة أو القاتلة. كما أن بعض املوضوعات األخرى 
مثل  الشخصية  بالصحة  الصلة  ذات  املوضوعات  أو  الرضيع،  أو  األم  رعاية  مثل، 
بهذه  املهتمني  من  الكثير  مشاركة  على  تحوز  أن  يمكن  األمثل  الوزن  على  الحفاظ 
التي  السلوكية  التغييرات  يحفز  املوثوقة  املعلومات  توزيع  أن  ثبت  وقد  املوضوعات. 
يمكن مالحظتها داخل الشبكات االجتماعية. وقد بدأت البحوث ُتظِهر أن التدخالت 
فقدان  إيجابي على  تؤثر بشكل  أن  يمكن  التواصل االجتماعي  القائمة على وسائل 
الوزن وتشجيع النشاط البدني، باإلضافة إلى التوقف عن استخدام التبغ والبعد عن 
السلوكيات الجنسية الخطرة. ويستخدم املرضى أيضاً وسائل التواصل االجتماعي 
النفسي  مماثلة للحصول على النصيحة والدعم  للتواصل مع آخرين يعانون ظروفاً 
واالستفادة من التجارب والوصول إلى املعلومات واالقتراحات من أشخاص آخرين 

لديهم نفس املرض أو املشكلة الصحية.
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تحقيق أهداف برامـج الصحـة العامـة

أنشأت وسائل التواصل االجتماعي شبكات عاملية واسعة يمكن أن تنشر بسرعة 
املعلومات وتعبئ أعداداً كبيرة من الناس لتسهيل إحراز تقدم أكبر نحو تحقيق أهداف 
الصحـة العامـة. وبالتالـي، يمكـن لوسائـل التواصـل االجتماعـي أن تكـون أداة قويـة 
للتثقيف العام والدعوة فيما يتعلق بقضايا الصحة العامة. وتستخدم إدارات الصحة 
العامة تويتر ووسائل التواصل االجتماعي األخرى لهذه األغراض. وتستخدم منظمات 
االجتماعية  والشبكات  تويتر  من  الرئيسية  الكلمات  محتوى  األخرى  العامة  الصحة 
األخرى، باالقتران مع تقنيات تتبع املوقع، لالستجابة بسرعة للكوارث ولرصد صحة 
تويتر  على  املجتمعية بحضور نشط  التنمية  مركز  ويحتفظ  السكان وجودة حياتهم. 
التي قد تشير مثالً إلى تفشي مرض األنفلونزا وتبادل  وفيسبوك لتتبع "التغريدات" 

املعلومات عن مثل هذه الحوادث.

الطبيعية،  الكوارث  تويتر خالل  الصليب األحمر مشاركات  وتتبع منظمات مثل 
مثل األعاصير والزالزل، لجمع معلومات عن األماكن التي توجد فيها أكبر االحتياجات. 
عند استخدام هذه الطريقة، توفر مواقع التواصل االجتماعي في الوقت الحالي قدرًا 
أكبر من السرعة في التأهب لالستجابة للكوارث وحاالت الطوارئ الصحية العامة. كما 
توفر مواقع التواصل االجتماعي ملوظفي االستجابة للكوارث والطوارئ وسيلة لتبادل 
املعلومات الهامة، وكذلك الوصول إليها بسرعة من قبل وكاالت مثل، مركز السيطرة 
على األمراض، وفرقة العمل املعنية بالخدمات الوقائية في الواليات املتحدة. ويمكن أن 
يؤثر االستخدام الواسع لوسائل التواصل االجتماعي أيضًا على سلوكيات وأهداف 
الصحة العامة من خالل التعزيز االجتماعي. وألن البشر نوع اجتماعي كبير، فإنهم 

غالباً ما يتأثرون بأصدقائهم. 

وفي أحد املوضوعات الفريدة كان لوسائل التواصل االجتماعي تأثير كبير وهو 
تشجيع املواطنني على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، بعد أن قرر الفيسبوك السماح 
للمستخدمني بنشر موقف املستخدم وسماحه بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة في ملفهم 
الشخصي. ووفقاً للمبادرة األمريكية للتبرع باألعضاء، فقد رصدت بعد أسبوع من 
تقديم هذه امليزة، أن سجالت الجهات املانحة عبر اإلنترنت زادت زيادة كبيرة بلغت 
الشبكات  لتأثير  نتيجة  تكون  أن  املفترض  التي من  املانحني  تعهدات  23 ضعفاً في 

االجتماعية.
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ضوابـط استخـدام وسائـل التواصـل االجتماعـي الصـادرة عـن مؤسسـات 
الرعاية الصحية

الرعاية  منظمات  على  املخاطر  من  العديد  االجتماعي  التواصل  وسائل  تشكل 
الصحية، ممـا يمكـن أن يؤثر على سالمة وأمن معلومـات املرضـى، وموافقة املريـض، 
وممارسـات التوظيـف، واعتمـاد الطبيـب وترخيصـه، كمـا قـد يحـدث انتهـاك لحـدود 
فمـن  لذلك  األخـرى،  املشكـالت  مـن  والعديـد  الصحيـة،  الرعايـة  مـن  املستفيديـن 
يتعلق  فيما  للموظف  توجيهيـة  مبادئ  الصحيـة وضـع  الرعايـة  ملنظمـات  الضـروري 
باالستخدام املالئم لوسائل التواصل االجتماعي. ويوجد لدى العديـد مـن مؤسسات 
خاصة  معلومات  أية  نشر  يتم  أن  قبل  تصريحاً  تتطلب  سياسات  الصحية  الرعاية 

باملريض على وسائل التواصل االجتماعي. 

رسمية  توجيهية  مبادئ  2010م،  عام  في  األمريكية  الطبية  الجمعية  أصدرت 
الستخدام وسائل اإلعالم االجتماعية من قبل األطباء. وهذه املبادئ التوجيهية تؤكد 

الشكل )7(: مخطط توضيحي يقارن بني تأثير بعض مواقع التواصل االجتماعي على 
التوعية الصحية.

مواقع التواصل االجتماعي:
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على ضرورة الحفاظ على سرية املريض. وضرورة أن يكون األطباء على دراية بإعدادات 
الخصوصية للحفاظ على خصوصية املريض واملحافظة على امللفات الشخصية واملهنية 
إعدادات  أن  األعضاء  يدرك  بأن  أيضاً  الجمعية  سياسة  وتوصي  منفصل.  بشكل 
الخصوصية قد ال توفر حماية كاملة، وأن أي شيء يتم نشره على اإلنترنت قد يكون 

متوفراً بشكل دائم على اإلنترنت.

والخالصة أن مواقع ومنصات التواصل االجتماعي توفر القدرة على تعزيز الصحة 
ذلك،  ومع  بحكمة،  تستخدم  عندما  والتقدم  املهني  التطوير  عن  والعامة فضالً  الفردية 
فإن املخاطر التي تشكلها هذه التكنولوجيا على مقدمي الرعاية الصحية كبيرة عندما 
تستخدم بدون ضوابط، لذلك فإن منظمات الرعاية الصحية واملؤسسات املهنية، تعمل 

على إصدار الضوابط والقواعد املنظمة للتعامل مع هذه الوسائل الجديدة للتواصل.
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الفصل السابع
املدارس املعززة للصحة

يهدف هذا الفصل إلى:
• التّعرف على مفهوم  وبرنامج املدارس املعززة للصحة.	
• التعّرف على أهمية وأهداف برامج التوعية الصحية في املدارس.	
• توضيح استراتيجيات ومداخل التعليم الصحي في املدارس.	
• التعّرف على معايير ومجاالت التثقيف الصحي في املدارس.	
• تحديد عوامل استدامة العمل بنهج تعزيز الصحة في املدارس.	

إن املدارس من أكثر األماكن االستراتيجية للتأثير إيجابيًا على صحة األطفال 
والشباب، والبيئة املدرسية التي تعزز الصحة يمكن أن تكون بمثابة األساس لحياة 
يساهمون  للصحة  املعززة  املدارس  في  يتعلمون  الذين  فاألطفال  مجتمعية،  صحية 
املدارس أن  الحياة. وتستطيع  املجتمع في وقت الحق في  تعزيز صحة  بفاعلية في 
تعزز صحة كل من الطلبة واملعلمني وعائالتهم وأعضاء املجتمع املحلي، حيث تمثل 
باآلخرين  ويهتم  ويعمل  يتعلم  أن  الطالب من خالله  مناسباً يستطيع  مكاناً  املدارس 
ويحترمهم، وحيث إن الطالب يقضي جزءاً كبيراً من وقتـه فـي املدرسـة، بالتالـي يكـون 
للبرامـج الصحيـة والتعليميـة أثر كبير في تغيير سلوكيات الطلبة في مراحل مبكرة 
من حياتهم بهدف تبني نمط حياة صحي. إن العالقة بني الصحة والتعليم عالقة وثيقة 
وتبادلية، فالصحة الجيدة للطلبة لها تأثير كبير على تحصيل الطلبة وقابليتهم للتعلم، 
املؤديـة  األسبـاب  مـن بني  للطلبـة  الصحـي  الوضع  أن ضعف  األبحاث  أثبتت  حيث 
األداء في الصف، كما  املبكـر وضعف  والتسرب  املدرسـة  التغيـب عـن  ازديـاد  إلى 
أن التعليم الذي يكسب الطلبة املهارات املتعلقة بالصحة ضروري لسالمتهم البدنية 

والنفسية واالجتماعية في املستقبل.

من  فعالية  وأكثر  الطفولة أسهل  الصحيـة خالل مرحلة  السلوكيـات  إن غرس 
دوراً  املدارس  وتلعب  البلوغ.  مرحلة  الصحية خالل  غير  السلوكيات  تغيير  محاولة 
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يواجه  وقد  الحياة.  مدى  صحية  عادات  تطوير  على  األطفال  مساعدة  في  حاسماً 
األطفال الذين يعانون سلوكيات غير صحية أو ظروف صحية مزمنة تحصيالً أكاديمياً 
أقل، وقـد يحصلـون علـى فـرص عمـل محـدودة، كمـا أن قدرتهـم علـى التفاعـل مـع 

املجتمـع التصل للمستويات الفعالة.

ويمكن  للمدارس أن تساعد األطفال واملراهقني على تحسني سلوكياتهم الغذائية  
والنشاط البدني والسيطرة على حالتهم املزمنة. ويمكنهم خلق بيئات صحية للطالب 
باستخدام املمارسات والسياسات التي تدعم األكل الصحي والنشاط البدني املنتظم، 
وتوفير طرق التعلم وممارسة هذه السلوكيات. إن السلوكيات الصحية ال تمنع األمراض 

املزمنة فحسب، بل ترتبط أيضاً باإلنجاز األكاديمي والنجاح.

برنامج املدارس املعززة للصحة 
إن برنامج املدارس املعززة للصحة هو برنامج شامل مكوَّن من مجموعة متكاملة 
من االستراتيجيات املتسلسلة املخطط لها، والخدمات املصممة لتعزيز التنمية البدنية، 
املستمر  الدعم  البرنامج  يشمل  للطالب.  املثلى  والتعليمية  واالجتماعية،  والعاطفية، 
واملوارد  االحتياجات،  وعلى أساس  املحلي  املجتمع  قبل  أنه مصمم من  كما  لألسر 
ملنع  فقط  جاهدة  تسعى  ال  البرامج  وهذه  األساسية.  واملتطلبات  واملعايير  املتوفرة، 
تعزيز  خالل  من  التعلم  على  قدرتهم  لتعزيز  للطالب  الفرصة  تتيح  ولكنها  املرض، 

الصحة البدنية والعقلية والرفاهية االجتماعية.

وقد اقترحت مبادرات وبرامج الصحة املدرسية الشاملة كوسيلة لتجاوز بعض 
الدراسة.  في سن  األطفال  تستهدف  التي  الصحة  تعزيز  بمبادرات  املرتبطة  القيود 
وهذا ينطوي على تجاوز املمارسات التـي تعتمـد بشكـل رئيسـي علـى نماذج التعليم 
الصحي القائم على الفصول الدراسية، إلى نهج أكثر شموالً وتكامالً لتعزيز الصحة، 
حيث يركز على املواقف والسلوكيات الصحية  وهو ما يطلق عليه "التعليم الصحي" 

بني األطفال والشباب، ويهتم أيضاً بالبيئة التي يعيشون فيها لجعلها بيئة صحية. 

وقد عرفت منظمة الصحة العاملية املدرسة املعززة للصحة على أنها »املكان الذي 
يعمل فيه كافة أفراد املجتمع املدرسي على تقديم خدمات و خبرات متكاملة وإيجابية 
لحماية وتعزيز صحة التالميذ والعاملني في املدرسة«. ولتحقيق ذلك، فالبد من توفير 

بعض املكونات األساسية، وتتضمن:
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أواًل: التربية الصحية

ذلك  تتعدى  بل  فقط ،  الصحية  املعلومة  بإعطاء  تكتفي  ال  الصحية  التربية  إن 
لتشمل تغيير التوجه وتحسني السلوك وفق املحتويات الصحية في املنهج املدرسي 

والنشاطات املدرسية وذلك من خالل تحقيق العناصر التالية:

• ترسيخ مفهوم املدرسة املعززة للصحة لدى الطالب والعاملني باملدرسة.	

• إعداد الكوادر التربوية لتطبيق برنامج املدارس املعززة للصحة من خالل التدريب 	
املكثف.

• تفعيـل األنشطـة خـارج الصـف إلكسـاب املهـارات والسلوكيـات الصحيـة للطـالب 	
والعاملني باملدرسة.

• التزام مجتمع املدرسة بالسلوك الصحي ووجود ما يدل على ذلك.	

ثانيًا: البيئـة املدرسيـة املالئمة

فئات  كافة  لصحة  معززة  لتصبح  وإصحاحها  املدرسية  البيئة  تحسني  ينبغي 
املجتمع املدرسي وكل فرد من شأنه دعم العملية التعليمية من خالل تحقيق العناصر 

التالية:
• البيئة 	 وجود إجراءات لحماية الطالب من املخاطر املحتملة، والتأكد من سالمة 

املدرسية وأمنها.
• توفير اإلجراءات الالزمة لسالمة وصحة املياه في املدرسة.	
• توفير الظروف املثلى للتحصيل الدراسي من تهوية وإضاءة وتكييف للهواء.	
• املحافظة على نظافة البيئة املدرسية.	

ثالثًا: توفر الخدمات الصحية

الوقائية واالكتشاف املبكر  تشمل الخدمات الصحية املدرسية كل من الخدمات 
لألمراض واإلسعافات األولية ورعايـة الطـالب ذوي األمـراض املزمنـة واالحتياجـات 

الخاصة، وذلك من خالل العناصر التالية:

• توفير التطعيمات واستكمال السجالت الصحية للطالب.	
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• ووجود 	 لذلك،  توفير حقيبة مجهزة  مع  األولية  اإلسعافات  برنامج  على  التدريب 
فريق للتعامل مع الحاالت الطارئة واملزمنة وذات االحتياجات الخاصة.

رابعًا: برامج التغذية الصحية وسالمة الغذاء
تشمل هذه البرامج، إجراءات السالمة الغذائية واالشتراطات الصحية للمقاصف 

املدرسية، باإلضافة إلى التربية الغذائية الصحية، وذلك من خالل العناصر التالية:
• مراقبة املقصف املدرسي من حيث البنية واملحتوى، ومراقبة صحة العاملني في 	

تحضير الطعام وتداوله.
• مراقبـة ما يتـاح للطـالب مـن أطعمـة داخل املدرسة )سواًء التي يقومون بشرائها 	

من املقصف املدرسي، أو التي يحضرونها من بيوتهم( أو خارجها من قبل الباعة 
املتجولني وغيرهم، والوقاية من التسمم الغذائي.

• الصحية 	 الرسائل  املدرسي، وتوصيل  املجتمع  الوعي الغذائي في  رفع مستوى 
الغذائية إلى أولياء أمور الطالب وأسرهم.  

خامسًا: برامج الصحة النفسية واإلرشاد
تشمل برامج الصحة النفسية واإلرشاد تقديم الخدمات الوقائية واملشورة للمشكالت 
النفسية والسلوكية  ذات األولوية وتقديم خدمات االكتشاف املبكر والخدمات العالجية 

واإلحالة للطبيب النفسي املختص، من خالل تحقيق العناصر التالية:
• الوقايـة مـن املشكـالت النفسيـة للطـالب والعاملني في املدرسة من خالل برامج 	

توعوية وإرشادية.
• وجـود برامج لالكتشاف املبكر لألمراض النفسية وكيفية التعامل معها، وكذلك 	

فريق للمشورة الطالبية.
• تعزيز الصحة النفسية للطالب والعاملني في املدرسة بإشراك الطالب في اتخاذ 	

القرارات مع إيجاد برامج ترفيهية في املناسبات.

سادسًا: العالقة الجيدة باألسر واملجتمع

تشمـل الطـرق املستخدمة لربـط املـدارس باألسـر واملجتمـع، الخدمـات والبرامـج 
التـي تنقـل الوعـي الصحـي إلـى األسـرة واملجتمع وتحث على إصحـاح البيئـة املجاورة 

للمدرسة، من خالل تحقيق العناصر التالية:
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• مساهمة املجتمع في دعم أنشطة املدرسة.	
• االستفادة من إمكانية املدرسة في إقامة املحاضرات العامة والنوادي الصيفية.	
• مشاركة املؤسسات الصحية بتقديم خدمات صحية في املدرسة.	

سابعًا: تعزيز صحة كافة العاملني في املدرسة
يجب الحفاظ على صحة العاملني في املدرسة وتعزيزها وتحسينها، فهم بمثابة 

قدوة للطالب والطالبات، وذلك من خالل:
• تطبيق أنشطة اللياقة البدنية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني في املدارس. 	
• توفير الرعاية الصحية للعاملني في املدرسة.	

ثامنًا: االهتمام بالتربيــة البدنيــة 
إن التربية البدنية هي التربية املخطط لها، والتعليم املتسلسل الذي يعزز النشاط 
البدنية مصممة لتطوير مهارات  التربية  البدني مدى الحياة. ويجب أن تكون برامج 
قدراتهـم  لتعزيـز  وكـذلك  البدنيـة،  واللياقـة  الرياضيـة  واملهـارات  األساسية،  الحركة 

العقليـة واالجتماعيـة والعاطفية.

التوعية الصحية في املدارس
تهدف التوعية الصحية املدرسية إلى تنمية املعرفة الصحية لدى الطالب وتغيير 
السلوكيات  تطبيق  من  أكثر  ليشمل  األثر  ويمتد  سليم،  صحي  سلوك  إلى  سلوكه 
الشخصية، بل يمكن أن ينشر هذه املفاهيم والسلوكيات بني زمالئه. كما ُيعد تمتع 
الطالب بالصحة الجيدة عاماًل مهًما يساعده على التعلم واكتساب املعلومات والخبرات 
التوعية  مبادئ  لنشر  مكان  أنسب  هي  فاملدرسة  املدرسة،  له  تهيؤها  التي  التعليمية 

الصحيـة نظــراً ملا يلي :
• وجود أعداد كبيرة من الطالب، حيث يمثلون أكثر من 25% من مجموع السكان.	
• دور الطـالب البـارز فـي نقـل معارفهـم وخبراتهـم الصحيـة إلـى املجتمـع الـذي 	

يعيشـون فيـه. 
• بدنيـًا ونفسيـًا وعقليًا واجتماعيـًا خـالل سنوات 	 للطالب  النمـو والتطـور  سرعة 

الدراسة.
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• ارتفاع معدالت اإلصابات داخل املدرسة، أثناء لعب الطالب مع بعضهم البعض، 	
أو في الطريق أثناء ذهاب الطالب إلى املدرسة أو عودته منها.

• تجمع الطالب في املدرسة مما يعرضهم لخطر األمراض املعدية، فإذا كان أي 	
منهم حامالً ملكروب أو مريضاً بمرض معٍد انتقلت العدوى للطالب اآلخرين، وقد 

يحمل الطالب العدوى من زمالئه إلى بيته.
• السلوك 	 على  وتعودهم  الطالب  في  تؤثر  إنها  حيث  للمدرسة،  املتعاظم  الدور 

الصحي السليم من خالل املواقف والخبرات التعليمية املختلفة.

الشكل )8(: املكونات األساسية للمدرسة املعززة للصحة.
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• من 	 نهم  ُيمِكّ اجتماعي  وبقبول  مميز  بوضع  بالدنا  في  واملعلمات  املعلمني  تمتع 
إكساب طالبهم املعرفة والتوجه، باإلضافة للتأثير في سلوكهم الصحي.

• تزايد نسب األمراض املزمنة في املجتمع، وما يترتب عليها من زيادة األعباء املالية 	
على األسرة واملجتمع.

• ارتفاع كلفة الخدمات العالجية نسبيًا مقارنة بكلفة نشر الوعـي الصحي.	

أهداف برامج التوعية الصحية املدرسية
تستهدف برامج التوعية الصحية املدرسية ما يلي :

• الشخصية، 	 بصحتهم  املرتبطة  األساسية  والحقائق  باملعلومات  املتعلمني  تزويد 
وصحة األسرة، والصحة العامة وكيفية املحافظة عليها.

• تكويـن سلوكيـات صحيـة سليمـة، وذلك بتحفيـز املتعلـم علـى اتـبـاع التوجيهـات 	
والقواعد الصحية وتوعيته بكيفية الوصول إلـى أعلـى مستوى صحي ممكن.

• تكوين عادات صحية سليمة باتباع السلوك الصحي السليم في الحياة اليومية.	
• تنمية قدرة املتعلمني على مساعدة أنفسهم للوقاية من املرض وتعزيز الصحة.	
• السلوكيات 	 لتعزيز  وخارجه  الصف  داخل  صحية  بمشروعات  املتعلمني  قيام 

الصحية.
• تحفيز املتعلمني من أجل إقامة عالقات اجتماعية لدعم الرعاية الصحية األولية 	

في مجتمعهم.
• تزويد األفراد باملهارات والخبرات التي تساعدهم على تنمية معارفهم واتجاهاتهم 	

وسلوكياتهم الصحية.
• تشجيع االعتماد على النفس وإذكاء روح املبادرة واملشاركة في عمليات اتخاذ 	

القرارات التي تؤدي إلنجاز البرامج الصحية من خالل التعبئة للمواد املتاحة.
• تغيير سلوك وعادات املتعلم بهدف تحسني مستوى صحة الفرد واألسرة واملجتمع.	
• مع 	 املتعلمني  تعاون  طريق  عن  املجتمع  في  الصحية  املشروعات  وإنجاح  تنمية 

املسؤولني واملؤسسات وتفهمهم لألهداف املوضوعة.
• الوصول إلى حالة التوازن الصحي للمتعلم وتعليمه طرق التكيف مع األمراض 	

املزمنة.
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ويقوم الفريق الصحي باملدارس بالتخطيط الجيد لبرامج التثقيف والتوعية الصحية 
طوال العام الدراسي وأثناء اإلجازات الصيفية، فالعمل ضمن خطة املدرسة يشكل 

جزءاً رئيسيًا للوصول إلى مستوى أعلى من الفعالية.
وتتنوع وسائل وأساليب التوعية الصحية وتهدف جميعها إلى إيصال الرسائل 
الوعي  مستوى  إلى  والوصول  الطالب  سلوك  تعديل  يضمن  بما  للطالب،  الصحية 
الصحي املنشود. وبناًء على ذلك، من املهم تحديد األولويات ووضعها في قائمة حسب 
أهمية املشكلة بحيث توجه البرامج والنشاطات إلى هذه املشكالت للحد من تأثيرها 

على املجتمع املدرسي ومن املهم األخذ في الحسبان املؤشرات اآلتية:
• حجم املشكلة الصحية في املجتمع املدرسي. 	
• خطورة املشكلة على الطالب واملجتمع. 	
• دور 	 ووجود  للمدرسة  الطالب  الدراسي وحضور  التحصيل  على  املشكلة  تأثير 

فعال للمدرسة والقائمني على عملية التثقيف والتوعية الصحية للوقاية من املشكلة.

عناصر اكتمال التوعية الصحية املدرسية
نستطيع وصف التوعية الصحية املدرسية بأنها مكتملة شاملة عندما: 

• تستهدف تغيير السلوك وليس املعلومة فقط. 	
• تعمل على تطوير سلوك الطالب واالعتماد على النفس. 	
• تساعد في تنمية املهارات الحياتية )التواصل مع اآلخرين واتخاذ القرار وتفهم 	

املشاعر اإلنسانية والتعامل مع األزمات(.
• تستعني بالقيم والثوابت الصحيحة. 	
• تنظر للصحة بمنظار أبعد من مجرد غياب املرض. 	
• تستغل اإلمكانيات املتاحة داخل وخارج املدرسة. 	
• تتناغم رسائلها مع املناهج الدراسية و بيئة املدرسة . 	
• ُتمكِّن الطالب من تحسني الظروف بالقدر الذي يدعم الصحة . 	
• تنشط التفاعل بني املدرسة واملجتمع واألسرة والخدمات الصحية املحلية . 	
• تشجع على تحسني البيئة الصحية داخل املدارس واملحافظة عليها. 	
• تراعي توفير القدوة الصالحة داخل و خارج املدرسة. 	
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استـراتيجيــات التوعية الصحية املدرسية
لتحقيق األهداف والرؤية املنشودة يتم العمل باستراتيجيات فعالة كاآلتي :

• التركيز على الخدمات الوقائية مثل، الكشف الدوري الشامل وااللتزام بمواعيد 	
اللقاحات.

• إشراك األسرة في تعزيز صحة الطالب وتعديل السلوك. 	
• إشراك املعلم في توصيل الرسائل الصحية للطالب. 	
• االستفادة من مقدمي الخدمات الصحية لآلخرين، وإشراكهم في أنشطة الصحة 	

املدرسية.
• إشراك املجتمع املحلي والهيئات الخاصة املتعاونة في تصحيح البرامج والتزويد 	

بكتيبات وملصقات خاصة بالتوعية والتثقيف الصحي.
• االستفادة من املؤسسات واملوارد املتاحة داخل وخارج نظام التعليم واملنظمات 	

الدولية مثل، اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية في تنفيذ برامج الصحة املدرسية.
• تدريب املعلمني، حيث إن ذلك عامل أساسي لنجاح البرامج .	
• تعليم مهارات الحياة الصحية مبكراً، حيث إنها تكون أكثر فعالية عند البدء في 	

سن مبكرة مثل، الحفاظ على بيئة سليمة، والتعامل بني الزمالء.
• التأثيـر علـى الطـالب بتقـديـم القــدوة والتحـدث مـعـهـم في القضايا الحساسـة 	

ومساعدتهم في حل مشكالتهم الخاصة وتزويدهم باملعرفة لتحسني الصحة.
• مثل، 	 املدارس  داخل  تنفيذها  يمكن  التي  السليمة  الصحية  املمارسات  تطبيق 

الزراعة في املدرسة والسلوكيات الصحية داخل الفصول.

مداخل تضمني مفاهيم التوعية والتثقيف الصحي في املناهج
هناك عدة مداخل لتضمني مفاهيم التوعية والتثقيف الصحي في املناهج الدراسية، 
منها: املدخل املستقل، ومدخل الوحدات الدراسية، ومدخل الدمج، واملدخل التكاملي، 

ويتم توضيحهم كالتالي:
املدخل املستقل: يتم فيه تدريس التثقيف الصحي كمنهج دراسي مستقل، شأنه شأن 

أية مادة دراسية أخرى في الخطة الدراسية.
التوعوية كوحدة  املدخل املوضوعات الصحية  يعالج هذا  الدراسية:  مدخل الوحدات 

دراسية، حيث تدرس الوحدة في فترة زمنية محددة.
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التوعية والتثقيف الصحي في  يتم في إطار هذا املدخل دمج مفاهيم  مدخل الدمج: 
بعض املناهج الدراسية أو ربط املحتوى بقضايا صحية مناسبة.

املدخل التكاملي: يتضمن إعداد وحدات مرجعية قائمة على الخبرة تتكامل فيها عدة 
مواد دراسية، ويقوم هذا املدخل على مبدأ التكامل بني فروع املعرفة.

آلية تفعيل مفهوم التوعية والتثقيف الصحي )التربية الصحية(
في األنشطة التربوية

إن النشاط التعليمي هو كل ما يقوم به املعلم، أو املتعلم، أو كالهما لتحقيق هدف 
سواًء أكان هذا داخل املدرسة أو خارجها طاملا أنه تحت إشراف املؤسسة التعليمية، 
األنشطة  تنفيذ  يمكن  التربوية  األنشطة  في  الصحي  والتثقيف  التوعية  آلية  ولتفعيل 

التالية :
• تأسيس أندية صحية تثقيفية تهتم بترويج وتطبيق برامج التثقيف الصحي، بهدف 	

تعزيز صحة الفرد والصحة العامة.
• عقد اجتماعات وندوات وبرامج تدريبية باملدرسة تهتم بالتوعية والتثقيف الصحي 	

للمعلم واملتعلم.
• عقد مجالس اآلباء واملعلمني ومجالس األمناء للمدرسة لشرح فكرة برامج التثقيف 	

الصحي والهدف منها ودورهم في تدعيم ونشر الوعي الصحي السليم.
• االستعانة بأطباء الوحدات الصحية أو الزائرات الصحيات للتحدث مع املتعلمني 	

عن مفهوم التوعية الصحية بشكل مباشر أو غير مباشر.
• عمل مسرحيات للموضوعات واملعلومات والسلوكيات والعادات، وكذلك األمراض 	

التي يعانيها املجتمع حيث تعرض على مسرح املدرسة، أو في اإلذاعة املدرسية 
توضح أسبابها والوقاية منها وكيفية عالجها.

• إصدار مجالت حائط للتربية الصحية توزع بصورة مجانية، أو بأجر رمزي على 	
املتعلمني وأولياء األمور لكل مدرسة، أو إدارة تعليمية بصفة دورية.

• املتعلقة 	 باملناسبات  الفوتوجرافية الخاصة  للرسوم والصور  إقامة معارض فنية 
بحمالت التوعية الصحية، مثل يوم الصحة العاملي ويوم منع التدخني ويوم نظافة 

األيدي.......إلخ.
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• إجراء مسابقات تتضمن تقديم بحوث أو تقارير عن الصحة وتخصيص جوائز 	
للمتميزين في هذه املسابقات.

• الخدمة 	 ومشروعات  باملجتمع  التطعيم  وبرامج  الصحية  الحمالت  في  املشاركة 
العامة.

• عرض األفالم الصحية في املدارس ومناقشتها مع الطالب.	
• تشكيل جمعيات أصدقاء الصحة لتتولى االتصال باملجتمع املحلي للتربية الصحية، 	

وإقامة مخيمات صحية باملجتمع املحيط.
• االتصـال بأطبـاء متخصصـني فـي موضوعـات صحيـة معينـة ودعوتهـم إللقــاء 	

محاضـرات حـول األنشطـة الصحيـة التي يمارسونهـا.
• يأخذ 	 دفترًا، وكل طالب  العلوم  حيث يخصص معلم  الطائر"  الدفتر  "فكرة  تنفيذ 

الدفتر يوماً ويكتب فيه فكرة أو معلومة عن موضوع مرتبط باملمارسات الصحية 
السليمة.

• عمـل معـارض أو ألبومات صحـية للصور املرسومـة أو الفوتوجرافيـة التي حققهـا 	
املتعلمون والتي تعكس ممارسات سلبية أو إيجابية لتعامل اإلنسان مع الصحة.

• جمع الصور وعينات الصحف واملجالت والتعليق عليها.	
• املشاركة في مجموعات التعلم التعاوني والجماعي، واملناقشة والحوار واملناظرات 	

املتعلقة ببعض موضوعات الصحة.
• عمل مطويات وبوسترات ورسائل صحية للتربية الصحية وتوزع للطالب مجانيًا.	
• التثقيف 	 فيها عن أحد مفاهيم  للتحدث  العلوم  فترة زمنية من حصة  تخصيص 

والتربية الصحية.
• جمع البيانات من خالل الدراسات امليدانية عن بعض املوضوعات الصحية.	
• تشجيع املتعلمني على كتابة قصيدة قصيرة، أو أغنية، أو إجراء حوار صحفي 	

مع أحد املتخصصني في الصحة حول موضوع أو حدث جاري مرتبط بالصحة.

التعليم الصحي باملدارس
الواليات  البالد في  التعليم في جميع أنحاء  اتفق قادة  التسعينيات،  أوائل  في 
املتحدة األمريكية على أن املدارس  تحتاج إلى استراتيجيات وأدوات وموارد جديدة 
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لدعم مستويات أعلى من اإلنجاز من قبل الطالب. وقد قام ائتالف من منظمات التثقيف 
الصحي واملهنيني من جميع أنحاء البالد في تموز/ يوليو عام 1993م بكتابة معايير 
املعايير  هذه  لتنفيذ  استراتيجية  تصميم  تم  وقد  التعليم.  معايير  و  الوطنية  الصحة 
في  املتمثل  األساسي  الهدف  تحقيق  في  املدارس  ودعم  1995م،  عام  في  مرة  ألول 
مساعدة الطالب على اكتساب املعرفة واملهارات الالزمة لتعزيز الصحة الشخصية 
الدراسـي،  املنهـج  ملواءمـة  إطـارًا  االستراتيجيـة  هـذه  وتوفـر  واملجتمعية.  واألسرية 
الصحي.  التعليم  في  حاسمة  أدواراً  تلعب  وكلها  معاً  التقييم  وممارسـات  والتعليـم، 
ويمكن للمعلمني، واإلداريني، وواضعي السياسات استخدام الخدمات الصحية الوطنية 
كإطار لتصميم واختيار املناهج الدراسية، ولتخصيص التعليم واملوارد، وتوفير أساس 
لتقييم إنجاز الطالب والتقدم. كما توفر للطالب، واألسر، واملجتمعات املحلية توقعات 

ملموسة للتثقيف الصحي. 
ولقد تم إصدار وثيقة معايير التعليم الصحي الوطني عام 2007م، وهي تتكون 
الوطني«،  الصحي  التعليم  »معايير  عليها  يطلق  أساسية،  معايير  ثمانية  من 
للتأكيد على أن  املناهج املدرسية تزيد بشكل كبير من احتمال أن توفر املدارس تعليماً 
صحياً عالي الجودة لجميع الشباب. ولكل معيار عدة مؤشرات تحدد بشكل أوضح 
ماتم إنجازه فيما يخص كل معيار. فيما يلي ملخص لهذه املعايير التي تنص على أنه 

من الضروري :
• تعليـم الطـالب املفاهيـم املتعلقـة بتعزيـز الصحـة والوقايـة مـن األمـراض، حيث 	

لتعزيز  أساسًا  الصحية  واملعرفة  األساسية  الصحية  املفاهيم  اكتساب  يوفر 
السلوكيات التي تحافظ على الصحة بني الشباب. ويشمل هذا املعيار املفاهيم 
األساسية التي تقوم على نظريات ونماذج السلوك الصحي املعمول بها. وتدرج 
املحتملة في  املخاطر  والحد من  تعزيز الصحة  تركز على  التي  األداء  مؤشرات 

مؤشرات األداء املدرسي.
• تحليـل الطـالب لتأثيـر األسـرة واألقـران والثقـافـة واإلعـالم والتكنولـوجـيا وغيرها 	

من العوامل على السلوكيات الصحية، حيث تتأثر الصحة بمجموعة متنوعة من 
التأثيرات اإليجابية والسلبية داخل املجتمع. يركز هذا املعيار على تحديد وفهم 
والسلوكيات  املمارسات  على  تؤثر  التي  املتنوعة  والخارجية  الداخلية  العوامل 
الصحية بني الشباب، بما في ذلك القيم الشخصية واملعتقدات واملعايير املطلوبة.
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• إثبات قدرة الطالب على الوصول إلى املعلومات والخدمات الصالحة لتعزيز الصحة، 	
حيث إن الحصول على املعلومات الصحية الصالحة واملنتجات والخدمات التي 
تعزز الصحة أمر بالغ األهمية في الوقاية من املشكالت الصحية واكتشافها املبكر 
الصالحة  الصحية  املوارد  تلك  تحديد  كيفية  على  املعيار  هذا  ويركز  وعالجها. 
التحليل  إليها، ورفض املصادر غير املوثوقة. كما أن تطبيق مهارات  والوصول 

واملقارنة وتقييم املوارد الصحية ُيمكِّن الطالب من تحقيق محو األمية الصحية.
• إثبات قدرة الطالب على استخدام مهارات التواصل بني األشخاص لتعزيز الصحة 	

وتجنب املخاطر الصحية أو الحد منها، حيث إن التواصل الفعال يعزز الصحة 
استخدام  كيفية  على  املعيار  هذا  يركز  واملجتمع.  األسرة،  وصحة  الشخصية، 
األفراد املسؤولني للمهارات اللفظية، وغير اللفظية لتطوير والحفاظ على عالقات 
شخصية صحية. إن القدرة على تنظيم ونقل املعلومات واملشاعر هي األساس 

لتعزيز التفاعل بني األفراد والحد من أو تجنب الخالفات.
• إظهار قدرة الطالب علی استخدام مهارات اتخاذ القرار لتحسین الصحة، حيث إن 	

هناك حاجة إلى مهارات صنع القرار من أجل تحديد، وتنفيذ، والحفاظ على تعزيز 
الصحة. ويشمل هذا املعيار الخطوات األساسية الالزمة التخاذ قرارات صحية 
ــن  على النحو املنصوص عليه فـي مؤشـرات األداء. إن عمليـة صنع القرار تمكِّ

األفراد من التعاون مع اآلخرين لتحسني نوعية الحياة.
• إثبات قدرة الطالب على استخدام مهارات تحديد األهداف لتعزيز الصحة، حيث 	

السلوكيات  تحديد  على  الطالب  ملساعدة  األهداف ضرورية  تحديد  مهارات  إن 
الحاسمة  الخطوات  املعيار  هذا  ويشمل  عليها.  والحفاظ  واعتمادها،  الصحية، 
املهارات  هذه  األجل.  وطويلة  األجل  قصيرة  الصحية  األهداف  لتحقيق  الالزمة 

تجعل من املمكن لألفراد وضع  طموحات وخطط للمستقبل.
• املخاطر 	 وتجنب  للصحة  املعززة  السلوكیات  ممارسة  علی  الطالب  قدرة  إظهار 

الصحية أو الحد منها، حيث تؤكد البحوث أن ممارسة السلوكيات الصحية يمكن 
أن تسهم في نوعية حياة إيجابية. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن الوقاية من العديد من 
األمراض واإلصابات عن طريق الحد من السلوكيات الضارة واملخاطر املحتملة. 
ممارسة  ويشجع  الصحة  عن  الشخصية  املسؤولية  قبول  يعزز  املعيار  هذا  إن 

السلوكيات الصحية.
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• إظهار قدرة الطالب علی الدفاع عن الصحة الشخصية واألسرية واملجتمعية، حيث 	
تساعد مهارات الدعوة الطالب على تعزيز املعايير الصحية والسلوكيات الصحية. 
يساعد هذا املعيار الطالب على تطوير مهارات مهمة الستهداف رسائل تعزيز 

الصحة وتشجيع اآلخرين على تبني سلوكيات صحية.

