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دور العلم ف تقيق الوعي الصحي
إعداد
د .عبداللك بن عبدالعزيز الشلهوب

أهية العلم ف الال الصحي:
يعد السهام ف زرع الوعي الصحي لدى الناس من الوضوعات الهمة ،فالصحة أحد أهم
أولويات الناس لسيما مع ارتفاع مستوى الوعي الصحي لدى الفراد ،حيث يشكل الوعي
الصحي لدى الفراد حجر الساس ف أناط سلوكياتم اليومية الت لا أثر كبي ف حالتهم الصحية
بشكل عام ،وتعتب وسائل العلم الصدر الرئيسي للمعلومات وتؤدي دورا كبيا ومهما ف بناء
الفرد وتكوينه العرف والوجدان والسلوكي ،من خلل عملها على زيادة رصيده من العلومات
والبات الت تنسج مواقفه وآرائه وسلوكياته ،ومن خلل اعتماده عليها ،فوسائل العلم أضحت
أداة مؤثرة ف استحداث وتغيي السلوكيات والمارسات ،فمضامينه أصبحت مرتبة للفكار واصفة
للمعايي ناقلة للحياة ،1وأضحت هذه الوسائل قوة كبية من خلل إحكام سيطرتا على مصادر
العلومات الت يعتمد عليها أفراد التمع ونبته ومموعاته ومنظماته ف اتاذ الراء والقرارات
وتقيق الهداف ،ولجل ذلك يسعى الفراد على إقامة علقة اعتماد على وسائل العلم لتحقيق
ثلثة أهداف هي:
•

الفهم مثل:معرفة الذات من خلل التعلم والصول على البات ،والفهم

الجتماعي من خلل معرفة أشياء عن العال أو الماعة وتفسيها.
•

التوجيه:ويشتمل على توجيه العمل مثل ماذا تقرر أن تشتري وكيف تتفظ

برشاقتك ،وتوجيه تفاعلي مثل الصول على دللت عن كيفية التعامل مع موقف جديد
أو صعب.
•

التسلية :وتشتمل على التسلية النعزلة مثل الراحة والسترخاء ،والتسلية الجتماعية

مثل الذهاب إل السينما أو مشاهدة التلفزيون مع السرة.
ورغم ذلك تؤكد الدراسات العلمية على عدم البالغة ف أهية وسائل العلم على
إطلقها ،فهي ليست الوسيلة الوحيدة لتحقيق أو بلوغ تلك الهداف فالفراد يتصلون ف ناية
المر بشبكات داخلية واسعة من الصدقاء والسرة وبنظم تربوية وسياسية تساعد هؤلء الفراد
أيضا على بلوغ أهدافهم .2ولكن قوة وسائل العلم هي ف السيطرة على مصادر معلومات معينة
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تلزم الفراد لبلوغ أهدافهم الشخصية ،إضافة إل أنه كلما زاد التمع تعقيدا زادت احتياجات
الفراد لصادر معلومات وسائل العلم.
مفهوم الوعي الصحي:
الوعي الصحي هو جلة من التصورات والعتقدات والرؤى الت تعي النسان ف حياته
وتدد سلوكه ،ويقصد به هنا إلام الناس بالعلومات والقائق الصحية وإحساسهم بالسئولية نو
صحتهم وصحة غيهم  ,وف هذا الطار يعتب الوعي الصحي هو المارسة عن قصد نتيجة الفهم
والقناع 0
مكونات الوعي الصحي:
من أهم مكونات الوعي الصحي هو مموعة العارف والعتقدات الت يكونا الفراد عن
المور والقضايا والشكلت الصحية والمراض ،وكما ف الشكلت الصحية الزمنة كالتدخي
والدمان والصابة بالمراض النسية والسمنة فإن مكافحة ذلك تعتمد على تغيي أناط حياة
وعادات الفراد السلوكية ف مالت مددة ،وحجر الساس ف هذا التغيي هو العرفة ،والت تعن
العرفة الولية بالعوامل والسببات الت تؤدي إل هذه الشكلة الصحية.3
والعرفة الصحية الت نعنيها هنا مموعة العلومات والبات والدركات التراكمية الت
ل مهما ف
يصل عليها النسان من الصادر الوثوقة حول القائق والراء الصحية والت تشكل عام ً
الوقاية من الرض ورافدا من روافد تسي الصحة وترقيتها.
أهية الوعي الصحية:
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 -1تكي الفراد من التمتع بنظرة علمية صحيحة تساعده ف تفسي الظواهر
الصحية ،وتعله قادرا على البحث عن أسباب المراض وعللها با يكنه من
تنبها والوقاية منها.
 -2أنا رصيد معرف يفيد منه النسان من خلل توظيفه لا وقت الاجة له ف
اتاذ قرارات صحية صائبة إزاء ما يعترضه ويواجهه من مشكلت صحية.
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 -3خلق روح العتزاز والتقدير والثقة بالعلم كوسيلة من وسائل الي وبالعلماء
التخصصي ف الصحة.
 -4أنه تولد لدى الفرد الرغبة ف الستطلع وتغرس فيه حب اكتشاف الزيد
منها كونا نشاط غي جامد يتسم بالتطور التسارع.
مصادر العرفة الصحية:
ل عن مصادر أخرى غي الشخص نفسه
 -1التلقي وهو وصول العرفة إل النسان نق ً
منقولة من مصادر أخرى.
 -2اللحظة وهي العرفة الت يتوصل إليها النسان من الواقع مباشرة بواسه المس.
 -3التجربة وهي الت تأت من خلل التجارب الرضية الت ير با النسان أو غيه
وتصب ف مزونه العرف فيوظفها للتعرف على المراض الستقبلية من خلل العراض
الرضية السابقة.
وتشكل وسائل العلم )تلفزيون صحف إنترنت إذاعة( بالضافة إل التصال الشخصي
)الطباء الصيادلة السرة الصدقاء( أهم الصادر العرفة الصحية وتلعب دورا مهما ف تقيق
الوعي الصحي ،ولهية ذلك اهتمت الدراسات العلمية ف الغرب بالبحث عن الدوار الت
تقوم با وسائل العلم ف تقيق الوعي الصحي حيث قام سنايدر ) (2007وتوصل سنايدر )
 (2007ف دراسته عن الملت الصحية العتمدة على وسائل العلم أن هذه الملت ل
تقل فاعلية برامج التدخل الوقائي العتمدة على الدرسة ،وأنا تكون أكثر ناحا عندما تصل إل
أكب شرية من المهور الستهدف وعندما تسوق سلوكا جديدا وعندما يصحبها إجراءات
رادعة وعندما تنشر معلومات جديدة ،وأوضحت الدراسة أيضا ناح الملة المريكية لتشجيع
الشباب على مارسة النشاط البدن ف تقيق بعض أهدافها حيث أن الدراسات التقويية وجدت
ازدياد ف هذا النشاط ف السنة الول بعد انطلق الملة.
كما قام دوتان بيجان بدراسة العلقة بي الصادر العلمية والوعي الصحي عن البدانة
ومشكلتا والتغذية ومشكلتا والنشاط البدن ومشكلته وذلك من خلل ثلث دراسات )
2004أ2004 ،ب ،و  (2006ففي الدراسة الول ) (2004والعنونة بالصادر الساسية
للمعلومات الصجية  ،توصل الباحث إل أن الوسائل العلمية النشطة مثل التصال الشخصي
وقراءة الصحف واللت والكتب وتصفح النترنت تشك لصادر أساسية للمعارف الصحية
4

