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 الواقع الصحي في العراق:
أبرز سمات هذا القطااع هاو صقال الاادمات و أصتشاار ا مارا  و  أن القطاع الصحي من القطاعات المتدهورة في العراق بشكل عام و من  

ارتفاع معدل وفيات ا طفال و عدم وجود الضمان الصحي. ثمة عوامال ثيرارة تلعال الناكان فرسناة ساعدة لدعادوا مرعاا الحاروة المناتمرة فاي 
،وتاوالي الملاعاات والعاادات النارلة التاي أعتااد عدرعاا  العراق ،واستادام ا سدحة الكيمياوسة واللفاف وأثار الحصار ا قتصادي في التناعررات

الشعب العراقي في طرسقة تراول طعاامع،،  و تداوم مياال الشارة واررهاا فضال عان التاوترات الرفناية والعصادية ،مماا أدا الاا أصتشاار أمارا  
ضعيفا يترك آثار سددية عدا القوا اآلجتماعية  معررة ميل ضغط الدم و النكري وأمرا  القدب والتعاة الرئترن ،فعردما يكون الرظام الصحي

حية العامدة والمحرثة لدتقدم ،وسؤثر تأثررا مباشرا عدا تطوسر رأس المال البشري ،بتقارة صنبة الوفياات والاوادات صتيلاة لضاعخ الاادمات الصا
المصاة بالمر  فحنب بل لتعطرل فارد آخار يحول دون الرمو النكاصي ،مما يؤدي الا اصافا  الدخل القومي ليس  صافا  أصتاجية الفرد 

اللاة من أفراد العائدة ليقوم بعراية الفرد المرسض و يعاوصه في طرسقه الاا العال، ،اماا بارز التقناي، الطبقاي فاي الملتماي العراقاي مان خالل مع
ي الاارديو وكشااكل واضااا لدعيااان   بررمااا ا مارا  ، فالطبقااة الاادصيا والمعدومااة فااي الملتمااي يراجعااون المنتشااايات الحكومياة  ات الواقااي الصااح

ن فاي الطبقة المتوساطة يراجعاون المنتشاايات ا هدياة أو يعااللون فاي الادول ا قديمياة ا ردن ة ترثياا و أياران ،أماا عال، الطبقاات العدياا فيكاو 
الصاحية لكافاة فلاات الملتماي خصوعاا بعاد الاار، ثألماصيا و برسطاصيا أو أمرسكا و اررها مان الادول المتقدماة   مان هراا بارزت اهمياة التوعياة 

فراد تفشي ااوكلة واامرا  الاطرارة التاي عصافا بالمرطقاة العركياة والعاال، ومرعاا فاايروس اايادز وفاايروس اصفداوصاا الطراور واخرارا فاايروس ثو 
 [1او ما يعرف بكوروصا تاامرا مي الضعخ الواضا للمكاصات الصحية المادية والكوادر البشرسة ] 19

 نبذة عن التعليم الرقمي:
 ان التطور التكرولوجي الحاعل أدخل قفاة صوعية إيلابية ثدررة في برلاة العمدياة التعديمياة بماتداخ أصواععاا، وسااعد عداا إيصاال المعدوماات   

مااد أسادوة الاتعد، الرقماي أو والدياصات: العدمياة، التركوساة وىتاا النادوثية لدماتعد،، والاذي أدا بادورل إلاا تحقرا  ا هاداف، و لات مان خالل اعت
لاتعد، اإللكتروصي الذي يعتدر من برن صتائج هذا التطور التكرولوجي، ىرث يعتدار الاتعد، الرقماي مان أها، ا ساالرب الحروساة المعتمادة فاي عمدياة ا

ريااة فااي عصاار اليااورة خاعااة فااي الاال ااصفلااار المعرفااي والتطااور التكرولااوجي الحاعاال فااي ماتدااخ الملتمعااات. ولقااد ساااهما التطااورات التق
 لماا يمتدكاه التكرولوجية إلا العور هذا الرمط التعديمي ليحّفا عمدية توطرد العمدية التعديمية لدا الفرد؛ إ  يمكن لدمتعّد، أن يواعل تعديماه وفقاا  

لرااوع مان الااتعد،، وسمكان اعتبااار مان طاقاة وقاادرة عداا ااسااتيعاة والاتعد،، باإلضااافة إلاا أّن الاداارات والمعاارات الناابقة تناااه، فاي تعاسااا هاذا ا
التعداي، التعدي، اإللكتروصي أصه بميابة أىاد أشاكال الاتعّد، عان بعاد، وسلادر اإلشاارة إلاا أن الحاساوة وشابكات اإلصترصاا جااون ا يتلاّاأ مان عمدياة 