مجاالت التثقيف الصحي في املدارس 
التربية والتعليم بمصر عام  التعليمية بوزارة  أنتج مركز تطوير املناهج واملواد 
2014 م بالتعاون مع الجمعية املصرية لصحة األسرة »وثيقة التثقيف الصحي«  التي 
تحوي ثمانية مجاالت رئيسية، باإلضافة إلى معايير وأهداف لتقييم عملية التثقيـف 
السليمة،  والتغذية  العامة،  الصحة  هي:  الثمانية  املجاالت  املدرسة.  داخل  الصحي 
والصحة  النمو،  ومراحل  واإلصابات،  والحوادث  واألمراض،  الشخصية،  والنظافة 
تبني  التي  املعايير  من  عدد  مجال  كل  تحت  ويندرج  الحياتية.  واملهارات  اإلنجابية، 
التي  املؤشرات  من  معيار مجموعة  تحت كل  ويندرج  املتعلم،  به  يتصف  أن  مايجب 
تحدد بوضوح أبعاد كل معيار ، وتتدرج في عمقها ومستوى صعوبتها وفقًا للمرحلة 

التعليمية. وفيما يلي عرض لهذه املجاالت واملعايير الرئيسية:

املجال األول : الصحة العامة
• املعيار األول: التعّرف على مفهوم الصحة.	
• املعيار الثاني: تحديد أثر الصحة على أداء الفرد واملجتمع.	
• املعيار الثالث: تحديد العادات واألنماط الصحية السليمة وغير السليمة.	
• املعيار الرابع: توضيح العالقة بني الرياضة والصحة.	
• املعيار الخامس: التعّرف على مصادر املعلومات الصحية.	

املجال الثاني : التغذية السليمة
• املعيار األول: التعّرف على مكونات الغذاء وفوائد كل مكّون.	
• املعيار الثاني: تحديد مكونات الغذاء الصحي املتوازن.	
• املعيار الثالث: تحديد احتياجات الغذاء في مراحل العمر املختلفة.	
• املعيار الرابع : اكتساب العادات الغذائية الصحية.	
• املعيار الخامس : التعّرف على أمراض سوء التغذية.	
• املعيار السادس : التعّرف على طرق التحضير السليم للغذاء.	
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املجال الثالث : النظافة الشخصية

• املعيار األول: نظافة الجلد والشعر.	

• املعيار الثاني: العناية بالعني واألذن.	

• املعيار الثالث: العناية بنظافة اليد والقدم.	

• املعيار الرابع: العناية بالفم واألسنان.	

• املعيار الخامس: العناية باألعضاء التناسلية.	

• املعيار السادس: الحفاظ على نظافة البيئة.	

املجال الرابع : األمــراض

• املعيار األول: التعّرف على األمراض املعدية.	

• املعيار الثاني: التعّرف على األمراض غير املعدية.	

املجال الخامس : الحوادث واإلصابات

• املعيار األول: تحليل أسباب الحوادث.	

• املعيار الثاني: تحديد األضرار الناجمة عن الحوادث املختلفة.	

• املعيار الثالث: التعّرف على طرق الوقاية من الحوادث.	

• املعيار الرابع: التعّرف على بعض مبادئ اإلسعافات األولية.	

املجال السادس : مراحل النمو

• املعيار األول: التعّرف على مراحل تطور الجنني داخل رحم األم.	

• املعيار الثاني: التعّرف على خصائص مرحلة الطفولة.	

• املعيار الثالث: التعّرف على خصائص مرحلة البلوغ واملراهقة.	

• املعيار الرابع: التعّرف على خصائص مرحلة الشباب والنضج.	

• املعيار الخامس: التعّرف على خصائص مرحلة الشيخوخة.	
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املجال السابع : الصحة اإلنجابية
• املعيار األول: التعّرف على مفهوم الصحة اإلنجابية، وأساليب تحقيقها.	

• املعيار الثاني: التعّرف على مفهوم ختان اإلناث، وأضراره الصحية والنفسية.	

• املعيار الثالث: التعّرف على مفهوم الزواج املبكر، وأضراره الصحية والنفسية 	
واالجتماعية.

• املعيار الرابع: التعّرف على طرق رعاية ما قبل الزواج.	

• املعيار الخامس: التعّرف على مفهوم الحمل ومراحله.	

• املعيار السادس: التعّرف على مفهوم الوالدة وأنواعها.	

• املعيار السابع: التعّرف على مفهوم تنظيم األسرة ووسائله. 	

• املعيار الثامن: التعّرف على مشكلة العقم لدى الزوجني.	

• اإلنجاب 	 بعد سن  ما  مرحلة  وأهمية  على خصائص  التعّرف  التاسع:  املعيار 
)سن الخمسني(.

املجال الثامن : املهارات الحياتية
• املعيار األول: فهم الخطوات اإلجرائية التخاذ القرارات والتحقق من صحتها.	
• املعيار الثاني: التعّرف على مهارات التفكير النقدي واستخدامها في إصدار 	

األحكام.
• فـي حـل 	 واستخدامهـا  املشكلـة  علـى خطـوات حـل  التعـّرف  الثالـث:  املعيـار 

املشكالت غير النمطية.
• بالطـرق 	 املعيـار الرابـع: فهـم عمليـة الحـوار مـع اآلخريـن والتواصـل معهـم 

الصحيحة.
• املعيار الخامس: التكيف مع األدوار والظروف واملرونة في التعامل معها.	

• املعيار السادس: فهم الخطوات اإلجرائية لإلدارة والتنمية الذاتية.	

• املعيار السابع: التوازن بني القيادة وتحمل املسؤولية.	

• املعيار الثامن: إبداء املرونة والرغبة في التعاون والعمل الجماعي.	
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التربية الصحية وتعزيز الصحة في املدارس
يمكن تعريف تعزيز الصحة في البيئة املدرسية بوصفه أي نشاط يتم القيام به 
التربية  أما نشاط  املدرسي.  املجتمع  الحفاظ على صحة كل فرد في  لتحسني و/أو 
باملعارف،  املتعلق  والتعليم  التعلم،  تشمل  تواصل  عملية  فهو  املدارس،  في  الصحية 
على مواضيع  يركز  ما  وغالباً  والكفاءات.  واملهارات،  والقيم،  واملواقف،  واملعتقدات، 
أكثر  الصحة من منظور  إلى  النظر  قد يشمل  أنه  أو  والتغذية،  التدخني  معينة، مثل 
شمولية وبطبيعة الحال، فإن كاًل من قطاعي التعليم والصحة، لديه هدف مشترك يتمثل 
في توفير فرص للطالب ليكونون أكثر تمكناً من الصحة والقضايا ذات الصلة بها من 
خالل التحاقهم باملدرسة. ومن هنا كانت الحاجة التباع نهج تعاوني يشمل قطاعي 
التعليم والصحة من أجل تعزيز الصحة املدرسية. وهناك دالئل تشير إلى أنه يجري 
اآلن األخذ به في أجزاء كثيرة من العالم. ويتضح هذا في دراسات لحاالت عاملية حول 
تعزيز الصحة في املدارس مثل الدراسات من إفريقيا، واألمريكتني، وأوروبا، وشرق 
املتوسط، وآسيا، وغرب املحيط الهادئ. ويقدم التقرير أمثلة عديدة من التخطيط الجيد، 

وتنفيذ النهج التعاوني لتعزيز الصحة في املدارس.

العالقة بني النهج املرتكز على موضوع والنهج الشامل
يبني تاريخ التربية الصحية في املدارس مياًل إلى اتباع نهج يرتكز على موضوع 
معني داخل الفصول، وهو ما يعني العمل بشأن كل قضية على حدة مثل التدخني، 
الجنسية،  والعالقات  الصحي،  الطعام  وتناول  البدني،  والنشاط  الكحول،  وتعاطي 
والسالمة، والصحـة النفسيـة، إلـى آخـره. وال يـزال هذا النهج متبعاً إلى اليوم كما 
هو واضح في بعض املبادرات في املدارس كتناول مواضيع مثل السمنة، أو تعاطي 

املخدرات على سبيل املثال.

ويمكن أن يسبب هذا النهج إشكااًل ما، أو أن يكون غير فعال نظرًا لبناء أساليب 
كهذه في بعض األحيان على افتراضات تتعلق بسلوك اإلنسان يصعب تبريرها أو 
دعمها ببّينات. ومن املعروف، أوالً: وقبل كل شيء أن جميَع املواضيع متفاعلة فيما 
بينها وليست منفصلة على املستوى السلوكي. فعلى سبيل املثال، يمكن ربط النشاط 
الجنسي في سن املراهقة باستخدام الكحول أو املخدرات. وثانياً: هناك خطر يتمثل 
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في أن الصحة سوف ينظر إليها فقط على مستوى الفرد وعالقته باملوضوع قيد البحث، 
في حني أن البيئة االجتماعية تلعب دوراً حيوياً جداً في كثير من األحيان في تحديد 
هناك اتجاه داخل النهج املرتكز على املوضوع يفترض أن السلوك  وثالثاً:  السلوك. 
بالعواطف  الخاص  الهام  البعد  ويعامل  واملنطق،  املعرفة  على  كلياً  يستند  البشري 
والوجدانية  والعاطفية  النفسية  الجوانب  أن  حني  في  مستقل،  كموضوع  والوجدان 
النهج املرتكز  هي جزء ال يتجزأ من جميع القضايا الصحية. لكن هذا ال يعني أن 
على موضوع ليس له مكان في التربية الصحية املدرسية أو في تعزيز الصحة في 
الصالت  تحّري  يجب  املوضوع،  أساس  على  بحث  إجراء  عند  أنه  املهم  املدارس. 
املمكنة بينه وبني مواضيع أخرى في الفصول الدراسية وعلى نطاق أوسع في الحياة 
املدرسية. ويمكن لنهج املدرسة املعززة للصحة أن يقدم الدعم الشامل للعمل املبدع في 
املناهج الدراسية. فعلى سبيل املثال، يمكن أن يحظى موضوع في املنهج متعلق باألكل 
الصحي بدعم من قبل الطالب، من خالل قيام الجهات املختصة بدور نشط في جميع 

الجوانب ذات الصلة بتوفير الغذاء في املدرسة. ويمكن لهذا الدور أن يشمل ما يلي:
• ضمان وجود أغذية صحية باملدرسة في وجبة اإلفطار أو وقت الغداء.	
• توفير بيئة جاذبة الستهالك الطعام تأخذ رغبات الطالب في الحسبان.	
• وضع سياسة بشأن توفير وجبة خفيفة، مثل آالت البيع.	
•  ضمان توفر املياه العذبة في املدارس.	
•  تشجيع الطالب على تطوير مهارات في مجال زراعة املواد الغذائية، وإعدادها 	

وشرائها مع إشراك اآلباء ومنظمات األغذية املحلية.
• اتخاذ ما يلزم من أمور ذات صلة بمبادرات النشاط البدني، مثل الطرق اآلمنة 	

املؤدية للمدارس، أو توفير مكان آمن النتظار الدراجات.
• ودور 	 الغذائية،  والثقافة  النفسية،  الصحة  مثل  الصلة،  ذات  القضايا  مع  الربط 

وسائل اإلعالم في تسويق املواد الغذائية.

أن  يتضح  املدارس،  في  الصحة  تعزيز  حول  األبحاث  بّينات  في  النظر  وعند 
بعض البحوث تركز بشكل خاص على األوجه املستندة إلى املوضوع. وهذه البحوث 
على  يقتصر  الذي  النهج  تستعرض  قد  الحاالت  بعض  في  ولكن  وصحيحة،  مهمة 
مراجعة املناهج الدراسية فقط التي ال تعكس بالضرورة فلسفة املدرسة ككل أو نهج 
املدرسة املعززة للصحة. وتشير األبحاث إلى أن النهج الذي يتناول املدرسة ككل، يعد 
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واعداً للغاية، وهو على األرجح أكثر فعالية من النهج الذي يركز على داخل الفصول 
إلى مزيد من  أن هناك حاجة  الواضح  النتائج. ومن  نطاق  فقط من حيث  الدراسية 

البحوث بشأن نهج املدرسة ككل، وكيف يمكن أن يساهم في  تعزيز الصحة.

عوامل استدامة العمل بنهج تعزيز الصحة في املدارس
لالستمرار في تطبيق سياسات معززة للصحة في املدارس يجب توافر العوامل 

اآلتية :

• شراكة موقعة بني جهات الصحة والتعليم، حيث إن التعاون بني وزارات الحكومة 	
الوطنية ُيعد وسيلة فعالة في إضفاء الطابع الرسمي على هذا االلتزام.

• إنشاء ودمج جميع عناصر وإجراءات تعزيز الصحة كونها من املكونات األساسية 	
لعمل املدرسة.

• األداء 	 وتنفيذ ورصد وتقييم  توثيقه  التزام نشط مستمر يمكن  التأكد من وجود 
الفني واإلداري.

• السعي إلى االعتراف بإجراءات تعزيز الصحة والحفاظ عليها داخل وخارج املدرسة.	

• ضمان وجود وقت وموارد لبناء القدرات املناسبة من املوظفني والشركاء الرئيسيني.	

• توفير الفرص لتعزيز صحة املوظفني ورفاههم.	

• مراجعة وتحديث اإلجراءات  بعد كل )3 - 4 سنوات(.	

• قائد معني لإلشراف على دفع االستراتيجية مع 	 تنسيق مع  الحفاظ على فريق 
استمرار بعض املوظفني وإضافة موظفني جدد.

• التأكد من أن معظم املبادرات الجديدة والجارية تشمل املوظفني والطالب بالتشاور 	
والتنفيذ.

• التأكد من أن خدمات الرصد في قطاع التعليم ترى الصحة كجزء ال يتجزأ من 	
حياة املدرسة وينعكس ذلك في مؤشرات الرصد.

• تمكني دمج استراتيجية تعزيز الصحة في املدارس مع االستراتيجيات األخرى 	
ذات الصلة بالصحة والرفاهية وتعليم الشباب.
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 ... للصحة  املعززة  املدارس  األمريكية:  املتحدة  الواليات  من  حالة  دراسة 
املكان املناسب لبداية صحية 

في الواليات املتحدة األمريكية يعمل مركز السيطرة على األمراض مع 
الدولة والنظم املدرسية واملجتمعات املحلية والشركاء الوطنيني ملنع األمراض 
املزمنة وتعزيز صحة ورفاه األطفال واملراهقني في املدارس. ويدعم برنامج 
من  الجهود  هذه  األمراض  على  السيطرة  ملركز  التابع  الصحية  املدارس 
واملمارسات  السلوكيات  من  العديد  ملراقبة  أنظمة  ثالثة  استخدام  خالل 
نظام مراقبة سلوك الشباب،  والسياسات الصحية في املدارس تتمثل في: 
الصحة  مالمح  ومتابعة  املدرسية،  الصحة  وممارسات  سياسات  ودراسة 
النظم تساعد وكاالت  قبل هذه  تم جمعها من  التي  البيانات  إن  املدرسية. 

التعليم املحلية، والشركاء لتحديد األولويات.
من خالل إجراء أنشطة البحث والتقييم، يمكن أن يحدد مركز السيطرة 
في  الصحية  السلوكيات  لتشجيع  االستراتيجيات  أفضل  األمراض  على 
التعليمية  البيئات  في  املمارسني  منح  على  أيضًا  املركز  ويعمل  املدارس. 
األدوات التي يحتاجونها لوضع برامج فعالة للتنفيذ. وباإلضافة إلى ذلك، 
يضع مركز السيطرة على األمراض املبادئ التوجيهية واالستراتيجيات التي 
تشكل األساس للبرامج املدرسية املتعلقة باألكل الصحي، والنشاط البدني، 

والتعامل مع الحاالت املزمنة.
إن مركز السيطرة على األمراض لدية تاريخ طويل في تحويل البحوث 
من  متنوعة  مجموعة  في  استخدامها  يمكن  وموارد  عملية  أدوات  إلى 
األوضاع. على سبيل املثال، أدوات التدريب للمدارس الصحية التي تمثل 
الصحية  والبرامج  السياسات  كيفية تحسني  العمل حول  ورش  من  شبكة 
املدرسية واملناهج الدراسية. ُيعِلم املدربون املؤهلون أعضاء هيئة التدريس 
التي تشتمـل عـلى:  كيفية استخدام أدوات مركز السيطرة على األمراض 
أداة تحليل مناهج التربية البدنية، وإرشادات الصحة املدرسية لتعزيز األكل 
الصحـي والنشـاط البدني، ومؤشر الصحة املدرسية، ودليل التقييم الذاتي 
برنامج  ويدعو  البيئية.  الصحية  التعليمية  املناهج  تحليل  وأداة  والتخطيط، 
املدارس الصحية الناجح واملنسق تنسيقًا جيدًا إلى إقامة عالقة مثمرة بني 
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املدرسة  إدارة  وأعضاء مجلس  والطالب  األمور  وأولياء  واملعلمني  املديرين 
وقادة املجتمع املحلي. وبالعمل معًا، يمكنهم وضع خطة عمل ملجموعة من 
السياسات والبرامج الصحية املدرسية والخدمات. وكجزء من هذا البرنامج، 
يدعم مركز السيطرة على األمراض استخدام االستراتيجيات املثبتة التالية 

في املدارس:
• بيئات التغذية الصحية.	
• البرامج الشاملة للنشاط البدني وسياسات التربية البدنية.	
• التدريب األفضل ملساعدة الطالب على التعامل مع الحاالت املزمنة.	

كما يدعم املركز الشركاء وجميع إدارات الصحة والتعليم التابعة للدولة 
من خالل تقديم املساعدة التقنية وتطوير األدوات واملوارد املتخصصة لدعم 
جهودهم. وباإلضافة إلى ذلك، فإن مركز التنمية املجتمعية يمول املنظمات 
غير الحكومية الوطنية ملساعدة املدارس واملجتمعات املحلية على خلق بيئات 

تحسن النتائج الصحية والتعليمية لألطفال واملراهقني.

دراسة حالة من فلسطني : دليل تدريبي في صحة املراهقة

مثَّل الدليل التدريبي لصحة املراهقة وسيلة فعالة في إحداث تغيير في 
املعارف والتوجهات، وبالتالي سلوكيات فئة املراهقني، بما يعزز من صحتهم 
ومحيطه  ذاته  فهم  على  قادر  جيل  خلق  في  ويساهم  والنفسية  الجسدية 
بطريقة فعالة تمكنه من التعامل اإليجابي مع تحديات الحياة اليومية. يشكل 
هذا الدليل جزءًا من برنامج متكامل )لتحسني صحة املراهقني(، تنفذه وزارة 
التربية والتعليم العالي بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان. وقد تم بناء 
واالجتماعي  القانوني  لإلرشاد  املرأة  مركز  من  مميزة  بمبادرة  الدليل  هذا 
وبمشاركة وزارة التربية والتعليم العالي، والعديد من املؤسسات الحكومية 
على  بناًء  عليه  تعديالت  إجراء  تم  وقد  املحليني.  واملتخصصني  واألهلية، 
املالحظات واالقتراحات الواردة من املرشدين التربويني الذين قاموا بتطبيق 

أنشطة وفعاليات هذا الدليل في املدارس الفلسطينية.
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الفئة املستهدفة من الدليل
إن الدليـل موجـه إلـى املثقفـني واملرشديـن التربويـني ومنسقـي الصحــة 
املدرسيـة الستخدامـه فـي تعزيز صحـة طلبـة املـدارس فـي جيـل املراهقـة 
املبكرة من )12 - 14 عامـاً( أو من الصف السابع إلى التاسع. كما يمكن 
أن يقوم املعلمون واملعلمات ومختلف العاملني في املجال الصحي واإلرشادي 
والتعليمي باستخدامه كله أو استخدام جزء معني منه. تم اختيار فئة املراهقة 
لطبيعة  ونظرًا  املعلومات  لنقص  تعرضًا  األكثر  هي  الفئة  هذه  ألن  املبكرة 

مرحلة املراهقة وماتحتاجه من عناية خاصة.

الهدف العام للدليل
كـان الهـدف هـو توفيـر أداة مساعـدة للمثقفني واملرشدين التربويني في 
املدارس لتنفيذ لقاءات توعية منتظمة مع جيل املراهقة ضمن برنامج مدرسي 
واضح مرافق للمناهج التعليمية، بحيث تتبنى هذه اللقاءات أسلوب التعليم 
املشارك وتحترم وتنمي التطور الذهني للطلبة. ومن هذا املنطلق، سعى الدليل 
إلى تقديم معلومات شاملة حول صحة املراهقة من منظور صحي، وبدني، 

واجتماعي، ونفسي، وإرشادي بحيث تتكامل هذه النواحي فيما بينها.

األهداف الخاصة للدليل
• )السيكولوجي( 	 والنفسي  الجسمي  البلوغ  مفهوم  على  الطلبة  تعرف 

واالجتماعي وعلى التغيرات املرافقة له، وذلك من منظور علمي إيجابي.
• القرار 	 اتخاذ  مهارات  مثل  األساسية،  الحياتية  للمهارات  الطلبة  اكتساب 

وحل املشكالت والتفاوض واالتصال ومهارات التفكير وغيرها.
• تفهم الطلبة لطبيعة العالقات داخل األسرة وخارجها وانعكاسها عليهم.	
• تعزيز ممارسات ومفاهيم نمط الحياة الصحي مثل التغذية السليمة، والنشاط 	

البدني، والنظافة الشخصية والعامة، وتجنب التدخني، والترفيه والراحة.
• وأمراض 	 السكري،  وداء  السرطان،  مثل  العصر،  بأمراض  الطلبة  تعريف 

القلب، وطرق الوقاية منها.
• تعرف الطلبة على مفهوم النوع االجتماعي وتميزه عن النوع البيولوجي.	
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دراسة حالة من مصر : دليل عمل الفريق الصحي املدرسي

قامت اإلدارة العامة لرعاية أطفال السن املدرسي بالتعاون مع منظمة 
الصحة العاملية بإعداد الدليل االسترشادي للخدمات املقدمة لطلبة املدارس 
من خالل عيادات الصحة املدرسية. يهدف هذا الدليل إلى مساعدة الفريق 
وتحقيق  املدرسية،  بالصحة  االرتقاء  على  املدرسة  داخل  العامل  الصحي 
أهدافها وتطبيق مفهوم املدارس املعززة للصحة وينقسم الدليل إلى جزئني:

• الجزء األول: يحتوي على األنشطة األساسية لتقديم خدمات الصحة املدرسية.	

• الجزء الثاني: يعرض املعلومات التفصيلية لكل خدمة من الخدمات.	

املدرسـي  الصحي  الفريـق  أفـراد  جميع  إلـى  موجـه  الدليل  هـذا  إن 
واملهتمـني بصحـة التالميذ. وتعد الزائرة الصحية أو ممرضة املدرسة هي 
املسؤول األول عن تقديم خدمات الرعاية الصحية لتالميذ املدرسة، وتنسيق 
لتعزيز  املتكاملة  الصحية  البرامج  لتطبيق  املدرسي  الصحي  الفريق  عمل 

صحة التالميذ وأسرهم وصحة العاملني واملجتمع املحيط.  
يتم  الدليـل،  بهـذا  العمـل  بـدء  عنـد  أو  الدراسي  العـام  بدايـة  وقبل 
النظم  لتطبيق  واملساندة  التأييد  على  والحصول  املدرسة  بإدارة  االتصال 
ـورة للحفـاظ على الصحة البدنية والعقلية واالجتماعية للتالميذ وتنفيذ  املُطَّ
اختيار  أوالً  يتم  املعززة للصحة.  لتحقيق مفهوم املدرسة  املتكاملة  البرامج 
فريق الصحة املدرسية املكلـف بالتنفيذ، ثـم يعقـد اجتمـاع للفريق للتعريف 
قبل  الدليل  على  االطالع  الفريق  أعضاء  من  ويطلب  ومحتوياته.  بالدليل 
إدارة  من  واملعنيني  املدرسية  الصحة  فريق  بمشاركة  التطبيق  خطة  وضع 

• الـزواج 	 مثـل  اإلنجابيـة،  الصحـة  فـي  أساسيـة  مفاهيـم  علـى  التعـرف 
املنقولة  واألمراض  الجنسية  والتربية  األسرة  وتنظيم  الزوجية  والعالقـات 

جنسيًا.
• لتبني مواقف 	 املراهقة  لها جيل  يتعرض  التي  الشائعة  املشكالت  مناقشة 

سليمة تجاهها، ومنها الزواج املبكر والعنف والتسرب من املدارس. 
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املدرسة، ومن ثم يتم االتفاق على أهداف الصحة املدرسية ووضع الدستور 
الصحي املدرسي. وتتم االستعانة بالدليل فيما بعد ملتابعة وتقييم خدمات 
الصحة  لخدمات  عملياً  شرحاً  أيضاً  الدليل  ويتناول  املدرسية.  الصحة 
املدرسية، وكذلك ملا يتعلق بالتثقيف الصحي حيث يشرح بالتفصيل سياقات 
وموضوعات التثقيف الصحي، باإلضافة إلى شرح محتوى رسائل التوعية 

الصحية مع بيان طرق املتابعة والتقييم. 

دراســة حالــة مــن الكويــت : املــدارس الصديقــة للبيئــة واملــدارس املــعززة 
للصحة ... أمل واعد يتحقق 

على  بناًء  للبيئة  الصديقة  املدارس  مشروع  انطالق  الكويت  في  ُأعلن 
الهدف االستراتيجي ملنهج جديد يشمل قضايا الصحة والعمل التطوعي. 
حيث تسعى الدولة، وخاصة وزارة التربية إلى إيجاد أنشطة وبرامج هادفة 
تحقيقاً ملجموعة من التوصيات العامة الصادرة عن الحكومة التي تحرص 
خدمة  في  الطلبة  دور  وتعزيز  الطالبي  املجتمع  لنمو  األفضل  تحقيق  على 
في  املهمة  الفئة  بهذه  االهتمام  بضرورة  الحكومة  بتوجيهات  عمـالً  بلدهم 
املجتمع، وفي سبيل تحقيق مثل هذه التوصيات فهناك ثالثة مشاريع قيمة 
على عالقة بأنشطة الطلبة واإلدارات املدرسية والتعليمية ككل، وهي كالتالي: 
موجهي  من  مجموعة  وتتواله  للبيئة  الصديقة  املدارس  األول:  املشروع 
انطالقه،  منذ  طيباً  نجاحًا  وقد حقق  التربية  بوزارة  العلوم  مادة  ومدرسي 
املشروع  هذا  يهدف  حيث  تطويره،  في  مستمرة  العاملة  اآلليات  أن  كما 
بالدرجة األولى إلى تثقيف الطلبة والتعرف على رؤياهم في تحويل املدرسة 
أجل صناعة  من  املخلفات  بعض  تدوير  للبيئة من خالل  كيان صديق  إلى 
عن  والنواتج  املتساقطة  األشجار  أوراق  دفن  يتم  العضوي، حيث  السماد 
تقليم األشجار وتركها مدة بعد وضع املياه عليها لتتحول إلى سماد عضوي 
يستخدم في تشجير املدرسة وزرع أشجار من البيئة املحلية الكويتية مثل، 
من  يعزز  مما  الضارة،  األشجار  اقتالع  مقابل  الطبية  واألعشاب  السدر 
في  التطوعي  العمل  قيم  غرس  على  ويعمل  البيئة  نحو  اإليجابي  السلوك 

نفوس الطلبة.
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على  للمحافظة  الطلبة  من  تطوعية  عمل  فرق  تشكيل  الثاني:  املشروع 
املمتلكات العامة من خالل عمليات الترشيد واملحافظة على خفض استهالك 

املوارد مثل، املاء، والكهرباء بمختلف الوسائل املتاحة.
األول  املشروع  هذا  ويعتبر  للصحة،  املعززة  املدارس  الثالث:  املشروع 
من نوعه في مدارس الكويت واملنبثق عن الهدف االستراتيجي في االرتقاء 
بصحة الطلبة والعاملني باملدرسة بصفة خاصة واملجتمع بصفة عامة، وذلك 
قواعد  وتطبيق  الرياضي  النشاط  ممارسة  أهمية  على  التأكيد  خالل  من 
التربية الصحية من أجل إكساب وتنمية املهارات والعادات الصحية ألفراد 
املجتمع املدرسي بجانب األنشطة التعليمية الهادفة، ويتضمن املشروع أيضًا 
ومتابعة  املراحل  جميع  في  الفاعلة  املدرسية  العيادات  وجود  على  التأكيد 
عملها، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة من خالل إدارة الصحة املدرسية 
ووظيفتها الرقابية من حيث متابعة الحالة الصحية العامة للطالب، خاصة 
املدرسة  نظافة  الحرص على  إلى  بأمراض مزمنة. إضافة  الطلبة املصابني 
ونظافة  وخاصة صيانة  املرافق،  كل  في  السليمة  الصحية  األجواء  وتهيئة 
املكيفات دورياً لضمان سالمة الهواء. وكذلك التأكيد على تنظيف خزانات 
املياه والفالتر الخاصة بها حفاظاً على صحة الطالب، ومن ضمن أهداف 
املشروع املستقبلية معالجة الظواهر الطبية الطارئة عبر تشكيل فرق التدخل 
السريع في املدارس، وذلك استجابة لقرارات وزارة التربية في التأكيد على 
حب العمل التطوعي لخدمة املجتمع وتعزيز الجوانب الصحية  واالجتماعية 
املجتمعية، وزيادة كفاءة النظام الصحي للمدرسة باستخدام املوارد املتاحة 
وتقليل الهدر، فاملدارس املعززة للصحة هي استثمار في الصحة والتعليم 

معاً.    
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الفصل الثامن
محو األمية الصحية

يهدف هذا الفصل إلى:
• التعّرف على مفهوم محو األمية الصحية.	
• مناقشة أسباب االهتمام بمحو األمية الصحية.	
• التعّرف على مجاالت العمل املطلوبة لتحسني محو األمية الصحية.	
• التعّرف على مبادرة املدن الصحية كأحد تطبيقات محو األمية الصحية.	
• التعّرف على السمات الخاصة باملنظمات الصحية املعززة ملحو األمية الصحية.	
• مناقشة دور محو األمية الصحية في تحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام 2030م.	