للجماهي الواعية صحيا  ،وهذه الماهي تتكون من أفراد لديهم توجه للمعلومات الصحية
ويتميزون بتبن معتقدات صحية قوية ولديهم التزام بالنشطة الصحية ،أما الصادر السلبية مثل
التلفزيون والراديو فتشكل مصادر أساسية للمعلومات الصحية للفراد غي الواعي صحيا.
أما الدراسة الثانية )2004ب( والعنونة بـ الوصول للطاعمي غي الصحيي ،فتوصل فيها
إل أن الطاعمي الصحيي يتلفون عن الطاعمي غي الصحيي ف استخداماتم لوسائل العلم
ففي الوقت الذي وجد فيه الباحث أن الخبار التلفزيونية هي أكثر الوسائل فاعلية ف الوصول
للطاعمي الصحيي فإن البامج الرياضية التلفزيونية والواقع الترفيهية على النترنت هي أكثر
الوسائل استهدافا عن الطاعمي غي الصحيي المر الذي يعن أننا إذا أردنا الوصول إل
الشرائح الماهيية الت تتغذى بشكل غي صحي فعلينا أن نستخدم البامج الرياضية التلفزيونية
والواقع الترفيهية على النترنت.
أما الدراسة الثالثة للباحث ) (2006والعنونة بـ التنبئات التصالية بتناول الفواكه
والضار فوجد الباحث أن أكل الفواكه والضار يرتبط بقراءة الواد الطبوعة العلوماتية
ومشاهدة الواد التلفزيونية العلوماتية  ،أما مشاهدة مواد التسلية كالرياضة والكوميديا فترتبط
ارتباطا سلبيا بأكل الفواكه والضار.5
ومن خلل نتائج هذه الدراسات تقوم الهات السؤولة عن العلم الصحي ببناء وتصميم
حلتا العلمية بيث تتمكن من معرفة نوع الرسالة والوسيلة والمهور الستهدف وطبيعته
وأنسب الوسائل له  ،وبالتال تويل دور وسائل العلم ف الال الصحي من دور الناقل
للحبار الصحية إل دور مشارك ف التمع لسيما وأن الدراسات تؤكد أن العال يشهد و
ل عن المراض
سيشهد خلل السنوات القادمة ارتفاعا كبيا ف احتياجات الرعاية الصحية فض ً
الناتة عن رغد العيش مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والشرايي ،بالضافة إل
السرطان ,والمراض الخرى الت تظهر مع تقدم التقنية ،وأخرى ليس لا علج ,ستؤّدي إل
ارتفاع الطلب بشكل كبي على خدمات الرعاية الصحية وهذا بدوره سيؤدي إل سوق ضخم
ف الال الصحي.
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