 اإللكتروصي لتحفرا عمدية صقل المعارف والمعارات
 أنماط التعليم الرقمي:

 التعليم الرقمي المباشر:  -1
الذي يتميل في تدت ا سالرب والتقريات التعديمية المعتمدة عدا الشبكة العالمية لدمعدومات بقصاد إيصاال مضاامرن تعديمياة لدماتعد، فاي و  -2

 .الوقا الفعدي والممارس لدتعدي، أو التدرسب
 التعليم الرقمي غير المباشر: -2
سدية والحصل المرظمة، وسعتمد هذا الروع من التعد، الرقماي بالرنابة لحالاة وهو الذي يتميل في عمدية التعد، من خلل ملموعة الدورات التدر  

 وجود الروف متعددة ا تنما بالحضور الفعدي لدمتعد،.
 التعليم الرقمي المختلط: -3
ارثة فعدياا  فرعاا، وسلمي هذا الروع ما برن الروعرن النابقرن؛ ىراث يمكان لدلمياي التواجاد فاي الوقاا صفناه أماام الشابكة وجعااز الحاساوة والمشا 

 وفي ىال التغرب عن  لت يمكن الّرجوع لدمادة العدمية أو المقرر في أي وقا.
 مفهوم الوعي الصحي واهميته :

الااوعي الصااحي هااو إلمااام المااواطررن بالمعدومااات والحقااائ  الصااحية وأيضااا إىناسااع، بالمناالولية صحااو عااحتع، وعااحة ارااره،، وفااي هااذا     
حي هو الممارسة عن قصٍد صتيلة الفعا، واإلقرااع ، وكمعراا آخار أن تتحاول الممارساات الصاحية إلاا عااداٍت تماارس اإلطار يعتدر الوعي الص

ا بل شعوٍر أو تفكرٍر، وهو العدف الذي يلب أن تنعا إليه وتتوعل إليه ا أن تبقا المعدومات الصحية ثيقافة عحية فقط ، واصما تتحول ال
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ي الصحي فكر ة قديمة قدم ىضارة اإلصنان فقد وجاد الحكمااو وا طبااو فاي ماتداخ العصاور أن المطداوة هاو [ . وسعد الوع2ممارسات يومية ]
ىفظ الصحة وليس فقط مداواة المرضا وثاصا بداياته مدموسة فاي ثتاباات ا ولارن مان ا طبااو العارة والمنادمرن الاذين ثاان لعا، اساعام ثدرارن 

 ر واإلضافة إليه فقد زخرت ثتاباتع، بالكيرر مما يمكن اعتبارل من أساسيات الوعي الصحي . في تطوسر الطب وفي جمعه من ماتدخ المصاد
قاياة وسعرف الوعي الصحي بأصه "العمدية التي صنتادم فرعا وسائل التعدي، وااتصال لكي صرقل لدرااس وا فاراد والملتمعاات المعرفاة مان اجال الو 

[.وتتضا اهمية الوعي الصاحي مان 3ذل المعرفة لتطوسر عحتع، وعحة أسره، وملتمعاته" ]من ا مرا  وعلجعا، بحرث يمكرع، استادام ه
ة خلل تأارد مرثا ااتصال بلامعة جوصا اامرسكية من خلل ثدية الصحة العامة ، ا ا اعتدار البااىيون ااتصاال واإلعالم هاو مفتاار المعرفا

حي ايلااابي عدااا اعتبااار ان العمديااة ااتصااالية برمتعااا لينااا عمديااة تغرراار وااتلاهااات ماان خاالل تدرااي افكااار جدياادة وعااوا الااا ساادوك عاا
[ .والااوعي الصااحي هااو عمديااة إيصااال 4المعرفااة وااتلاهااات فحنااب باال لااديعا القاادرة عدااا صشاار الكااي، ااجتماعيااة وتكااوسن  ساادوك اجتماااعي ]

تحنارن صوعياة هاذل الحيااة ا مار الاذي يارعكس عداا عاحة المعدومات والمعارات الضرورسة لممارسة الشال ىياته وتغررر بعض النادوثيات ل
الفرد واللماعة والملتمي ، والعادف ا ساساي مراه هاو إدخاال تعاالي، عاحية وسادوثيات ساديمة وأصمااا ىيااة تتاوافر فرعاا الصاحة والنالمة التاي 