يعد محو األمية الصحية مفهومًا جديدًا نسبيًا في تعزيز الصحة، وهو مصطلح 
مركب لوصف مجموعة من النتائج املترتبة على التثقيف الصحي وأنشطة االتصال. 
ومن هذا املنظور، فإن التثقيف الصحي موجه نحو تحسني محو األمية الصحية. ولقد 
تم رصد مجموعة من أوجه القصور ملعالجة املحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة 
في البرامج التعليمية السابقة، ونتج عن هذا انخفاض في تأثير التثقيف الصحي في 
تعزيز الصحة املعاصرة. ومن خالل هذا التحليل، فإن العمل على محو األمية الصحية 
أصبح  أكثر من مجرد نقل املعلومات، فقد امتد ليشمل أيضاً تحسني وصول الناس 
محتوى  وتطوير  بفعالية،  استخدامها  على  قدرتهم  وضمان  الصحية  املعلومات  إلى 
على  يركز  كما أضحى  الحديثة.  االتصاالت  واالستفادة من وسائل  التعليم  وطريقة 
أشكال التواصل الشخصية، والتوعية املجتمعية، فضالً عن املحتوى الذي يركز على 
تعريف الناس بالنظم الصحية، وكيفية العمل على تعديل السياسات الصحية لصالح 

السكان.
وقد ذكر مصطلح »محو األمية الصحية« في القاموس الذي أصدرته منظمة 
عرفت  فقد  1998م،  عام  الصحة  بتعزيز  الخاصة  املصطلحات  عن  العاملية  الصحة 
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محو األمية الصحية على أنها »املهارات املعرفية واالجتماعية التي تحدد حافز وقدرة 
الحفاظ على  تعزز  املعلومات وفهمها واستخدامها بطرق  إلى  الوصول  األفراد على 
واملهارات  املعرفة  من  مستوى  تحقيق  يعني  الصحية  األمية  فمحو  جيدة«.  صحة 
خالل  من  واملجتمعية  الفردية  الصحة  لتحسني  إجراءات  التخاذ  والثقة  الشخصية 
تغيير أنماط الحياة والظروف املعيشية. وهكذا فإن محو األمية الصحية يتضمن القدرة 
على قراءة الكتيبات والقيام باالستجابة للمواعيد املطلوبة للفحص واملتابعة، وأيضاً 
تحسني وصول الناس إلى املعلومات الصحية، وتنمية قدرتهم على استخدامها، فمحو 

األمية الصحية أمر بالغ األهمية للتمكني الصحي واملعرفي.
ويتجاوز محو األمية الصحية مفهوم التثقيف الصحي والتواصل الفردي املوجه نحو 
السلوك، ويتناول العوامل البيئية والسياسية واالجتماعية التي تحدد الصحة. ويهدف 
التأثير ليس فقط على قرارات  إلى  الفهم األكثر شموالً،  التثقيف الصحي، في هذا 
الوعي بمحددات الصحة ويشجع اإلجراءات  يثير أيضاً  الفردية، وإنما  الحياة  نمط 
التثقيف  يتحقق  املحددات، لذلك  هذه  تعديل  إلى  تؤدي  قد  التي  والجماعية  الفردية 
الصحي من خالل أساليب تتجاوز نشر املعلومات وتمتد إلى تحفيز التفاعل واملشاركة 
والتحليل النقدي، مما يؤدي إلى االستفادة الشخصية لألفراد وللمجتمعات والنظم 
الصحية، والوصول إلى التمكني للعمل املجتمعي الفعال، واملساهمة في تنمية رأس 

املال االجتماعي.
وفي عام 2000م، عرَّفت وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في الواليات املتحدة 
محو األمية الصحية بأنه »درجة قدرة األفراد على الحصول على املعلومات والخدمات 
الصحية األساسية الالزمة التخاذ القرارات الصحية املناسبة ومعالجتها وفهمها«.
ومفهوم  الصحية«  األمية  »محو  مفهوم  بني  الفرق  واألبحاث  األدبيات  تناولت  وقد 
»محو األمية الطبية«، فاألخير يركز على األمور التي تتعلق بالتفاعل مع املرضى، أو 
املترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية، بينما مفهوم »محو األمية الصحية« أكثر 
شموالً، حيث إنه يشمل كالً من سياقات الصحة بكل مستوياتها، باإلضافة إلى سياق 

تقديم الخدمات الطبية للمرضى.
املقام  في  املتعلقة  واملهارات  املعرفة  إلى  الطبية«  األمية  »محو  ويشير مصطلح 
األول بتقديم الرعاية الصحية للمرضى التي تأخذ أشكاالً مختلفة مثل، مهارات القراءة 
الطبية  الوصفات  القدرة على فهم  تتيح للشخص  التي  العددية  األساسية واملهارات 
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وكل مايتعلق بالعالج بشكل واضح، باإلضافة إلى فهم معنى األرقام والقياسات مثل، 
قياس ضغط الدم أو قراءة مستوى السكر بالدم...، وغيرها. أما عندما يمتد املفهوم 
ليشمل بذل املزيد من الجهد ملساعدة الناس على إيجاد دوافع شخصية ذاتية لتحسني 
صحتهم، واستخدام وسائل فعالة إلعالم الناس وتدريبهم لتمكينهم من القيام بكل ما 
يؤدي إلى صحة أفضل، وإيجاد الطرق للتعريف بعوامل الخطر ومستويات الخدمات 
األمية  »محو  مفهوم  في  يدخل  فهذا  الصحية،  املشكلة  أو  للحالة  املناسبة  والرعاية 

الصحية«.

في عام 2012م، وضع االتحاد األوروبي تعريفًا شاماًل ملحو األمية الصحية نص 
فيه على مايلي: "إن محو األمية الصحية مرتبط بمحو األمية عموماً، مما يتطلب توجيه 
الناس وتحريك دوافعهم وتحسني كفاءاتهم للوصول إلى املعلومات الصحية وفهمها 
وتقييمها وتطبيقها من أجل إصدار األحكام واتخاذ القرارات في الحياة اليومية فيما 
يتعلق بالرعاية الصحية، والوقاية من األمراض وتعزيز الصحة من أجل الحفاظ على 

نوعية الحياة وتحسينها خالل فترة الحياة".

ويشمل محو األمية الصحية مهارات الحساب، على سبيل املثال، حساب نسبة 
الكوليستيرول ومستويات السكر في الدم، وجرعات األدوية، وفهم حسابات التغذية 
والكتابة  القراءة  مهارات  إلى  باإلضافة  الصحية،  الخطط  بني  واالختيـار  الصحيـة 
األساسية ملعرفة املوضوعات الصحية، وقراءة النشرات، وفهم التعليمات، وفهم نماذج 
املوافقة على اإلجراءات الطبية مثل، العمليات أو الفحوص املعقدة... وغيرها. وقد يؤثر 

محو األمية الصحية على قدرة الناس من حيث :

• التنقل بني املستويات املختلفة لتقديم الرعاية الصحية.  	

• تحديد مقدمي الخدمات الطبية والتوجه للمكان املناسب لطلب الخدمة الصحية.	

• التعامل مع نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك ملء األشكال املعقدة من االستمارات 	
أو الطلبات. 

• تبادل املعلومات الشخصية، مثل التاريخ الصحي، مع مقدمي الخدمات.	

• االنخراط في الرعاية الذاتية والتعامل مع األمراض املزمنة.	

• فهم املفاهيم الرياضية مثل، االحتماالت، ونسب الخطورة.	
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أسباب االهتمام بمحو األمية الصحية
تستفيـد املجتمعـات مـن ارتفـاع معـدالت اإلملـام بالقـراءة والكتابـة فـي الفئـات 
السكانيـة. ويشـارك األفـراد املتعلمـون بمزيـد مـن النشـاط فـي االزدهـار االقتصـادي، 
ويحصلـون علـى دخـل أعلـى وفرص عمل أكثر، ويتلقون املزيد من التعليم، ويستفيدون 
بشكل أكبر مـن الرسائـل الصحيـة فـي اإلعالم، ويسهمون بقدر أكبر في األنشطة 
املجتمعية، ويحسنون التعامل لتعزيز الصحـة والرفـاه. ويرتبط محـو األميـة الصحيـة 
املحدود بانخفاض املشاركة في أنشطة تعزيز الصحة والكشف عن األمراض وإهمال 
التدابير الوقائية الهامة مثل، التصوير الشعاعي للثدي، ومسحات عنق الرحم، وقلة 
ارتفاع  )مثل  الخطيرة  األحداث  شيوع  إلى  باإلضافة  الوقائية،  الخدمات  استخدام 
معدالت التدخني، وازدياد حوادث العمل والطرق، وزيادة معدالت االعتالل والوفيات 

املبكرة(، وفيما يلي استعراضاً ألسباب االهتمام بمحو األمية الصحية:
• يحتاج كل فـرد في مرحلـة ما إلى املساعدة في فهم املعلومات الصحية الهامة 	

أو التنقل في نظام صحي معقد. وحتى األفراد املتعلمني تعليماً عالياً، فإنهم قد 
يجدون أن النظم الصحية معقدة للغاية لفهمها، وخصوصاً عندما تكون حالتهم 

الصحية أكثر عرضة للخطر.
• قـد يكـون فهـم املعلومـات الصحيـة صعبـًا حتـى علـى األشخـاص ذوي مهـارات 	

عن  الناس  ومايتعلمه  بسرعة،  تتقدم  الطبية  فالعلوم  املتقدمة،  والكتابة  القـراءة 
الصحة خالل سنوات دراستهم قد يكون عفا عليه الزمن، أو لم يعد حاضراً في 
الذهن بسبب النسيان، وعالوة على ذلك، فمن غير املحتمل االحتفاظ باملعلومات 

الصحية أو سرعة استيعابها في حالة القلق أو املعاناة من أثر املرض.
• إن األشخاص الذين يعانون محدودية محو األمية الصحية غالباً ما يفتقرون إلى 	

املعرفة أو لديهم معلومات مضللة عن الجسم، وكذلك عن طبيعة وأسباب املرض، 
النظام  مثل،  الحياة  نمط  عوامل  بني  العالقة  يفهمون  ال  قد  املعرفة،  هذه  وبدون 

الغذائي، وممارسة الرياضة والنتائج الصحية املختلفة.
• األمية 	 محو  مجال  في  املحدودة  املهارات  ذوي  األشخاص  أن  الدراسات  ُتظهر 

الصحية أقل قدرة من األشخاص الذين لديهم مهارات كافية في مجال محو األمية 
الصحية لإلبالغ عن حالتهم الصحية وطلب املشورة الصحية، مما يعني التأخر 

في التشخيص والعالج.
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• إن األشخاص ذوي املهارات املحدودة في مجال محو األمية الصحية هم أكثر 	
عرضة لإلصابة بأمراض مزمنة وهم أقل قدرة على التعامل معها بفعالية. وقد 
وجدت الدراسات أن املرضى الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، 
والربو، أو ڤيروس العوز املناعي البشري )اإليدز( الذين لديهم مهارات محدودة 

يعرفون معلومات أقل عن أمراضهم وكيفية التحكم فيها.
• إلى 	 للدخول  الحاجة  في  بزيادة  الصحية  األمية  ملحو  املحدودة  املهارات  ترتبط 

االستشفاء  ارتفاع  الدراسات  أظهرت  وقد  منه.  الوقاية  يمكن  الذي  املستشفى 
القراءة  في  املحدودة  املهارات  ذوي  املرضى  بني  الطوارئ  خدمات  واستخدام 

والكتابة.
• إن األشخاص ذوي املهارات املحدودة في مجال محو األمية الصحية يستخدمون 	

األدوات املصممة لعالج مضاعفات املرض بشكل أكبر من املطلوب، بينما يستخدمون 
األدوات املصممة ملنع حدوث مضاعفات بشكل أقل، مما يؤدي إلى إهدار الوقت 
والجهد في غير محله، ويرتبط هذا النمط في االستخدام بتكاليف أعلى للرعاية 
فرص  يضيع  قد  مما  املستشفيات،  في  األماكن  لشغل  أكبر  ونسب  الصحية 
االستشفاء ملن يستحقون الرعاية الطارئة أو الرعاية الخاصة داخل املستشفيات.

• قد تكون ملحو األمية الصحية املحدودة آثار نفسية سلبية أيضًا. ووجدت إحدى 	
الدراسات أن أصحـاب املهارات املحدودة في مجال محو األمية الصحية أفادوا 
عن شعـورهم بالعـار والوصمة بشأن مستوى مهاراتهم، ونتيجـة لذلك، فإنهم قد 
يخفون صعوبات القراءة أوعدم قدرتهم على فهم املفردات للحفاظ على كرامتهم،  
للمعلومات الصحية واإلرشادات  الجيد  الفهم  املقابل تضيع عليهم فرص  وفـي 

الطبية.
ارتفاع نسبة األمية الصحية : وفقًا للتقييم الوطني ملحو أمية الكبار الذي أجري 
في الواليات املتحدة عام 2003م، فقد وجد أن 12 % فقط من البالغني لديهم محو 
األمية الصحية بشكل جيد، وبعبارة أخرى، فإن ما يقرب من تسعة من أصل عشرة 
بالغني قد يفتقرون إلى املهارات الالزمة إلدارة صحتهم ومنع األمراض. وقد ارتبط 
انخفاض محو األمیة بنتائج صحية سلبية مثل، ارتفاع معدالت الدخول إلى املستشفى 
الرعاية  تكاليف  بارتفاع  النتائج  وترتبط كل من هذه  للخدمات.  املتكرر  واالستخدام 
العامليـة فـي  التـي أجرتهـا منظمـة الصحـة  للدراسة االستقصائيـة  الصحية. ووفقاً 
ثماني دول أوروبيـة في عـام 2013م، فإن ما يقرب من نصف األوروبيني الذين شملهم 
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االستطالع كان لديهم محو األمية الصحية غير كاف، مما سبب لديهم إشكالية في 
الطبية  املعلومات والخدمات  بالصحة والحصول على  املتعلقة  املعلومات  التعامل مع 

والوصول لقرارات صحية مستنيرة.
في  العالم  أنحاء  جميع  في  كبيرًا  اهتمامًا  الصحية  األمية  محو  اكتسب  ولقد 
السنوات األخيرة. وزادت األبحاث التي تعمق مفهوم محو األمية الصحية، ومن أهم 
العاملية  الصحة  منظمة  أجرتها  التي  االستقصائية  الدراسة  األبحاث  هذه  وأحدث 
ملفهوم محو  إطاراً  الدراسة  هذه  قدمت  م، حيث   2013 عام  أوروبية  دول  ثماني  في 
تصوراً  قدمت  كما  الصحية،  األمية  محو  لقياس  وأدوات  ووسائل  الصحية،  األمية 
واضحاً لإلجراءات املطلوبة والسياسات املقترحة لتعزيز محو األمية الصحية واملدعمة 
بالبّينات. كما ركزت هذه الدراسة االستقصائية على دعم النهج الذي يؤسس لدور 

املجتمع بأسره في محو األمية الصحية .

الشكل )9(: اإلطار املفاهيمي ملحددات محو األمية الصحية.
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مجاالت العمل املطلوبة لتحسني محو األمية الصحية
تبني الجميع  لقضية محو األمية الصحية 

إن محو األمية الصحية ليس مسؤولية األفراد أو صانعي السياسات أو املهنيني 
املهن والقطاعـات  الجميع في جميع  القطـاع الصحي فحسب، بل هو مسؤولية  في 
الشركاء  بني  فالعالقـات  املتعدديـن،  املصلحـة  أصحـاب  إشـراك  ويتعني  املتعددة. 
األمية  محو  بناء  مبادرات  تستند  أن  ويجب  ومترابطة،  معقدة  املصلحة  وأصحاب 

الصحية إلى أوضاع الحياة اليومية.

تطوير مبادرات »لغة بسيطة«

تعني اللغـة البسيطـة أن املستمـع أو القـارئ يستطيـع فهـم املعلومـة مـن أول مـرة 
يسمعهـا أو يقرأهـا. ويلـزم توفيـر معلومات ذات معاني واضحة وموثوق فيها لبناء 
محو األميـة الصحيـة، كما ينبغي أن تراعـي املـواد اإلعالميـة الصحية االختالفات 
والتنـوع فـي الثقافـات والجنـس والعمـر واألفـراد فـي مضمونهـا وشكلهـا. وتشمـل 

العناصر الرئيسية للغة البسيطة ما يلي:
• تنظيم املعلومات، بما يعني أن أهم النقاط تأتي أواًل.	
• تقسيم املعلومات املعقدة إلى أجزاء صغيرة.	
• الترتيب املنطقي للمعلومات. 	
• استخدام لغة مفهومة للجمهور.	
• تعريف املصطلحات التقنية الطبية.	
• استخدام الجمل الفعلية.	
• استخدام الكلمات اليومية الشائعة.	
• استخدام  ضمائر املخاطب أنت )الحديث النشط(.	

إن اللغة التي تعد واضحة ملجموعة من القراء قد ال تكون واضحة لآلخرين. لذا 
تعد املواد املكتوبة ذات »لغة بسيطة« إذا كان بإمكان الجمهور املستهدف العثور على 
ما يحتاجون إليه، وفهم واستخدام ما يجدونه لتلبية احتياجاتهم. ولتحقيق هذا الهدف، 

من املهم جداً أن يتم اختبار املواد قبل تطويرها وأثناء استخدامها وبعد تقديمها.
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االستثمار في القياس والبحث

ينبغي إجراء دراسـات استقصائيـة عن محـو األميـة الصحيـة. وتوفيـر التمويـل 
املستوى  على  االتجاه  هذا  في  هامة  خطوة  أول  وكانت  الفعال.  للتدخل  والدعـم 
األوروبي، هي الدراسة االستقصائية األوروبية ملحو األمية الصحية التي تم توسيع 
الصحة  ملنظمة  األوروبية  واملنطقة  األوروبي  االتحاد  بلدان  من  املزيد  لتشمل  نطاقها 

العاملية واملقرر تكرارها على فترات منتظمة.

االهتمام بالصحة في البيئات التعليمية

تعد الصحة أمراً حيوياً للتعليم، كما أن التعليم يعد أيضاً أمراً حيوياً للصحة. 
فالطالب األكثر صحة لديهم مستويات أعلى من التحصيل الدراسي، وهم أكثر إنتاجية 
في السنوات الالحقة. وتؤدي التدخالت التعليمية دوراً محورياً في تعزيز محو األمية 

الصحية.

الشكل )10(: الشركاء الرئيسيون في محو األمية الصحية.
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االهتمام بالتعلم مدى الحياة 
يساعـد التعلـم مـدى الحيـاة بقـوة علـى تحسيـن محـو األميـة الصحيـة. أظهـرت 
الدراسات الحديثة ملحددات محو األمية الصحية بني كبار السـن أن املشاركـة فـي 
التعلم مدى الحياة، سواًء التعليم الرسمي وغير الرسمي على حد سواء، هي واحدة 
من أقوى املؤشرات على محو األمية الصحية بني هؤالء السكان. ومن التدخالت التي 
تشجع الناس على أن يكونوا متعلمني مدى الحياة، إما املشاركة املنظمة في التعلم 
أو  الحاسوب،  تعلم مهارات  أو  اليومية،  القراءة  اليومية مثل،  أو من خالل األنشطة 
االنخراط في تعلم أشياء جديدة  تسهل تطوير وصيانة مهارات محو األمية الصحية.

االستفادة من فرص التعلم في السياقات املختلفة  
تفسر أعداد متزايدة من الدراسات أن الناس يتعلمون محو األمية الصحية في 
محو  يتطلب  النحو،  هذا  وعلى  فيها.  يعيشون  التي  والثقافية  االجتماعية  السياقات 
األمية الصحية مجموعة واسعة من فرص التعلم، وبعض هذه الفرص موجود داخل 
مؤسسات مجتمعية رئيسية مثل، النظام املدرسي أو نظام الرعاية الصحية. ومع ذلك، 
أوضاعهم  جميع  في  الناس  يتعلم  األساسية،  الحياتية  املهارات  معظم  غرار  وعلى 

وأنشطتهم، وبالتالي فإن محو األمية الصحية ال يقتصر على هذه املؤسسات.
وهنـاك سياقـات أخـرى مثـل األسـرة واألصدقـاء ومجموعـات األقـران ووسائط 
اإلعـالم. وهـذا يعنـي أن فـرص التعلم واسعة النطاق في مجال محو األمية الصحية 
وينبغي أن تقدم في مختلف سياقات التعلم الشخصية واالجتماعية. وبما أن التعلم 
واملشاركة االجتماعية يتطلبان ردود فعل إيجابية، فإن أية محاوالت لتعزيز محو األمية 
الصحية، ينبغي أن توفر مثل هذا املردود اإليجابي، مما يعزز التجارب الناجحة في 

القدرة على تحقيق التغيير في الحالة الصحية ومحدداتها.

بناء األسس ملحو األمية الصحية في مرحلة الطفولة املبكرة 
بالغ  أمر  الصغار  األطفال  يتعلمها  التي  والسلوكيات  واملهارات  املفاهيم  إن 
اآلخرين،  األسرة  وأفراد  الوالدين  مع  التفاعالت  وتشمل:  التالية،  للسنوات  األهمية 
وبرامج التعليم في مرحلة الطفولة املبكرة، واللعب، والبرامج املوجهة من الطفل إلى 
أجل  من  التعلم  ويركز  الطفل.  رعاية  بيئات  داخل  التعلم  من فرص  والعديد  الطفل، 

الرفاه بشكل خاص على فرص التعلم هذه.
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استكشاف ُنهج تعلم جديدة للصحة والرفاه
يجمع مختلف  ويخلق فضاًء  للتعلم  تكاملياً  إطاراً  الرفاه  أجل  التعلم من  يتيح 
ويتميز  األمية،  محو  من  متعددة  أنواعاً  ويدعم  بينهم  فيما  للتعاون  الفاعلة  الجهات 

التعليم من أجل الرفاه بما يلي :
• التشديد على تفرد وتنوع جميع األطفال وتطوير نظم تراعي هذه الحقيقة.	
• إعداد األطفال كشركاء مختصني، وتعزيز املسؤولية الشخصية أكثر من االمتثال.	
• التأكيد على أن التعلم ليس فقط عملية معرفية، ولكن عملية متكاملة مع أبعاد كثيرة.	
• االنتقال من التعليم املوحد إلى التعليم املرتكز على الطفل.	

تطوير ودعم نهج املدارس التي تعزز الصحة
تهدف املدارس التي تروج للصحة كنهج أساسي إلى الجمع بني تغيير السلوك 
الفردي وبني املنظومات والسياسات املتغيرة. ويعترف املنظور البيئي بأن تطوير املعارف 
األساسية واملهارات الحياتية )بما في ذلك املهارات الالزمة ملحو األمية الصحية( هو 
جزء من النظام االجتماعي األكبر أو البيئة، وهو يتألف من عناصر متفاعلة، ومنهج 
املدرسة وشراكاتها وخدماتها.  املدرسية وروح  البيئة  تدعمه  للتعليم الصحي  واسع 
ويتفق نهج املدارس املعززة للصحة مع النظرية البيئية االجتماعية، حيث يؤكد على 
والعوامل  الشخصية،  والعوامل  واألنظمة،  واملستويات  األفراد  بني  والتفاعل  العمل 
املؤسسية، والعوامل املجتمعية، وعوامل السياسة العامة، كما يوضح التخطيط التالي.

الشكل )11(: نموذج ملستويات التأثير املتوافقة مع نظام التعليم لتعزيز 
محو األمية الصحية.

السكان

املجتمعات

املنظمات
 الشبكة

االجتماعية

األفراد

 املناهج
 والتدريس
والتعليم

ــ البيئة املدرسية
ــ البيئة املجتمعية

           ــ املؤسسات
     الفاعلة

 الخدمات
والشراكات

 تحسني
 محو األمية
الصحية

 تحسني
 الصحة
والتعليم
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دراسة حالة من فلسطني: التعلم من أجل الرفاه
تدعمه  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  برنامج  وهو  »إلهام فلسطني«: 
مؤسسة التعليم العالي من أجل تحسني الرفاه البدنية والعقلية واالجتماعية 
ويدعم  يحدد  وهو  بهم.  الخاصة  التعلم  بيئات  وتعزيز  والشباب،  لألطفال 
وينشر املمارسات املبتكرة، ويدعم الشراكة بني أصحاب املصالح املتعددين 
الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  ووكالة  الحكومية،  الوزارات  من 
الفلسطينيني، والالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى، وأصحاب األعمال 
التجارية، واملؤسسات، واملنظمات غير الحكومية والعديد من الهياكل املحلية،  
ويهتم البرنامج برعاية روح املبادرة في املجتمع التعليمي على أساس اإليمان 

بقدرة املجتمعات املحلية على تحفيز التغيير واإلبداع.

َتبنِّي الُنهج املتعددة واالستفادة من وسائل التواصل على أفضل وجه
ُتعد النهج املتعددة  لتعزيز محو األمية الصحية مثل استخدام الوسائل الحديثة 
للتواصل أكثر فعالية من النهج املنفردة، وتكون النهج التي تتناسب مع جمهور محدد 
بفهم  أكثر فعالية أيضًا من تلك التي ليست كذلك. وتهتم النهج املصممة خصيصاً 
وسائل  )مثل  اإلعالم  وسائل  لقنوات  والتفضيالت  والسلوك،  واملواقف  التصورات 
قبل  من  اإلنترنت(  وسائل  من  وغيرها  واالجتماعية  والتليفزيونية  املطبوعة  اإلعالم 
مختلف الفئات السكانية، ويمكن تقسيم تلك الفئات على أساس العوامل السكانية أو 

االحتياجات الصحية.. وغيرها
كما أن تطبيق مبادئ التعليم التشاركي )التي تعزز التفكير واملناقشة واملشاركة 
وفهمها  الصحية  املعلومات  إلى  الوصول  على  األفراد  يساعد  املتعلمني(  بني  فيما 

واستخدامها لصالح صحتهم وصحة أسرهم ومجتمعاتهم.

دراسة حالة من أمريكا الوسطى: مكافحة املالريا والقضاء على البعوض

جرى تشجيع املجتمعات املحلية في مواقع محددة في ثمانية بلدان ضمن 
أمريكا الوسطى عبر وسائل التواصل املختلفة على إبقاء بيئتها خالية من 
البعوض من أجل منع ومكافحة انتشـار املالريـا دون استخـدام مـادة د. د. 
ت. )مبيـد حشـري(، وقد حافـظ األفـراد واألسـر علـى منازلهـم وباحاتهـم 
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مبادرات محو األمية الصحية
مبادرة التخطيط الحضري الصحي )املدن الصحية(  

أنماط حياة  التعقيد الختيار  غاية  ملفارقة في  العالم  في  الكبرى  املدن  تتعرض 
صحية، فاملجتمعات الحديثة تعمل بنشاط على تسويق أنماط حياة غير صحية مثل، 
التوقف الجسمي )قلة النشاط البدني(، واألطعمة السريعة والعادات الغذائية الضارة، 
للموجات  والتعرض  النقالة  الهواتف  استخدام  القيادة،  في  الخطرة  والسلوكيات 
ومن  تعقيدًا،  أكثر  أصبحت  الصحية  النظم  أن  كما  الكهرومغناطيسية.....وغيرها، 
ألفضل  بالنسبة  )حتى  الصحية  الرعاية  نظم  في  التنقل  متزايد  نحو  على  الصعب 
الناس املتعلمني(، أضف إلى ذلك انفصال النظم الصحية عن نظم التعليم، مما يسبب 
فشل النظم التعليمية في كثير من األحيان في تزويد الناس باملهارات الكافية للوصول 
إلى املعلومات واستخدامها لتحسني الصحة. وقد أدى هذا التناقض إلى أزمة محو 
األمية الصحية في أوروبا وخارجها، وفي إطار املبادرات والبرامج للتغلب على هذه 

التحديات، تم وضع برامج »املدن الصحية«، وتم تطبيقها في عدة مناطق.
بالعمل  فيها  واملسؤولون  سكانها  يقوم  واعية  مدينة  هي  الصحية  املدينة  إن 
باستمرار على تحسني البيئة املادية واالجتماعية وتوسيع موارد املجتمع التي تمكنِّ 
الناس من الدعم املتبادل لبعضهم البعض في أداء جميع وظائف الحياة، وُتطِور إلى 
أقصى حد إمكاناتها املحلية وتتواصل مع املؤسسات اإلقليمية والدولية لالستفادة من 

تجارب اآلخرين.

واملناطـق املحيطـة بهـا خاليـة مـن املياه املجمعة، واستخدموا حاويات تخزين 
املياه، وأداروا شبكات الصرف الخاصة بهم. كما قاموا بتنظيم حمالت نظافة 
مجتمعية في أحيائهم، بما في ذلك الشوارع واملناطق املحيطة واملستنقعات 
ومناطق النهر. ولقد ساعدت هذه الجهود على تقليل كثافة النواقل، ومن ثم 
حاالت املالريا. وفي غضون ثالث سنوات، شهدت املواقع التي التزمت بهذه 
اإلجراءات انخفاضاً بنسبة 63% في معـدل اإلصابـة باملالريـا و 86.2 % 
تحمـي  حيـث  املنجلي،  الـدم  بفقـر  املريضة  الحــاالت  فـي  خـاص  بشكـل 
كريـات الـدم الحمـراء املنجلية مـن اإلصابة باملالريـا، ومن الجدير بالذكر أن 
الطفيلي الذي يسبب أكبر معدالت االعتالل والوفيات في العالم هو املالريا.
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ويتطلب النجاح في تنفيذ هذا النهج اتخاذ إجراءات مبتكرة من خالل االلتزام 
السياسي الصريح والشراكات بني القطاعات واملؤسسات، ونشر مفهوم محو األمية 
سياسياً  التزاماً  يتطلب  مما  القرار،  في صنع  املحليني  السكان  وإشراك  الصحية. 
وتنظيمياً ومجتمعياً، ويؤدي محو األمية الصحية دوراً هاماً في تحقيق أهداف مبادرة 

املدن الصحية.

معاييـر املدينـة الصحيـة

• االعتراف على أعلى مستوى سياسي بأهمية تعزيز الصحة وإعطاء األولوية  لهذا 	
األمر من خالل السياسات والتدخالت. 

• السعي بشكل منهجي إلى تحسني محو األمية الصحية للسكان جميعًا، واالهتمام 	
بمختلف الفئات االجتماعية واملؤسسات والخدمات. 

• إلى 	 والحاجة  عمومًا،  املدينة  لرفاه  اإليجابية  الصحة  ألهمية  القادة  فهم  تعزيز 
ذلك محو  بما في  وتعزيزها،  للمدينة  االجتماعية  املوارد  املستمر في  االستثمار 

األمية الصحية، وتفعيل املشاركة املجتمعية واالهتمام بالشبكات االجتماعية.
• االلتزام بالعمل املشترك بني القطاعات عبر الحكومة، ألن صناع القرار في العديد 	

من القطاعات يدركون أهمية الصحة اإليجابية ويسعون إلى تحقيق فوائد مشتركة 
تتعلق بالصحة، ويسعون للتآزر بني القطاع الصحي وبقية القطاعات التنموية.

• تزويد األفراد واملجتمعات باملهارات واملعارف ألن األشخاص واملجتمعات الصحية 	
هي أحد األصول والثروات الرئيسية للمدن الصحية.

• مساعدة املواطنني في التنقل خالل أنظمة الصحة والتعليم والخدمات االجتماعية، 	
مما يجعل االختيار الصحي خياراً أسهل في األماكن الخاضعة لوالية املدينة.

• ومفهومة 	 متسقة  صحية  رسائل  لتقديم  اإلعالم  وسائل  من  مجموعة  استخدام 
وتطبيق مبادئ  »لغة بسيطة«.

• مراجعة البرامج بانتظام، وتشجيع االبتكار وتكييف الخدمات مع متطلبات محو 	
األمية الصحية.

• الشراكة بني القطاع الحكومي والقطاع الخاص والعديد من املنظمات التطوعية 	
في املدينة، وكذلك مؤسسات تعليم الكبار لتحسني املستوى العام من محو األمية 

الصحية في املدينة.
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• قياس مستويات محو األمية الصحية في املدينة ومتابعة التحسن في مستويات 	
املعرفة الصحية.

• التزام القيادة السياسية وجميع الجهات املسؤولة بالشفافية.	

دراسة حالة من أوروبا
في عام 1997م، أطلق املركز األوروبي ملنظمة الصحة العاملية للصحة 
وهي  الصحية(،  )املدن  الصحي  الحضري  التخطيط  مبادرة  الحضرية 
خطوة لدمج الصحة بشكل أكثر حزماً في أعمال التنمية املستدامة للمدن. 
وتشمل املبادرة التعاون بني القائمني على التخطيط الحضري والخبراء من 
األوساط األكاديمية. وفي عام 2000م تم نشر دليل منظمة الصحة العاملية 
الرئيسية  الصحية  األهداف  من   12 ووضع  الصحية،  املدن  تخطيط  بشأن 

للمخططني، واملبادئ التوجيهية القوية للسياسات من أجل التنمية.
وعالوة على ذلك، تم تشكيل مجموعة عمل مهمتها التخطيط ملدن صحية 
واختبار الكفاءة ومواصلة تطوير األفكار املطروحة، وشملت املجموعة النمسا 
والبرتغال،  والنرويـج،  وإيطاليـا،  واملجـر،  وفنلنـدا،  والدانمارك،  وكرواتيا، 
منتدى  الفريق  اجتماعات  وأتاحت  املتحدة..  واململكة  وسويسرا  والسويد، 
لتبادل اآلراء واألفكـار واملعرفة حول تطبيق التخطيط الحضري الصحي في 
املمارسة العملية، وكيف أنه يؤثر على عمليات التخطيط والنتائج املرجوة. وقد 
نشرت هذه املجموعة في عام 2003م تقريراً عن التخطيط الحضري الصحي 
)املدن الصحية( ودعا إلى معالجة مجموعة واسعة من القضايا الصعبة، مثل 

احتياجات أوروبا بسبب تشيخ السكان، والهجرة، واالستبعاد االجتماعي.

دراسة حالة من آسيا  
بـدأت مبـادرة التخطيـط الحضـري الصحـي )املـدن الصحيـة( بوصفهـا 
عمليـة رسمية في تايالند في يوم الصحة العاملي عـام 1996م. وفي العام 
نفسـه، ظهـرت املـدن الصحيـة فـي خطـة التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة 
مع ميزانية سنوية منتظمة من وزارة الصحة للحصول  )1997 - 2002م( 

على الدعم املباشر لــ "إعدادات" النهج.
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مبادرة محو األمية الصحية في منظمات الرعاية الصحية
 على الرغم من أن محو األمية الصحية سمة فردية، حيث يعرف بأنه : »القدرة 
على الحصول على املعلومات والخدمات الصحية األساسية الالزمة التخاذ القرارات 
الصحيـة املناسبـة ومعالجتهـا وفهمهـا«، فـإن هنـاك تقديـرًا متزايـدًا بـأن محـو األميـة 
الصحيـة ال يعتمـد علـى مهارات األفراد فقط ، فمحـو األميـة الصحية هو نتـاج قدرات 
األفراد، باإلضافة إلى االحتياجات الصحية والتعقيدات في نظام الرعاية الصحية، 
ومن هنا برزت  أهمية  تطوير نظم الرعاية الصحية واالهتمام بمنظمات ومنشآت تقديم 
الرعاية الصحية  ملواءمة متطلبات الرعاية الصحية بشكل أفضل مع مهارات الجمهور 

وقدراته. 
وقد تم تحديد محو األمية الصحية كمجال ذي أولوية للعمل الوطني، أواًل من 
قبل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في الواليات املتحدة األمريكية كهدف ملبادرة 
»الناس أصحاء بحلول 2010م«، وقد  شهد العقد من عام )2000 - 2010م( تحقيق 
العديد من املعالم التي تعزز التوجه نحو محو األمية الصحية في كل من القطاعني 
واعترافاً  الصحية.  األمية  لتحسني محو  وطنية  والخاص من خالل خطة عمل  العام 
بأن معالجة محو األمية الصحية أمر بالغ األهمية لتقديم الرعاية الصحية التي تركز 
على اإلنسان، فقد شددت مجموعة واسعة من املنظمات على ضرورة معالجة العوامل 
على مستوى النظام لضمان أن املستهلكني يقومون باتخاذ قرارات الرعاية الصحية 

املستنيرة.
وتعترف منظمات الرعاية الصحية املعززة ملحو األمية بأن سوء التواصل الذي 
يؤثر سلباً على رعاية املرضى ونتائجهم شائع جداً. وأن سوء الفهم يحدث ليس فقط 
في الحاالت املرضية مثل، عندما يتم مناقشة خيارات العالج وتعليمات الدواء، ولكن 
أيضاً عندما يطلب موظفو االستقبال التوقيع على نموذج أو حني يناقش فريق املوظفني 
الخدمات املشمولة في نظم التأمني الصحي أو املسؤوليات املالية. كما تعترف منظمات 

وقـد أنشـأت مبادرة املـدن الصحيـة اللجنة التوجيهية الوطنية واللجان 
الفرعية على الصعيديـن الوطني واملحلي، وتم وضع سياسات للتعاون فيما 
بني املنظمـات، والقطـاع الخـاص، واملجتمع املدنـي، باإلضافـة إلـى االهتمـام  
باملشورة التقنية، واإلشـراف أثنـاء الخدمـة. وتساعد الدورات التدريبية على 

تعزيز التعاون على جميع املستويات في تنفيذ السياسة العامة.
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الرعاية الصحية بأن األفراد الذين لديهم مستويات عالية من محو األمية الصحية قد 
يواجهون صعوبة في معالجة املعلومات واستخدامها عندما يكونون مرضى أو قلقون 
أو تحت تأثير األلم بسبب املرض. ولذلك، يجب إعادة تصميم النظم الستيعاب عدم 
املستفيدين  املحدودة عند  الصحية  األمية  القدرة على تحديد مستوى مهارات محو 
بالخدمات الصحية. وأخيراً، تعترف منظمة الرعاية الصحية بترابط محو األمية واللغة 
والثقافة، كما أن جهود محو األمية الصحية  يجب أن تزيد الحد من الفوارق وتحسني 

الكفاءة اللغوية والثقافية للمنظمات الصحية.

