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يعــرف االتصــال الصحــي أبنــه تلــك اجلهــود واألنشــطة االتصاليــة الــي تســتهدف 
نشــر املعلومــات الصحيــة ، وتطويــر املعرفــة بشــأن قضــااي الصحــة العامــة ، والتوعيــة 
ابلســلوكيات الصحيــة الســليمة الواجــب اتباعهــا للحفــاظ علــى صحــة اجملتمــع وأفــراده 
واالقنــاع بتبنيهــا وااللتــزام هبــا. وتــرز أمهيــة الــدور الــذي يقــوم بــه االتصــال الصحــي خــال 
فــرات األزمــات الصحيــة واملخاطــر الــي يتعــرض هلــا االنســان بســبب انتشــار  أمــراض 
خطــرة ، كمــا حــدث عــام 2020 حيــث أنتشــر  الفــروس املعــرف ابســم 
كــوروان مســبباً ملــرض كوفيــد-19 . ويهــدف هــذا املقــال إىل الكشــف عــن 

مفهــوم اتصــال املخاطــر والتعــرف علــى خصائصــه وطبيعتــه. 
واالتصــال الصحــي  كمــا عرفتــه منظمــة الصحــة العامليــة يعــد  اســراتيجية 
اتصاليــة هتــدف إىل إخبــار األفــراد ابلقضــااي الصحيــة اهلامــة والعمــل علــى 
اولوايهتــم. ) int.who.www(  أن االتصــال الصحــي  إدراجهــا ىف 
يشــتمل علــى مــا يتــم تقدميــه مــن معلومــات وارشــادات لألفــراد واجملتماعــات 
عر اســراتيجيات اتصالية تعمل على التأثر يف قرارات اجلمهور املســتهدف 
وقــرارات اجملتمــع مــن أجــل تبــي ســلوكيات صحيــة ســليمة. ويعمــل أيضــاً علــى 
مواجهــة انتشــار  األمــراض عــر التحذيــر والتوعيــة املســتمرين بغــرض محايــة 
 .)Glueckauf & Lustria ,2009 ; Bulunmaz,2019) .األفــراد

االتصال الصحي في وقت الخطر
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نتيجــة لذلــك فــإن االتصــال الصحــي  ال يرتبــط فقــط ابجلوانــب الصحيــة ، لكنــه أيضــاً 
يرتبــط بطبيعــة اجملتمــع وثقافتــه وعــادات أفــراده ومنــط حياهتــم وســلوكياهتم اليوميــة .  فهــو 
اتصــال يعتمــد علــى عــرض املمارســات الصحيــة الســليمة وتعليــم أفــراد اجملتمــع كيفيــة 
اتباعهــا ، لذلــك يقــاس جناحــه بقدرتــه علــى حتقيــق ذلــك. إن االتصــال الصحــي الفعــال 
يعتمــد يف بدايــة ختطيطــه علــى التعــرف علــى احلاجــات الصحيــة للمجتمــع ، واألخطــار 
الــي ميكــن أن يتعــرض هلــا ، واملمارســات الــي جيــب العمــل علــى تغيرهــا ، حــى ميكــن 
هــذه  تلبيــه  حنــو   بصــورة موجهــه  الصحيــة  االتصاليــة  األنشــطة  أو  احلمــات  ختطيــط 

احلاجــات. 
)Smith, Tang, and Nutbeam, 2006 ; Mahmud et al,2013; 

Sentell et al.2013).
لقــد حــددت  منظمــة الصحــة العامليــة أربعــة مداخــل ميكــن لاتصــال الصحــي املســامهة 
ىف حتقيقهــا عــر الرويــج لإلجــراءات الصحيــة املطلوبــة مــن األفــراد واجملتمعــات ، و حتديــد 

هــذه املداخــل فيمــا يلــي: 
التوجــة حنــو اجملتمــع : حيــث يتــم اعــام اجملتمــع وهتيئتــه مــن خــال تعريفــه ابلقضيــا 

اتباعهــا. املطلــوب  الصحيــة  ابلســلوكيات  واحاطتــه  الصحيــة 
االعتمــاد علــى اجملتمــع: حيــث يتــم اشــراك أفــراد اجملتمــع ومؤسســاته مــن خــال املشــورة 

