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المؤتمر الوطني الثالث للجمعية المغربية للتواصل الصحي
كلية الطب والصيدلة بفاس 4-5 يونيو 2016

التواصل في حالة األزمات الصحية
مدخل للمفاهيم األساسية

يعيش العامل بصفة متواترة أحداثا صحية ذات أثر دويل. وال شك أن األوبئة 

الجديدة مثل وباء أنفلونزا )A/H1N1(، ومتالزمة الرشق األوسط )كورونا 

الصعيد  عىل  انترشت  أخرى  وأوبئة  )إيبوال(،  النزيفية  والحمى  فريوس(، 

االقليمي كمرض زيكا فريوس بأمريكا الالتينية، أثارت الكثري من الخوف لدى 

ساكنة املناطق املوبوءة خاصة، وانترش ذلك الخوف ليشمل العديد من دول 

العامل.

وال شك أن تطور وسائل االتصال واالعالم والتنقل بني الدول، ساهم بشكل 

سلطاتها  ألزمت  ودول  مناطق  إىل  الصحية  األزمات  هاته  انتقال  يف  كبري 

الصحية وسلطاتها الحدودية واألمنية باتخاذ مجموعة إجراءات واسرتاتيجيات 

للحد من وصول هذه األوبئة إىل داخل البالد.

ومن املعلوم أن األزمات الصحية ذات البعد الدويل، تستلزم من السلطات 

من  بالخصوص  متكنها  للتواصل،  وآليات  اسرتاتيجيات  تطوير  العمومية 

التحكم فيها واحتواء اآلثار السلبية الناتجة عنها عىل الصعيد االجتامعي. 

التواصل في حالة األزمات

العامة،  العالقات  ووسائل  للتواصل،  وآليات  اسرتاتيجيات  مجموعة  هو 

تستخدمها مؤسسة أو منظمة ما عند تعرضها ألي أزمة طارئة، قصد إيجاد 

كيف ترصفت  الفور، ورشح  اتخذت عىل  التي  االجراءات  وتوضيح  الحلول 

املنظمة للسيطرة عىل املوقف من أجل العودة إىل الوضع الطبيعي، وكذلك 

للحفاظ عىل عالقات الثقة مع املرتفقني واملواطنني بصفة عامة.

سياق المعلومة في حال األزمات الصحية

إن للمعلومة سياقا خاصا يف وضعية األزمات الصحية، يتحدد من خالل وفرة 

املراحل  ويف  األحيان،  غالب  ويف  األزمة.  أسباب  حول  واملعارف  املعلومات 

األوىل لألزمة، ال تتوفر تقديرات النتشار الوباء، كام قد تنعدم الخربة حول 

أو  الرسيرية  أو  الوبائية  التفسريات  تغيب  وقد  اتخاذها.  الواجب  التدابري 

شعور  الوضع  هذا  عن  وينتج  األزمة.  ملسببات  الكيميائية...  أو  الفيزيائية 

التي تفرس هذا  املعلومات  يتفاقم مع ندرة  األفراد واملجتمع،  بالقلق لدى 

الوضع، وينتاب األفراد نوع من الشعور بالذنب يغذي خوفا مجتمعيا.

ما هي مراحل تطور األزمة

متر األزمات الصحية كمثيالتها يف مجاالت أخرى عرب 7 مراحل، حددها الخرباء 

يف مجال تدبري األزمات:

مرحلة 0: حيث الظروف الصحية عادية وروتينية، وال يشء يؤرش ظاهريا   
عىل وجود خطر.

محدد  غري  بخطر  ينذر  مبهم  إحساس  يطبعها  األزمة:  حضانة  مرحلة   
املعامل، ويعود هذا األمر أساسا إىل غياب كثري من املعلومات حول مظاهر 

األزمة، ويجمع الخرباء عىل أن هذه املرحلة ناتجة عن عدم االهتامم برتاكم 

أحداث منذرة باألزمة، ال يتم التعامل معها بشكل مناسب.

مرحلة انطالق األزمة: تظهر عالمات األزمة وتتطور نتيجة أخطاء متواترة   
يف تشكيل وتنظيم إجراءات التصدي آلثار األزمة، ويتفاقم الوضع حني تتخذ 

فيه  وتؤثر  الدقيقة،  العلمية  املعطيات  يراعي  ال  أحادي  بشكل  القرارات 

جوانب ذات أبعاد أخرى.

األفراد  صحة  عىل  األولية  اآلثار  خاللها  تظهر  لألزمة:  الحادة  املرحلة   
والجامعات. وتندلع األزمة عندما تفقد املنظمة أو املؤسسة السيطرة عىل 

األمور واألحداث، وال تتحكم يف عواقبها.

املوارد  لتعبئة  يتم استخدام اسرتاتيجيات معينة  التأقلم: حيث  مرحلة   
والتخفيف  للتعامل  املؤسسة  يف  واملالية  واللوجيستيكية  واملعرفية  البرشية 

من آثار األزمة.

مرحلة نهاية األزمة: حيث الرجوع إىل الوضع "الطبيعي"، وتَِخفُّ حدة   
اآلثار السلبية لألزمة. عىل أن التخوفات والهواجس لدى املجتمع تظل قامئة 

وتشكل أرضية سانحة الندالع موجة من الخوف املجتمعي يف حال ظهور أي 

عالمات ولو مل تكن لها عالقة باألزمة.