السمات العشرة للمنظمات الصحية املعززة ملحو األمية الصحية
تم تحديد عشر سمات للمنظمات التي توفر الرعاية الصحية وتراعي أساسيات 
أو  املنظمات  هذه  وتشمل  املنشأة.  املؤسسة  أو  املنظمة  داخل  الصحية  األمية  محو 
املستشفيات واملراكز الصحية املجتمعية، والعيادات الخارجية ووحدات  املؤسسات: 
وأنظمة  الصيدلية  والخدمـات  الصحيـة  الرعايـة  وشركـات  الـداخليني،  املرضـى 
األطبـاء  مثل  الصحيـة،  بالرعايــة  املـعنيني  املـهنيني  تشمـل  كمـا  الصحـي.  التأمني 
وهيئـة التمريـض والصيادلة وأطباء األسنان واملثقفني الصحيني واملوظفني اإلداريني 

والعاملني املعاونني في املؤسسات الصحية.
إن الخبـراء فـي تعليـم الكبـار والخبـراء فـي مجـال التثقيف الصحـي مورد هام 
لصياغة وتطوير منتجات التثقيف الصحي وتقديمها في صور متعددة مع االستفادة 
من التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل اإللكتروني في برامج محو األمية الصحية. 

وتشمل السمات العشرة للمنظمات الصحية املعززة ملحو األمية الصحية:
• تبنـي قيـادات املؤسسـات ملفهـوم محـو األميـة الصحيـة ودمجـه فـي رؤية ورسالة 	

املؤسسة.
• دمـج نهج محـو األمية الصحية في التخطيط، وتدابير التقييم، وسالمة املرضى، 	

وتحسني الجودة.
• إعـداد القـوى العاملة باملؤسسـات لتكـون علـى درايـة بنهج محو األمية الصحية 	

ورصـد التقدم في تطبيقه.
• إشراك املستفيديـن مـن الخدمـات والعاملني باملؤسسات في صياغة املعلومات 	

وتقييمها.
• تلبيـة احتياجـات املستفيدين مهمـا كـان مستـوى محو األمية الصحية مع تجنب 	

الوصم.
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• استخـدام استراتيجيـات محـو األميـة الصحية للتواصـل والتأكـد مـن مـدى فهـم 	
املستفيدين للمعلومات واإلرشادات في جميع نقاط االتصال.

• توفير سهولة الوصول إلى املعلومات والخدمات الصحية ومساعدة املستفيدين 	
على التنقل في مستويات الخدمة الصحية. 

• السمعية 	 أو  املطبوعة  سواًء  الفهم،  سهلة  صحي  تثقيف  مواد  وتوزيع  تصميم 
والبصرية مع االستفادة من وسائل التواصل اإللكتروني. 

• التركيـز علـى الحـاالت عاليـة الخطورة، بمـا فـي ذلك عمليـات الرعايـة الطارئـة 	
والحاالت التي تحتاج  اإلدخال للمستشفي.

• شرح الخطط الصحية والتكاليف بوضوح، وشرح نظام التأمني الصحي )مايغطيه 	
التأمني ومااليغطيه( واإلجراءات اإلدارية والحقوق والواجبات.

الشكل )12(: مواصفات املؤسسات املعززة ملحو األمية الصحية.

إشراك املستفيدين من 
الخدمات والعاملني 

باملؤسسات في تصميم 
املعلومات وتقييمها.

تلبية احتياجات املستفيدين 
مهما كان مستوى محو 
األمية الصحية مع تجنب 

الوصم.

إعداد القوى العاملة 
لتكون على دراية بنهج 
محو األمية الصحية 

ورصد التقدم في تطبيقها.

دمج نهج محو األمية 
الصحية في التخطيط 

والتقييم وسالمة 
املريض وتحسني 

الجودة.

تصميم وتوزيع مواد 
التثقيف سهلة الفهم 
املطبوعة والسمعية 

والبصرية واالستفادة 
من وسائل التواصل 

االجتماعي.

التركيز على الحاالت 
عالية الخطورة، بما في 
ذلك عمليات الرعاية 
الطارئة والحاالت 

التي تحتاج اإلدخال 
للمستشفى.

شرح الخطط الصحية 
والتكاليف لتوضيح 

ملاذا سيضطر األفراد 
لدفع ثمن الخدمات.

تبني قيادات 
املؤسسات ملفهوم محو 
األمية ودمجه في رؤية 

ورسالة املؤسسة.

توفير سهولة الوصول إلى 
املعلومات والخدمات الصحية 

ومساعدة املستفيدين على 
التنقل في مستويات الخدمة 

الصحية.

استخدام استراتيجيات محو 
األمية الصحية للتواصل 

وتأكيد مدى فهم املستفيدين 
للمعلومات واإلرشادات في 

جميع نقاط االتصال. 

إعداد القوى 
العاملة.

التخطيط والتقييم 
والتحسني.

تبني قيادات 
املؤسسات.

إشراك املستفيدين 
من الخدمات

تلبية احتياجات 
املستفيدين

استخدام استراتيجيات
 محو األمية الصحية

 للتواصل.

توفير سهولة الوصول
 إلى املعلومات 

والخدمات.

تصميم وتوزيع مواد 
التثقيف سهلة

 الفهم.

التركيز على 
الحاالت عالية 

الخطورة.

شرح الخطط 
الصحية والتكاليف
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محو األمية الصحية وأهداف التنمية املستدامة لعام 2030م
االقتصادي واالجتماعي لألمم  املجلس  الصـادر عن  الــوزاري  اإلعــالن  نـص 
املتحدة لعام 2009 م، على استراتيجية واضحة للعمل تشدد على أن : »محو األمية 
الصحية عامل هام في ضمان تحقيق النتائج الصحية الهامة، مما يتطلب وضع خطط 
عمل مناسبة لتعزيز محو األمية الصحية«. وفي الواقع، تظل املعرفة والفهم أدوات 

قوية في تعزيز الصحة.

ويوفر تحسني محو األمية الصحية لدى السكان األساس الذي يمكن من خالله 
في  بنجاح  واالنخراط  تحسني صحتهم،  في  نشط  بدور  القيام  من  املواطنني  تمكني 
في  بمسؤولياتها  الوفاء  إلى  الحكومات  ودفع  الصحة،  أجل  من  املجتمعي  العمل 
مجال الصحة. إن تلبية احتياجات محو األمية الصحية لدى أشد املجتمعات حرماناً 
وتهميشاً تعجل بشكل خاص بالتقدم املحرز في الحد من أوجه اإلجحاف في مجال 

الصحة وما يتعلق بها.

وفي حني أنه ال يوجد هدف محدد بشأن محو األمية الصحية في إطار أهداف 
الصحية  بالقضايا  اإلملام  مستوى  رفع  إلى  الرامية  الجهود  فإن  املستدامة،  التنمية 
ستكون حاسمة في تحقيق الطموحات االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية لخطة التنمية 
املكتسبة من خالل  الصحية  األمية  زيادة محو  إن  بالكامل.  2030م  لعام  املستدامة 
التثقيف الصحي وأشكال االتصال املختلفة، فضالً عن اإلجراءات املتخذة من خالل 
النظم الصحية وغيرها من السياسات، لديها القدرة على دعم تحقيق األهداف املتعلقة 
التنمية املستدامة في مجال الصحة مع النهوض بطائفة  الثالث من أهداف  بالهدف 

واسعة من األهداف األخرى.

إن أوجه اإلجحاف الصحي متوطنة في كل منطقة من مناطق العالم، مع ارتفاع 
الفئات وأكثرها تهميشًا. ونتيجة لذلك، فإن  معدالت املرض بشكل ملحوظ بني أفقر 
السكان األقل قدرة على تحمل التكاليف متعددة األبعاد للمرض، هم أيضًا األشخاص 
عرضة  أكثر  هم  الفقراء  أن  صدفة  مجرد  ليس  الظلم.  لتحملهم هذا  عرضة  األكثر 
بذل   ينبغي  بالصحة. لذلك  تضر  التي  البيئات  في  واللعب  والدراسة  والعمل  للعيش 

الجهود ملحو األمية الصحية لتقليل الفوارق في الصحة بشكل فريد. 
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جدول أعمال التنمية املستدامة من أوتاوا إلى شنغهاي
لقد أقر ميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة قبل ثالثني عامًا بالحاجة إلى تمكني الناس 
من زيادة السيطرة على صحتهم ورفاههم وتحسينها من خالل كفالة بيئات صحية 
ومستدامة، ولقد أبرزت العدالة االجتماعية واإلنصاف كأساسني للصحة، وكان هناك 
اتفاق على أن تعزيز الصحة ليس مجرد مسؤولية قطاع الصحة. وكررت املؤتمرات 
الالحقة ملنظمة الصحة لتعزيز الصحة هذه العناصر كونها عناصر أساسية لتعزيز 

الصحة.
وتتضمن خطة التنمية املستدامة لعام 2030م، وهي خطة العمل العاملية الطموحة 
الزدهار الناس والكوكب: 17 غاية  و 169 هدف و 231 مؤشر أولي. ويتيح البرنامج 
فرصة جديدة إلشراك أصحاب املصلحة املتعددين لضمان أن يتمكن جميع الناس من 
تحقيق أهدافهم، وأن يعيشوا في صحة وبكرامة ومساواة. ومع أخذ ذلك في الحسبان، 
املناسب  الوقت  في  جاء  الصحة،  بتعزيز  املعني  التاسع  العاملي  املؤتمر  موضوع  فإن 
والجميع  للجميع  »الصحة  العمل. ويجسد شعار  وجداول  السياسات  اتساق  لضمان 
للصحة« االلتزام بعدم إهمال أية من الدول، وإشراك جميع األطراف الفاعلة في شراكة 

عاملية جديدة لتحقيق هذه الخطة التحولية.

املؤتمر العاملي التاسع املعني بتعزيز الصحة )شنغهاي(
عقــب انعقـاد املؤتمـر التاسـع املعنـي بتعزيـز الصحـة فـي نوفمبـر عـام 2016م 
وخبراء  املدن،  ورؤساء  املتحدة،  األمم  ومؤسسات  الحكومات  قدم قادة  بشنغهاي، 
الصحة من جميع أنحاء العالم تعهدين بارزين لتعزيز الصحة العامة والقضاء على 
الفقر. وقد وافق ذلك املؤتمر العاملي الذي اشتركت في تنظيمه منظمة الصحة العاملية 
الشعبية في شنغهاي  الوطنية للصحة وتنظيم األسرة في جمهورية الصني  واللجنة 

أثناء انعقاد سابق له في نوفمبر عام 2009م، على ما يلي:
• إعالن شنغهاي بشأن تعزيز الصحة الذي يلزم باتخاذ خيارات سياسية جريئة 	

من أجل الصحة، مشدداً على الصالت القائمة بني الصحة والرفاه وخطة األمم 
املتحدة للتنمية املستدامة لعام 2030م وأهدافها للتنمية املستدامة.

• اعتماد التدابير التشريعية واملالية على أنها من بني التدخالت األكثر فعالية التي 	
التبغ،  مكافحة  مثل  مواطنيها،  لتعزيز صحة  اتخاذها  الوطنية  للحكومات  يمكن 
وفرض الضرائب على املشروبات املُسِكرة، والتشريعات التي تضمن أن يتمكن 
بأمان دون  العمل  أو  املدرسة  إلى  والسير  النظيف  الهواء  الناس من استنشاق 

خوف من العنف.
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إعـــالن شنغهاي

يشتمل اإلعالن على تعهدات ملحو األمية الصحية ووضع استراتيجيات وطنية 
ومحلية لتحسني وعي املواطنني بكيفية العيش وفق حياة صحية، وزيادة قدرة املواطنني 
على التحكم في صحتهم ومحدداتها عن طريق تسخير قوة التكنولوجيا الرقمية. ويلتزم 
اإلعالن أيضاً بضمان أن تدعم البيئات خيارات املستهلكني الصحية، على سبيل املثال 

من خالل سياسات التسعير، واملعلومات الشفافة، ووضع العالمات الواضحة.
ومن  العالم،  من سكان   %50 من  ألكثر  املوطن  بالفعل  هي  املدن  أن  أقر  كما 
محور  يجعلها  مما  2030م،  عام  بحلول  الثلثني  إلى  النسبة  هذه  تزداد  أن  املتوقع 
الذين  البلديات  قادة  سيضمها  عمل  مجاالت  على  االتفاق  تم  خاص. وقد  اهتمام 
يحضرون املؤتمر في خطط مدنهم لتنفيذ خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 
ونمو  الجنس،  نوع  على  القائم  والعنف  التلوث،  الرئيسية  املجاالت  2030م. وتشمل 

الطفل، وجعل املدن خالية من التدخني.

الشكل )14(: دعائم تعزيز الصحة طبقًا للمؤتمر العاملي التاسع 
املعني بتعزيز الصحة في نوفمبر 2016م.

الصحية وجعلها  االختيارات  إلتاحة  والسياسات  الشؤون  تعزيز تصريف 
ميسورة التكلفة للجميع، وإنشاء أنظمة مستدامة تجعل التعاون في املجتمع 

ككل حقيقة واقعة.
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واتفق رؤساء البلديات على إدماج الصحة كعامل أساسي في جميع سياسات 
املدينة، وتعزيز املشاركة املجتمعية من خالل املنصات املتعددة، بما في ذلك املدارس 
وأماكن العمل والتكنولوجيا الحديثة، وذلك للنهوض بالصحة، وإعادة توجيه الخدمات 

الصحية واالجتماعية نحو اإلنصاف والتغطية الصحية الشاملة. 
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الفصل التاسع
التوعية الصحية للمرضى وأسرهم

يهدف هذا الفصل إلى:
• التعّرف على قواعد التوعية، والتعليم الصحي للمرضى.	
• التعّرف على استراتيجيات مفيدة لتثقيف املرضى.	
• مناقشة أهمية التواصل في مجال الرعاية الصحية.	
• املقارنة بني مهارات التواصل اللفظية وغير اللفظية.	
• وضع قائمة بمعوقات عملية التواصل.	
• التعّرف على مجموعة األدوات لتطبيـق قواعـد محـو األميـة الصحيـة في الرعاية 	

الصحية للمرضى.
• مناقشة أهمية دور األسرة في الرعاية الصحية للمرضى.	
• التعّرف على نماذج لتشجيع األسرة للمرضى.	

» عملية   التأثير   على   سلوك   املريض   ُتعرف   التوعية   الصحية  للمرضى  بأنها:  
يلزم   للحفاظ   على   الصحة   بما   وإحداث   التغييرات   في   املعارف   واملواقف   واملهارات  
إن  تعليم   املرضى   وأسرهم،   وكذلك   املجتمعات   املحلية،   هو   مسؤولية    أو  تحسينها « .  
 جميع   األطباء.   وللوصول   لهذا   الهدف   يجب   أن   يتم   بناء   عالقات   ثقة   طويلة   األمد   مع  
 املرضى،   وتوفير   الفرص   لتشجيع   وتعزيز   التغيير   في   السلوك   الصحي،  إذ أن التوعية 
الصحية أمر بالغ األهمية ألنها تعمل على توفير املعلومات الكاملة للمرضى وأسرهم، 
واملساعدة على خلق جو من الثقة، وتعزيز العالقة بني الطبيب واملريض، إضافة إلى 
عملية  كما تضمن  بهم.  الخاصة  الصحية  الرعاية  في  املشاركة  من  املرضى  تمكني 
التوعية الفعالة حصول املرضى على املعلومـات الكافيـة التخـاذ القـرارات املستنيرة 
بشأن الرعايـة الذاتيـة، والتعامـل مـع األمراض املزمنة واالمتثال للنصح الطبي. وقد 
بات من الواضح أن األسباب الرئيسية للوفاة في العالم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأنماط 
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الحياة غير الصحية، أمثال ذلك، أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية وأمراض 
الرئة واإلصابات وغيرها. ولذلك يجب على األطباء إتقان مجموعة متنوعة من املهارات 

العملية لتوعية املرضى. ويشمل ذلك:
• إتقان مهارات التواصل.	
• إتقان مهارات تقديم املشورة بصورة موجزة.	
• التدريب على وسائل التحقق من االحتياجات التعليمية للمرضى.	
• التدريب على تقييم قدرة املرضى وأسرهم على استخدام املواد التعليمية املكتوبة 	

واالستفادة من املواد املسموعة واملرئية، ووسائل التواصل الحديثة.

قواعد التوعية والتعليم الصحي للمرضى 
• التزام األطباء بتعليم املريض على أساس أن هذا جزء ال يتجزأ من كل مقابلة مع 	

املريض.
• التأكيد على مسؤولية الطبيب في تثقيف املريض واألسرة و/ أو األطراف املسؤولة 	

في القضايا التي تتضمن املوافقة املستنيرة.
• على األطباء االنتباه إلى أن االختالفات الثقافية تؤثر على املعتقدات الصحية، وأن 	

تعليم املريض يجب أن يأخذ هذه االختالفات في الحسبان.
• »اللحظات 	 من  لالستفادة  املريض  مقابلة  فرصة  قيمة  تقدير  األطباء  على  يجب 

الثمينة  للتعلم« . 
• مساعدة املريض التخاذ القرارات السليمة من أهم أهداف األطباء أو مايسمى 	

تمكني املريض في عملية صنع القرار.
• تقدير األطباء لقيمة قوة الثقة بني الطبيب واملريض في إحداث تغيير السلوك.	
• إدراك األطباء أن عليهم مسؤولية كبيرة  في التأثير على الوضع الصحي للمجتمع 	

من خالل املشاركة في مشاريع التوعية املجتمعية.

الخطوات العملية للتعليم الصحي للمرضى
• خلق بيئة مواتية للتعلم مع الثقة واالحترام والقبول.	
• جمـع املعلومـات حـول األنشطـة اليوميـة للمريـض، واملعرفـة، واملعتقـدات الصحيـة 	

ومستـوى الفهـم.
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• تحديـد االحتياجـات التعليميـة للمريـض.	
• تكييـف عمليـة التعليـم ملستـوى املريـض مـن االستعـداد والخبـرة السابقة والثقافة 	

والفهم.

• إبـالغ املريـض عـن حالتـه الصحيـة مـع شـرح النتائـج بوضوح وبإيجاز.	

• مناقشة خطط العالج من حيث السلوكيات املحددة.	

• إشراك املريض في وضع أهداف العالج وخطة العالج.	

• أو 	 لهواجسه،  الكامل  االحترام  مع  مشاعره  عن  ليعبر  للمريض  الفرص  توفير 
مخاوفه.

• توفيـر الفـرص للمرضى إلظهار فهمهم للمعلومات وممارسة املهارات.	

• تشجيع األسئلة وتقديم األجوبة املناسبة.	

• تقديـم قـدر محـدود مـن املعلومـات للمريض في كل مقابلة.	

• تشجيع املريـض بإعطائه ردود فعـل محفزة على التقدم نحو األهداف املحـددة.	

• االستفادة من املواد املكتوبة، والسمعية البصرية، واملواد الحاسوبية املناسبة.	

استراتيجيات مفيدة لتثقيف املرضى
إن إجراء تغييرات بسيطة على الطريقة التي يمارسها األطباء للتواصل والتفاعل 
مع املرضى، يمكن أن يساعدهم على رعاية املرضى الذين يعانون تحديات محو األمية 
الصحية. وهذا يشمل تعزيز مهارات التواصل وتطبيق االستراتيجيات املفيدة لتثقيف 

املرضى،   ومنها:  
• استخدام لغة بسيطة مكتوبة ومسموعة	

V .أن تكون الكتابة على مستوى الصف السادس االبتدائي في الفهم
V  .استخدام جمل قصيرة بدل املقاطع الطويلة
V .استخدام الرسوم البيانية أو الصور حسب االقتضاء
V .تجنب املصطلحات الطبية وتفسيراملصطلحات التقنية
V .)استخدام األسلوب النشط )على سبيل املثال، أنا وأنت
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V .استخدام النقاط بداًل من الفقرات
V  .استخدام معلومات تعكس التنوع الثقافي

• استخدام أسلوب »التدريس مرة أخرى« 	

يستند أسلوب التدريس مرة أخرى أو »املراجعة« إلى مبدأ التواصل الذي يركز 
على املريض،   حيث   يقوم   األطباء   بالتأكد   من   استيعاب   املريض   للمعلومات   أو   اإلرشادات  
 التي   تم   شرحها،   وذلك   عن   طريق   السؤال   املباشر   عما تم   مناقشته   للتو ،  و  هكذا   يتم 
التحقق  من   مستوى  فهم   املريض  ،   كما   يعمل ذلك   بمثابة   جسر   بني الطبيب   واملريض.  

 فمثاًل،   يسأل   الطبيب   املريض:
V   لقد   تحدثنا   عن   التغذية   السليمة   والطبق   الصحي ،   هل يمكنك  أن   تخبرني   كيف   تعد «

 طبقاً   صحياً « ؟ .
V   اآلن   بعد   أن   نظرنا   في   كيفية   استخدام   هذا   البخاخ،   هل   يمكنك   أن   تبني   لي   كيف «

 ستستخدمه؟« 

• استخدام أسلوب »اسألني«   	

ثالثة  املرضى على طرح  األطباء تشجيع  على  األسلوب، يجب  باستخدام هذا 
أسئلة بسيطة، ولكنها أساسية، عند التعامل مع أي مقدم للرعاية الصحية:

V  »ما    مشكلتي   الرئيسية؟ «
V  »ما   الذي   أنا   بحاجة   لفعله؟«

V  »ملاذا   من   املهم   بالنسبة   لي   أن   أفعل   ذلك؟ «  
للمريض  ويسمح  بوضوح،  للرد  الطبيب  دفع  إلى  يهدف  سؤال  كل  طرح  إن 

بالتعرف على اإلجابات التي تساعده في فهم حالته وماينبغي عليه عمله. 

• فهم عوامل الخطر	

التعليم أو  قد يكون من الصعب فهم عوامل الخطر، بغض النظر عن مستوى 
اللغوية. وإذا لم يتم شرح عوامل الخطر الصحية بشكل واضح، ال يمكن  املهارات 
للمرضى اتخاذ قرارات مستنيرة حول العالج أو خطط الرعاية الصحية. ومن األمثلة 

لتبسيط مناقشات عوامل الخطر مع املرضى :
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V .يمكن أن يصاب 5% من الناس بسرطان القولون أو املستقيم
األبسط : يمكن أن يصاب واحد من أصل 20 شخصًا من الناس بسرطان القولون 

أو املستقيم.
V  أو األخت  أو  )األم  عائلي  تاريخ  وجود  في  الثدي  بسرطان  اإلصابة  احتمالية 

الخالة( هي ثالثة أضعاف االحتماالت في حالة عدم وجود تاريخ عائلي.
األبسط : 3 في األلف ممن لديهم تاريخ عائلي لإلصابة بسرطان الثدي يصابون 

بهذا السرطان بداًل من واحد في األلف في الذين ليس لهم تاريخ عائلي.
V  نسبة الذين يتعرضون ملضاعفات عند إجراء فحص القولون باملنظار واحد في

األلف .
باملنظار اليتعرضون  القولون  لفحص  األلف ممن يخضعون  في   999  : األبسط 

ملضاعفات.

التواصل في مجال الرعاية الصحية
من املؤكد أن إيصال الرسائل الصحية والتواصل الفعال مع املرضى واملترددين 
بعلم   االهتمام  زاد  لذلك  يسيرة،  مهمة  ليس  الصحية  الخدمات  تقديم  أماكن  على 
التواصل في  مجال الرعاية الصحية وهو تخصص حديث العهد نسبيًا، فعلى الرغم 
من أن التاريخ البشري يشهد على وجوده منذ القدم، فإن التواصل في مجال الرعاية 
الصحية لم يبرز بوصفه تخصصاً علمياً مميزاً ، إال في العقود األربعة املاضية ليتفرد 
التعليم الصحي وتعزيز الصحة، ويجب أن ندرك  عن تخصصات أخرى كدراسات 
جميعًا كمقدمي الخدمة الطبية أو واضعي السياسات الصحية ومتخذي القرار أن 
تحسني الصحة ال يعني تقديم مزيد من الخدمات الصحية، بل يعني تحسني نوعية 
الخدمات املقدمة، إذ يمكن ألشياء قد تبدو بسيطة، مثل تناول جرعة كاملة من الدواء 
واتباع نظام غذائي صحي، والتوعية الصحية لألمهات أن تغني عن الحاجة لعالج 

طويل األمد أو معاناة املريضة بصورة أكبر ولفترة أطول.
بني  للعالقة  اإليجابية  النتائج  تدعم  قوية  بينات  األدبيات  استعراض  ويظهر 
سلوكيات الطبيب ومهاراته في التواصل والنتائج اإليجابية لدى املريض، مثل االمتثال 
للنصح الطبي وااللتزام بالعالج، وطلب املشورة الصحية في الوقت املناسب، وغيرها. 
كما تظهر األدبيات أن هناك إجماعاً حول ما يشكل   » أفضل   املمارسات«  لتواصل  

 الطبيب   في املقابالت   الطبية،   وتتلخص   في   :
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• تعزيز   الثقة   بني   الطبيب   واملريض. 	
• مهارة   جمع   املعلومات . 	
•   مهارة   تقديم   وشرح   املعلومات.	
• تعزيز   قدرة   املريض   على   اتخاذ   القرارات.	
•    االنتباه   ملشاعر   املريض. 	
• تعزيز   السلوكيات   الصحية   في   املحافظة   على   الصحة   والتعامل   مع   املرض.	

لدارسي  التواصل  مهارات  على  التدريب  أهمية  والبينات  االستنتاجات  وتدعم 
الطب وما يتطلبه ذلك من تغييرات كبيرة في مقررات التعليم الطبي في كافة املستويات 
التعليمية، كما تدعم أيضاً تبني تطوير مهارات التواصل لدى املتدربني والعاملني في 
كافة املؤسسات الصحية. ومن هنا كانت أهمية تدريب األطباء على التواصل كمهارة 
بالتركيز على شرح  لتقديم خدمـة صحيـة متميـزة ذات جودة عالية، وذلك  أساسية 
الصحية من  الخدمة  ومقدمي  األطباء  تمكِّن  عملية  بطريقة  الفعال  التواصل  مهارات 

تطبيقها في حياتهم العملية واملهنية أثناء التعامل مع املرضى وأسرهم.
ويجب أن يتناول التدريب مهارات مناظرة املريض لجمع املعلومات واستقصاء 
الصحيح  والتواصل  بطريقة معمقة،  املريض  والسؤال عن شكوى  املرضي،  التاريخ 
أثناء فحص املريض، باإلضافة إلى مهارات شرح الحالة للمريض وشرح خطة العالج 
واملتابعة، وكذلك شرح اإلرشادات الصحية املطلوب اتباعها من كل حالة. كما يجب 
تبني املدخل الذي يهتم باملريض ويضعه في بؤرة االهتمام،  حيث   يغدو   الفرد   محور  

 الصحة  والتواصل   في   مجال   الرعاية   الصحية. 

تعريف التواصل
هو عملية إرسال واستقبال وتفسير الرسائل بني األفراد، وهو عملية مستمرة 
يتم فيهـا تبادل األفكـار واملشاعـر واالنطباعـات واألدوار بني املرسـل واملستقبـل، ولهـا 
هـدف يمكـن إدراكـه عـن طريـق مالحظـة رد الفعـل أو النتائـج. هنـاك أكثـر مـن طريقـة 
للتواصل إما لفظية أو غير لفظية، ويجب استخدام كلتا الطريقتني مًعا للوصول إلى 

الهدف املنشود، ويتضح ذلك من خالل اآلتي :

• التواصل اللفظي    	

يتم التواصل اللفظي بالكلمات املسموعة أو باللغة املكتوبة لنقل املعاني واملشاعر 
واألفكار، ويتضح ذلك كما يلي:
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V  ،التواصل املسموع )الشفهي(: يتضمن إجراء املقابالت الشخصية والجماعية
حيث تُنقل الرسالة بالكالم عن طريق املحادثة واملناقشة.

V  التواصل املقروء )الكتابة(: تنقل من خالله الرسالة عن طريق الخطابات واملذكرات
والتقارير والنشرات والرسومات.

ويختلف استخدام األفراد للكلمات واملصطلحات من مكان إلى آخر ومن منطقة 
إلـى أخـرى، لذلك يجـب االنتبـاه ملعانـي الكلمـات فـي البيئـات أو الثقافـات املختلفـة، 
واختيـار الكلمـات ذات املعانـي اإليجابيـة، واالهتمـام بصياغـة الجمـل، بحيـث تكـون 
واضحـة ومفهومـة. ومـن أهـم األشياء التي تؤثـر علـى االتصـال اللفظـي نبـرة الصـوت 

وطريقة الكالم وفن الرد على التساؤالت واللغة... إلى آخره. 

• التواصل غير اللفظي 	

فيه  ويتم  الكلمات.  استخدام  بدون  الرسائل  أو  املعلومات  لتبادل  طريقة  وهو 
التواصل باستخدام حركات الجسم املختلفة. وهذه التعبيرات هي التي توضح مدى 
من  أكثر  لها  تفهمه  ودرجة  عنها  رضاه  مدى  أو  املعطاة،  للمعلومة  املستقبل  تقبل 
)اللمس،  مثل  والتصرفات  باألفعال  التعبيرات  هذه  تتم  أن  ويمكن  بالكالم.  التعبير 
العيون  وحركة  واليدين،  الوجه  وتعبيرات  الصوت،  ونبرات  املتحدثني،  بني  واملسافة 
وتعبيراتها، واالبتسام، والعبوس، أو تعبيرات الحزن والسعادة أو القلق... إلخ(. في 
بعض األحيان يكون هناك صعوبة في فهم االتصال غير اللفظي، وذلك ألن الحـركات 
يمكن أن يختلـف معناهـا ومغزاها من مجتمع آلخر ومن مجموعة من الناس ملجموعة 
أخرى، لذا يمكن أن يتم تفسير الرسالة الواحدة عـدة تفسيـرات من أشخاص مختلفني 
فـي ذات الوقـت. ولكـن في أغلب األحوال، يكون التواصل غير اللفظي طبيعيًا ويعبر 

عن مشاعر الشخص الحقيقية عنه في االتصال اللفظي.

الوسائل املختلفة لتوصيل املعلومات
• من شخص إلى شخص: وتشمل الحديث غير الرسمي، واملكاملة الهاتفية، والتقارير 	

والسجالت، والرسائل والخطابات.
• بني املجموعات املختلفة: وتشمـل االجتمـاع غيـر الرسمـي، ونقـل الرسائـل عن 	

طريق وسائل اإلعالم، واستخـدام لوحة اإلعالنات، واستخـدام الوسائـل السمعية 
والبصرية املختلفة.
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األساليب الفعالة في عملية التواصل

• اإلنصات واالستماع الجيد	

يجب على مقدم الخدمة أن يظهر االهتمام باملستفيد وأن يكون صبورًا. واالستماع 
الجيد ليس مجرد السكوت، ولكنه يعني حسن اإلصغاء ملا يقوله املستفيد بغرض فهم 
الوجه  بتعبيرات  املستفيد  مساندة  يعني  كما  يقوله.  ما  لكل  واالنتباه  جيداً  رسالته 
قد  يقوله.  ما  على  وموافقته  له  املرسل  تفهم  مدى  املختلفة إلظهار  الجسم  وحركات 
يصمت املريض ليتذكر التفاصيل أو إلحساسه بالحرج أو األلم، في هذه الحالة يجب 
على مقدم الخدمة السكوت لبرهة قصيرة، هذا يشجع املستفيد على االسترسال في 

التعبير عن شعوره، ويعطي له الفرصة لتنظيم أفكاره. 

• استخدام األسئلة	

للبحث عن املعلومات واملساعدة على تفهم املستفيد واألشخاص اآلخرين، تطرح 
األسئلة املباشرة املرتبطة بما يقال. ويمكن استعمال األسئلة ذات اإلجابات املستفيضة 
والجمل املفتوحة التي تساعد املستفيد على االستمرار في الحديث والتي توضح أن 
مقدم الخدمة يستمع جيداً ويهتم بما يقال، أو استخدام األسئلة ذات اإلجابات املحددة 
استخدام  ويفضل  اإلثبات.  أو  بالنفي  اإلجابة  أو  حقيقة،  عن  تعبر  التي  املغلقة  أو 

الطريقتني حسب نوع املعلومات املراد الحصول عليها.

• تقديم املعلومات  	

ويتضمن ذلك إعطـاء الحقائـق التـي يحتاجها املستفيد وذلك بعد تقييم احتياجاتـه، 
وكذلك مشكالتـه إلعطائـه املعلومـات التـي تناسبـه. ويجـب استخدام لغـة بسيطـة مـع 
تحديـد األولويـات والتركيـز علـى نقـاط قليلة حتـى اليصعـب علـى املستفيـد فهمهـا 

وتذكرهـا وكذلك تطبيقها.

• مالءمة أسلوب التواصل للعمر والحالة الصحية 	

يجب تكييـف أسلـوب التواصـل حسب الثقافة، والعمـر، واإلعاقـة )على سبيل 
الطفل الصغير أو املراهق، أو شخص يعاني عجزاً في الكالم، والسمع، أو  املثال: 

صعوبات في اللغة(.
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• احترام حق املريض 	

إن هذا يتخلل جميع مستويات التواصل، ويشمل القدرة على تفهم، ومناقشة 
رأي أو فكرة أو قيمة  لدى املريض، قد تكون مختلفة عن الطبيب، مع الحفاظ على 

االحترام لحق املريض في أن يقرر لنفسه ويختار مايناسبه.

األساليب غير الفعالة في عملية التواصل  

فيما يلي بعض األمثلة على األساليب املختلفة التي تؤثر بطريقة سلبية على عملية 
التواصل مع املريض أو املنتفع:

• الحوار بطريقة إعطاء النصح 	

إن العمل على إخبار املستفيد بما يجب أن يفعله وما يجب أال يفعله بشكل مباشر 
ُيعد طريقة غير مجدية وغير مطلوبة، ألنه قد يفسر من وجهة نظر املستفيد على أنه غير 
قادر على اتخاذ قراراته بنفسه. واألفضل توضيح األمور وطرح خيارات مناسبة وللمريض 

الحرية في االختيار.

• الطمأنـة الزائفـة 	

عندما يفرط الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية في طمأنة املستفيد، يمكن أن يعطي 
املستفيد اإلحساس بعدم وجود أي سبب يدعوه للقلق وينكر عليه مشاعره، ويظهر 
مقدم الخدمة بمظهر غير املتفهم لدوافعه وشعوره، كأن يستخدم كلمات مثل »التقلق«، 

»كل شيء سيكون على مايرام« وما إلى ذلك من استجابات.

• التعبير عن عدم الرضا وعدم املوافقة عما يفعله املستفيد 	

»هذا  مثال  املستفيد،  يفعله  عما  الرضا  عدم  على  تدل  عبارات  استخدام  إن 
غير جيد، أو هذا خطأ، أوال تفعل ذلك« يشعر املستفيد بأن مقدم الخدمة يتحكم في 
تصرفاته، وأن عليه أن يقف موقف املدافع ضده. واألفضل أن تكون صيغة الخطاب 

موضوعية.

مثال: »هذا السلوك يعرضك لخطر يهدد صحتك، أو اليجب اإلهمال في تناول 
الدواء بانتظام، إذ قد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة«.
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• طرح األسئلة غير املنطقية أو خارج السياق 	

إن طرح األسئلة غير املنطقية التي تبدو غير مناسبة للموضوع املطروح للمناقشة، 
يشعر املستفيد بأنه يخضع لتحقيق، وأن مقدم الخدمة يحاول أن يأخذ منه معلومات 

هو ال يريد اإلفصاح عنها، مما يهدم عملية التواصل.

• اتخاذ موقف رافض ألفكار املريض	

إن عدم القدرة على التجاوب مع أفكار املستفيد وعدم احترام آرائه ووجهات 
نظره، يؤدي إلى فشل عملية التواصل.

