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الصحیةوالتواصلیةالتربیةحدةو بكالوریااألولى

اإلعالمیةوالتواصلیةاألنشطةمجموع
خلقإلىالھادفةالتربویةوالتحسیسیة

واقععلىالناسبإطالعصحي؛وعي
األوبئةمخاطرمنرھمتحذیوالصحة،

أجلمنباإلنسانالمحدقةاألمراضو
الصحیة،القیمعلىالمجتمعفئاتتربیة

والمجتمععقیدةمنالمنبثقةالوقائیةو
.ثقافتھمن

:باإلعالمالصحیةالتوعیةعالقة-ب

:الصحیةبالمؤسساتاإلعالمعالقةمستویات* 
):الخصائص( وظیفيمستوى-):المشتركةالمجاالت( تعاونيمستوى-

الصحیةالمؤسساتجانبمناإلعالمجانبمنالصحیةالمؤسساتجانبمناإلعالمبجانمن

اإلعالموسائلتوظیف
تنميصحیةقضایافي

الصحیةالثقافة
.للمجتمع

الصحیةالمؤسساتتوظیف
للتعریفاإلعالملوسائل

الصحیةاإلعالمیةببرامجھا
.الوقائیةو

اإلعالميالمنتوجخضوع
األخالقیةوالصحیةللقیم

.الدینیةو

الصحیةالمؤسساتتبني
تواصلیة،وإعالمیةلمخططات

،المجتمععلىخاللھامنتنفتح
لنشروالمعرفةفيلحقھضمانا

.أفرادهبینالصحیةالقیم

:الصحیةالتوعیةمفھوم-أ

.الصحیةالتوعیةواإلعالم-4

موضوعاتمنالصحیةالتوعیة* 
.ئيالوقاوالصحياإلعالم

وعيخلقعلىأھدافھماتتفق* 
: بــــــــعاموقائيوصحي

... المعلوماتواإلحصاءاتتقدیم-
... الوقائيالسلوكعلىالتدریب-
السلوكاتواألوبئةمنالتحذیر-

.للصحةالمدمرةوالمنحرفة

:لألمةالنصیحةبواجبفاءوالصحیةالتوعیة-2

منشكلوالخیرلىإالدعوةمجاالتمنمجالالصحیةالتوعیة-أ
المجتمعفئاتكلعلىواجبھيو. النصیحةبواجبالقیامأشكال

.الصحةواإلعالممؤسساتفيتنحصرالو،)تكامليدور(
:الصحیةبالتوعیةالمعنیةالمؤسسات-ب
لتحملتؤھلھمصحیةبثقافةالوالدینتزودضرورة:األسرة-

.أصحاءأوالدتربیةمسؤولیة
وعظي بأسلوبتربویة إعالمیة، یساھم ةكمؤسس:المسجد-

یخاطب القلوب و العقول، یعتبر االستجابة صالحا و المخالفة فسادا 
.و إفسادا

باعتبارھا مؤسسات للتربیة على القیم و :المؤسسة التعلیمیة-
.التنشئة السویة

من أدوارھا التوعیة و بناء ثقافة صحیة ، :مؤسسات اإلعالم-
.ببرامج و حمالت تبث في مختلف وسائل اإلعالم

بعملھا التطوعي، تساھم في أداء :ؤسسات المجتمع المدنيم-
.واجب النصیحة للنھوض بالوعي الصحي للمجتمع

:ثر القیم اإلسالمیة في ترشید اإلعالم الصحيأ-3

رغم الجھود المبذولة من طرف الھیئات الصحیة و * 

تأثر القاصرین بمشاھد العنف و ، فإن وسائل اإلعالم

لین المعنیین شكلة تفزع كل الفاعالجریمة و االنحراف م

في ضحایا التدخین و السیدابالتوعیة الصحیة، و نسب 

!!!مھول ارتفاع

لماذا؟ 

ضرورة االسترشاد بالعقیدة و القیم األخالقیة ، 

باعتبارھما من الدعامات األساسیة لإلعالم و التوعیة 

فالمسلم تصونھ عفتھ عن تجریب الخبائث ، و . الصحیة

ھ عن الوقوع في المحرمات و الشبھات و ینأى بنفس

.یصونھا عن العالقات المنحرفة و كل المھلكات

؟كیف نستفید من اإلعالم في بناء وعي صحي-4

تساعد على االستفادة من اإلعالم في رورة امتالك قواعد تواصلیة و قیم صحیةض

:بناء الوعي الصحي، و من أھمھا

، لتكوین صورة متكاملة للمعلومات االنفتاح على مصادر اإلعالم الصحي المتعددة-

.عبر مقارنة المعطیات الواردة فیھا

.انتقاء مصادر المعرفة الوقائیة بالبحث عن المصادر المتخصصة-

تحلیل المعرفة الصحیة و إخضاعھا للتمحیص باالھتمام باإلحصائیات ،دراسًة و -

.تقراًء و استنتاجًا و ُحكمًاتحلیًال و اس

المشاركة اإلیجابیة في األنشطة التحسیسیة الصحیة بالمشاركة في إحیاء األیام -

.الصحیة العالمیة بالحضور و االستفسار و المساعدة

تصحیح السلوك الصحي و الوقائي بأخذ العبرة و تجنب السلوكات المعرضة -

.لإلصابة

ي قضایا التوعیة الصحیة ، بعیادة المرضى و تقدیم القیام بواجب النصیحة و تبن-

.المساعدات و المساھمة في نشر الثقافة الصحیة

:باإلعالمعالقتھاوالصحیةالتوعیةمفھوم-1