واالخنــرط يف الرامــج واخلدمــات.
االدارة اجملتمعيــة: حيــث يتــم التعــاون مــع املســئولني يف اجملتمــع لتوضيــح األولــوايت 

واشــراك األفــراد يف عمليــات اختــاذ القــرار.
مســئولية اجملتمــع: حيــث يســتطيع اجملتمــع وأفــراده أن يتخــذوا الســلوكيات املتوافقــة مــع 

االجــراءات الصحيــة املطلوبــة وفــق األولــوايت احملــددة.
  )World Health Organization, 2020) .
وميكــن فيمــا يلــي حتديــد عــددًا مــن اخلصائــص الــي متيــز االتصــال الصحــي  ىف 

وقــت اخلطــر :  
• ميثــل االتصــال الصحــي يف أوقــات اخلطــر أمهيــة كبــرة ، وهــي أوقــات تنتــج عــن انتشــار 	

أمــراض معينــة خطــرة تــودى حبيــاة النــاس ، أو تنتــج عــن تداعيــات صحيــة لكــوارث 
طبيعيــة أو عمليــات ارهابيــة . ففــي هــذه األوقــات ينتشــر عــدم اليقــني والغمــوض وبصعــب 
التنبــؤ ابلقــادم  وحيتــاج اجملتمــع إىل املعلومــات الصحيحــة الــي تقــدم هلــم مــا حيافــظ علــى 

  )Avery,2010 ; Liu, Fraustino,صحتهــم وحياهتــم الــي تتعــرض للخطــر
.& Jin,2016; Kyungeun,J., Park, N., & Jang, K.,2018( 



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

6 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

• وتعريفــه 	  ، اجلمهــور  إىل  احلقائــق  بنقــل  الصحــي  االتصــال  جمــال  الرســالة يف  هتتــم 
ابألعمــال والســلوكيات املطلــوب منــه اتباعهــا أو اجتناهبــا، وحيــرص القائــم ابالتصــال يف 
رســالته علــى مراعــاة مشــاعر اجلمهــور وحالتــه النفســية الــي قــد تتوتــر خاصــة يف أوقــات 
اخلطــر والطــوارىء الصحيــة ، واالجابــة عــن تســاؤالته املتعــددة والــي تتزايــد مــع تزايــد 
الغموض احمليط ابملوقف. وجيب أن يعكس احملتوى املقدم إىل اجلمهور العاقة التعاونية 
أو التشــاركية املطلوبــة بــني اجلهــات الرمسيــة املعنيــة ابلشــأن الصحــي وبــني اجلمهــور ، وأن 
يقــدم ويفســر بصــورة واضحــة التصرحيــات املنســوبة إىل املســئولني منعــاً لتفســرها بصــورة 
)Altabbaa, Kaba, & Beran, 2019( .خاطئــة أو اســتغاها لنشــر الشــائعات

• يعمــل االتصــال الصحــي علــى التأثــر يف ادارك اجلمهــور للقضــااي واملخاطــر الصحيــة 	
وإجــراءات اجلهــات الصحيــة بشــأهنا، واقناعــه ابالســتجابة وتنفيــذ ســلوكيات حمــددة ، 
ويركــز هنــا علــى أمريــن اساســيني ، األول ، يرتبــط بتوضيــح اخلطــر الصحــي كطبيعــة املــرض 
واعراضــه مث كيفيــة الوقايــة أو العــاج منــه ، واثنيــاً ، الركيــز علــى التأثــرات االقتصاديــة 

)Sabat,et al,2020( .واجملتمعيــة للمــرض علــى األفــراد وعلــى حياهتــم اليوميــة
• يتــم توظيــف املنصــات الرقميــة احلديثــة بصــورة فعالــة ىف جمــال االتصــال  الصحــي ملــا 	