• لوم املستفيد ومحاولة الحكم عليه	

أو »هذا حدث  إن كثرة لوم املستفيد، مثل قول مقدم الخدمة : »هذا خطؤك« 
الكالم،  عن  واإلحجام  السكوت  إلى  املستفيد  يلجأ  أن  إلى  يؤدي  بسبب تصرفك«، 

ويؤدي إلى عدم إظهار مشاعره وأفكاره، مما يؤثر سلباً على عملية التواصل.

• التنقل بني املواضيع بسرعة 	

إن سرعة التنقل من موضوع آلخر بطريقة غير مناسبة يزيد من معدل القلق لدى 
املستفيد، ويهدم بالتالي عملية التواصل.

• السكوت املستمر	

يـؤدي السكـوت الدائـم بني مقـدم الخدمـة واملستفيـد إلـى ظهـور مشاعـر غيـر 
أو  بأنه ليس هناك ما يمكن عمله  الثقة والشعور  إلى فقد  بينهما ويؤدي  مستساغة 
مناقشته. يجب على مقدم الخدمة أال يحاول الدفاع عن الشخص الذي يقوم املستفيد 

بنقده، ألن ذلك يشعره بأنه ليس له الحق في إبداء أرائه ومشاعره.

عوائق عملية التواصل  

• عوائق تتعلق بمقدم الخدمة	
V .عدم فهم خصائص املتلقي أو استخدام اللغة غير املناسبة لفهمه
V .عدم االهتمام سواء بموضوع الرسالة أو باملتلقي
V .)عدم توافر الخلفية الكافية عن املوضوع )موضوع الرسالة
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V  وجود اتجاهات سلبية وعدم القدرة على اإلقناع وعدم اإلنصات الجيد والرغبة في
التحدث طول الوقت واالنشغال بأشياء أخرى .

V  عدم اختيار الكلمات الصحيحة واستخدامها في املكان املناسب وإعطائها للشخص
املناسب في الوقت املناسب.

V  استخدام رموز لفظية لها أكثر من معنى أو مصطلحات طبية، مما يتسبب في عدم
فهم املعنى الصحيح لها.

V .وجود عوائق انفعالية وشخصية لدى مقدم الخدمة تعوق التواصل

• عوائق تتعلق باملتلقي	
V  وجود عوائق في التلقي بسبب ضعف السمع أو البصر أو ضعف في الثقافة أو

مستوى التعليم.
V  عدم وجود استعداد لتقبل الرسالة لدى املتلقي، وقد يكون ذلك بسبب انشغاله

بموضوعات أخرى أكثر أهمية بالنسبة له، أو بسبب األلم أو بسبب املرض.
V  فيكون الرسالة  مع  تتعارض  قد  التي  املجتمع  في  السائدة  باملعتقدات  التأثر 

مصيرها الرفض.
V  العوامل النفسية مثل، القلق، أو الخوف، أو الشك في دوافع مقدم الخدمة، قد

تقف حائاًل بني مقدم الخدمة الصحية واملتلقي وتهدم عملية التواصل.

• عوائق تتعلق بالرسالة	

V .أن تكون الرسالة غير واضحة وصعبة وتتعارض مع الخبرات السابقة للمتلقي
V .قد تكون الرسالة في بعض األحيان التلبي احتياجات املتلقي أو بعيدة عن اهتماماته
V  قد تكون الرسالة زائدة عن احتياجات املتلقي، مما يؤثر في قدرته على استيعابها

وفهمها.

• عوائق تتعلق بالبيئة أو السياق	

V .أن يكون املكان الذي يتم فيه التواصل اليوفر الخصوصية للمريض أو املنتفع
V  أن يكون املكان اليوفر الراحة للمريض أو املنتفع، فقد يكون بارداً جداً، أو حارًا

وبدون تهوية كافية... وغير ذلك
V .وجود مشتتات، مثال على ذلك، الضوضاء، أو اإلحساس بعدم األمان
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محو األمية الصحية مدخل جديد للرعاية الصحية للمرضى
يعتبر انخفاض محو األمية الصحية قضية مشتركة وخطيرة في الرعاية الصحية، 
ففي الواليات املتحدة مثالً تشير الدراسات إلى أن ثلث البالغني في الواليات املتحدة 
لديهم أمية صحية، ومن جهة أخرى أشارت أغلب الدراسات إلى أن مقدمي الرعاية 
الصحية يفتقرون إلى التدريب الكافي في مبادئ محو األمية الصحية، مما يؤثر على 
عملية التواصل والتثقيف الصحي للمرضى، حيث  ُتعد الرعاية الطبية عملية معقدة 
إلى حد كبير، فكثير من الناس يجدون صعوبة في فهم اإلرشادات الطبية أو الدوائية 
والرعاية الذاتية، والتعليمات، وخطط املتابعة أو حتى اإلجراءات املطلوبة. هذه الحقائق 
في  العاملة  للقوى  الصحية  األمية  على محو  التدريب  وتحسني  زيادة  تعزز ضرورة 

مجال الرعاية الصحية.
وقد استجاب اختصاصيو املهن الصحية لهذه الحاجة من خالل تطوير مناهج 
التدريس.  وأدوات  تقنيات  من  واسعة  مجموعة  تستخدم  التي  الصحية  األمية  محو 
وتركز هذه املناهج على التواصل الفعال، ومهارات التثقيف الصحي، وتعليم املرضى 
تركز على  التي  والرعاية الصحية  الجودة،  الخدمة الصحية عالية  ُتعد أساس  التي 

املريض.
وللوصول إلى  نتائج صحية فضلى قامت وكالة بحوث الرعاية الصحية والجودة 
في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل بالواليات املتحدة األمريكية بتصميم  واختبار 
مجموعة من األدوات لتطبيق القواعد األساسية املتعلقة بمحو األمية الصحية باملنشآت 
املمارسة  لتقييم  والطرق  بخطوة  خطوة  اإلرشادات  األدوات  هذه  وتوفر  الصحية، 
الخاصة بمقدمي الخدمة الطبية حتى يمكن  التواصل مع املرضى من جميع مستويات 

القراءة والكتابة.
وحيث إن محدودية محو األمية الصحية أمر شائع ومن الصعب التعرف عليه، 
يوصي الخبراء باستخدام االحتياطات العامة للتعامل مع املرضى، وبموجب هذه اآللية 
يجب أن يفترض مقدمو الرعاية الصحية محدودية املعرفة الطبية للمرضى، ولذلك يجب 
العمل في عدة محاور منها: تبسيط التواصل مع تأكيد الفهم لجميع املرضى، بحيث 
الصحية  املؤسسة  أو  املنشأة  في  البيئة  وجعل  التواصل،  تقليل مخاطر ضعف  يتم 
إلى دعم  باإلضافة  الرعاية الصحية،  نظام  التنقل داخل  للمرضى، وتيسير  مساندة 
جهود املرضى لتحسني صحتهم. وتبني البحوث أن التدخالت املصممة لألشخاص 
محو  مهارات  لديهم  الذين  أولئك  أيضاً  منها  يستفيد  الصحية  األمية  يعانون  الذين 

األمية الصحية بشكل أفضل.
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مجموعة األدوات لتطبيق قواعد محو األمية الصحية
تم تصميم هذه األدوات من قبل وكالة بحوث الرعاية الصحية والجودة بالواليات 
املتحدة األمريكية الستخدامها من قبل جميع مقدمي الرعاية الصحية األولية، تشمل 
بالرعاية  يقومون  ومن  للمرضى  تقديمها  ينبغي  التي  للخدمات  األدوات شرحًا  هذه 
الصحية لهؤالء املرضى من أفراد األسرة وغيرهم، كما تحدد آلية التطبيق وخطوات 
معها  التعامل  يمكن  صغيرة  ملفات  إلى  األدوات  هذه  وتنقسم  خدمة.  لكل  التنفيذ 
والوصول إليها في وقت وجيز جداً وبسهولة تامة، وبذلك تكون مناسبة ألماكن تقديم 
الخدمة املزدحمة باملرضى التي يزداد فيها ضغط العمل، وتتوفر هذه األدوات بشكل 
ورقي )كتيب األدوات( أو شكل رقمي )ملف األدوات(. وفيما يلي ملخص عن محتوى 

مجموعة األدوات :
• دليل البداية: يتضمن  املحتوى وكيفية الوصول لألداة املطلوبة بسرعة.	

• نظرة عامة: یقـدم هـذا القسـم ملخصاً عـن االحتیاطـات األساسيـة ملحـو األمیـة 	
الصحیة وأهمية استخدامها، وكیف تم تصمیم مجموعة األدوات هذه ملعالجتها. 

• إرشادات لتعظيم االستفادة من هذا املستند: الخطوات الست لتنفيذ هذه األدوات 	
بالكامل في املمارسة الطبية اليومية.

• مقدمي 	 ملساعدة  أدوات  عدة  على  األدوات  مجموعة  تحتوي  األدوات:  مجموعة 
طبقاً  املريض  مع  للتعامل  املطلوبة  اآلليات  تطبيق  على  األولية  الصحية  الرعاية 
الحتياجات املريض. وفيما يلي شرح بعض األدوات األساسية، وكيفية تطبيقها 
في املمارسة الطبية والخدمة اليومية، باإلضافة إلى توضيح كيفية متابعة تنفيذها 
أو املرضى ومقدمي  املنتفعني  آراء  القائم على االستفادة من  والتطوير املستمر 

الخدمة الصحية.

أداة )التواصل   بوضوح( 

التواصل الشفهي

إن استخدام استراتيجيات التواصل الشفهي بوضوح يمكن أن يساعد املرضى 
التواصل   بوضوح    أيضاً  املرضى   على   ويساعد  الصحية.  للمعلومات  أفضل  لفهم 
 الشعور   بأنهم   أكثر   انخراطاً  في   الرعاية   الصحية ،  ويزيد   من   إمكانية   متابعة   خطط  

 العالج   الخاصة   بهم.
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استراتيجيات التواصل بوضوح

• تحية املرضى بحرارة: يجب تلقي الجميع مع ابتسامة الترحيب، والحفاظ على 	
مواقف ودية طوال الزيارة.

• التواصـل البـصـري ومالحظـة تعبيـرات الوجـه: إن التواصـل بالعيـن بالطريقـة 	
املناسبة يظهـر االهتمام باملريض، ويساهم في تقييم ردود فعله العاطفية، ويجب 
عدم  على:  تدل  التي  الوجه  وتعبيرات  التأثر،  وعالمات  القلق  نظرات  مالحظة 
التأكد، واالرتياح، والحيرة، والصـدمة...إلخ، مع مراعاة الفروق الثقافية واحترام 

الخصوصية االجتماعية فيما يخص التواصل البصري.

• اإلنصات بعناية: يجب عدم مقاطعة املرضى عندما يتحدثون، مع إظهار االهتمام 	
واالنتباه ملا يقوله املريض أو يظهر عليه من ردود أفعال، ومن الضروري استخدام 

مهارات اإلنصات مثل:

V  .أسئلة التوضيح والتأكد 

V   . إعادة   صياغة   الجمل

V  .تكرار   الجمل   الهامة

V .التلخيص

V .االستجابة إلى   القضايا   التي   يثيرها   املريض   واألسئلة   التي   يطرحها

• استخدام لهجة دارجة غير طبية: ال يجب استخدام الكلمات الطبية، بل الكلمات 	
الشائعة البسيطة.

• املریض 	 یستخدمها  التي  الكلمات  ما  مالحظة  يجب  املریض:  كلمات  استخدام 
لوصف املرض أو الشكوى واستخدمها في املحادثة.

• التحدث بوتيرة معتدلة: يجب التحدث بوضوح وبوتيرة معتدلة، واستخدام نبرة 	
وطبقة للصوت بشكل مناسب  ،   والحرص   أن   يكون  الصوت   معبراً  عن   االنفعاالت  

 ومناسباً   للسياق   مع إضفاء  نبرة   االهتمام   .

• تحديـد أولويات ما يجـب مناقشتـه، والتركيـز علـى عــدد محــدود مـن املعلومـات: 	
يفضل التركيز على)4-5( نقاط محورية وتكرارها.
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• االستعانة بالرسوم التوضيحية والصور، أو استخدام مجسمات تعليمية، أو نماذج: 	
إن جميع الصور والرسوم والنماذج، يجـب أن تكـون بسيطـة ومصممـة إلثبـات 

املفاهيم الهامة فقط، دون تفاصيل قد تؤدي إلى تشتيت املريض.
• اإليضاح العملي، قد يكون فعل شيء ما أوضح من الشرح الشفهي. )مثال ذلك: 	

الطريقـة العمليـة الستخـدام البخـاخ، والطريقـة العمليـة إلعـداد محلـول معالجـة 
الجفاف، وطريقة حساب الوحدات الغذائية ملريض السكر وغيرها(.

• التأكد من فهم املريض، وذلك بتطبيق استراتيجية التدريس مرة أخرى   للتأكيد   على  	
 فهم   املرضى  ملا   يحتاجون   إلى   معرفته،  و يتم ذلك  عن   طريق   طلب   شرح   مافهموه   من  
 املحادثة   مع   الطبيب،   )مثال   ذلك: إرشادات   الدواء،  و عالمات   الخطر ،  و متى   يطلب  
 العون ؟ ، األساليب   الصحية   أو   التعديل  لسلوك   محدد،   ومواعيد   املتابعة ،   والفحوص 

 املطلوب   عملها... وغيرها(.   
• تشجيع املريض على طرح األسئلة، وذلك من خالل تطبيق استراتيجية "اسألني"،   	

   واملشاركة   في  املناقشة  أثناء الزيارات، لتعزيز الرعاية الصحية االستباقية.

متابعة تطبيق استراتيجيات التواصل بوضوح مع املرضى وأسرهم 

• مراجعـة االستراتيجيـات: وذلك مـع مقدمـي الخدمـة الصحيـة العاملـني باملنشـأة 	
الصحية. 

• تعليق ملصق: حيث  يلخص   استراتيجيات   التواصل   بوضوح  ،   مع   مراعاة   وضعه   	
 في   أماكن   بعيدة   عن   املرضى   ليراها   فقط   العاملون   في   املنشأة.

• الخدمة الصحية 	 أداء مقدمي  بمالحظة  يقوم  حيث  تكليف أحد األطباء املدربني: 
وتطبيقهم الستراتيجيات التواصل بوضوح، مع استخدام قوائم املراجعة املصممة 

لهذا الغرض.

• إجـراء تقييـم ذاتـي: حيــث يقيـم األطبـاء ومقدمـو الخدمـات أداءهـم والتزامهــم 	
باستراتيجات التواصل بوضوح.

• إجراء استبيان ملتابعة تفاعالت املرضى: حيث يتم استطالع آرائهم عن التواصل 	
مع األطباء والعاملني في املنشأة بشكل منتظم شهرياً، مع االستفادة باملعلومات 

التي يتم جمعها لتحسني األداء وتالفي األخطاء أو القصور.
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أداة )استخدام طريقة التدريس مرة أخرى(   
یضمن  أن  املهم  من  للمریض،  الصحیة  األمیة  محو  مستوى  عن  النظر  بغض 
األطباء والعاملون في املنشأة الصحية أن املرضى قد فهموا املعلومات التي أعطيت 
هي طريقة للتأكد من فهم املرضى من خالل  لهم. إن طريقة "التدريس مرة أخرى" 
السؤال املباشر عما فهموه، ويعبر املرضى عن ذلك بكلماتهم الخاصة، وبذلك يمكن 
معرفة مدى فهمهم وتذكرهم لإلرشادات أو اإلجراءات التي ينبغي القيام بها، أظهرت 
الدراسات أن )40-80%( من املرضى ينسون على الفور املعلومات الطبية التي قد 
قيلت لهم، وأن مـا يقـرب مـن نصـف املعلومـات التي يحتفظون بها تكون غير صحيحة. 
اختباراً  ليست  الطريقة  هذه  أن  الصحية  الخدمات  ومقدمو  األطباء  يفهم  أن  ويجب 
للمريض، بل هي وسيلة للتأكد من أن الشرح كان واضحاً ومناسباً لفهم املريض، وأن 

املرضى قادرون على اتباع التعليمات املحددة، مع مراعاة اآلتي:
• املراجعة أواًل بأول: يجب عدم االنتظار حتى نهاية الزيارة لبدء املراجعة، مع تقسيم 	

املعلومات إلى أجزاء صغيرة، والطلب من املريض املراجعة "التدريس مرة أخرى" 
وتكرار هذا عدة مرات خالل املقابلة مع املريض.

• في 	 األخذ  ينبغي  الخاصة:  بكلماتهم  مافهموه  يشرحوا  أن  املرضى  من  الطلب 
الحسبان أن التكرار الحرفي قد يعني أن املريض حفظ الكلمات دون أن يدرك 
معناها. يجب الشرح مرة أخرى وإعادة طلب املراجعة من املريض حتى يتمكنون 

من الوصف بشكل صحيح وبأسلوبهم الخاص. 
• استخدام طريقة »التدريس مرة أخرى« عند وصف األدوية الجديدة أو تغيير الجرعة: 	

حيث يعزز ذلك االمتثال للنصح الطبي، وتبني الدراسات أنه عندما يقول املريض 
بشكل صحيح متى وكيف يتناول الدواء فإن األخطاء تقل، كما سيتحسن االمتثال 

للنصح الطبي.
• استخدام النشرات جنبًا إلى جنب مع طريقة »التدريس مرة أخرى«: يجب كتابة 	

يمكن  املنزل.  في  التعليمات  تذكر  على  املرضى  ملساعدة  الرئيسية  املعلومات 
»التدريس مرة  النشرات عند استخدام طريقة  إلى  باإلشارة  للمرضى  السماح 
يقرأون  وال  الخاصة  كلماتهم  يستخدمون  أنهم  من  التأكد  يجب  ولكن  أخرى«، 
املواد مرة أخرى حرفياً. وفي املمارسة العملية وفي بداية التطبيق سوف تستغرق 
هذه الطريقة وقتاً طويالً، ولكن بمجرد أن تكون جزءاً من آليات املقابلة يمكن أن 

يتم »التدريس مرة أخرى« في وقت وجيز وال يطيل الزيارة.
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• وتدريب املوظفني والعاملني في 	 تشجيع استخدام طريقة »التدريس مرة أخرى« 
املنشأة عليها: حيث يتفاعلون مع املرضى على طريقة »التدريس مرة أخرى«، على 
سبيل املثال، يمكن للموظفني الذين يقومون بالتعامل مع املرضى لترتيب مواعيد 
الزيارات استخدام تلك الطريقة في التأكيد على ما هو مطلوب من املريض في 
الزيارة القادمة مثل، وقت الوصول، ووثائق التأمني، وحقيبة األدوية، والتفاصيل 

حول اإلحاالت إلى األطباء اآلخرين.
• تبادل الخبرة بني العاملني: يجب الطلب من شخص واحد في كل اجتماع للموظفني 	

وهذا بمثابة  سرد أحد املواقف التي تؤكد أهمية طريقة »التدريس مرة أخرى« 
تذكير بأهمية استخدام هذه الطريقة باستمرار.

• وإجراء تقييم ذاتي للعاملني: وذلك 	 متابعة تطبيق طريقة "التدريس مرة أخرى" 
على األقل مرتني في العام مع عمل استبانة للمرضى، ويمكن أن تساعد النتائج 

على تحديد طرق لبناء القناعة بأهمية هذه الطريقة.
مثال:  » لقد   غطينا   الكثير   اليوم   وأريد   التأكد   من   أنني   شرحت   األمور   بوضوح.  
 لذلك   دعنا   نراجع ما   ناقشنا.   هل   يمكنك   وصف   األشياء   الثالثة   التي   وافقت   على   القيام  

 بها   للتحكم   في داء   السكري؟«. 

أداة )استخدام طريقة للمتابعة( 
إن املتابعة هي إجراء تواصل بني املريض ومقدم الرعاية في وقت الحق، للتحقق 
من تحسن حالة املريض منذ آخر موعد له. تساعد املتابعة املناسبة على تحديد سوء 
الفهم واإلجابة على األسئلة، أو إجراء مزيد من التقييمات وضبط العالج ومشاركة 
نتائج املختبر، باإلضافة إلى تعزيز عالقة عمل جيدة بني مقدمي الخدمات الصحية  

وبني املرضى.

آليات تعزيز دور املرضى في املتابعة 

• الطلب من املرضى تسجيل املعلومات.	
• مشاركة املرضى في تتبع الحالة الصحية التي تخصهم وذلك عن طريق تحديد 	

اختبارات معينة للمتابعة وتكليف املريض بتسجيل القياسات والقراءات وتقاسم 
هذه املعلومات مع األطباء في الزيارات.
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• تسجيل القياسات مثل، نسبة سكر الدم، وضغط الدم، والوزن، ويمكن القيام بذلك 	
باستخدام أدوات بسيطة، مثل استخدام ورقة لتسجيل نسبة السكر في الدم.

• متابعة تنفيذ األهداف وإعطاء ورقة تعليمات للمريض.	
• يجب أن تتضمن التعليمات للمرضى توجيهات لالتصال بالطبيب  أو التوجه ملكان 	

تقديم الخدمة الصحية عندما تكون القياسات التي يتم متابعتها قد وصلت إلى 
)90/140(، وزيادة  الدم فوق  ارتفاع ضغط  املثال،  الخطر، على سبيل  معدالت 

الوزن ألكثر من )1 - 1.5( كيلو جرام في اليوم ملرضى فشل القلب.
• الحرص على توجيه الشكر للمرضى لتسجيلهم هذه املعلومات، وتسليط الضوء 	

على مدى استفادتهم، مثل: »يبدو أنك تقوم بعمل جيد للحفاظ على نسبة السكر 
في الدم كما يتضح من نتائج التحاليل«.

مع من ستكون متابعة املريض ؟ 

• طبيب الرعاية الطبية األولية: إذا كانت املتابعة لحالة معقدة أو حساسة، يكون  	
طبيب الرعاية األولية مسؤوالً عن املتابعة.

• لديهـم 	 الطبيـني  واملساعـدين  املمرضـات  إن  الطبيـون:  واملساعــدون  املمرضـات 
فـي  السكـر  ونسبة  الدم،  بخصوص ضغط  املرضـى  ملتابعـة  والخبـرة  التدريب 
الصحيـة  السلوكيـات  وتشجيـع  مناقشـة  أيضـاً  املمرضـات  وتستطيـع  الـدم. 

املحـددة، ومراجعة االلتزام بالعالج.
• الصيادلة: يمكن للصيادلة متابعة مايتعلق باألدوية مع املرضى، ويكون هذا خياراً 	

جيداً إذا كان الصيادلة مدربني للتواصل الواضح مع املرضى، كما أن تواجد 
الصيادلة في أماكن قريبة من سكن املرضى ُيعد ميزة إضافية. 

• املوظفون والعاملون في املنشأة الصحية: يمكن ملوظفي مكتب االستقبال املتابعة 	
مـع املرضـى لجدولـة املواعيـد، والتأكد مـن أن املرضـى قـد تابعـوا مـن خـالل 

اإلحاالت، وتوفيـر املعلومـات للمرضـى حـول مـوارد املجتمـع.

أداة )مراجعة حقيبة األدوية(    
إن »مراجعة حقيبة األدوية« ممارسة شائعة تشجع املرضى على جلب كل من 
األدوية واملكمالت الغذائية الطبية التي يتناولونها عند إجراء مقابلة مع األطباء، وهذا 

يوفر فرصة ملراجعة ومناقشة األدوية التي يأخذها املريض، ومن فوائدها: 
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• اإلجابة على أسئلة املريض فيما يخص األدوية التي يتناولها.	
• التحقق مما یقوم به املریض فعلياً بالنسبة لاللتزام باألدوية .	
• تحديد األخطاء التي قد يقع فيها املريض وتجنب هذه األخطاء. 	
• معرفة إذا كان هناك تفاعل بني األدوية التي يتناولها. 	
• مع 	 لتفاعلها  ينتبه  وال  املريض  يتناولها  التي  والوصفات  املكمالت  دور  معرفة 

األدوية. 
• مساعدة املریض علی تناول األدویة بشكل صحیح.	
• تحسني التواصل حول األدوية بني املرضى ومقدمي الرعاية الصحية.	

يعاني  كان  والذي  املرضى  ألحد  األدوية  حقيبة  بمراجعة  القيام  »عند  مثال: 
دواء  من  مزدوجة  جرعة  يأخذ  كان  املريض  أن  اكتشاف  تم  مبررة.  غير  أعراضاً 
القلب . وفسر ذلك األعراض التي ظهرت عليه وكانت غير مبررة. ولو لم يتم اكتشاف 
هذا الخطأ، لتم إرسال هذا املريض إلى املستشفى والخضوع لفحوص الداعي لها، 

باإلضافة إلى القلق الذي سيعانيه املريض وأسرته«.

طرق تنبيه وتشجيع املرضى إلحضار حقيبة األدوية 

يجب التنبيه على املرضى بإحضار جميع األدوية املوصوفة )بما في ذلك الحبوب 
والكريمات(،   وجميع   األدوية   دون   وصفة   طبية   التي   تؤخذ  بانتظام،   باإلضافة   إلى   جميع  

 الڤيتامينات   واملكمالت   الغذائية،   وجميع   األعشاب   الطبية. ويتم ذلك من خالل التالي:
• كتابة عبارة للتذكير على بطاقة املريض.	
• التنبيه على املريض خالل الزيارة إلحضار حقيبة األدوية في املرة القادمة.	
• تعليق امللصقات للتذكير في غرف الفحص وغرفة االنتظار.	
• تزويد املرضى بكيس صغير أو حقيبة من القماش أو الورق، أو البالستيك، لحمل 	

األدوية الخاصة بهم مطبوع على جانب منها تذكير بإحضار حقيبة األدوية في 
كل زيارة. 

• تقديم الثناء للمريض لجلب األدوية والتشدید علی أهمية جلبها في كل زیارة.	

مراجعــة األدويــة
يجب سؤال  املریض: 

• إذا كانت لدیه أي أسئلة عن األدوية التي يتناولها، وتوضيح الغرض من مراجعة 	
األدویة.
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•   » هل   يتناول   أي   أدوية   جديدة   منذ   آخر   زيارة   للطبيب ؟ «. 	
•   » هل   توقف   عن   تناول   أي   أدوية   منذ   آخر   زيارة   للطبيب ؟«.	
• »هل يعرف ما املرض الذي وصف له دواء معني ؟«.	
• »كم من هذه الحبوب يأخذ كل يوم ومتى يأخدها ؟«. 	

توضيح تعليمات الدواء
• يجب 	 التي  واالحتياطات  تناولها،  وكيفية  تؤخذ،  أن  يجب  التي  األدوية  مراجعة 

مراعاتها مع استخدام مهارات »التدريس مرة أخرى«.
• توثيق األخطاء في تناول األدوية والتداخالت بني األدوية وغيرها وما تم توجيهه 	

للمريض ملتابعة تصحيح هذه األخطاء في ملف املريض. 
• إعطــاء املريـض قائمـة محدثـة مـن األدويـة وشرحهـا، لتحسـني االلتـزام بالــدواء  	

ومساعدته على تذكرها وتناولها  بشكل صحيح.

متابعة تطبيق أداة مراجعة حقيبة األدوية

يوثق في السجل الطبي للمريض مراجعة الدواء في كل زيارة، في نهاية اليوم أو 
األسبوع، وتحسب النسبة املئوية للمرضى الذين تمت مراجعة األدوية الخاصة بهم، 
ويجب أن تسعى املؤسسة الطبية للحصول على نسبة التقل عن 90 % من املرضى 

ممن تمت مراجعة األدوية الخاصة بهم خالل العام.

أداة )استخدام مواد التثقيف الصحي بفاعلية(
ُتعد مواد التثقيف الصحي فعالة فقط عند استخدامها كجزء من االستراتيجية 
الشاملة لتعليم املرضى، وال يعتبر مجرد إعطاء املرضى كتيب أو إحالتهم إلى موقع 
ما على شبكة اإلنترنت كافياً لتعزيز الفهم أوتغير السلوك، كذلك ال يجب افتراض أن 
املرضى  يقرأون املواد التي تعطى لهم، ومن ثم يجب أن يراجع مقدم الرعاية الصحية  

للمريض النشرة، وعند مراجعة النشرة يجب:
• تسليط الضوء على أهم النقاط كما كان يتحدث عنها.	
• استخدام أسلوب التخصيص، حيث يمكن جعل املواد خاصة باملريض عن طريق 	

إضافة اسم املريض والقياسات الخاصة باملريض، أو تعليمات العناية الخاصة به.
• استخدام »التدريس مرة أخرى« لتأكيد الفهم. 	
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• التأكيد على أهمية املواد من خالل اإلشارة إليها خالل املتابعة والزيارات.	
• إعطاء املواد للمريض مرة أخرى، فقد يحتاج املريض إلى إعطائه املادة أكثر من مرة.	

ضمان معرفة املرضى كيفية استخدام املواد السمعية والبصرية أو الوصول إلى اإلنترنت 

أو  الرقمية  الفيديـو  أقـراص  املرضـى  يعطـي  الطبيـة  الخدمـة  مقـدم  كان  إذا 
ومعدات  كمبيوتر  أجهزة  لديهم  أن  من  يتأكد  أن  ينبغي  اإللكترونية،  املواقع  عناوين 

الفيديو، وسهولة الوصول إلى اإلنترنت، والدراية الفنية للوصول إلى هذه املواد.
• مناقشة املرضى بعد أن ينظروا إلى املواد السمعية والبصرية، مع مراعاة أن هذه 	

املواد ليست بديالً عن املناقشة والتحقق من الفهم.
• عنـد املتابعـة مع املرضـى، يجب السؤال حول ما إذا كانوا قد وجدوا املواد مفيدة 	

أم ال. ويجب أيضاً التأكيد على أهمية املواد، ومراجعة أي أسئلة للمرضى.

متابعة تطبيق أداة )استخدام مواد التثقيف الصحي بفعالية(

يتم متابعة تطبيق تلك األداة من خالل :
• مراقبة وتنظيم أية مواد توزع للتأكد من معرفة كمية املواد املتوافرة ، حتى يمكن 	

بسهولة معرفة متى تحتاج إلى تحديث أو إعداد مواد أخرى.
• ثم 	 التثقيفية،  املواد  وتقييم  لتصميم  الصحية  األمية  محو  في  متخصص  وضع 

إنشاء »مجموعات للمواد املستخدمة«، على سبيل املثال، يمكن إنشاء مجموعة 
من املواد لتعطى للمرضى الذين تم تشخيصهم حديثاً لإلصابة بمرض مزمن أو 

الذين يبدأون عالجاً جديداً. 
• التأكد من أن العاملني في املنشأة الصحية يعرفون ما املواد التعليمية املتاحة، 	

وكيفية استخدامها بشكل فعال. 
• إذا كان املرضى يتصفحون اإلنترنت للحصول على املعلومات الطبية من تلقاء 	

أنفسهم، يجب تعريفهم بكيفية العثور على معلومات صحية دقيقة. 
• متابعة توافر املواد التثقيفية وتحديد ما إذا كان نظام إدارة املواد التعليمية فعاالً، 	

مع متابعة تحسن األداء والتدقيق بانتظام مع العاملني في املنشأة، والتأكد من 
أنهم يستخدمون املواد التعليمية بكفاءة. 
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ولذلك تمثل مجموعة األدوات لتطبيق قواعد محو األمية الصحية نموذجاً عملياً 
بطريقة  املرضى  مع  التعامل  على  الصحية  الخدمة  مقدمي  تساعد  مبسطة  وطريقة 

متميزة، مما يحسن العالقة بينهما ويضمن أفضل النتائج الصحية.

العالقة بني محو األمية الصحية وتقييم جودة التواصل
بني الطبيب واملريض 

في دراسة أجريت في مستشفى تعليمي حضري يقع في أتالنتا، ويخدم الفئات 
ذات الدخل املنخفض، للتعرف على العالقة بني محو األمية الصحية )الثقافة الصحية( 
في  املريض  )وجود  االستشفاء  أثناء  واملريض  الطبيب  بني  التواصل  جودة  وتقييم 
املستشفى لتلقي العالج( ولتوضيح كيف يمكن أن يختلف تقييم املرضى ألداء األطباء 
تبعاً ملستوى محواألمية الصحية، تمت مقابلة مجموعة من املرضى داخل املستشفى 
لتقييم الخصائص الشخصية والحالة الصحية لهم ومدى معرفتهم بالقراءة والكتابة 
للتعرف على رأي  )تحديد مستوى محو األمية(، كما تم استخدام استبيان مصمم 
هذه املجموعة في أداء األطباء فيما يتعلق بجودة التواصل مع املرضى. وللتأكد من 
القراءة والكتابة، أو عدم قدرة  القدرة على  فهم املرضى لألسئلة، واستبعاد ضعف 
املشاركني على قراءة نص االستبيان، فقد تمت قراءة جميع األسئلة للمشاركني من قبل 
القائمني على الدراسة، وتم تحديد ثمانية مجاالت في هذا االستبيان، وهي كالتالي:  

• الوضوح في طريقة التواصل بشكل عام.	
• االستجابة ملخاوف املريض.	
• شرح الحالة الصحية والتشخيص.	
• شرح إجراءات الرعاية الصحية.	
• شرح طرق الرعاية الذاتية.	
• التمكني.	
• اتخاذ القرار.	
• النظر في رغبة املرضى وقدرتهم على االمتثال للتوصيات.	

لقد اشتملت الدراسة على 44% من املرضى ممن كان لديهم أمية صحية، ووجد أن 
املرضى املصنفني لديهم معرفة صحية جيدة )مستوى مرتفع من محو األمية الصحية( 
قد عبروا عن عدم الرضا عن مستوى التواصل مع املرضى فقط  فيما يخص النظر في 
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رغبة املرضى وقدرتهم على االمتثال للتوصيات، بينما لوحظ أن املرضى الذين يعانون 
األمية الصحية قد عبروا عن انخفاض جودة التواصل على نطاقات متعددة، مثل شرح 
الحالة وإجراءات الرعاية الذاتية، وخلصت الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى املزيد من 
االهتمام بالتواصل الصحي الفعال في املستشفى وتعزيز مهارات األطباء في تحديد 
مستوى محو األمية للمرضى حتى يمكن استخدام اللغة املناسبة لضمان استيعاب 

املرضى للمعلومات الطبية. 

دوراألسرة في رعاية املرضى
تؤكد اإلحصائيات تزايد أعداد املرضى املصابني باألمراض املزمنة التي تستلزم 
الرعاية الدائمة، وكذلك أعداد كبار السن في كل بالد العالم، مما يستدعي الرعاية 
لفترات طويلة وبمستويات مختلفة، كما أن الدراسات الحديثة أثبتت أن نسب املرضى 
املصابني  األفراد  زيادة  في  معدل  أكبر  إن  حيث  ازدياد،  في  الصغيرة  األعمار  في 
بأمراض مزمنة يقع في الفئة العمرية من )44 - 64( عاماً. وفي ضوء هذه الحقائق 
تتضح أهمية إشراك أسر املرضى في الرعاية الصحية واملتابعة للحاالت املزمنة. وفي 

البداية نتعرف على أسباب التوجه إلى إشراك األسر في الرعاية الصحية.

أسباب التوجه إلى إشراك األسرة في الرعاية الصحية للمريض
يمثل التعايش مع األمراض املزمنة مشكلة لكل من املريض والقائمني على الرعاية 
الصحية، ولتجنب مضاعفات األمراض أو حدوث حاالت طارئة خطرة، ينصح األطباء 
باتباع خطة عالج تشمل أدوية محددة ولكل منها نظام في التناول وتفاصيل كثيرة 
عن كيفية التعامل مع هذه األدوية ، باإلضافة إلى نظام غذائي محدد وأنشطة يومية 
وغيرها، مع بعض اإلجراءات املنزلية ملتابعة الحالة الصحية مثل، قياس ضغط الدم، 
ومستوى السكر... وغيرها، وقد يصعب على املريض متابعة هذه اإلجراءات املعقدة 

وخاصة أن الزيارات للطبيب تكون على فترات متباعدة.
سبيل  )على  املرضى«،  دعم  »خدمات  برامج  عمل  تم  املتقدمـة  الـدول  وفـي 
املثال: خدمــة الزائــر الصحي، وخدمــة مجـمـوعــات الـدعــم  للـمـرضى.. وغيـرها(، 
ولكن هذه الخدمات مازالت قاصرة عن الوصول لجميع املرضى، فقد يستفيد منها 
مجموعة محددة، ولكن األغلبية ال تستفيد وال تستطيع الوصول لهذه الخدمات ألسباب 
للمرضى؟ اإلجابة  والرعاية الصحية  الدعم  تقديم  ولكن هل تستطيع األسر  متعددة. 