الاادمات الصاحية وزساادة ااساتفادة مرعاا مان  تتماشا مي الملتمعات بما فرعا من خصوعياٍت وتقالرد وعاداٍت خاعٍة بعا، و لت بعدف تعاسا
 [ : 5قدل المنتفردين من هذل الادمات وستضمن  لت ااتي ]

 صشر المعدومات العامة الصحية  .1
 ارس الندوثيات الصحية .2
 تغررر الندوثيات ارر الصحية .3
 خد  قياداٍت لدوعي الصحي .4

ٍة تتعد  بوجاود المار  او اياباه بال يلاب أن تكاون أوساي مان هاذا المفعاوم الضار  وهذا يعري أن الوعي الصحي يلب أا يفع،  بصورة ضيق
تضامن باعتبارها تتعد  بحياة ااصنان الرومية وتدرس ثرمط من أصماطعا وتحاول التأثرر عدرعا بما يحق  لإلصنان الصحة والعافية بمفعومعماا وس

 [ 6هذا ا مر العراعر التالية ]
 العنصر المعلوماتي .أ
ة عدا ىقائ  ايمكن أن تتأثر بمفاهي، خاطلة أخرا ىرث أن الحكيقة العدمية عر د طرر اية معدومة عدا الراس يلب أن تكون المعدومة معتمد 

 . يلب أن تكون عرصر ا أساسي ا في خد  وتقدي، المعدومة
 ب. خطاب الوعي الصحي 

في خطاٍة واضا ا يؤدي إلا التنكرن وعدم القدرة عدا فع، الاطااة، عرد تحديد المعدومة المقصود طرىعا عدا الراس يلب أن يكون  لت 
ا والعدف من الاطاة معدوم ا والرتائج المتوقعة مرسومة .  فمحتوا الاطاة يلب أن يكون محدد 

 ج. الجمهور المستهدف من الوعي الصحي 
بعااد ااصتعاااو ماان اختيااار المعدومااة وتحديااد الاطاااة المراسااب، يلااب التعاارف عدااا الفلااة المقصااودة ماان هااذا الاطاااة ثااذلت تكرياا  المعدومااة 
سااة والاطاااة بمااا يتفاا  مااي مفاااهي، الفلااة المقصااودة، ىرااث أن هااذل الفلااات تاتدااخ بمفاهيمعااا العدميااة واليقافيااة وااجتماعيااة والديريااة ىتااا الدغو 

ة لدرقااال ومحتااوا ماتدااخ عاان الفلااة ا خاارا، وأهاا، عرصاار فااي هااذا الموضااوع هااو عرصاار والراىيااة  العمرسااة، فدكاال فلااٍة إ ن و وسااردة خاعاان
 التطاب  والتقارة ، واامرا  ثيررة في الملتمي وصحتا، الا توعية المواطن بعا ومرعا هذل اامرا  جائحة ثوروصا. 

 لا عدة امور وهي[ : يعدف الوعي الصحي ا7اهداف الوعي الصحي ]
 توجيه المعدومة الصحية المنتعدفة او الصادقة لحماية الملتمي من اامرا  والمشاال الصحية . .1
 تعديل ااصماا الندوثية ارر الصحيحة . .2
 تشليي افراد الملتمي باتلال الندوك الصحي . .3
 القضاو عدا العادات الصحية النرلة وااهتمام بالرظافة الشاصية . .4
 الوعول الا قاعدة الفرد الندي، يؤدي الا ملتمي سدي، . .5
 التذثرر باستمرار في ثل موس، بالعادات والندوك الصحي . .6
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 علقة التعدي، الرقمي بالوعي الصحي:
لااوعي الصااحي لدمااواطن والتااي يمكاان ماان خللعااا تعاسااا وااارس الناادوثيات والعااادات اشاات ان هراااك علقااة وطراادة باارن وسااائل ااتصااال وا   

والمفاااهي، عداار المضااامرن والداارامج التااي تنااع، باادورها فااي خداا  وعااي عااحي ووقااائي ماان ثافااة ااماارا  التااي تشااكل خطاارا ثدراارا عدااا ىياااة 
ة، ثفااايروس ثوروصااا الااذي وعاافه الادااراو والماتصااون ااصنااان، خصوعااا ااماارا  الفتااااة لدملتمااي عراادما يصاارب شاارسحة معمااة ماان الشاابا