تتســم بــه مــن ســرعة ىف الوصــول للفئــات املعنيــة وقــدرة علــى ااتحــة الفرصــة لرصــد التفاعــل 
املرتبــط ابلقضــااي الصحيــة واملشــاكل واالجــراءات املرتبطــة هبــا.  فهــذه الوســائل ميكــن 
اســتخدامها لتحقيــق عــدد مــن املهــام منهــا : ارســال الرســائل الفوريــة التحذيريــة للجمهــور 
، طبيعــة اســتجابة جلمهــور  للرســائل والتوجيهــات الصحيــة ، تنفيــذ احلمــات االتصاليــة 
املعرفية واالرشــادية ، التصدي لألخبار املغلوطة والشــائعات خاصة الي يكثر  انتشــارها 
 )2019,Huo,et al ;2018, et al.الصحيــة املخاطــر والطــوارىء  أوقــات  ىف 
Eckert(. لقــد ســاعدت املواقــع اإللكرونيــة واملنصــات الرقميــة احلديثــة  للجهــات 
الصحيــة علــى ســرعة نشــر املعلومــات الصحيــة وتبادهلــا عــر أدوات متعــددة تعتمــد علــى 
احملتــوى النصــي واملرئــي والتفاعلــي ، وهــو مــا يعــد عامــا جــاذابً للمســتخدمني الســتخدام 

هــذه املنصــات وفهــم حمتواهــا واالعتمــاد عليهــا. 
.)Nquyen, Bol, and King,2020( .

ويعتمد االتصال الصحي على مبادىء هامة تناولتها العديد من الدراسات منذ 
انتشار وابء سارس عام 2003 ابلصني و ايبوال عام 2014 بغرب افريقيا ، وازدادت 
أمهيتها مع ظهور وانشار جائحة كوروان ) مرض كوفيد-19( عام 2020، وتتضمن 

تلك املبادىء ما يلي:  
• الشــفافية يف عــرض  الوقائــع واحلقائــق أمــام اجلمهــور ، ففــي أوقــات اخلطــر متثــل 	
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مصارحــة اجلمهــور ابألحــداث والتداعيــات أمــر هــام يســاعد علــى إدارك  حقيقــة اخلطــر 
واالســتعداد لــه ، ويقلــل مــن احتمــال انتشــار الشــائعات. 

• الوضــوح يف تنــاول األخبــار وعــرض التقاريــر ، ويرتبــط ذلــك بوضــوح اللغــة املســتخدمة 	
واملصطلحــات املتداولــة ، وكذلــك وضــوح التعليمــات واالجــراءات املطلــوب مــن اجلمهــور 

اختاذهــا ، وعــرض القــرارات املطلــوب اتباعهــا.
• الدقة يف نشــر األرقام واالحصاءات والتواريخ ، ويعتمد ذلك اعتماد مصادر موثوقة 	

ىف احلصــول علــى اخلــر أو املعلومــة، واملراجعــة الدقيقــة ألي معلومــة قبــل نشــرها ســواء عــر 
املؤسســات الصحيــة الرمسيــة أو وســائل اإلعــام ، وهــو مــا يفســر أيضــاً اعتمــاد األخبــار 

واملــواد االعاميــة الصحيــة علــى الرســوم املعلوماتيــة.
•  ضغــط الوقــت ، ففــي ظــل حــاالت انتشــار األوبئــة ميثــل الوقــت عامــًا ضاغطــاً علــى 	

متخــذي القــرار وعلــى اجملتمــع ، لذلــك جيــب علــى مســئويل االتصــال مراعــاة ذلــك مــن 
خــال نشــر املعلومــات واالرشــادات املطلوبــة يف وقــت مائــم وبســرعة ، مــع مراعــاة عــدم 
الوقــوع يف أخطــاء التســرع الــي ميكــن أن متثــل مشــكات مهنيــة للجهــات احلكوميــة أو 

وســائل اإلعــام.
• التعاطــف مــع اجملتمــع ، فمــع أمهيــة الرســائل االتصاليــة املباشــرة ، الدقيقــة واملوضوعيــة 	

والــي ميكــن أن تكــون صادمــة أحيــاأنً للمجتمــع ، جيــب علــى  مســئويل االتصــال ووســائل 
االعام نشــر رســائل الطمأنة للجمهور ، والتأكيد على تصرحيات املســئولني ذات األثر 
االجيــايب ، حيــث أن ذلــك يســاهم يف متاســك أفــراد اجملتمــع ، وتطلعهــم إىل اخلــروج مــن 