نعم، لألسباب اآلتية:
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• القيام 	 أفراده  ويستطيع  املريض  فيه  يعيش  الذي  الصغير  املجتمع  هي  األسرة 
بأدوار كثيرة وفعالة لرعاية املريض، منها :

V  الغذائي للنظام  واعية  األسرة  كانت  فإذا  الغذائي:   بالنظام  االهتمام 
الصحي، فهذا يؤثر على اختيار األغذية وطريقة طهيها وتقديمها، ويتشارك 
الجميع في الطعام الصحي، وال يشعر املريض بأنه محروم من صنف من 

األغذية، وتستفيد أيضاً األسرة من هذا النمط الصحي للغذاء.
V  االهتمام بالحالة النفسية للمريض: فتقديم الدعم النفسي والتشجيع الدائم

من أهم محددات الصحة النفسية للمريض مما ينعكس على حالته املزاجية، 
وثقته في نفسه وتقبله لتحديات العالج، وتحمله للصعاب في االلتزام بنظام 
صارم للمحافظة على صحته وتجنب املضاعفات. ويعد دور األسرة في هذا 
اإلطار محورياً ويومياً. وقد أوضحت الدراسات أن دور األسرة في خفض 
التوتر ومساندة املريض من عوامل نجاحه في االلتزام بالعالج وتحسن حالته 
الصحية. ويجب مالحظة أن الدور السلبي لألسرة ينعكس بصورة واضحة 
باألسرة،  مدخنني  ووجود  السيئة،  الغذائية  فالعادات  املريض،  صحة  على 
والضغط على املريض بسبب الواجبات األسرية وااللتزامات االجتماعية، يقلل 
من فرص نجاح املريض، ويزيد من فرص الفشل في الوصول للهدف املطلوب 
من تحسني الصحة، لذا يجب توعية األسرة وأفرادها للقيام بالدور اإليجابي 

وتجنب السلبيات.
• تشارك األسرة في الرعاية الطبية للمريض، ففي كثير من األحيان يقوم بعض أفراد 	

وقياس   ، األدوية  ومواعيد  العالج،  بنظام  االلتزام  في  املريض  بمتابعة  األسرة 
مستوى السكر، واستخدام املنشقة )البخاخ(... وغيرها.

وفي إحدى الدراسات وجد أن 30% من مرضى داء السكري أو مرضى فشل  
القلب، قد أكدوا أن أفراًدا من أسرهم يتابعون الحالة الصحية، ويشاركون فعلًيا في 

إعطاء العالج.
• األسرة أول من يالحظ وجود أعراض مرضية على املريض، سواًء بسبب املرض 	

نفسه أو نتيجة لألعراض الجانبية الستخدام بعض األدوية، مثل أعراض نقص 
أو  الرئوي،  أو االلتهاب  القلب  التنفس في حاالت أمراض  الدم، وصعوبة  سكر 
العائلة  أفراد  تعريف  يجب  لذلك  آخره.  إلى  الجلدي...  الطفح  ظهور  أو  الحمى 
بعالمات الخطر أو احتياطات استخدام بعض األدوية، وكيفية التصرف عند ظهور 
أعراض غريبة، وماذا يفعلون للتعامل معها في املنزل، أو التنبيه عليهم بضرورة 
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الرجوع للطبيب املعالج أو التوجه فورًا ملكان تقديم الخدمة الصحية أو التوجه 
ألقسام الطوارئ حسب مدى وخامة الحالة ووجوب سرعة التدخل.

• إن أفراد العائلة يتشاركون القيم والسلوكيات، كما يعرفون الكثير عن املريض وما 	
دوافعه وطرق إقناعه أو تحفيزه، كما يعرفون أيضاً نقاط ضعفه وقوته.   

أساسيات برامج إشراك األسرة في رعاية املريض
• التعرف على نقاط الضعف والقوة في أسرة املريض، وتعزيز نقاط القوة.	
• العالج 	 بخطط  والعائلة  املريض  التزام  دون  تحول  التي  العوائق  على  التعرف 

والعناية باملريض ومحاولة التغلب عليها عن طريق جلسات املشورة مع األشخاص 
املسؤولني عن رعاية املريض.

• إمداد 	 مع  للمريض،  الصحية  الرعاية  في  األسرة  ألفراد  واضحة  أدوار  تحديد 
هؤالء األفراد باملعرفة واملهارات التي تمكنهم من أداء دورهم بنجاح.  

• إمـداد أسـرة املريـض بـاألدوات التي تساعدهـم علـى القيـام بدورهم فـي رعايـة 	
املريـض، أو تعريفهـم باملصـادر التـي يمكنهم الحصول عليها.

دور مقدمي الرعاية الصحية
يجـب أن تكـون هناك آلية للتواصل مع أسـرة املريض لشرح طرق رعايـة املريض 
مصـادر  أو  التثقيفيـة  باملـواد  وإمدادهـم  تقابلهـم  التـي  املشكـالت  مـع  والتعامـل 

الحصول على األدوات التي يحتاجونها لرعاية املريض والرد على تساؤالتهم.

برامج إشراك األسرة في الرعاية الصحية للمريض.
املشورة وتهدف هذه  للعمل مع األسرة من خالل جلسات  البرامج  تطبق هذه 

البرامج إلى اآلتي:
• معرفتهم 	 تقييم  وأيضًا  املريض،  رعاية  في  األسرة  ألفراد  الحالي  الدور  تقييم 

بالحالة الصحية واإلجراءات املطلوبة للقيام بهذا الدور.
• التعرف على أفراد األسرة الذين لديهم استعداد أو لديهم الرغبة في املشاركة في 	

رعاية املريض بشكل أكبر.
• تعريف أفراد األسرة باألدوار املنوطة بهم.	
• تدريب أفراد األسرة على املهارات املطلوبة إلتمام هذه املهام بشكل جيد وفعال.	
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• مساعدة أفراد األسرة على تطبيق مهارات متابعة املريض وتسجيل النتائج.	
• مساعدة أفراد األسرة على فهم الحالة النفسية للمريض وتفاعالته مع األحوال 	

املرضية أو األزمات الطارئة.
• تعليم أفراد األسرة تشجيع املريض على القيام بالرعاية الذاتية وعدم االعتماد 	

الكامل على أفراد األسرة.

نماذج لتشجيع األسرة للمريض
• "سأحتفل مع زوجتي كل يوم تكمل فيه التمرين الذي طلبه الطبيب" )تشجيع(.	
• "قبل اإلفطار سأسأل زوجي: هل تناولت األقراص الصباحية " )تذكير(.	
• "سأحتفظ بالحلوى في مكان بعيد عن متناول ابني املريض" )إيجاد بيئة صحية(.	
• صحية، 	 بطريقة  مطهي  طعام  إلى  الدم  ضغط  بارتفاع  املريض  والدي  "يحتاج 

سأشتري له كتاًبا به وصفات ألكالت صحية" )تيسير(.
• "سأحضر مع أختي املريضة بداء السكري ملقابلة اختصاصي التغذية، وسآخذ 	

املالحظات بدقة، أختي قلقة بسبب خوفها من املرض" )املساعدة لتلقي املعلومات 
عن خطة العالج(. 

• "عندما يشكو أخي من معاناته بسبب صعوبة االلتزام بالعالج، سأستمع له بدون 	
لوم أو ضجر" )دعم نفسي(.

• "سأطلب من أبي االتصال بالطبيب للتأكد من الجرعات وطريقة أخذ الدواء، يبدو 	
أبي ملتبساً فيما يخص هذا األمر" )دعم العالقة بني املريض والطبيب(. 

• "عندما أخبرتني خالتي أن معدل السكر في الدم عندما قامت بقياسه كان عالياً 	
ولم تتذكر الرقم، سأقوم بإعادة القياس معها مرة أخرى" )مساعدة املريض في 

حل مشكلة(.
• "سأحضر معي مقرمشات مصنوعة باملنزل وتحتوي على دهون خفيفة وملح قليل 	

عند مشاهدة املباراة مع أصدقائي، ألنهم يقدمون املقرمشات عالية الدهون وامللح 
الضغوط  على  للتغلب  املريض  )مساعدة  الدم"  ضغط  بارتفاع  املصاب  لخالي 

االجتماعية(.
• "سأقوم برعاية أوالد عمتي الصغار، بينما تقوم هي بزيارة الطبيب ومتابعة حالتها 	

الصحية" )مساعدة املريض في الواجبات االجتماعية(.
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نماذج التواصل اإليجابي مع املريض

"أعلم أنه من الصعب عليك الذهاب إلى االحتفاالت، حيث 
األطعمة املوجودة غير مناسبة لحالتك املرضية".

1 ــ إظهار التعاطف مع املريض.

"يبدو عليك اإلرهاق اليوم وأنا مهتم بذلك". 2 ــ إظهار االهتمام.
"أنا أتذكر ما قاله الطبيب أن الزيادة في الوزن في وقت 
قصير يعني أن جسمك يخزن املياه بشكل ضار، لذلك من 
فضلك اتصل بطبيبك لتعرف ماذا يجب فعله". )مريض 

فشل القلب(.

3 ــ تعريف املريض مبررات لتقديم 
نصيحة محددة.

"هــذه هــي املــرة الثانيــة التـي ال تستـطيـع فـيهـا االلتزام 
بالعالج، حدثني بوضوح عما يعوق االلتزام بالعالج".

4 ــ مناقشة املشكالت التي تواجه 
املريض لاللتزام بالعالج.

"منذ شهرين كنت تستطيع بالكاد املشي ملسافة صغيرة، 
اليوم تستطيع املشي مسافات كبيرة، أحسنت باالستمرار 

في العالج الطبيعي والتمرينات".

5 ــ التركيز على اإليجابيات والنجاح.

الجدول )3( : نماذج التواصل اإليجابي مع املريض.

نماذج التواصل السلبي مع املريض

ـــ "يجب عليك االلتزام باملشي يومياً". 
ـــ "يجب أال تأكل هذه األطعمة".

1 ــ أسلوب األمر أو النهي.

"ال أدري ملاذا تقصر في القيام بالرياضة املطلوبة منك"؟ 2 ــ أسلوب اللوم أو االنتقاد.

هذا  إلعداد  كبيرًا  جهدًا  بذلت  لقد  تشكرني  أن  "عليك 
الطعام الصحي لك".

3 ــ أسلوب اإلشعار بالذنب.

"ال تذهب في هذه الرحلة، ماذا لو نقص السكر وتعرضت 
لغيبوبة ؟" 

4 ــ أسلوب الحماية الزائدة.

الجدول )4( : نماذج التواصل السلبي مع املريض.
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مع التغيرات في طبيعة املجتمعات وتركيبة السكان وزيادة أعداد املسنني واالتجاه 
نحو األسر الصغيرة وزيادة عدد األفراد الذين يعيشون بمفردهم بعيدًا عن أسرهم، 
بدأ التفكير في كيفية التعامل مع هذه التغيرات، وظهرت أفكار مثل، استخدام املكاملات 
التليفونية، واستخدام اإلنترنت، واملكاملات املصورة ملتابعة املريض أو استشارة أحد 
مقدمي الخدمة الصحية. وظهرت حديثًا تطبيقات على الهواتف الذكية تتيح للمرضى 
الصحية،  والقياسات  القراءات  ومتابعة  بالطبيب  االستعانة  بمفردهم  يقيمون  الذين 
أو التدخل السريع في الحاالت الطارئة. ولكن مازال دور األسرة محوريًا في الدعم 
لرعاية  األسر  لتهيئة  برامج  لوضع  متزايد  احتياج  هناك  ومازال  والرعاية،  واملتابعة 

املرضى وتقديم العون املناسب لهم. 

نماذج التواصل السلبي مع املريض

"ال أستطيـع مسامحـة نفسـي، لقـد تسببــت فـي زيــادة 
الكوليستيرول عنـدك، سأجتهـد أن أحسـن نوعيـة الطعـام 

الذي أقدمه لك".

بداًل  املسؤولية  تحمل  أسلوب  ــ   5
من املريض.

"ال داعي للقلق.. األلم الذي تشكو منه قد يكون عارضًا، 
انتظر للغد وسنرى".

6 ــ أسلوب إهمال شكوى املريض.

تابع/ الجدول )4( : نماذج التواصل السلبي مع املريض.
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الفصل العاشر
التخطيط لتعزيز الصحة

يهدف هذا الفصل إلى:
• التعّرف على فوائد التخطيط لتعزيز الصحة.	
• مناقشة املبادئ العامة للتخطيط.	
• التعّرف على نماذج التخطيط لتعزيز الصحة.	
• التعّرف على أنواع األهداف لتعزيز الصحة.	
• التعّرف على خطوات التخطيط ألنشطة تعزيز الصحة.	
• التعّرف على مصفوفة وضع األولويات.	
• التعّرف على خطة التقييم ألنشطة تعزيز الصحة.	

إن أهداف خطط تعزيز الصحة تتمثل في بناء مجتمع صحي واالرتقاء بجودة 
حياة جميع أفراده من أصحاء ومرضى من خالل تمكينهم من استغالل طاقتهم في 
سبيل خلق بيئة يلتزم جميع أفرادها بالسلوكيات الصحية للوصول للدرجة القصوى 
التي  الطرق  ما  للنجاح؟،  األساسية  املكونات  ما  السؤال:  يبقى  ولكن  الصحة،  من 
التي  والخدمات  البرامج،  في  أساسية  كمكونات  وبقيت  الزمن  اختبار  أمام  صمدت 

تهدف إلى تعزيز صحة الفرد واملجتمع ؟
خاللها  من  يتم  التي  العملية  وهو  للنجاح،  األساسي  املكون  هو  التخطيط  إن 
تأسيس األهداف وتحديد أنسب الوسائل لتحقيقها قبل البدء في العمل، وهو يعني 
أيضاً البحث عن الطريقة املناسبة لالنتقال من الوضع الحالي إلى الوضع املطلوب، 
كما يشمل اتخاذ قرارات مدروسة ومنهجية حول ما يجب القيام به، وكيفية ذلك ومن 
للتعليم  أساسيًا  التخطيط  ويعد  املتاحة،  املوارد  وما  عمل،  كل  بتأدية  سيقوم  الذي 
الصحي وأنشطة تعزيز الصحة، ومن خالل مراجعة األدبيات تم وضع عدة مكونات 
أساسية للبرامج والخدمات التي تهدف إلى تعزيز الصحة للفرد واملجتمع بفاعلية، 

حيث يمكن تلخيصها فيما يلي:
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• املشاركة : يجب إشراك أعضاء املجتمع في جميع مراحل تطوير برامج وأنشطة 	
تعزيز الصحة مثل، مرحلة تحديد احتياجات املجتمع، ومرحلة إشراك منظمات 
املجتمع في التخطيط وتنفيذ أنشطة البرامج ومرحلة تقييم النتائج. وتوفر املشاركة 
الشاملة والفعالة ألفراد املجتمع مع هيئات التخطيط اإلحساس بامللكية والتمكني 

الذي سيعزز التأثير املنشود.
• من 	 لالنتقال  سنوات  عدة  واألنشطة  البرامج  من  العديد  يستغرق   : التخطيط 

التصور األصلي إلى إنجاز األهداف وتطوير الخدمات املطلوبة. وينطوي التخطيط 
تحديد املشكالت الصحية في املجتمع التي يمكن منعها من خالل تدخل  على: 
املجتمع، وصياغة األهداف، وتحديد السلوك املستهدف والخصائص البيئية التي 

ستكون محور جهود التدخل، وتحديد كيفية إشراك أصحاب املصلحة.
• تعزيز الصحة 	 إلى  التي تهدف  املبادرة  تنفيذ  قبل   : تقييم االحتياجات واملوارد 

املجمعية، يجب إعطاء االهتمام لتحديد االحتياجات والقدرات الصحية للمجتمع 
و املوارد املتاحة.

• العمل في إطار شامل: إذ أن اإلطار الشامل يتعامل مع عوامل الخطورة املتعددة، 	
ويستخدم عدة قنوات مختلفة للوصول لألهداف، ويستهدف عدة مستويات مختلفة 
)األفراد واألسر، والشبكات االجتماعية، واملنظمات، واملجتمع ككل( وهو مصمم 
التي  والظروف  العوامل  لتغيير  أيضاً  ولكن  الخطر،  السلوك  فقط  ليس  لتغيير 

تحافظ على هذا السلوك )على سبيل املثال، الدافع االجتماعي والبيئة(.
• العمل في إطار  متكامل :    بحيث   أن   كل   عنصر   من   عناصر   البرامج واألنشطة   يجب  	

 أن   يعزز   العناصر   واملكونات   األخرى.   ويجب   أيضاً  دمج   البرامج   فعلًيا   في  األماكن 
 املختلفة  حيث   يعيش   الناس   حياتهم ،  ) على   سبيل   املثال  ،   مواقع   العمل (  وليس   فقط  

 في   العيادات.
• استهـداف    التغييـر   طويـل   األجـل   :   على سبيل املثال ينبغي   تصميـم   برامـج   التعليـم  	

 الصحـي   إلنتـاج   تغييـرات   دائمـة   فـي   السلـوك   الصحـي،  وهـذا   يتطلـب   تمويـالً  
وتطويراً  لبنية   تحتية   دائمة   للتعليم   الصحـي   داخـل   املجتمـع، مما يحقق مفهوم 

تعزيز الصحة.
• استهداف تغيير   معايير   املجتمع :   من   أجل   إحداث   تأثير   كبير   على   املجتمع  ،   يجب  	

 أن  تكون   البرامج واألنشطة   قادرة  على   تغيير   املجتمع   أو   القواعد   التنظيمية   ومعايير  
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 السلوك.   وهذا   يتطلب   أن   تتبنى   نسبة   كبيرة   من   أفراد   املجتمع  التغيير   املستهدف  
 وأن تشارك   بفاعلية  في   تلك البرامج والفعاليات.

• االستثمار في البحث والتقييم : إن عملية التقييم والبحث الشاملة ضرورية، ليس 	
ولتقدير  وأنشطتها،  تكوينها  لوصف  ولكن  وآثارها،  البرامج  نتائج  لتوثيق  فقط 

فعالية تلك البرامج من حيث التكلفة والفوائد.

فوائد التخطيط في مجال تعزيز الصحة

هناك العديد من الفوائد لتخطيط أنشطة تعزيز الصحة :

• أواًل: يساعد التخطيط على مطابقة املوارد مع املشكلة املطلوب حلها. 	

• أكبر حتى نضمن أفضل 	 بكفاءة  املوارد  التخطيط على استخدام  ثانيًا: يساعد 
استخدام للموارد حتى لو كانت قليلة .

• ثالثًا: يمكن أن يساعد في تجنب ازدواجية األنشطة. 	

• واألنشطة. وهذا مهم 	 االحتياجات  أولويات  تحديد  التخطيط على  رابعًا: يساعد 
جدًا ألن املجتمع قد يواجه الكثير من املشكالت، ولكن ال تتوفر املوارد أو القدرة 

على حل كل هذه املشكالت في نفس الوقت. 

• يتيح التخطيط التفكير في كيفية تطوير األداء والوصول ألفضل الطرق 	 وأخيرًا: 
لحل املشكلة.

املبادئ العامة للتخطيط

سنتعرف في هذا القسم على املبادئ التي يجب تطبيقها عند التخطيط ألي نشاط 
أو قاعدة يجب  التخطيط ليس عشوائياً، وهذا يعني أن هناك مبدأً  في املجتمع. إن 
أن تؤخذ في الحسبان عند تطوير خطط التعليم الصحي. كما يجب مراعاة املبادئ 

املوضحة  فيما يلي:

• وضع الخطط بما يالئم سياق املجتمع. وفهم ما يحدث في املجتمع املستهدف.	

• النظـر فـي االحتياجـات األساسيـة ومصالح املجتمـع. إذا لـم تكـن الخطـط ملبيـة  	
لالحتياجات واالهتمامات املحلية، فلن تكون الخطط فعالة.



- 178 -

التوعية الصحية... دليل العاملني في مجال الرعاية الصحية

• انخرط  	 إذا  النشاط.  تنفيذ  في  املساهمني  األشخاص  بمشاركة  الخطط  وضع 
أن  املرجح  فمن  البداية،  من  الخطط  وضع  في  التنفيذ  على  القائمون  األفراد 
إن مشاركة جميع أصحاب  الخطط.  تنجح  أن  املرجح  ومن  بحماسة،  يشاركوا 
املصلحة    بما   في   ذلك   السكان   املستهدفني   في   فريق   التخطيط   ليس   فقط   شيء   الئق ،  
 ولكن   من   الضروري   أيضاً  لتحقيـق   النجـاح.  وقـد تكـون  األسبـاب   املحتملـة   لفشل  
:   تحديد   األهداف  بشكل   غير   صحيح  ،   واختيار   األساليب   بشكل   غير    التخطيط  
 مناسب  ،   وعدم   كفاءة   التنفيذ.   إن هذه   اإلخفاقات   غالباً  ما   تكون   نتيجة   مشاركة   غير  
 كافية   من   السكان   املستهدفني   واملنفذين   املقصودين   وصانعي   القرار  ،   لذلك فإن 

إشراك   أصحاب   املصلحة   يضمن   سالمة   التخطيط   إلى   حد   كبير.
• تحديد واستخدام جميع موارد املجتمع ذات الصلة.	
• عند 	 الخطط  تعديل  يمكن  بحيث  جامدًا،  وليس  مرنًا  التخطيط  يكون  أن  وجوب 

جديدة  مشكلة  ظهرت  إذا  األولويات  تغيير  يمكن  املثال،  سبيل  على  الضرورة. 
تحتاج إلى استجابة عاجلة.

•  وجوب أن يكون النشاط المخطط قاباًل للتحقيق، وأن يأخذ في الحسبان القيود 	
المالية واملوارد البشرية والوقت املتاح لالنتهاء من الخطط.

نماذج التخطيط لتعزيز الصحة 
النموذج األول: نموذج التخطيط املسبق 

املنظم  اإلطار  بمثابة  وهي  الكبرى  املستويات  على  للتخطيط  نماذج  عدة  توجد 
للجهد الكامل لتعزيز الصحة الذي يهدف إلى الحد من مرض معني أو الحد من مشكلة 

صحية. والنموذج في جوهره خارطة طريق لكيفية بناء البرنامج.
ومن أهم هذه النماذج وأكثرها استخداماً، النموذج الذي ابتكره لورانس جرين 
عام 1999م والذي تم تطويره فيما بعد واملعروف بنموذج التخطيط املسبق .  وهو    نهج  
 إيكولوجي  )بيئي(  يستند   على   العوامل   البيئية   واالجتماعية   في   التغيير   لتعزيز   الصحة.  
اآلونة  تطبيقه في   و هو   يجسد   جانبني   رئيسيني   للتدخل  :   التخطيط  ،   و  التقييم.  وُيجرى 
األخيرة بشكل متزايد أيضاً في التسويق االجتماعي. وفي مسح حديث ألعضاء حملة 
الصحة األسترالية، وجدت الرابطة أنه  كان  النموذج   األكثر   استخداماً  لتخطيط   البرامج  

 وتنفيذها.  
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1000   وثيقة  وتطبيق   للنموذج.   )جرين(  حوالي  لـ  اإللكترونى  املوقع  أدرج  وقد 
 تضمنت   التطبيقات   خططاً   لتعزيز   الصحة   والحد   من   املشكالت   الصحية  ،   مثل    مكافحة  
 التبغ   و  الترويج   للتغذية  الصحية   والنشاط   الجسمي ،   والحماية   من   الشمس ،   وتعزيز  
إجراءات   السالمة   على   الطرق   والحد   من   استخدام   الكحول،   كما   تضمنت   خططاً   لتعزيز  
 الصحة   املهنية ،   و مكافحة   العنف   املنزلي  ،   باإلضافة   إلى   قضايا   صحية   متخصصة   مثل،  

 عالج   اللثة،  و التهاب   املفاصل   .

تطبيق نموذج التخطيط املسبق لتعزيز الصحة الذهنية

يعبر نموذج التخطيط املسبق عن الخطوات التي تسبق تنفيذ الخطة )الخطوات 
من 1-5( والخطوات التي تلي التنفيذ )الخطوات من 7-9( التي سيتم توضيحها فيما 
يلي.  ومن  خالل   املشاركة   املجتمعية   وعمليات   التشخيص،   يتم   وضع  األهداف ،  مثل 
من   يتضح  تمثل   أهدافاً   بيئية   وسلوكية   وتعليمية .    األهداف   الفرعية    للخطوة   4   وهي 
يلي شرح  وفيما  رئيسية،  مراحل  أو  تسع خطوات  من  يتكون  أنه  النموذج  مخطط  

مبسط لخطوات النموذج.

خطوات نموذج التخطيط املسبق

• الخطوة 1: التشخيص االجتماعي	
الخاصة   ،   الحتياجاتهم  الناس  تصورات  تقييم  االجتماعي  التشخيص  يتضمن 
 وكيف   تؤثر   القضية   املطروحة   على   نوعية   حياتهم  .  يجب   أن   يبدأ   املخطط   من   خالل  
» التعرف   املسبق «  على   مشكلة   صحية   يعتقد   أن   يكون   لها   تأثير   كبير   على   نوعية  
 الحياة،  و أيضاً   يجب   جمع   بيانات   تصف   الحالة   االجتماعية   والسكانية ،   وتشمل   بعض  
 البيانات   املطلوب   معرفتها،   على   سبيل   املثال   متوسط   عدد   األفراد   في   األسرة   ومتوسط  
 الدخل   ونسب   التعليم  ،   والتركيبة   السكانية   ومعرفة   عدد   األشخاص   في   املجتمع   املعرضة   
 بالفعل  للخطر  في   موضوع   محدد،   باإلضافة  إلى   الخدمات   الصحية   املتوفرة ،  ونسب  
 مقدمي   الخدمات   الصحية   للسكان  ) نسبة   األطباء   أو   نسبة   العاملني   في   التمريض   إلى  
1000 شخص   من    مثال:   تحديد   عدد   مقدمي   خدمات   طب   األسنان   لكل   السكان(، 

 سكان   املجتمع   عند   اإلعداد   لبرنامج   لصحة   الفم   واألسنان.

• الخطوة 2 : التشخيص الوبائي	
إن اإلحصائيات الوبائية تبني األهمية النسبية للمشكالت الصحية املختلفة في 
مختلف املجموعات الفرعية من السكان، وُتظهر العالقة مع العوامل السلوكية والبيئية 
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ذات الصلة بتلك املشكالت الصحية. على سبيل املثال، تمثل نسبة الذكور الشباب 
أعلى نسبة في حوادث الطرق، وأن الكحول والسرعة وعدم ارتداء حزام األمان هي 
أن  التخطيط يجب  الخطوة من عملية  والوفيات. هذه  تؤثر في شدة اإلصابة  عوامل 
ترصد البيانات املوجودة )حتى ال تخلق أهداف تخطيط غير واقعية(، ويجب أن تكون 

متجاوبة بشكل مباشر مع احتياجات املجتمع. 

• الخطوه 3 : التشخيص السلوكي والبيئي 	
إن العوامل البيئية والعوامل السلوكية هي األهداف الفرعية التي تحدد توجه 
األنشطة في نموذج التخطيط. يجب أن يتم تحديد البيئات التي تدعم السلوكيات 
الخطرة ذات الصلة ووضع األنشطة املطلوبة لتحقيق األهداف في تقليل املخاطر 
املتعلقة بهذه السلوكيات. وينبغي النظر في »أنماط« البيئات التي يتأثر بها اإلنسان 
وتشمل البيئة االقتصادية، والسياسات، والبيئة القانونية، والبيئة األسرية، والثقافة 

املحلية.

• الخطوة 4 : التشخيص التربوي والبيئي	
هذه الخطوة هي األكثر صعوبة في عملية التخطيط، لكنها بال شك خطوة حيوية 

لتخطيط ناجح، حيث ينبغي األخذ في الحسبان العوامل اآلتية:

V   العوامل املهيئة: وتتمثل في معتقدات األفراد ومواقفهم وتصوراتهم التي تؤثر على
قرارهم للتصرف، كما تعد معتقدات األفراد عن الكفاءة الذاتية أحد هذه العوامل.

V  معاقبة أو  مكافأة  على  تعمل  التي  البيئية  العوامل  بها  وُيقصد  التعزيز:  عوامل 
ممارسة السلوك. وبعد تحديد العوامل املهيئة، يكون التحدي التالي هو النظر في 
كيف يمكن تشجيع سلوك معني في املجتمع واستمرارية العمل به، وهذا يعني أن 
السلوك يحدث على أساس منتظم في جزء كبير من تعداد السكان، مما يساعد 
على ضمان تكرار واستمرار السلوك املطلوب. ويمكن تعزيز السلوك عن طريق 

تغيير املعايير االجتماعية ليكون هذا بمثابة وسيلة لتعزيز الصحة.

V  عوامل التمكني: وتتمثل في العوامل الفردية والبيئية التي تجعل السلوك ممكنًا )أو
غير ممكن( . وفي كثير من األحيان، يميل األشخاص الذين ينخرطون في الترويج 
للصحة إلى التركيز في الغالب على تغيير العوامل املهيئة ومع ذلك، اليؤدي ذلك 
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إلى نجاح التدخالت، ألن أفراد املجتمع ليس لديهم القدرة على التصرف على 
التمكني  عوامل  وتمثل  معني.  صحي  سلوك  لتبني  قوية  نوايا  وجود  من  الرغم 
املهارات،  مثل،  السلوك  لتطبيق  موجودة  تكون  أن  يجب  التي  الالزمة  الشروط 

واإلمكانيات.
مثال: »ملكافحة البعوض يجب على األهالي معرفة كيفية استخدام الناموسية، 

كما يجب أن تتوافر الناموسيات بسعر مناسب«.

• الخطوة 5 : تقييم املوارد والسياسات	

هذه الخطوة هي األكثر تحدًيا واألكثر أهمية في عملية التخطيط بأكملها. وتتضمن 
تقييم القدرة واملوارد املتاحة لتنفيذ البرامج وتغيير السياسات وفي هذه الخطوة، يمكن 

تقسيم أهداف السياسات إلى فئتني:

التي  واألكثر شمواًل  األكبر  الفئة  وهي  الصحي،  بالتعليم  تتعلق  األولى:  الفئة 
جهود  األولى  الفئة  وتستهدف  التنظيمية،  والهياكل  القائمة  السياسة  بتغيير  تتعلق 
التثقيف الصحي في املقام األول لدعم العوامل املهيئة واملعززة. كما يمكن ألنشطة 
التعليم الصحي التفاعلي بناء املهارات الالزمة لسلوكيات الحماية، مما يعزز عوامل 

التمكني.

القائمة  التمكني عن طريق تغيير السياسات  الفئة الثانية: تتعلق بدعم عوامل 
وتهيئة البيئة الالزمة لتطبيق السلوكيات املطلوبة. في الواقع ال يمكن تلبية العديد من 
األهداف الفرعية من خالل التعليم وحده، ولكن يتم تحقيق عوامل التمكني من خالل 

التغييرات في البيئة االجتماعية والسياسية .

• الخطـوة 6 : التنـفـيــــذ	

محددة،  أوقات  في  واقعية  وأنشطة  أفعال  إلى  األهداف  تحويل  وهي خطوة 
هذه  يتم تضمني  األعمال.  هذه  عن  أفراد مسؤولني  من خالل  عليها  متفق  وطرق 
الخطوة في النموذج لإلشارة إلى البدء في التقييم. والتقييم هو » الخيط « الذي يمر 
ـ إنه ليس مجرد نشاط يحدث مرة واحدة عندما يتم  عبره أي برنامج لتعزيز الصحةـ 
إنهاء البرنامج، بل يبدأ قبل التنفيذ، ويستمر أثناء وبعد التنفيذ. ويجب أن تتضمن 

الخطة ثالثة أجزاء : تقييم العملية، وتقييم األثر، وتقييم النتائج.
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• الخطوة 7 : تقييم العملية	

في  املطلوب.  تنفيذ  لطريقة  والتقييم  واملتابعة  املراقبة  هي  هنا  الرئيسية  الكلمة 
برامج تعزيز الصحة يجب على القائمني على التنفيذ اتباع البروتوكوالت واإلجراءات 
التي تم تطويرها أثناء التخطيط، ومراقبة تنفيذها ومتابعة ردود الفعل. ومن الجدير 
بالذكر أن عملية التقييم واملتابعة واملراقبة والتصحيح تستمر طوال الوقت وحتى إتمام 

التدخل أو البرنامج. 

• الخطوة 8 : تقييم األثـــر	

يحدد تقييم األثر ما إذا كانت التدخالت حققت نتائجها متوسطة األجل التي 
األجل.   قد   طويلة  الصحية  النتائج  من  بسهولة  للقياس  قابلية  أكثر  تكون  ما  عادة 
 ُيظهر   تقييم   األثر ،   على   سبيل   املثال  ،   أن  السلوكيات   املستهدفة   قد   تغيرت  على   مستوى  
 السكان،   و بنفس   القدر   من   األهمية  ) إن   لم   يكن   أكثر   من   ذلك ( ،   فإن   تقييم   األثر   قد   يظهر  
إن  الهياكل   البيئية   املستهدفة   كانت   ناجحة   في   دعم   السلوكيات   املطلوبة.    أيضا ً  أن  
النجاح املطرد في واحدة أو في كل من هذه الجبهات هو نظرياً مؤشر لتحقيق الهدف 
النهائي مثـل، خفـض نسـب اإلصابـة باملشكـالت الصحيـة التـي تـم استهدافهـا فـي 

البدايـة )أي، الهدف األساسي لبرنامج التدخل(.

• الخطوة 9 : تقييم النتائج	

في نهاية املطاف، فإن تحديد نجاح البرامج في تقليل نسب اإلصابة بأمراض أو 
مشكالت صحية  يحتاج إلى وقت طويل لظهور هذه النتائج، ولكن تبقى برامج تعزيز 
للمرحلة  الفرعية  العمل على األهداف  الناجحة، مصممة تصميماً جيداً في  الصحة 
خطورة  احتمالية  من  بدورها،  الحماية،  عوامل  وتقلل  الحماية.  عوامل  وهي  الثالثة 
يعبر عنها كنسب واحتماالت في علم  ما  التقديرية، وعادة  القيمة  املرض عن طريق 

األوبئة.

  «SOPIE»  النموذج الثاني: نموذج

يحدد هذا النموذج خمس خطوات للتخطيط ولتدخالت حمالت تعزيز الصحة، 
تتلخص فيما يلي : 
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• تحليـل الحالــة  )S;Situational Analysis(  :   يتضمن تحديد   املشكلة ،  وتحديد  	
 الجمهور   املستهدف   واالستراتيجيات   املحتملة  ،   وتقييم   املوارد ،   والبحوث   األساسية  .

• تحديد   األهداف   العامة  	 األهداف  )O;Objective Setting(  :   يتضمن  وضع 
 وأهداف   الحملة  ،   وتحديداً   الهدف   السلوكي   وأهداف   التواصل   بالجماهير   املستهدفة.

• فعالة   وتطويرها  	 تصميم   استراتيجيات   يتضمن     :)P;Planning( التخطيط 
 واختبارها   مسبًقا  ،   واختيار وسائل   اإلعالم ،   وتحديد   املكونات   الداعمة.