باللائحاااة ، و باااذلت اعااابا مااان الضاااروري ان تقاااوم وساااائل ااتصاااال بااادور فاعااال فاااي عمدياااة صشااار الاااوعي الصاااحي و اساااتعداف فلاااة الشاااباة 
فااهي، الاوعي ،وتاأتي اهمياة خصوعا باعتباره، من ااير الفلات تعرضا لوسائل ااتصال واااير اهمية من شرائا الملتماي فاي ترمياة واارس م

البحااث اصطلقااا ماان ان تحقراا  الصااحة لدلميااي  يعتمااد بالدرجااة ااولااا عدااا الااوعي الصااحي الااذي يرتكااا عدااا ااعاالم الصااحي عداار وسااائل 
ااتصااال المتعااددة ،وهااذا يعرااي ان الااوعي الصااحي عاان طرساا  مضااامرن وسااائل ااتصااال ياااتل بتغراار وجعااات صظاار طدبااة اللامعااات لتعاسااا  

 وتحنرن منتواه، الصحي من خلل:
 توجيه الشباب من الطلبة الكتساب معلومات صحية ووقائية عن مرض كورونا -1
 توجيه الطلبة إلتباع السلوك السليم لتجنب العدوى من مرض كورونا. -2
 حث الطلبة على اتباع مفاهيم صحية سليمة للوقاية من المرض. -3

 :وسائل االتصال كمصادر للوعي الصحي 
 تطااورت وسااائل ااتصااال، وتعااددت فااي النااروات ا خراارة تطااور ا هااائل بفضاال التقاادم العدمااي واليااورة التكرولوجيااة التااي شااعدها القاارن العشاارسن ،
ا فاي إثاارة اهتماام اللمعاور بالقضاايا والمشاكلت المطروىاة، ىراث تعاد وساائل ااتصاال مصادر ا  فأعبحا وسائل ااتصاال تماارس دور ا جوهرسا 

ي ا يدلااأ إليااه اللمعااور فااي اسااتقاو معدوماتااه عاان ثافااة القضااايا النياسااية واليقافيااة، وااجتماعيااة بناادب فاعدرتااه ااجتماعيااة واصتشااارل الواساارئيناا  
ماا فاإلعلم بقدرته عداا الحاراك ومااطباة القنا، ا عظا، مان التكاوسن الملتمعاي، يمتدات اإلمكاصياة عداا التاأثرر الاذي ا يأخاذ عاورة مباشارة و ص

 قوم بتشكرل الوعي ااجتماعي بصورة ارر مباشرة و بوتررة متنارعة ارر مدحوالة  دون مقدمات. ي
عي اماا يميال ااتصاال عرصار ا ماؤثرا فاي ىيااة الملتمعاات باعتباارل الراشار، والمارو، ا سااس لدفكار واليقافاة، وسناع، بفاعدياة عمدياة تشاكرل الااو 

ت التعديمية والمؤسنات المدصية؛ بل إصه في ثيرر من دول العاال، أىاد مرتلاي اليقافاة عان طرسقاه ااجتماعي لألفراد إلا جاصب ا سرة والمؤسنا
ا فاراد التفاعل والتأثرر اإلصناصي المتباادل، وفاا الناروات ا خرارة ااتنادا وساائل ااتصاال، باختلفعاا، ابعاادا جديادة زادت مان قاوة تاأثررل عداا 

ا ومدموساا  فاي ملاال التوعياة والتيكيا  صظار ا لقادرتعا واللماعات، و زاو هذا التطور التقري ف ي إمكاصات هاذل الوساائل فنصراا صتوقاي مرعاا دور ا ىروسا 
عاا في الوعول إلا فلاٍت متعددٍة وماتدفٍة من الملتمي وقياادة بارامج التوعياة المرظماة مان خالل بيعاا فاي وقاا واىاد ولمليارن البشار مماا يمكر

ي ا وثقافي ا مي بعضه البعض وتحقرا  أهاداف تحدياد ا ولوساات ااجتماعياة لدعمال ودعا، وتعاساا الكاي، واليواباا من ركط الملتمي عحي ا واجتماع
ا فااي ملااال التوعيااة والتي كياا  فااي الملتمااي والترناار  والتعاااون مااي المؤسنااات  ات ا هااداف المتماثدااة .وهااذا يعرااي أصرااا صتوقااي مرعااا دور ا مدموساا 