)Rudd & Baur,2020; Rajkhowa, 2020; Abraham,2020(.األزمة
وهنــاك جمموعــة مــن النمــاذج الــي تفســر دور االتصــال الصحــي يف التأثــر علــى أفــراد 
اجملتمــع ، والــذي  يهــدف إىل مســاعدة أفــراد اجملتمــع علــى إدراك القضــااي واملخاطــر 
الصحيــة ، وإكســاهبم الســلوكيات  الســليمة ، والتأثــر يف قيمهــم وعاداهتــم االجتماعيــة 
املرتبطــة حبياهتــم الصحيــة ، إىل جانــب دعــم اخلدمــات الصحيــة والتعريــف هبــا. وميكــن 

توضيح هذه النماذج فيما يلي: 
النمــوذج البيئــي Ecological Model : ميثــل النمــوذج البيئــى منوذجــاً مفســراً 	 

لــدور االتصــال الصحــي مــن خــال تفســر التفاعــل واالعتمــاد املتبــادل بــني أكثــر مــن 
يرتبــط مبعرفــة  والــذي  الفــردي  يبــدأ ابلعامــل  اجملتمــع ، حيــث  مســتوى وقطــاع داخــل 
واعتقــادات واســتجابة األفــراد للمعلومــات واحلمــات الصحيــة  مث العامــل الشــخصي 
والــذي يرتبــط بــدور األفــراد ىف اجملتمــع ىف التأثــر علــى غرهــم فيمــا يتعلــق ابالســتجابة 
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واالقتناع ابملمارسات الصحية السليم ، مث  العامل املؤسسي والذي يرتبط ابلدور الذي 
تقــوم بــه املنظمــات الصحيــة يف التوعيــة والوجيــه ووضــع القواعــد واالجــراءات الــي جيــب 
اإللتــزام هبــا ، مث العامــل اجملتمعــي والــذي يرتبــط  ابألعــراف الســائدة ىف اجملتمــع وعاداتــه 
الــي جيــب تغيرهــا مبــا يتوافــق مــع املمارســات واالجــراءات الصحيــة املطلوبــة ، وأخــراً 

عامــل السياســات العامــة واملرتبــط ابلقوانــني والقــرارات الــي تصدرهــا الدولــة. 
منــوذج املعتقــدات الصحيــة  Health Belief Model: يعمــل النمــوذج  علــى 	 

تقدمي الشرح والتفسر ألفراد اجملتمع حول تغرات وتطورات الوضع الصحي ، وتعريفهم 
ابلســلوكيات الصحيــة املطلوبــة. ويهتــم برصــد مــدى إدراك األفــراد للقضــااي والطــوارىء 
الصحيــة ، وإدراكهــم لألخطــار الناجتــة عــن هــذه الطــوارىء ، وتصوراهتــم للتداعيــات 
واآلاثر احملتملــة ، والنتائــج الســلبية لعــدم اإللتــزام الصحــي ، والنتائــج االجيابيــة التبــاع 
التعليمــات وأداء األعمــال املطلوبــة ، وقدرهتــم علــى التغلــب علــى العوائــق واملشــكات 

والثقــة يف النجــاح وختطــي اخلطــر.
يف 	  النمــوذج  يســاهم    :Stages of Change Model التغيــر  مراحــل  منــوذج 

توضيــح عمليــة تغيــر ســلوك األفــراد ىف اجملتمــع فيمــا يتعلــق ابملســائل الصحيــة ، حيــث 
يوضــح عمليــة تغيــر هــذه الســلوكيات ىف جمموعــة مــن املراحــل تبــدأ ابلدراســة املســبقة 
للوضــع الصحــي مث االســتعداد ووضــع اخلطــط للتوعيــة أو املواجهــة ، مث القيــام ابألعمــال 
االتصاليــة والعمــل علــى تغيــر الســلوكيات أو ترويــج ســلوكيات جديــدة ودعــم األفــراد 

لاســتمرار واملواصلــة ، وأخــراً حتــول هــذه الســلوكيات إىل ممارســات حياتيــه يوميــة. 
هــذا 	  ويعتمــد   :  Social Cognitive Model  املعــريف االجتماعــي  النمــوذج 

النمــوذج علــى تغيــر ســلوكيات األفــراد بنــاء علــى تنميــة قدراهتــم علــى التغيــر و توضيــح 
الســلوكيات املطلوبــة منهــم ، والتأثــر يف تطلعاهتــم وتوقعاهتــم حــول النتائــج االجيابيــة ، 