• بتنفيذ   اإلجراءات   املفصلة  	 القيام  التنفيذ  )I;Implementation( :   يتضمن 
 للبرنامج  التي  تشمل  القطاعات  األخرى   و أصحاب   املصلحة  ،   وإدارة   البرنامج.

• التقييم  )E;Evaluation( :   يتضمن مراقبة   الحملة  ،  و تقييم   عملية   تنفيذ   الحملة  	
 وتقييم   النتائج.

القاسم املشترك بني نماذج التخطيط لتعزيز الصحة  
في  املصطلحات  النظر عن  الصحة، بغض  لتعزيز  التخطيط  نماذج  تبدأ معظم 
النماذج املختلفة، وبغض النظر عن نوع التدخل أو النشاط سواًء كانت حملة أو برنامج 
يتم التخطيط له، بتحديد املشكلة أو املوارد، ثم االنتقال إلى األهداف، يليها النظر في 
االستراتيجيات لتحقيق تلك األهداف، ثم اختبار وإعادة صياغة االستراتيجيات قبل 
التنفيذ الكامل، ويتبع ذلك تنفيذ التدخل ومتابعتة وتقييمه، وتقييم النتائج على أساس 

مستمر. واستخدام هذه املعلومات في تعديل وتطوير التدخالت في املستقبل. 

أنواع األهداف في أنشطة تعزيز الصحة
في أنشطة تعزيز الصحة، هناك أربعة أنواع من األهداف، نستعرضها كما يلي:

األهداف الصحية 
وهي أهداف تتعلق بتقليل املشكلة الصحية، سواًء مشكلة تتعلق بالوفيات، أو 

اإلصابة بمرض ما، أو تقليل مضاعفاته، أو االكتشاف املبكر .... وهكذا. 
مثال: »تخفيض وفيات الرضع في منطقة )محددة( إلى 20 حالة وفاة لكل 1000 

مولود خالل ثالث سنوات«.
 ولتحديد الهدف بشكل صحيح يجب أن تكون املعلومات عن املشكلة في الوقت 
الحالي واضحة ومعروفة بشكل دقيق من خالل الخطوة األولى في عملية التخطيط .



- 184 -

التوعية الصحية... دليل العاملني في مجال الرعاية الصحية

األهداف السلوكية

يشير مصطلح »الهـدف السلوكي« إلى اإلجراءات التي يجب تشجيع األشخاص 
على أدائها مثل الرياضة والنشاط الجسمي، أو أحياناً تشجيع الناس على تركها مثل، 

التدخني أو استخدام التبغ.
مثال: »لتخفيـض معـدل وفيـات املواليـد، يجـب زيـادة نسبـة السيـدات الحوامـل 
املتـرددات على املراكـز الصحيـة ملتابعة الحمل بمعدل  أربع زيارات على األقل خالل 
سنوات«.  ثالث  خالل  الحوامل  السيدات  عدد  إجمالي  من   %90 إلى  الحمل  فترة 
ولتحديد   الهدف   بشكل   صحيح   يجب   أن   تكون   املعلومات   عن   السلوكيات   املتعلقة  
 بمتابعة   الحمل في   الوقت   الحالي   واضحة   ومعروفة   بشكل   دقيق   من   خالل   الخطوة  

 األولى   في   عملية   التخطيط.

األهداف التعليمية 

تشير األهداف التعليمية إلى األدوات والجهود التعليمية الالزمة لتحقيق التغييرات 
السلوكية املرغوبة. 

90%  مـن   السيـدات   إدراك   الهـدف   مـن   جلسـات   التعلـم  ،   هـو  مثال:   « إن 
وقد  ) محددة (  أهمية   الرعاية   الصحية   أثناء   الحمل «.   املتزوجـات   حـديثـاً  في   منطقة  
تكون األهداف التعليمية موجهة للفئة املستهدفة )األمهات(، باإلضافة إلى املجموعات 

الداعمة )األسر( في هذا املثال.

أهداف تتعلق باملوارد

التي  الخدمات  أو  املوارد،  نقص  تحديد  االحتياجات،  تقييم  أثناء  أيضًا  يمكن 
بدونها ال يمكن تحقيق الهدف.

مثال: »لتقليل عدد وفيات األطفال في منطقة محددة، بحلول نهاية هذا العام، 
ينبغي أن تتوفر أجهزة الرعاية املركزة لألطفال )الحضانات( في املستشفى الرئيسي 
في املنطقة«. وقد تتعلق أهداف املوارد أيضاً بتوفير املوارد البشرية، مثل األطباء أو 
أفـراد التمريـض املدربـني، أو األجهـزة واملعـدات أو األدويـة. وقد تكـون املـوارد أيضـاً 
تعزيـز وسائـل النقل السريع للمستشفيـات، وتمهيـد الطـرق وغيرهـا مـن املـوارد التـي 

تسهم في املحصلة النهائية في تحقيق الهدف.
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خطوات التخطيط ألنشطة تعزيز الصحة
إن التخطيط عملية مستمرة فهو ال يحدث فقط في بداية املشروع أو النشاط، بل 

يعتبر دورة تتكون من ست خطوات  .  

الخطوة األولى: تقييم االحتياجات
يعد إجراء التقييم لالحتياجات الخطوة األولى، وربما األهم في أية عملية تخطيط 
ناجحـة. ويجـب إعطـاء الوقـت الكافـي لكل تقييم لالحتياجات. يعتمـد الوقـت املطلوب 
تقييم  إن  امللحة.  وطبيعتها  املشكلة،  ملعالجة  املتاح  الوقت  على  االحتياجات  لتقييم 
وأسبابها  للمجتمع،  الصحية  املشكالت  وفهم  تحديد  لعملية  ضروري  االحتياجات 
املحتملة، وكذلك لتحليل املشكالت بحيث يمكن تحديد األولويات ألي تدخالت ضرورية. 
وقبل البدء في تقييم االحتياجات، من املهم التعرف على املجتمع الذي سوف يتم العمل 
فيه. وهذا يشمل تحديد أعضاء املجتمع الرئيسيني والتحدث معهم، مثل قادة القبائل 
الدينيني ورجال  الزعماء  إلى  الريف أو الحضر، باإلضافة  القادة املجتمعيني في  أو 
جميع  في  الرئيسيني  املجتمع  أعضاء  يشارك  أن  يجب  املثالية،  الناحية  من  الدين. 
مراحل عملية التخطيط، وفي تنفيذ وتقييم األنشطة املطروحة. هناك أنواع مختلفة من 
االحتياجات ويجب تحديد هذه األنواع من االحتياجات، من أجل وضع خطة عملية 

ومناسبة، بما في ذلك االحتياجات الصحية والحاجة إلى املوارد.

•  تقييم   االحتياجات   الصحية	

السائدة في  الصحية  املشكالت  يمكن تحديد  الصحية،  االحتياجات  تقييم  في 
املجتمع، وكذلك الظروف الصحية ومايرتبط بها من األمراض والوفيات والعجز. وقد 
تشمل املشكالت األمراض املعدية أو األمراض املزمنة أو سوء التغذية أو غيرها. وبعد 
تشكل  التي  السلوكية  أو  املجتمعية  أو  البيئية  الظروف  تقييم  يتم  املشكالت،  تحديد 
العوامل ذات الصلة باملشكالت الصحية، كما يتم  تحديد الظروف املتعلقة بالتعليم أو 

الوعي الصحي. 

• تقييم احتياجات املوارد	

إن الهدف من تقييم احتياجات املوارد هو معرفة ما يحتاجه املجتمع املستهدف  
في  نقص  هناك  كان  إذا  فيما  التفكير  ويجب  املحددة.  الصحية  املشكالت  ملعالجة 
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املوارد أو املواد التي تمنع املجتمع من ممارسة السلوكيات الصحية، ويجب تحديد 
طرق معالجة هذا النقص من أجل تسهيل تغيير السلوك، وأيضًا يجب أن يكون تقييم 

احتياجات التعليم جزءاً من الخطة.

• تقييم موارد املجتمع	

أثناء تقييم االحتياجات، يجب  تحديد املوارد املتاحة في املجتمع، مثل قوة العمل. 
ويشمل ذلك معرفة املساعدة التي يمكن أن يقدمها قادة املجتمعات املحلية واملتطوعون، 
واملواد واملساحات واألماكن املحلية التي ُتعقد فيها ندوات التوعية الصحية. عند النظر 
إلى موارد املجتمع، يجب تضمني املعلومات املحلية مثل عدد األشخاص في كل أسرة 
وأعمارهم وخصائصهم االقتصادية، ويجب أيضاً تضمني معلومات حول مجموعات 

املجتمع وتأثيرها على األنشطة الصحية املحلية وشبكات االتصاالت.

تـقـنـيــات التـقـيـيــم

من  للمجتمع  الصحية  باالحتياجات  املتعلقة  البيانات  على  الحصول  يمكن 
مصدرين رئيسيني ــ وهما املصادر األولية والثانوية. املصادر األولية هي »البيانات 
التي تم جمعها أثناء تقييم االحتياجات، باستخدام التقنيات مثل، املالحظة واملقابالت 
املتعمقة واملقابالت الرئيسية لقادة الرأي واألشخاص املؤثرين ومناقشات املجموعات  
ألغراض  وتوثيقها  جمعها  تم  التي  »البيانات  فهي  الثانوية  املصادر  أما  املركزة«. 
النشاط  وتقارير  الصحية  الوظائف  وسجالت  الصحية  املراكز  خالل  من  أخرى، 
والتقارير البحثية«. ويمكن أيضاً مراجعة البيانات التي تم جمعها من قبل أشخاص 
آخرين لتحديد املشكالت الصحية املحلية. وفيما يلي شرح لبعض طرق الحصول على 

املصادر األولية :

املـــالحظـــة 
إلجراء املالحظة، يمكن مشاهدة األحداث وتسجيلها أثناء حدوثها. وتتعلق املواقف 
التي يمكن أن تكون املالحظة فيها طريقة مفيدة لجمع البيانات ذات الصلة بثقافات 
املجتمع ومعاييره وقيمه في سياقه االجتماعي.   باإلضافة   إلى    السلوك   البشري . وعند 
القيام بمالحظة األسر أو األفراد أو مالحظة ممارسة أي سلوك عام في املجتمع، من 
املفيد استخدام قائمة مراجعة.   على   سبيل   املثال  ،   يمكن   إعداد   قائمة   مراجعة   لالحتفاظ  
 بسجل   مفصل   عن   املمارسات   املنزلية   والنظافة   البيئية.   ال   يمكن   مراقبة   كل   شيء   في  



- 187 -

التخطيط لتعزيز الصحة

 نفس   الوقت،   لذلك   تساعد    قائمة   املراجعة   على   تحديد   أولويات   ما   يجب   مراعاته   وكيفية  
 تسجيل   ما   يتم   مشاهدته. 

املقابالت املتعمقة
الـرأي  البيانـات وخاصـة مـن قـادة  تعـد املقابلـة املتعمقـة طريقـة مهمـة لجمع 
واألشخاص املؤثرين في املجتمع أو في األسر، ويمكن استخدامها أيضاً مع األفراد 
استكشاف  في  الرغبة  عند  التقنية  هذه  استخدام  ويمكن  املجتمع.  من  العاديني 
املعتقدات واملمارسات والخبرات واملواقف الفردية بمزيد من التفصيل. ويتم إجراؤها 
عادة كمقابلة شخصية مباشرة مع شخص واحد ــ مجيب واحد. باستخدام املقابالت 
املتعمقة في مجال اإلرشاد الصحي، يمكن اكتشاف دوافع الفرد ومعتقداته ومواقفه 
ومشاعره حول الصحة واملرض. ومن الجيد استخدام أسئلة مفتوحة لتشجيع الشخص 
الذي تتم مقابلته على التحدث، بداًل من األسئلة املغلقة التي تتطلب إجابة بنعم أو ال.  
 يمكن   أن   تستغرق   املقابلة   املتعمقة   حوالي)  30   -   90   دقيقة(. وإلجراء مقابلة متعمقة 

يجب عمل اآلتي:
• والحصول على موافقته 	 مقابلة متعمقة،  بمقابلته  الذي ستقوم  الشخص  تحديد 

وترتيب الوقت.
• ـ وهو قائمة من األسئلة يمكن استخدامها أثناء املقابلة، ويمكن 	 إعداد دليل املقابلةـ 

إنشاء مزيد من األسئلة أثناء املقابلة إذا ظهرت أمور أو مشكالت أخرى.
• كتابـة اإلجـابـات بـدقـة قـدر املستطاع. ويـمكن أيضـاً استخدام مسجل وشريط 	

على  مقابلته  تتم  الذي  الشخص  يوافق  أن  يجب  ذلك،  ومع  الردود.  لتسجيل 
استخدام مسجل الشريط.

• بعـد اكتمـال املقابلـة، ُتراجـع املالحظـات املكتوبـة أو املسجلـة، ويتـم إعـداد تقريـر 	
مفصل عما تم استنتاجه من املقابلة.

وتكون املقابالت املتعمقة أكثر فائدة إذا استهدفت األفراد املؤثرين في املجتمع،  
واملقصود باألفراد املؤثرين، األشخاص الذين لديهم معرفة مباشرة عن املجتمع. وهي 
الذين  األشخاص  من  وغيرهم  والدينيني،  الثقافيني،  والزعماء  املجتمع،  قادة  تشمل 
لديهم الكثيـر مـن الخبـرة فـي املجتمع. يمثـل خبـراء املجتمع هـؤالء، بمعرفتهم وفهمهم 
الحصول منهم على معلومات  املجتمع ويمكن  الخاص، وجهات نظر قطاع مهم من 
تفصيلية عن املجتمع، ومعتقداته الصحية، وممارساته الثقافية، وغيرها من املعلومات 

ذات الصلة التي قد تساهم في وضع الخطط والتدخالت املناسبة لهذا املجتمع. 



- 188 -

التوعية الصحية... دليل العاملني في مجال الرعاية الصحية

املناقشات املركزة للمجموعات
إن املناقشات املركزة للمجموعات هي مناقشات جماعية حيث يلتقي من )6 - 12( 
شخًصـا ملناقشـة املشكـالت الصحيـة بالتفصيـل. ويقـود النقـاش شخـصاً يعـرف بـ 

»امليسر«. وإلجراء املناقشات املركزة للمجموعات البد من:
• تحديد العدد املناسب من)6 - 12( مشارًكا للمناقشة الجماعية املركزة. وملناقشة 	

بعض القضايا الحساسة، قد يكون من الضروري إجراء املناقشات مع الرجال 
مجموعة  تؤدي  أن  يمكن  األخرى،  للمسائل  وبالنسبة  فقط.  النساء  مع  أو  فقط 

مختلطة إلى مناقشات مثيرة لالهتمام ومفيدة.
• إعداد دليل املناقشات املركزة، وهو مجموعة من األسئلة التي تستخدم لتسهيل 	

املناقشـة. وبينمـا تستمـر املناقشـة، يمكن أيضاً إنشاء املزيد من األسئلة لطرحها 
على املشاركني.

• ينبغي أن يكون هناك شخص واحد يسهل املناقشة، وشخص آخر يدون املالحظات 	
أثناء املناقشة، ومن املفيد أيضاً تسجيل املناقشة باستخدام مسجل شريط، بحيث 

يمكن االستماع إليها وتحليلها الحًقا.

الخطوة الثانية: تحديد   املشكالت   الصحية   وترتيب   أولوياتها
عقب نهاية أعمال تقييم االحتياجات، يتم تحديد املشكالت الصحية في املجتمع، 
للمشكالت  املحتملة  واألسباب  تحديدها  تم  التي  املشكالت  بجميع  قائمة  ووضع 
الصحية. وبمجرد تحديد املشكالت الصحية املجتمعية الرئيسية وأسبابها وإدراجها، 
معالجة  الصعب  من  ألنه  ـــ  املشكالت  هذه  أولويات  تحديد  التالية هي  الخطوة  فإن 
كل هذه املشكالت في نفس الوقت. إن تحديد األولويات هو عملية ترتيب املشكالت 
حسب الضرورة امللحة التي يتعني معالجتها. حيث يتم وضع املشكالت األكثر إلحاحاً 
واألهمية في أعلى القائمة، واملشكالت األقل أهمية واألقل إلحاحاً في أسفل القائمة. 
أولويات املشكالت تتضح  لتحديد  يمكن استخدامها  وهناك خمسة معايير أساسية 

فيما يلي:

معايير تحديد أولويات املشكالت

• حجـم املشكلـة: مـا مـدى انتشـار املشكلـة؟، هـل هنـاك عدد كبيـر مـن األشخـاص 	
املتضرريـن مـن املشكلـة فـي املجتمـع ؟.
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• خطورة املشكلة: هل تؤدي املشكلة إلى مرض خطير أو موت أو إعاقة؟.	

• جدوى التدخل: هل يمكن حل املشكلة مع املوارد املتاحة؟ هل للمرض عالج ناجح، 	
أو وسيلة فعالة في الوقاية مثل التطعيمات.

• املجتمع   	 مع  العمل  أو  الحل  لدعم  حكومية  إرادة  هناك  هل  الحكومي:  االهتمام 
لحل هذه املشكلة ؟.

• قلق املجتمع: هل هناك انزعاج في املجتمع بسبب هذه املشكلة، وهل يريد املجتمع 	
حقاً التعامل مع املشكلة ؟.

تحديد األولويات باستخدام مصفوفة األولويات
إن معرفة املعايير وحدها ال تكفي لتحديد األولويات. سيوضح الجدول التالي 
كيفية تسجيل هذه املعايير الخمسة، حتى يمكن ترتيب املشكالت حسب أهميتها. في 
هذا املثال، نفترض أن املشكالت الصحية التي تم رصدها في املجتمع هي : الطفيليات 
املعوية واإليدز والسل واملالريا، ويتم تسجيل كل مشكلة صحية باملقابل مع معايير 
تحديد األولويات في نطاق من واحد إلى خمسة. الحد األدنى لكل معيار ُيعطى رقم 
)1(. وتعطى الدرجة القصوى رقم )5(، ثم يتم إضافة الدرجات لكل مشكلة في العمود 

الطفيليات 
املعوية

ڤيـروس نقص املناعة 
البشري )اإليدز(

السـل املالريا

5 3 3 5 حجم املشكلة

1 5 4 5 خطورة املشكلة

3 3 4 5 جدوى التدخل

2 4 3 4 االهتمام الحكومي
2 5 3 3 قلق املجتمع

13 20 17 22 املجموع

4 2 3 1 ترتيب األولويات

الجدول )5( : تحديد أولويات املشكالت الصحية باستخدام مصفوفة األولويات.

املشكـالت الصحية

حديد 
يير ت

معا

األولويات
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املقابل، وتم إعطاء ترتيب لكل مشكلة. يشير الترتيب إلى األولوية  ــ املشكلة في املرتبة 
)1( هي األكثر أهمية.

يتبني من هذا املثال أن املالريا هي أكثر املشكالت الصحية أهمية، يليها ڤيروس 
العوز املناعي البشري )اإليدز(، ثم السل وأخيراً الطفيليات املعوية. 

الخطوة الثالثة: وضع األهداف والغايات
تضع غايات    وأهداف   نشاط  تعزيز الصحة   معايير   يمكن   من   خاللها   تحديد   أداء  
 البرنامج   والتغيير   أو   التدخل   الذي   يتم التخطيط   له.  إن  الغاية  عبارة   عن   بيان   واسع  
 يمكن   أن   يصف   بوضوح   االتجاه   العام   لنشاط  تعزيز الصحة،  ويعبر   عن   التوقعات   ملا  
 ينبغي   أن   يحدث   نتيجة   لبرنامج   أو   تدخل   معني   على   املدى   الطويل  ) النتيجة   املرجوة ( 

وهي   بمثابة   األساس   لتطوير   األهداف  التفصيلية   للبرنامج   أو   التدخل   .
قـد تكون الغايـة الصحيـة عامة جـًدا مثـل: »تحسـني صحـة النسـاء واألطفـال 
أن  ويجـب  الغايـة،  مـن  تحديـداً  أكثـر  الهـدف  يكـون  بينمـا  املحليـة«،  املنطقـة  فـي 
يكـون قابـاًل للتحقيق، وهو يعبر عن النتيجة التي يراد تحقيقها من خالل تدخل تعزيز  
الصحة. وإذا لم تكن األهداف واضحة، ال يمكن تقييم فعالية وكفاءة أنشطة تعزيز 
الصحة. ويجب أن يتضمن الهدف الجيد هذه العناصر الخمسة. ولتحقيق ذلك يجب 

كتابة األهداف املوضوعية بطريقة تجيب على األسئلة التالية :
• األشياء التي يجب تحقيقها: ما الذي يراد تحقيقه ؟	
• املكان: أين؟	
• املجموعة املستهدفة: من املجموعة املستهدفة ؟	
• الوقت: متى يجب تحقيق ذلك ؟	
• مدى اإلنجازات: كيف يمكن قياس التحسن الذي تم تحقيقه ؟	

الخطوة الرابعة: اختيار الوسائل التعليمية
لتحقيق كل هدف من األهداف املحددة، يجب اختيار أفضل طريقة تعليمية ، ألنه 
ليست كل طرق التوعية والتثقيف الصحي مناسبة لتحقيق كل هدف، حيث إن بعض 
األساليب أفضل من غيرها. على سبيل املثال، إذا كان أحد األهداف هو زيادة املعرفة 
حول موضوع معني، فيجب اختيار طريقة مناسبة لهذا الهدف. إذا كان أحد أهدافك 
هو التأثير على املواقف، فأنت تحتاج إلى طريقة مختلفة لتوصيل رسالتك. الجدول  

 التالي   يوضح   الطرق   املناسبة   لتحقيق   األهداف   التعليمية   .
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الخطوة الخامسة: إعداد خطة العمل 
إن خطة العمل هي ببساطة تجميع لكافة املكونات املطلوبة من أجل تحقيق الهدف 
األسمى وهو تعزيز الصحة، مثل األهداف واألنشطة التي ستستخدم. ويجب أن تحدد 
الخطة أدوار األشخاص املختلفني، والوقت الذي يجب فيه تنفيذ األنشطة الخاصة، 
الخامسة  الخطوة  منتج  إن  الستخدامها.  الخطة  في  وضعت  التي  املختلفة  والطرق 
أو  التأثير على سلوك األفراد  البرنامج وتطبيقه من خالل  لتنفيذ  هو خطة تفصيلية 
الخطـوة  وفـي  البرنامـج.  استخـدام  حـول  القـرارات  سيتخـذون  الذيـن  املجموعات 

الخامسـة، يكمـل املخطط املهام التالية :
• تحديد وإعداد املشاركني في تنفيذ البرنامج من خالل التدريب.	
•  بناء   مصفوفات   ألهداف   التغيير .	
• تنفيذ تدخالت التنفيذ.	

ويجب أن تتضمن خطة العمل املكونات التالية:
• أهداف واضحة.	

الوسيلة / الطريقة الهدف

إلقاء محاضرات مع املناقشة، عمل محادثات في االجتماعات العامة 
أو التجمعات االجتماعية، وتوزيع املواد مثل امللصقات واملنشورات، 

أو استخدام وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة.
رفع الوعي وزيادة املعرفة.

املواد  استخدام  الجماعية،  املناقشة  أو  املشورة  جلسات  إجراء 
البصرية والسمعية.

تغيير املواقف الفردية.

إجراء جلسات املشورة وتنمية املهارات.
التدريـب عـن طريـق العـروض التوضيحيـة.

استخدام نماذج تغيير السلوك )نموذج املعتقدات الصحية(.

تغيير السلوكيات. 

تفعيل أساليب املشاركة املجتمعية والتواصل الصحي. تغيير املفاهيم في املجتمع.

الجدول )6( : الطرق املناسبة لتحقيق األهداف التعليمية.
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• االستراتيجيات/ الطرق.	
• قائمةاألنشطة.	
• األفراداملسؤولون.	
• املوارداملطلوبـة.	
• التوقيت.	
• املؤشرات.	

وفيمايلـينمـوذجلخطـةعمـلللوقايـةمـناملالريـاعـنطريـقتحسنيسلوكيـات
األهاليفـياستخدامالشبكاتالواقية)الناموسية(.

الخطوة السادسة: التنفيذ
وتعنـيكلمـة»التنفيـذ« تحويـلالخطـةواألهـدافواالستراتيجيـاتإلـىعمـل.
بعبارةأخرى،تحويلاألنشطةاملخططلهاإلىأعمال.ُيعدالقيامباألنشطةالتيتهدف

املؤشرات التوقيت املوارد املسؤول األنشطة الطريقة الهدف

عدداألسر
التي

تستخدم
الناموسيات
بشكل
صحيح.

أغسطس
وسبتمبر.

-امللصقات
-النشرات

-الناموسيات.

املثقفون
الصحيون
باملجتمع.

-تدريبكل
أسرةعلى

االستخدامالسليم
للناموسيات.

-تحديداملعوقات
التيتحول

دوناستخدام
الناموسيات.

- تقديماملشورة
للعائالت.

الزيارات
املنزلية.

زيادةعدد
األسرالتي
تستخدم

الناموسيات
بشكل

صحيحمن
 )% 60-20(
خاللالسنة
القادمة.

الجدول )7(: نمـوذج لخطـة عمـل للوقايـة مـن املالريـا بواسطة استخدام الناموسيات.
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أماكن  في  أو  املنزلية،  الزيارات  أثناء  أو  املحلية،  التجمعات  في  الصحة  تعزيز  إلى 
تقديم الخدمات الصحية ضمن األمثلة على التنفيذ. ويجب أن يشارك أعضاء املجتمع 
ن استيعاب تدخالت تعزيز  في تلك األنشطة كلما أمكن ذلك. ومن شأن هذا أن يحِسّ

الصحة، كما يساعد في تدعيم موارد املجتمع، بما في ذلك قوة العمل.

خطة التـقـيـيـم 
إن خطة التقييم مشابهة لخارطة الطريق، فهي توضح الخطوات الالزمة لتقييم 
العمليات والنتائج من البرنامج. وتضم خطة التقييم الفعالة أكثر من عمود من املؤشرات 
ينبغي تحديثها على أساس مستمر  أداة ديناميكية،  البرنامج. وُتعد  التي تقيِّم عمل 
لتعكس التغييرات في البرنامج واألولويات بمرور الوقت. وتقوم خطة التقييم بتسليط 

الضوء على أهداف البرنامج التي تحققت، وربط أنشطة البرنامج بالنتائج املرجوة.

الشكل)15(: مخطط مختصر لخطوات التخطيط ألنشطة تعزيز الصحة.

الخطوة األولى
)تقييم االحتياجات(

الخطوة السادسة
)التنفيذ(

الخطوة الخامسة
)إعداد خطة العمل(

الخطوة الثانية
)تحديد املشكالت الصحية

وترتيب أولوياتها(

الخطوة الثالثة
)وضع األهداف

والغايات(

الخطوة الرابعة
)اختيار الوسائل 

التعليمية(
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خاتمـــة
في داخل هذا الكتاب، توجد عدة أفكار ومقترحات لتنمية وتطوير هذا املجال 

الهام وهو "التوعية الصحية" في وطننا العربي، أهم هذه األفكار:
املعرفة . 1 أو  الثقافة،  مستوى  تستطلع  التي  واألبحاث  الدراسات  في  االستثمار 

الصحية، حيث يحتاج العاملون في مجال التوعية الصحية فهماً عميقاً ومتكامالً 
عن مدى فهم وإدراك املواطن العربي للعوامل التي تؤثر على صحته، ومدى قدرته 

على الحصول على املعلومات الطبية، وكيفية تلقيه للمعلومات املتعلقة بالصحة.
االهتمام بإعداد أدلة وأدوات للتثقيف الصحي والتواصل الفعال واملهني واألخالقي . 2

مع املرضى، أو املترددين على أماكن تقديم الخدمات الصحية، واالستفادة من 
األدلة التي تم تصميمها في االتحاد األوروبي في هذا املجال مع مراعاة الفروق 

الثقافية والطبائع املميزة للمجتمع العربي. 
مهارات . 3 على  التدريب  وتطوير  الجامعات،  في  الطبي  التعليم  مناهج  مراجعة 

التواصل والتعامل مع املرضى لدارسي املهن الطبية.
التخطيط لحمالت للتوعية الصحية بناًء على احتياجات مجتمعية حقيقية، وبناء . 4

أثبتت  التي  التخطيط  ونماذج  املناسبة،  السلوكية  النظريات  الخطط على أساس 
نجاحًا في التأثير على قطاعات واسعة. 

االستفادة من وسائل التواصل الحديثة في حمالت التوعية الصحية، والترويج . 5
للسلوكيات الصحية، ودعوة الناس للمشاركة في نشر الوعي الصحي.

واالستفادة من هذه . 6 الصحي،  اإلعالم  الدول فى مجال  لتجارب  املتأنية  القراءة 
ثقافة  وحي  من  وإبداعات  أفكار  إضافة  مع  العربي،  مجتمعنا  في  التجارب 

مجتمعاتنا املتميزة.
للحمالت . 7 التخطيط  مجال  في  الخبرة  لتبادل  عربية  مؤسسة  أو  مرصد  إنشاء 

العربي،  الوطن  الكبيرة واملوسعة في  التجارب  ولتوثيق  لتعزيز الصحة،  الرائدة 
بحيث يكون مرجعية للدراسات واألبحاث ويطبق االستراتيجيات الحديثة في هذا 
املجال الهام، ويواكب التطور السريع نتيجة انتشار وسائل التواصل االجتماعي 

والوسائل الرقمية. 
وفي الختام، نرجو أن يكون هذا العمل نافعًا ومفيدًا للعاملني في املجال الصحي، 
وأن يكون محفزاً ملزيد من الجهد واإلبداع في مجال التوعية الصحية، وأن يكون دافعاً 

لالستفادة من كل جديد من أجل صحة ورفاهية مجتمعاتنا العربية.





- 195 -

التخطيط لتعزيز الصحة

أواًل : املراجع العربية

• الصحة 	 منظمة  اإلسالمية،  الحياة  أنماط  باتباع  الصحة  لتعزيز  عمان  إعالن 
العاملية، املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، عام 1989م.

• الدليل االسترشادي للخدمات املقدمة لطلبة املدارس من خالل عيادات الصحة 	
املدرسية، اإلدارة العامة لرعاية أطفال السن املدرسي بالتعاون مع منظمة الصحة 

العاملية، أغسطس عام 2008م.
•  د. بدح، أحمد محمد ــ د. مزاهرة، أيمن سليمان ــ د. بدران، زين حسن، الثقافة 	

الصحية، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عام 2008م.
• دليل التثقيف الصحي في مجال الرعاية الصحية األولية، منظمة الصحة العاملية،  	

عام 1989م. 
• العامة 	 اإلدارة  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  املراهقة،  تدريبي في صحة  دليل 

الثالثة،  الطبعة  املدرسية،  للصحة  العامة  اإلدارة  الخاصة،  والتربية  لإلرشاد 
فلسطني، حزيران عام 2008 م.

• نحو 	 واالتجاهات  الصحي  السلوك  كونراد،  رشيكة،  ــ  جميل  سامر  رضوان، 
الصحة: دراسة ميدانية مقارنة بني طالب سوريني وأملان، مجلة التربية، العدد 4، 

جامعة دمشق، عام 2001م.
• نخبـة مـن أساتـذة الجامعـة فـي العالـم العربـي، تمريض صحة املجتمع، سلسلة 	

أكاديميا إنترناشونـال، عام  الكتاب الطبـي الجامعـي، منظمـة الصحـة العامليـة: 
2006م.

• التربية 	 بوزارة  التعليمية  واملواد  املناهج  تطوير  مركز  الصحي،  التثقيف  وثيقة 
والتعليم بمصر بالتعاون مع الجمعية املصرية لصحة األسرة، عام 2014 م.

املراجـــع

References



- 196 -

التوعية الصحية... دليل العاملني في مجال الرعاية الصحية

• املدارس املعززة للصحة ... مشروع جديد باألحمدي التعليمية، مقال بمجلة الوعي 	
الشبابي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، دولة الكويت، إبريل 2019م.

ثانيًا : املراجع األجنبية

•	 Achieving Health Promoting schools : Guidelines for promoting 
health in schools, International Union for Health promotion and 
Education  )IUHPE(, 2009.

•	 Angela G. Brega, Juliana Barnard, et al. Health Literacy Universal 
Precautions Toolkit, 2nd Edition, Agency for Healthcare Research 
and Quality, 2015.

•	 Becker M. H. )Ed.(, The health belief model and personal health 
behavior. Thorofare, NJ:Slack, 1974.

•	 “Best Practice” for Patient-Centered Communication: A Narrative 
review, Journal of Graduate Medical Education, September 2013. 

•	 Crosby R., Noar S. M, What is a planning model? An introduction 
to PRECEDE-PROCEED, 71 Suppl 1: S7–15, Journal of Public 
Health Dentistry American Association of Public Health Dentistry, 
2011.

•	 Egger G., Spark R., and Donovan R. J., Health Promotion Strategies 
and Methods, 2nd ed. Sydney: McGraw-Hill, 2005. 

•	 Green L, Kreuter MK, Health program planning: an educational and 
ecological approach, 4th ed. New York:McGraw Hill, 2005.

•	 Health Communication key: unlocking the power of health communication 
research, Centers for Disease Control and Prevention. Available at: http://
www.cdc.gov/od/oc/hcomm,  Accessed May 28, 2001.

•	 Health Education: theoretical concepts, effective strategies and core 
competencies, a foundation document to guide capacity development 
of	health	educators,	World	Health	Organization.	Regional	Office	for	
the Eastern Mediterranean, 2012.

املــراجـــع



- 197 -

التخطيط لتعزيز الصحة

•	 Jones S. and Donovan R. J., Does Theory Inform Practice in Health 
Promotion in Australia?,  19 )1(: 1 –14, Health Education Research .

•	 Kickbusch I, Pelikan J. M, Apfel F. and Tsouros A. D., Health 
literacy: The solid facts. World Health Organization, The Regional 
Office	for	Europe	of	the	World	Health	Organization,	2013.

•	 Paul CL, Redman S, Sanson-Fisher RW., The development of 
a checklist of content and design characteristics for printed health 
education materials, Health Promotion Journal of Australia, 1997.

•	 Principles of community engagement, 1st ed, CDC/ATSDR,  Atlanta, 
1997.

•	 Report of the 2000 Joint Committee on Health Education and Promotion 
Terminology, Joint Committee on Terminology, American Journal of 
Health Education, 2011.

•	 Rosland AM, Sharing The Care: The Role of Family in Chronic 
Illness. , California health care foundation, August, 2009.

•	 The European health report 2012: Charting the way to well-being, 
World Health Organization, 2013 . 