مرحلة استعادة النشاط الطبيعي: حيث االستفادة من التجارب امليدانية   
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اإلعالم الصحي استثمار مربح

متكن من توقع وتخطيط االجابات من أجل مواجهة األزمات املستقبلية.

)Le risque(  في أصل األزمة: االختطار

فيها  تتحكم  والجامعة،  األفراد  تهدد صحة  كوضعية  الصحية  األزمة  تٌعرّف 

الخمسة  باألبعاد  يتميز  والذي   )facteurs de risque(االختطار عوامل 

التالية: 

ميكن التنبؤ به / ال ميكن التنبؤ به.  
ذو أثر كبري / ذو أثر ضعيف.  

ذو انتشار واسع / محدود يف الزمان واملكان.  
قابل للتحكم فيه / غري قابل للتحكم فيه.  

معرّف /غري معرّف من الناحية العلمية.  

إدراك االختطار

بعوامل  اإلدراك  ملستوى  معمق  فهم  عىل  لألزمة  التواصيل  التدبري  يعتمد 

االختطار. ويتشكل ذلك من خالل معرفتنا ملدى إدراك املواطنني باالختطار 

وبعواقبه املحتملة، وكيفية التعامل معها.

ويف  األفراد،  حياة  يف  واالضطراب  الخطر  بث  الصحية  األزمات  شأن  فمن 

الذاتية،  بقيمتهم  وشعورهم  وأنفسهم  عاملهم  بها  يدركون  التي  الطريقة 

وكثريا ما يلجأ األفراد إىل التربيرات الخاطئة أو االنكار، وذلك لعدم القدرة 

عىل مواجهة التجربة العنيفة واملفاجئة التي تُفقد االنسان متاسكه الداخيل 

وتؤدي إىل "موته" باملعنى النفيس وليس باملعنى املادي.

التواصل، االدراك باالختطار بصفة مختلفة عند  الباحثون يف مجال  ويعرِّف 

الخرباء مقارنة مع عموم الناس.

لدى الخرباء: يعترب االختطار مرتفعا عندما يكون احتامل وقوعه كبريا،   -

بغض النظر عن متظهراته وعواقبه.

لدى العموم: يعترب االختطار مرتفعا عندما تكون آثاره الضارة مخيفة   -

الزمان  يف  محدودة  الحاالت  كانت  ولو  الساكنة،  لدى  وملموسة  ومرئية 

واملكان.

وال تتقبل الساكنة عوامل االختطار يف الحاالت التالية:

عامل االختطار ذات أسباب صناعية أو بتدخل إنساين مبارش.  
عامل اختطار مفزع ومثري للقلق لدى الساكنة، ولو كان احتامل وقوعه   

ضعيفا وحني يشمل فئة األطفال عىل الخصوص.

عامل اختطار غري مفهوم أو يصعب تفسريه.  
عامل اختطار ال ميكن أو يصعب تجنبه أو فرََضه خطأ هيكيل أو فردي.  

التواصل في حالة األزمات الصحية

أولويات  وتحديد  األحداث  تقييم خطورة  يجب  أزمة صحية،  عند حدوث 

اسرتاتيجية  بتفعيل  السكان  صحة  تأمني  أهمها  ومن  األزمة،  مع  للتعامل 

للتواصل قصد التفاعل بشكل أفضل مع مستوى إدراكهم لعوامل االختطار 

واالنضباط للتوصيات الصحية. وتكتسب ثقة املواطنني باالعتامد عىل املبادئ 

األساسية التالية : 

توقيت االعالن عن االزمة، واالستباق يف تقديم املعلومة من أجل شد   -

انتباه الجمهور، 

الشفافية يف التبليغ عن املعلومات العلمية والتي تكون سهلة االستيعاب   -

ومتّممة بآخر املعطيات املتاحة. 

ومعارضاتهم  نظرهم،  وجهات  واستيعاب  الجمهور  إىل  االستامع   -

لإلجراءات، وكذا اإلجابة عىل مخاوفهم ولو كانت غري عقالنية.

قواعد الجودة في تواصل األزمة 

الذعر  حاالت  عنها  نشأت  التي  والعوامل  األسباب  وتفسري  تعريف   
والقلق وسوء الفهم

استخدام معلومات علمية موثقة، ومرتبطة بآخر األبحاث العلمية يف املجال  
االعرتاف بعدم املعرفة التامة باملعلومات املرتبطة باألزمة  

االنصات الفعال للمواطنني واملهنيني ووسائل االعالم وتبادل املعلومات   
حول املشاكل والتناقضات املرتبطة باألزمة.

عدم االدعاء بوجود 0 مخاطر  
االدراك  قدرة  عىل  تؤثر  التي  الثقافية  والقيم  اآلراء  بتنوع  االعرتاف   

واستيعاب املفاهيم

عدم استصغار أو استهانة خوف وقلق الجمهور وتربير مخاوفهم،   
تحدث  قد  التي  باملتغريات  الساكنة  إخبار  يف  التام  بالوضوح  االلتزام   

وباملواقف الرسمية والتنبؤات واالجراءات املتخذة لصد الخطر

قول الحقيقة عن تفاصيل االختطار، مع إمكانية التكتم عىل معلومات   
قد تشكل زعزعة عىل األمن املجتمعي

املناطق  يف  املامثلة  واملخاطر  األوضاع  بني  املقارنة  يف  الحذر  توخي   
الجغرافية األخرى

الرد الفوري عىل االتهامات وااللتباسات  
إعالم الجمهور ما يجب القيام به.  
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