ه اليقااافي وااجتماااعي والصااحي. وسنااتطيي ااتصااال الصااحي ان يرفااي منااتوا معرفااة الفلااة المنااتعدفة ووعرعااا واارتقاااو بفكاار اإلصنااان ووعياا
 بالمشكدة وىدعا وسعمل عدا تحنرن المعرفة وسؤثر في التصورات والمعتقدات وااتلاهات التي يمكن ان تؤدي الا اىدام التغررر في الندوك،

توضاايا ماايااا الناادوك الصااحي. وسعااد ااتصااال بكاال اصماطااه ووسااائده عدمااا وفرااا ياارو، لناادوثيات  وسحفااا وسحااث اافااراد عدااا الفعاال ماان خاالل
عاحية ساديمة مماا يتطدااب خدا  برلاة داعماة لعااذل النادوثيات بعادف تقدرال ماان اعاابات اامارا  وهاذا يتطدااب مان واضاعي الدارامج ااعلميااة 

العدمية، والتروسج الا سدوثيات عاحية ساديمة عان طرسا  اارشااد والتوجياه  وكالاصوص الصحية مرعا ان تكون مدرية عدا اابحام المرعلية
 [  .8عدر المضامرن ااعلمية التي ترقدعا وسائل ااتصال المتعددة. ]

مان خالل  19وسمكن لوسائل ااتصال المرئية والمنموعة والمقرووة والتفاعدية أن تنااه، بالوقاياة مان اامارا  وخصوعاا مار  ثوفراد      
 [:9لموعة من اإلجراوات ومرعا]م
بث رسائل شبه دورسة لتوعية المواطررن من هذا المر  الاطرار و لات بالحاديث عان ضارورة ابتعااد الشاباة عان الكياام بأياة لقااوات او  .1

 تلمعات مي أشااص مشدوهرن أو ارر مشدوهرن من شأصعا أن تؤدي بالعدوا وتدعو الا الفحل المنتمر .
وات  منتعمدة سابقا  يمكان أن تكاون مدوثاة يمكان أن تصارب بالعادوا عادم اساتعمال أياة أدوات ىاادة أخارا ميال أدوات عدم استعمال اد .2

 .19الحلقة واررها ركما تكون مدوثة  بفرروس ثوفرد 
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ااصلارار وراو  دعوة الشباة من خالل عار  اافالم والدارامج المتعاددة عدار وساائل ااتصاال  ات المضاامرن التاي ترشاد الشاباة بعادم .3
 التلمعات وااماان المادىمة  التي يمكن أن تؤدي الا العدوا او صقل المر  والذي يؤثر  عل   الصحة العامة .

باااث ا خباااار وصشااار المقااااات والتحكيقاااات والرسدورتاجاااات التاااي توضاااا اآلثاااار الناااددية لإلعاااابة بمااار  ثوروصاااا وثياياااة العااال، وتقااادي،  .4
 باة لعدم ااصااق في  لت.الرصيحة والمشورة لدش

.6تقدي، الدرامج والمندنلت التي تتحدم عن هذا المر  وتوعية المواطررن وىيع، عدا اابتعاد عن ا شااص المصابرن باالمر    .5
 19د التعاون مي اللعات المنؤولة واللمعيات ا هدية التي تعمل في هذا الملال من أجال تشاكرل جدعاة عمال واىادة فاي مكافحاة ثوفرا 

 وسمكن لدمرظمات الشعدية واللمعيات ا هدية الكيام بدور ثدرر في هذا الوعي الصحي و جراو لقاوات مي المواطررن .
اما يمكن لدمرظمات الشعدية واللمعيات ا هدية تشكرل للان إعلمياة مان شاأصعا التواعال ماي الصاحخ المحدياة ومكاتاب الصاحخ مان  .7

 .19تقوم به عدا ععرد التوعية ىول مر  ثوفرد  خلل تقدي، برصامج الرشاا الذي
و هميااة الموضااوع  لفعاا، ىاجااة الماااواطن واعتمااادل عدااا وسااائل ااتصاااال عدااا عااعرد ااتناااة  المعرفااة الصاااحية يتطدااب  فعاا، العلقااة بااارن 

ل وثياياة   التعار  ااختيااري اللمعور ووسائل ااتصال وف  صظرسة استادام واشباع الحاجات لتوضا العلقة برن اللمعاور ووساائل ااتصاا
 . ( لعذل الوسائل
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