املــراجـــع





إصـــدارات

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية





إعداد: املركز

تأليف: د. رمسيس عبد العليم جمعة

تأليف: د. شوقي سالم وآخرين

تأليف: د. جاسم كاظم العجزان

تأليف: د.ك. بورتر وآخرين

ـركــز ترجمة: املـ

إعداد: األمانة الفنية ملجلس وزراء الصحة لعرب

إعداد: األمانة الفنية ملجلس وزراء الصحة لعرب

تأليف: د. نيكول ثني

ترجمة: د. إبراهيم القشالن

تأليف: د. عبد الفتاح عطا الله

ـركــز إعداد: املـ

تأليف: د. عبد الفتاح عطا الله

تأليف: كونراد. م. هاريس

ترجمة: د.عدنان تكريتي

تأليف: د. هـ.أ. والدرون

ترجمة: د. محمد حازم غالب

تأليف: روبرت تيرنر

ترجمة: د. إبراهيم الصياد

تأليف: د. ج.ن. لون

ترجمة: د. سامي حسني

تأليف: ت. دكوورث

ترجمة: د. محمد سالم

1  ــ دليل األطباء العرب )1(

2  ــ التنمية الصحية )2(

3  ــ نظم وخدمات املعلومات الطبية )3(

4  ــ السرطان املهني )4(

5  ــ القانون وعالج األشخاص املعولني

      على املخدرات واملسكرات

      )دراسة مقارنة للقوانني السارية( )5(

6  ــ الدور العربي في منظمة الصحة العاملية )6(

7  ــ دليل قرارات املكتب التنفيذي

      ملجلس وزراء الصحة العرب )7(

8  ــ املوجز اإلرشادي عن األمراض التي 

       تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي )8(

9  ــ السرطان: أنواعه ــ أسبابه ــ تشخيصه

       طرق العالج والوقاية منه )9(

10 ــ دليل املستشفيات واملراكز العالجية

      في الوطن العربي )10(

11 ــ زرع األعضاء بني احلاضر واملستقبل )11(

12 ــ املوجز اإلرشادي عن املمارسة الطبية

      العامة )12(

13 ــ املوجز اإلرشادي عن الطب املهني )13(

14 ــ املوجز اإلرشادي عن التاريخ املرضي

      والفحص السريري )15(

15 ــ املوجز اإلرشادي عن التخدير )16(

16 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض العظام 

      والكسور )17(

الكتب األساسية واملعاجم والقواميس واألطالس



تأليف: د. ر.ف.فلتشر

ترجمة: د.نصر الدين محمود

تأليف: د. ت. هولم وآخرين

ترجمة: املركز ومنظمة الصحة العاملية

حترير: د. ب.م.س باملر وآخرين

ترجمة: املركز ومنظمة الصحة العاملية

ترجمة: املركز ومنظمة الصحة العاملية

تأليف: د. مصطفى خياطي

ترجمة: د. مروان القنواتي

حترير: د. عبداحلميد قدس   و    د. عنايت خان

حترير: د. ف.ر.أ بات ود. أ. ميخيا

ترجمة: املركز ومنظمة الصحة العاملية

تأليف: د. مايكل ب. دوبسون

ترجمة: د. برهان العابد

مراجعة: د. هيثم اخلياط

تأليف: د.ج.جي

ترجمة: د. عاطف بدوي

تأليف: د. روبرت هـ. باترمان وآخرين

ترجمة: د.نزيه احلكيم

مراجعة: أ. عدنان يازجي

تأليف: د.ن.د بارنز وآخرين

ترجمة: د. لبيبة اخلردجي

مراجعة: د. هيثم اخلياط

تأليف: د. ب.د. تريفر ـ روبر 

ترجمة: د. عبدالرزاق السامرائي

تأليف د. محمد عبد اللطيف إبراهيم

17 ــ املوجز اإلرشادي عن الغدد الصماء )18(

18 ــ دليل طريقة التصوير الشعاعي )19(

19 ــ دليل املمارس العام لقراءة الصور

      الشعاعية )20(

20 ــ التسمية الدولية لألمراض

     )مجلس املنظمات الدولية  للعلوم الطبية(

     املجلد 2 اجلزء 3 األمراض املعدية )22(

21 ــ الداء السكري لدى الطفل )23(

22 ــ األدوية النفسانية التأثير:

      حتسني ممارسات الوصف )24(

23 ــ التعليم الصحي املستمر للعاملني في احلقل

      الصحي : دليل ورشة العمل )25(

24 ــ التخدير في مستشفى  املنطقة )26(

25 ــ املوجز اإلرشادي عن الطب الشرعي )27(

26 ــ الطب التقليدي والرعاية الصحية )28(

27 ــ أدوية األطفال )29(

28 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض العني )30(

29 ــ التشخيص اجلراحي )31(



ترجمة: د. شوقي سالم

تأليف: د. جفري شامبر لني 

ترجمة: د. حافظ والي

حترير: س.ك. لواجنا وتشو ـ يوك تـي

ترجمة: د. عصمت إبراهيم حمود

مراجعة: د. عبد املنعم محمد علي

تأليف: د. ب.د. بول

ترجمة: د. زهير عبد الوهاب

تأليف: د. ريتشارد سنل

ترجمة: د. طليع بشور

تأليف: د. ريتشارد سنل

ترجمة: د. محمد أحمد سليمان

تأليف: د. صاحب القطان

تأليف: د.أحمد اجلمل و د. عبد اللطيف صيام

تأليف: جوزفني بارنز

ترجمة: د. حافظ والي

ترجمة: د. حافظ والي

تأليف: د. شيال ويلالتس

ترجمة: د. حسن العوضي

تأليف: د. جون بالندي

ترجمة: د. محيي الدين صدقي

تأليف: د. جيمس و د. يليس و ج.م. ماركس

ترجمة: د.محمد عماد فضلي

تأليف: د. فرانك ألويسيو وآخرين

ترجمة: د. أحمد ذياب وآخرين

ـركـز إعـداد: امل

30 ــ تقنية املعلومات الصحية )واقع واستخدامات

      تقنية واتصاالت املعلومات البعدية في 

      املجاالت الصحية()32(

31 ــ املوجز اإلرشادي عن طب التوليد )33(

32 ــ تدريس اإلحصاء الصحي )عشرون مخططًا

      متهيديًا لدروس وحلقات دراسية( )34(

33 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض األنف واألذن

     واحلنجرة )35(

34 ــ علم األجنة السريري )37(

35 ــ التشريح السريري )38(

36 ــ طب االسنان اجلنائي )39(

37 ــ أطلس أمراض العني في الدول العربية

      سلسلة األطالس الطبية )40(

38 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض النساء )41(

39 ــ التسمية التشريحية )قاموس تشريح( )42(

40 ــ املوجز اإلرشادي عن توازن السوائل

       والكهارل )43(

41 ــ املوجز اإلرشادي عن املسالك البولية )44(

42 ــ املوجز اإلرشادي عن األمراض النفسية )45(

43 ــ دليل الطالب في أمراض العظام والكسور

      سلسلة املناهج الطبية )46(

44 ــ دليل املؤسسات التعليمية والبحثية

      الصحية في الوطن العربي ــ 3 أجزاء )47(



تأليف: البروفيسور سير جون كروفنت وآخرين

ترجمة: د. محمد علي شعبان

تأليف: د. علي عبدالعزيز النفيلي

تأليف: د. دي.بي. موفات

ترجمة: د. محمد توفيق الرخاوي

تأليف: د. ديڤيد روبنشتني  و د. ديڤيد وين

ترجمة: د. بيومي السباعي

تأليف: د. باري هانكوك  و د.ج ديڤيد برادشو

ترجمة: د. خالد أحمد الصالح

ـركـز إعـداد: امل

تأليف: د. ج. فليمنج وآخرين

ترجمة: د. عاطف أحمد بدوي

تأليف: د. م. بوريسنكو   و   د. ت. بورينجر

ترجمة: أ. عدنان اليازجي

تأليف: د. جانيت سترينجر

ترجمة: د. عادل نوفل

تأليف: د. صالح داود  و  د. عبد الرحمن قادري

تأليف: د. جيفري كالني وآخرين

ترجمة: د. حجاب العجمي

إعـداد: د. لطفي الشربيني

مراجعة: د. عادل صادق

تأليف: د. إ.م.س. ولكنسون

ترجمة: د. لطفي الشربيني،  و د. هشام احلناوي

إعـداد: د. ضياء الدين اجلماس وآخرين

مراجعة وحترير: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د. و. بيك، ود. ج. ديڤيز

ترجمة: د. محمد خير احللبي

حترير: د. جون براي وآخرين

ترجمة: د. سامح السباعي

45 ــ التدرن السريري )48(

46 ــ مدخل إلى اآلنثروبولوجيا البيولوجية )49(

47 ــ املوجز اإلرشادي عن التشريح )50(

48 ــ املوجز اإلرشادي عن الطب السريري )51(

49 ــ املوجز اإلرشادي عن

      علم األورام السريري )52(

50 ــ معجم االختصارات الطبية )53(

51 ــ املوجز اإلرشادي عن طب القلب

      سلسلة املناهج الطبية  )55(

52 ــ الهستولوجيا الوظيفية

      سلسلة املناهج الطبية  )56(

53 ــ املفاهيم األساسية في علم األدوية 

      سلسلة املناهج الطبية  )57(

54 ــ املرجع في األمراض اجللدية 

      سلسلة املناهج الطبية )58(

55 ــ أطلس األمراض اجللدية

      سلسلة األطالس الطبية  )59(

56 ــ معجم مصطلحات الطب النفسي 

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة  )60(

57 ــ أساسيات طب األعصاب

      سلسلة املناهج الطبية  )61(

58 ــ معجم مصطلحات علم األشعة واألورام

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )62(

59 ــ علم الطفيليات الطبية 

      سلسلة املناهج الطبية  )63(

60 ــ املوجز اإلرشادي عن فيزيولوجيا اإلنسان

      سلسلة املناهج الطبية  )64(



تأليف: د. مايكل كونور

ترجمة: د. سيد احلديدي

إعـداد: د. محمد حجازي وآخرين

حتـريـر: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د.هيلني شابل وآخرين

ترجمة: د. نائل بازركان

إعـداد: د. سيد احلديدي وآخرين

حتـريــر: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د. شو ــ زين زاجن

ترجمة: د. عبد املنعم الباز وآخرين

مراجعة: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د. محمود باكير   و   د. محمد املساملة   

        د. محمد املميز     و   د. هيام الريس

تأليف: د.ت. يامادا وآخرين

ترجمة: د. حسني عبداحلميد وآخرين

تأليف: د. جيو بروكس وآخرين 

ترجمة: د. عبد احلميد عطية وآخرين

تأليف: د. ماري رودلف، د. مالكوم ليڤني

ترجمة: د. حامت موسى أبو ضيف وآخرين

تأليف: د.أ.د. تومسون، د.ر.إ. كوتون

ترجمة: د. حافظ والي

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

تأليف: د. محمد خالد املشعان

تأليف: د. روبرت موراي وآخرين

ترجمة: د. عماد أبو عسلي و  د. يوسف بركات

ـرين تأليف: د. كريسبيان سكولي وآخــ

ترجمة: د. صاحــب القطــــان

61 ــ أساسيات علم الوراثيات الطبية 

      سلسلة املناهج الطبية  )65(

62 ــ معجم مصطلحات أمراض النساء والتوليد 

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة  )66(

63 ــ أساسيات علم املناعة الطبية 

      سلسلة املناهج الطبية  )67(

64 ــ معجم مصطلحات الباثولوجيا واملختبرات

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة  )68(

65 ــ أطلس الهستولوجيا

      سلسلة األطالس الطبية  )69(

66 ــ أمراض جهاز التنفس 

      سلسلة املناهج الطبية  )70(

67 ــ أساسيات طب اجلهاز الهضمي )جزءان(

      سلسلة املناهج الطبية  )71(

68 ــ امليكروبيولوجيا الطبية )جزءان(

      سلسلة املناهج الطبية  )72(

69 ــ طب األطفال وصحة الطفل

       سلسلة املناهج الطبية )73(

70 ــ املوجز اإلرشادي عن الباثولوجيا )جزءان(

      سلسلة املناهج الطبية )74(

71 ــ طب العائلة

       سلسلة املناهج الطبية )75(

 72 ــ الطبيب، أخالق ومسؤولية

       سلسلة الكتب الطبية )76(

73 ــ هاربرز في الكيمياء احليوية )3 أجزاء(

      سلسلة املناهج الطبية )77(

74 ــ أطلس أمراض الفم

       سلسلة األطالس الطبية  )78(



تأليف: د. ديڤيد هاناي

ترجمة: د. حسن العوضي

تأليف: د. إيرول نورويتز

ترجمة: د. فرحان كوجان

تأليف: د. كريس كاالهان    و  د. باري برونر

ترجمة: د. أحمد أبو اليسر

تأليف: د.بن جرينشتاين   و   د.آدم جرينشتاين

ترجمة: د. يوسف بركات

ـرين تأليف: د.ڤ. هوفبراند وآخـ

ـرين  ترجمة: د. سعد الدين جاويش وآخـ

تأليف: د. بروس جيمس

ترجمة: د. سرى سبع العيش

تأليف: د. بيتر برود    و   د. أليسون تايلور

ترجمة: د. وائل صبح   و   د. إسالم أحمد حسن

تأليف: د. سانيش كاشاف

ترجمة: د. يوسف بركات

تأليف: د. ألفريد كوشيري وآخرين

ترجمة: د. بشير اجلراح وآخرين

تأليف: د. فيليب آرونسون

ترجمة: د. محمد حجازي

تأليف: د. ستيفن جليسبي و د. كاترين بامفورد

ترجمة: د. وائـل محمــد صبــح

تأليف: د. ميشيـل سنــــــاث

ترجمة: د. محمــود الناقــة

تأليف: فرنسيس جرينسبان    و    ديڤيد جاردنر

ـرين ـرم حنفي وآخـ ترجمة: د. أكـ

تأليف: د. إبرهارد باسرج وآخرين

ترجمة: د. وائل صبح وآخرين

ـرين تأليف: د. روجـر بــاركـر وآخـ

ترجمة: د. لطفي الشربيني

75 ــ املوجز اإلرشادي عن علم االجتماع الطبي

      سلسلة املناهج الطبية )79(

76ــ دليل املراجعة في أمراض النساء والتوليد

       سلسلة املناهج الطبية )80(

77ــ دليل املراجعة في أمراض الكلى

       سلسلة املناهج الطبية )81(

78ــ دليل املراجعة في الكيمياء احليوية

       سلسلة املناهج الطبية )82(

79ــ أساسيات علم الدمويات

       سلسلة املناهج الطبية )83(

80 ــ املوجز اإلرشادي عن طب العيون

      سلسلة املناهج الطبية )84(

81 ــ مبادئ نقص اخلصوبة

      سلسلة املناهج الطبية )85(

82 ــ دليل املراجعة في اجلهاز الهضمي

      سلسلة املناهج الطبية )86(

83 ــ اجلراحة اإلكلينيكية

      سلسلة املناهج الطبية )87(

84 ــ دليـل املراجعـة في اجلهاز القلبي الوعائي

       سلسلة املناهج الطبية )88(

85 ــ دليـل املراجعـة في املكروبيولوجيا

       سلسلة املناهج الطبية )89(

86 ــ مبــادئ طــب الرومــاتزم

      سلسلة املناهج الطبية )90(

87 ــ علم الغـدد الصماء األساسي واإلكلينيكي

      سلسلة املناهج الطبية  )91(

88 ــ أطلـس الوراثيـــــات

      سلسلة األطالس الطبية  )92(

89 ــ دليـل املراجعـة في العـلـوم العصـبيــة

       سلسلة املناهج الطبية )93(



إعداد: د. فتحي عبد املجيد وفــا

ـرين مراجعة: د. محمد فؤاد الذاكري وآخـ

تأليف: د. جينيفير بيت وآخـرين

ـرين ترجمة: د. نائل عبدالقادر وآخـ

ـرك     و    د. كاتي سيجنو تأليف: د. بيتـر بيـ

ترجمة: د. عبد املنعم الباز   و   أ. سميرة مرجان

تأليف: د. أحمــد راغــب

ـريــر: مركز تعريب العلوم الصحية حتـ

إعـــداد: د. عبـد الرزاق سـري السـباعي وآخرين

ـرين مراجعة: د. أحمــد ذيــاب وآخـ

إعـــداد: د. جـودث بيتـرس

تـرجمـة: د. طــه قمصاني     و    د. خالد مدني

تأليف: د. بيرس جراس       و     د. نيل بورلي

ترجمة: د. طالب احللبي

تأليف: د. روبرت جودمان  و  د. ستيفن ّسكوت

ترجمة: د. لطفي الشربيني  و  د. حنان طقش

تأليف: د. بيتر برود

ترجمة: د. وائل صبح وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: د. جـونثــان جليـادل

ترجمة: د.محمود الناقة و د. عبد الرزاق السباعي

تأليف: د. جوديث سوندهامير

ـرين ترجمة: د. أحمد فرج احلسانني وآخـ

تأليف: د.دنيس ويلسون

ترجمة: د. سيد احلديدي وآخرين

90 ــ معجم مصطلحات أمراض الفم واألسنان

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )94(

91 ــ اإلحصــاء الطبـي

       سلسلة املناهج الطبية )95(

92 ــ إعـاقـات التعلـم لدى األطفال

       سلسلة املناهج الطبية )96(

93 ــ السـرطـانـات النسـائيــة

      سلسلة املناهج الطبية )97(

94 ــ معجم مصطلحات جراحة العظام والتأهيل

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )98(

95 ــ التفاعالت الضائرة للغذاء

      سلسلـة املناهـج الطبيـة  )99(

96 ــ دليل املراجعة في اجلراحة

      سلسلة املناهج الطبية  )100( 

 97 ــ الطب النفسي عند األطفال

      سلسلة املناهج الطبية  )101(

 98 ــ مبادئ نقص اخلصوبة )ثنائي اللغة(

      سلسلة املناهج الطبية  )102(

 99 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)A اإلصــدار األول حرف(       

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )103(

100 ــ دليل املراجعة في التاريخ املرضي 

       والفحص اإلكلينيكي

       سلسلة املناهج الطبية  )104(

101 ــ األساسيات العامة ــ طب األطفال

       سلسلة املناهج الطبية )105(

102 ــ دليـل االختبــــارات املعمليـــــة

       والفحوصات التشخيصية

       سلسلة املناهج الطبية  )106(



حتـريـر: د. كيلي لي    و    چيف كولني

ترجمة: د. محمد براء اجلندي

تأليف: د. تشارلز جريفيث وآخرين

ترجمة: د. عبدالناصر كعدان وآخرين

حتـريـر: د. نورمان نوح 

ترجمة: د. عبدالرحمن لطفي عبدالرحمن

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبدالرحمن عبدالله العوضي

تأليف: د. جني ولكر وآخرين

ترجمة: د. سميرة ياقوت وآخرين 

تأليف: د. چون هـ ــ مارتن

ترجمة: د.حافظ والي وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: روبرت سوهامي ــ جيڤري توبياس

ترجمة: د. حسام خلف وآخرين

حترير: د. جيفري د.كلوسنر وآخرين

ترجمة: د. حسام خلف وآخرين

حترير: د. إلني م. سالڤني وآخرين

ترجمة: د. ضياء الدين اجلماس وآخرين

حترير: د. كليڤ ايڤانز وآخرين

ترجمة: د. جمال جودة وآخرين

حترير: د. جودي أورم وآخرين

ترجمة: د. حسناء حمدي وآخرين

ـرات العاملية والصحـة 103 ــ التغيـ

       سلسلة املناهج الطبية  )107(

104 ــ التعرض األولي

       الطب الباطني: طب املستشفيات

       سلسلة املناهج الطبية  )108(

105 ــ مكافحة األمراض السارية

        سلسلة املناهج الطبية  )109(

 106 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)B اإلصــدار األول حرف(       

)B( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

107 ــ علم النفس للممرضات ومهنيي

       الرعاية الصحية  

       سلسلة املناهج الطبية  )110(              

108 ــ التشريح العصبي)نص وأطلس(

         سلسلة األطالس الطبية العربية  )111( 

109 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)C اإلصــدار األول حرف(        

)C( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة        

110 ــ السرطان والتدبير العالجي 

        سلسلة املناهج الطبية  )112(

111 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية: 

       األمراض املنقولة جنسيًا

        سلسلة املناهج الطبية  )113(

112 ــ األمراض العدوائية .. قسم الطوارئ ــ

       التشخيص والتدبير العالجي

       سلسلة املناهج الطبية  )114(  

113 ــ أسس الرعاية الطارئة 

       سلسلة املناهج الطبية )115(  

114 ــ الصحة العامة للقرن احلادي والعشرين

       آفاق جديدة للسياسة واملشاركة واملمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )116(



حترير: د. ماري جو واجنر وآخرين

ترجمة: د. ناصر بوكلي حسن وآخرين

حترير: د. وليام هــ . ماركال وآخرين

ترجمة: د. جاكلني ولسن وآخرين

تأليف: د. مايكل فيسك   و   د. ألني برتون

ترجمة: د.أحمد راغب    و    د. هشام الوكيل

تأليف: د. جون إمبودن وآخرين

ترجمة: د. محمود الناقة وآخرين

حترير: د. باتريك ماكموهون

ترجمة: د. طالب احللبي   و  د. نائل بازركان

تأليف: د. ستيڤن بيكهام   و  د.ليز ميرابياو

ترجمة: د. لطفي عبد العزيز الشربيني وآخرين

حترير: د. كينت أولسون وآخرين

ترجمة: د. عادل نوفل وآخرين

حترير: د. مسعود محمدي

ترجمة: د. محمود باكير وآخرين

حترير: د. لورانس فريدمان  و د. أمييت كييفي

ترجمة: د. عبد الرزاق السباعي وآخرين

تأليف: د. ميشيل م. كلوتير

ترجمة: د. محمود باكير وآخرين

تأليف:  روبرت نورمان  و   ديڤيد لودويك

ترجمة: د. عماد أبو عسلي  و  د. رانيا توما

تأليف: د. مورديكاي بلوشتاين  وآخرين

ترجمة: د. نائل بازركان

حترير: د. جراهام سكامبلر

ترجمة: د. أحمد ديب دشاش

تأليف: د. جيفري ماكولف

ترجمة: د. سيد احلديدي وآخرين

115 ــ الدقيقة األخيرة ــ طب الطوارئ  

       سلسلة املناهج الطبية)117(  

116 ــ فهم الصحة العاملية

       سلسلة املناهج الطبية)118(  

117 ــ التدبير العالجي أللم السرطان

       سلسلة املناهج الطبية)119(  

118 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية ــ طب

       الروماتزم ــ سلسلة املناهج الطبية)120(  

119 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية ــ الطب الرياضي 

       سلسلة املناهج الطبية)121(  

120 ــ السياسة االجتماعية للممرضات

       واملهن املساعدة

      سلسلة املناهج الطبية )122( 

121 ــ التسمم وجرعة الدواء املفرطة

       سلسلة املناهج الطبية )123( 

122 ــ األرجية والربو      

       "التشخيص العملي والتدبير العالجي"

       سلسلة املناهج الطبية )124( 

123 ــ دليل أمراض الكبد

       سلسلة املناهج الطبية )125( 

124 ــ الفيزيولوجيا التنفسية

       سلسلة املناهج الطبية )126(  

125 ــ البيولوجيا اخللوية الطبية

       سلسلة املناهج الطبية )127(

126 ــ الفيزيولوجيا اخللوية

       سلسلة املناهج الطبية )128( 

127 ــ تطبيقات علم االجتماع الطبي

        سلسلة املناهج الطبية )129( 

128 ــ طب نقل الدم

       سلسلة املناهج الطبية )130( 



تأليف: د.بروس كوبن  وآخرين

ترجمة: د. محمد بركات

تأليف: د. ديڤيد هيرنادون 

ترجمة: د. حسام الدين خلف وآخرين

حترير: د. كيرين ولش     و    د. روث بودن

ترجمة: د. تيسير العاصي

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

حترير: د. جاي كايستون وآخرين

ترجمة: د.عادل نوفل وآخرين

 حترير: د. جون فورسيث

ترجمة:د. عبد الرزاق السباعي                              

د. أحمد طالب احللبي 

تأليف: د. محمد عصام الشيخ

تأليف: د. جون بوكر و مايكل فايڤر

ترجمة:د. أشرف رمسيس وآخرين                  

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: د. ميشيل ميلودوت

ترجمة: د. ُسرى سبع العيش

     و  د. جمال إبراهيم املرجان

تأليف: د. باربرا ــ ف. ويللر  

ترجمة: د. طالب احللبي وآخرين 

129 ــ الفيزيولوجيا الكلوية

       سلسلة املناهج الطبية )131(

130 ــ الرعاية الشاملة للحروق

       سلسلة املناهج الطبية )132(

131 ــ سالمة املريض ــ بحوث املمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )133(

132 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )D اإلصدار األول حرف(       

 )D( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة      

133 ــ طب السفر 

        سلسلة املناهج الطبية )134( 

134 ــ زرع األعضاء 

       دليل للممارسة اجلراحية التخصصية

       سلسلة املناهج الطبية )135( 

135 ــ إصابات األسلحة النارية في الطب الشرعي  

        سلسلة املناهج الطبية )136(

136 ــ "ليڤني وأونيل" القدم السكري

        سلسلة املناهج الطبية )137( 

137 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)E اإلصدار األول حرف(       

 )E( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

138 ــ معجم تصحيح البصر وعلوم اإلبصار

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة)138( 

139 ــ معجم "بيلير" 

       للممرضني واملمرضات والعاملني

       في مجال الرعايــة الصحيـــة

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )139( 



تأليف: د. روبرت ستيكجولد و ماثوي والكر

ترجمة: د. عبير محمد عدس

   و    د. نيرمني سمير شنودة

تأليف: د. هيو مكجافوك 

ترجمة: د. دينا محمد صبري

حترير: أجنيال ساوثال وكالريسا مارتن

ترجمة: د. خالد املدني وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

حترير: إبراهام رودنيك وديفيد روي

ترجمة: د. محمد صبري سليط

تأليف: راجا بانداراناياكي

ترجمة: د. جاكلني ولسن

تأليف: جانيتا بنسيوال

ترجمة: د. محمد جابر صدقي

حترير: بيتر ومييس جورمان

ترجمة: د. هشام الوكيل

تأليف: جون واتيس و ستيفن كوران

ترجمة: د. طارق حمزه عبد الرؤوف

140 ــ علم أعصاب النوم

       سلسلة املناهج الطبية )140(

141 ــ كيف يعمل الدواء

   "علم األدوية األساسي ملهنيي الرعاية الصحية" 

    سلسلة املناهج الطبية )141(

142 ــ مشكالت التغذية لدى األطفال

       "دليل عملي"

      سلسلة املناهج الطبية )142(

143 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)F اإلصدار األول حرف(       

 )F( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

144 ــ املرض العقلـي اخلطيــر ــ

       األساليب املتمركزة على الشخص 

       سلسلة املناهج الطبية )143(  

145 ــ املنهج الطبي املتكامل

       سلسلة املناهج الطبية )144(

146 ــ فقد احلمل

ـره        "الدليل إلــى ما ميكــن أن يوفــ

       كل من الطب املكمل والبديل"

       سلسلة املناهج الطبية )145(

147 ــ األلم واملعاناة واملداواة

      "االستبصار والفهم"

       سلسلة املناهج الطبية )146(

148 ــ املمارسة اإلدارية والقيادة لألطباء

       سلسلة املناهج الطبية )147(



تأليف: كولبي كريغ إيفانز و ويتني هاي

ترجمة: د. تيسير كايد العاصي

تأليف: د. أرنست هارمتان

ترجمة: د. تيسير كايد العاصي

تأليف: د. محمد جابر صدقي

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: جوناثان فلنت     و     رالف غرينسبان

         و  كينيــث كنـدلـــر

ترجمة: د. علي عبد العزيز النفيلي

ـراء عبد السالم بشـر    و    د. إسـ

حترير: بول لينسلي  و  روزلني كني   و سارة أوين

ترجمة: د. أشرف إبراهيم سليم

حترير: لورنا جينيس   و  فيرجينيا وايزمان

ترجمة: د. سارة سيد احلارتي وآخرين

حترير: جان ريد  و شارلوت كالرك و آن ماكفارلني

ترجمة: د. تيسـير كايــد عاصي

   و    د. محمود علي الزغبي

حترير: كارين باج    و  أيدين مكيني

ترجمة: د. عبــد املنعــم محمــد عطــوه 

    و   د. عماد حسان الصادق

149 ــ األمراض اجللدية لدى املسنني

       سلسلة األطالس الطبية العربية )148(

150 ــ طبيعة ووظائف األحالم

       سلسلة املناهج الطبية )149(

151 ــ تاريخ الطب العربي

       سلسلة املناهج الطبية )150(

152 ــ عوائد املعرفة والصحة العامة

       سلسلة املناهج الطبية )151(

153 ــ اإلنسان واستدامة البيئة

       سلسلة املناهج الطبية )152(

154 ــ كيف تؤثر اجلينات على السلوك

       سلسلة املناهج الطبية )153(                  

155 ــ التمريض للصحة العامة

       التعزيز واملبادئ واملمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )154(

156 ــ مدخل إلى االقتصاد الصحي 

       سلسلة املناهج الطبية )155(

157 ــ متريض كبار السن

       سلسلة املناهج الطبية )156(

158 ــ متريض احلاالت احلادة للبالغني

       كتاب حاالت مرضية

       سلسلة املناهج الطبية )157(



حترير: جوسيب فيجويراس  و  مارتن ماكي

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي  وآخرين 

تأليف:  غاري موريس    و    جاك موريس

ترجمة: د. عبير محمد عدس

تأليف:  جوليا بوكرويد

ترجمة: د. إيهاب عبد الغني عبد الله

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف:  آن روجرز و ديڤيد پلجرمي

ترجمة: د. تيـسير عاصـي   و   د. محمد صدقي

   و    د. سعد شبير

تأليف:  آن جرينيار

ترجمة: د. تيسير كايــد عاصي

 إعداد: مجموعة من األطباء واملختصني

تأليف: إيان بايلور و فيونا مشعام  و هيوج أشير

ترجمة: د. دينا محمد صبري

حترير: آمندا بالبر

ترجمة: د. صالح أحمد ليري

   و    د.أشرف إبراهيم سليم

تأليف: ديد مولر

ترجمة: د. حسام عبد الفتاح صديق

159 ــ النظم الصحية والصحة والثروة

       والرفاهية االجتماعية

      "تقييم احلالة لالستثمار في النظم الصحية"  

       سلسلة املناهج الطبية )158(

160 ــ الدليل العملي لرعاية مريض اخلرف

        سلسلة املناهج الطبية )159(

161 ــ تعّرف على ما تأكل

       كيف تتناول الطعام دون قلق؟

       سلسلة املناهج الطبية )160(

162 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )G اإلصدار األول حرف(       

)G( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

163 ــ العلة والصحة النفسية في علم االجتماع

        سلسلة املناهج الطبية )161(

164 ــ تعايش صغار السن مع السرطان

      مقتضيات للسياسة واملمارسة

      سلسلة املناهج الطبية )162(

165 ــ مقاالت في قضـايا الصحـــة والبيئــة

      سلسلة املناهج الطبية ) 163(

166 ــ اخلدمة االجتماعية وتعاطي املخدرات

       سلسلة املناهج الطبية )164(

167 ــ أسس املمارسة الطبية املساندة

        رؤية نظرية

        سلسلة املناهج الطبية )165(

168 ــ  الصحة البيئية

        سلسلة املناهج الطبية )166(



تأليف: د. إميان مطر الشمري 

    و    د. جيهان مطر الشمري

تأليف: د. محمد جابر صدقي

تأليف: بارميندر سينج  و  كاثرين سوالز

محرر السلسلة: جون ريس

ترجمة: د. محمد جابر صدقي

تأليف: سارة ماك  ويليامز

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: ماري كوملان     و    كريستوفر جيلبرج

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. أمينة محمد أحمد األنصاري

تأليف: ميشيل بتريدس

ترجمة: د. محمد إسماعيل غريب إسماعيل

حترير: كيلي برونيل  و مارك جولد

ترجمة: د. سالم محمد أبو شعبان

    و   د. هبه حمود البالول

حترير: نيكوالس چونسون

ترجمة: د. أحمد محمد شوقي أبو القمصان

169 ــ الطب النووي

        سلسلة املناهج الطبية )167(

170 ــ الطب التكميلي والبديل

       سلسلة املناهج الطبية )168(

171 ــ 100 حالة في جراحة وتقومي

       العظام وطب الروماتزم

       سلسلة املناهج الطبية )169(

172 ــ التشريح الشعاعي العملي

       سلسلة املناهج الطبية )170(

173 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )H اإلصدار األول حرف(       

)H( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

174 ــ  التوحد

        سلسلة املناهج الطبية )171(

175 ــ  الطب التلطيفي

        سلسلة املناهج الطبية )172(

176 ــ  التشريح العصبي ملناطق

        اللغة بالدماغ البشري

       سلسلة األطالس الطبية )173(

177 ــ  الطعام واإلدمان ـــ دليل شامل

        سلسلة املناهج الطبية )174(

178 ــ  دور احليوانات في ظهور

        األمراض الڤيروسية

        سلسلة املناهج الطبية )175(



حترير: ديفيد بورسوك  وآخرين

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

    و   د. إيهاب عبد الغني عبد الله

تأليف: روبرت كنج     و    باميال موليجان

    و      ويليام ستانسفيلد

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

    و    د. شيرين جابر محمد

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. جاكلني ولسن متى

تأليف: جوس إجرمونت

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. جني آلتي  و   د. إدوارد هوي

ترجمة: د. جيالن مصطفى أحمد شنب

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف:  د. يعقوب أحمد الشراح

179 ــ  شقيقة الدماغ " الوظيفة والبنية

        التصويرية"

        سلسلة املناهج الطبية )176(

180 ــ  معجم الوراثيات

        سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )177(

181 ــ  األمراض الڤيروسية

        سلسلة املناهج الطبية )178(

182 ــ  الوعي باستثمار املعرفة وتنميتها

         سلسلة املناهج الطبية )179(

183 ــ إدارة املستشفيات

        سلسلة املناهج الطبية )180(

184 ــ  الضوضاء والدماغ 

ة البالغني والتطور النمائي فيَّ         تكيُّ

        املعتمد على اخلبرة

       سلسلة املناهج الطبية )181(

185 ــ املمارسة العملية للفحص بفائق الصوت

              دليل مصور

       سلسلة املناهج الطبية )182(

186 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )I اإلصدار األول حرف(       

)I( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

187 ــ  كيف متوت املدرسة ؟

       سلسلة املناهج الطبية )183(



188 ــ التعامل مع النصوص واملصطلحات

       الطبية والصحية )دليل مترجم(

       سلسلة املناهج الطبية )184(

189 ــ  منع عداوى املستشفيات

        مشكالت حقيقية وحلول واقعية

        سلسلة املناهج الطبية )185(

190 ــ سرطانة اخلاليا الكلوية

        سلسلة املناهج الطبية )186(

191 ــ  االنــتـــــحــــــــــــار

        املوت غير احلتمي

        سلسلة املناهج الطبية )187(

192 ــ  ما اخلطأ في مرارتي ؟

        فهم استئصال املرارة بتنظير البطن 

       سلسلة املناهج الطبية )188(

193 ــ  عمل واستخدام األضداد

            دليل عملي 

       سلسلة املناهج الطبية )189(

194 ــ  التخطيط الصحي

       سلسلة املناهج الطبية )190(

195 ــ  رعاية احملتضرين

       سلسلة املناهج الطبية )191(

196 ــ  مدخل إلى علم املصطلح الطبي

       سلسلة املناهج الطبية )192(

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: ساجناي سانت     و   سارة كرين

         و  روبرت ستوك

ترجمة: د. عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن 

حترير: نيزار تانير

ترجمة: د. عبير محمد عدس

حترير: دانوتا واسرمان

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: وي ــ لياجن لو     و    كونراد أوجن

         نتالي جنوي       و    سنج شاجن جنوي

ترجمة: د. محمود حافظ الناقة

حترير: جاري هوارد  و    ماثيو كاسر

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. قاسم طه الساره

حترير: جوديث بايس  

محرر السلسلة : بيتي فيريل

ترجمة: د. عبير محمد عدس

تأليف: د. قاسم طه الساره



197 ــ  أفضل 300 إجابة منفردة

         في الطب اإلكلينيكي

        سلسلة املناهج الطبية )193(

198 ــ  النساء واملرض القلبي الوعائي

معاجلة الفوارق فـي تقدمي الرعاية

        سلسلة املناهج الطبية )194(

199 ــ  التــوعيــة الصــحيــة

         دليل العاملني في مجال الرعاية الصحية

        سلسلة املناهج الطبية )195(

تأليف: جيمس ديفيز  و   جورج كولينز         

         و   أوسكار سويفت

حترير: هـيـــو بــيــنـــون  

ترجمة: د. قاسم طه الساره

     و  د. عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن

      و د. بدر محمد املراد

تـأليـف: كيفـني كامـبـل

ترجمة: د. عهد عمر عرفه

تـأليـف: د. أميمة كامل السالموني
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