ومتابعتهــم ، ورصــد املخرجــات ، وتدعيــم النتائــج االجيابيــة. 
منــوذج الســلوك املخطــط  Planned Behavior Model: حيــث يعمــل هــذا 	 

النمــوذج علــى التاثــر يف اجتاهــات األفــراد ونيتهــم يف االلتــزام ابلســلوكيات الصحيحــة ، 
وتوضيــح أن هــذه الســلوكيات تتوافــق مــع حاجــات وقيــم اجملتمــع. وتعــد مســامهة االتصــال 
الصحــي يف نقــل عمليــات التعليــم والتدريــب والتهيئــة أحــد عوامــل جنــاح هــذا النمــوذج. 

)https://www.ruralhealthinfo.org ; Guidotti,2013;  Treise, 2016(.
ومتثــل األخبــار املغلوطــة حتــدايً أمــام االتصــال الصحــي ، وهــي األخبــار الــي تعتمــد علــى 
الشــائعات أو التفســرات اخلاطئــة املتعمــدة أو القائمــة علــى الفهــم اخلاطــىء للقــرارات 
أو  مــرض  اخلاصــة ابنتشــار  التداعيــات  أو  املســئولة  اجلهــات  الــي تصدرهــا  الصحيــة  
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وابء. وميكــن تفســر اســباب ظهــور وانتشــار هــذه النوعيــة مــن األكاذيــب والشــائعات 
الصحيــة بســبب عــدم ثقــة افــراد ىف اجملتمــع يف األخبــار احلكوميــة أو يف وســائل اإلعــام 
، وكذلــك بســبب االعتمــاد علــى مصــادر غــر موثوقــة كمصــدر للمعلومــات ، وانتشــار 
املخــاوف داخــل اجملتمــع ، وقــد يكــون ســببها أيضــاً عــدم وضــوح االجــراءات والقــرارات 
الــي تصدرهــا الســلطات.  وملواجهــة ذلــك يعتمــد االتصــال الصحــي علــى املؤهلــني مــن 
املســئولني واخلــراء وعلــى دعــم العاقــة بــني وســائل اإلعــام ومؤسســات الدولــة وتكويــن 

شــبكة قويــة مــن الروابــط بــني اجلهــات املعنيــة.
)Krishna& Thompson, 2019  ; Lim, & Nakazato, 2020 ; Dobbs, 2020(

ابلوســائل  يهتمــون  الصحــي  االتصــال  وممارســي  خمططــي  أن  القــول  ميكــن  وإمجــااًل 
وســائل  علــى  االعتمــاد  يتــم  حبيــث  املتعــددة  بفئاتــه  اجملتمــع  إىل  للوصــول  املســتخدمة 
متعــددة تظهــر فيهــا بوضــوح املنصــات الرقميــة احلديثــة والتطبيقــات الذكيــة ، وهــو مــا 
يتطلــب ايضــاً حمتــوى مبتكــر قائــم علــى التوظيــف اجليــد للرســوم واألشــكال املعلوماتيــة 
والوســائط التفاعلية واألفام املنتجة خصيصاً لوســائل التواصل االجتماعي. إن  احلافظ 
علــى الصحــة يعــد أحــد متطلبــات جــودة احليــاة ، وهــو يتطلــب وعــي وإدراك مــن كل 
الفئــات  لــكل  حــق  تعــد  املعرفــة  هــذه  أن  الســليمة،  كمــا  الصحيــة  ابملمارســات  فــرد 
ابختــاف اجملتمعــات والــدول ، لذلــك يعــد االتصــال الصحــي أحــد األدوات الــي يتــم 
اســتخدامها لرســيخ ذلــك الوعــي وتلــك املعرفــة ، اتصــال تقــوم بــه املؤسســات الصحيــة 
املعنيــة  واجلهــات املســئولة عــن االتصــال احلكومــي ، وكذلــك وســائل اإلعــام أبنواعهــا 
املختلفــة وتقنياهتــا املتطــورة. ويف وقــت اخلطــر الصحــي  يتــم االعتمــاد علــى االتصــال 
ابســراتيجياته ووســائله لتقــدمي احملتــوى املعلومــايت واالقناعــي ألفــراد اجملتمــع كأحــد أدوات 

مواجهــة ذلــك اخلطــر والتعامــل معــه. 
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