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نحو افاق جديدة لمحو االمية المجتمعية فى المجتمعات المعاصرة.

ظاىرة األمية واحدة من أقدم الظواىر االجتماعية في المجتمع المصرى  ،و أصبحت من
الشيرة بحيث يتحدث عنيا المسئولون والمثقفون والعامة في كل مناسبة  ،ومنذ عقود ،
وتعتبر أكثر المشكالت تعقيدا في المجتمع المصرى وفى الكثير من المجتمعات العربية ،
وأشدىا تأثي ار في ظاىرة التخمف و تدني نتائج برامج و خطط التنمية عموما .
فمشكمة األمية من المشكالت التى ينبغي ان تكون جديرة باالىتمام بسبب زيادة
حجميا كما وكيفا  ،ونظ ار لما ينتج عنيا من مشكالت أخرى  ،وما يترتب عمييا من مخاطر
قد تكون قريبة المدى أو بعيدة ،وسواء كانت من األولى أو الثانية  ،فاألمية مشكمة تحول
بين اإلنسان والحياة ،وتجعمو ال يبرح مكانو تفكي ارً وتغيي ارً وتنمية ،ووجداناً ،فكما العين مادتيا

البصر واألذن مادتيا السمع والمسان مادتو الذوق فكذلك العقل مادتو الوعى والتنور

.Literacy
واذا كانت االمية تعنى مؤنث االمى وىى لغة تغنى الغفمة او الجيالة  ،او " إنخفاض
مستوى معرفة الفرد فى مجال معين عن المستوى الممكن موضوعياً والمطموب اجتماعياً

والمرغوب فردياً  ،فانو وفى ظل ما تشيده المجتمعات المعاصرة من متغيرات عديدة وتحديات
واضحة  ،تغير مفيوم االمية وتعددت افاقو ومجاالتو وامتدت لتشمل كافة مجاالت الحياة

متجاو از الميارات األساسية فى القراءة والكتابة والحساب إلى المستوى الذى يؤىمو لمتابعة
الدراسة والتدريب  ،ليشمل الى جانب محو االمية االبجدية ما اطمق عميو  ،محو االمية
الوظيفية  ،محو االمية البيئية  ،محو االمية القانونية  ،محو االمية الصحة  ،محو االمية
الوجدانية  ،محو االمية المعموماتية  ،محواالمية الدوائية وغيرىا .
فاالمية بصورة عامة ىي صفة لكل فرد يجيل معرفة االشياء ومسمياتيا والرموز
والحروف وكتابتيا والرسوم واشكاليا ودالالتيا  ،واالمية صفة خاصة لكل دارس يعرف
مايجري حولو ويجيل مافي العالم الذي دخل عصر االنفجار المعرفي وتطوير
التكنولوجيا .فاالمية صفة تتجسد في االنسان ميما يكن عمى درجة من التعمم وحصولو عمى
الشيادات العميا وانقطع في مرحمة معينة عن التواصل المعرفي يبقى عاج ازً امام التقدم العممي

يصبح امياً  ،حيث أدى تطور الوسائل واألدوات التي يستخدميا اإلنسان ،والتغير الذي أحدثتو
في حياتو ،إلى نشوء نوع جديد من األمية ،فمم تعد األمية كما يعتقد الكثيرون مجرد قراءة
وكتابة وحفظ لجدول الضرب ،بل أصبحت أكبر من ذلك وأعقد ،فيناك أميات متعددة جمبتيا
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لنا ثورة االتصاالت التي غزت العالم وحولتو إلى قرية كونية صغيرة ،لقد أصبحنا حقاً نعاني

من أمية حقيقية في تعاممنا مع ىذه الثورة ،حتى أننا نجد المتعممين منا وحممة أعمى

الدرجات ،غير قادرين عمى ترجمة التكنولوجيا الحديثة وافادة األمة منيا.
وفى ىذه المقالة نتناول بشىء من التفصيل عن ثالثة افاق وصور جديدة لمحو
االمية منيا :
اوال  :حمو االمية املعلوماتية : Information Literacy

ففىىى ظىىل ان العصىىر الىىذى نعيشىىو والىىذى يطمىىق عميىىو العصىىر الرقمىىىDigital Age
تسىىيطر تكنولوجيىىا المعمومىىات الرقميىىة عمىىى كافىىة مناشىىط الحيىىاة فيىىو  ،حيىىث تمثىىل تكنولوجيىىا
المعمومىىىات واالتصىىىاالت – لىىىو أحسىىىن اسىىىتغالليا – فرصىىىة ثمينىىىة لبسىىىراع بجيىىىود التنميىىىة
المجتمعية الشاممة والمستدامة بالوطن العربي والذي ال ينقصو المىوارد التىي تؤىمىو لتبىؤ موقىع
متميز لو عمى الخريطة الجيو -معموماتية ورأب الفجوة الرقمية التي تفصىل بىين العىالم العربىي
والعالم المتقدم  ،وما بىين البمىدان العربيىة وفىي داخميىا  ،االمىر الىذى زاد مىن أىميىة و ضىرورة
أن يكىىون أفىراد المجتمىىع مثقفىىين معموماتيىاً او متنىىوين معموماتيىىة وىىىو مىىا يعىىرف بمحىىو االميىىة

المعموماتيىىىة illiteracy

 informationاو محىىىو االميىىىة الرقميىىىة ، Digital illiteracy

ونظ ى ار الن االميىىة المعموماتيىىة تشىىكل اىىىم معوقىىات اسىىتثمار المعمومىىات واالسىىتفادة منيىىا فقىىد
حظيىىت باىتمىىام خىىاص مىىن جانىىب العديىىد مىىن الىىدول المتقدمىىة اضىىافة الجمعيىىات والمنظمىىات
الدولية .
الرقميىىة انتشىىرت بسىىرعة قياسىىية فىىي كافىىة مجىىاالت حياتنىىا ،وأصىىبحت
فالتكنولوجيىىات
ّ
أساسىىية عمىىى طريقىىة حياتنىىا وعممنىىا وتعايشىىنا مىىع اهخىىرين .حيىىث تتىىيح ىىىذه
تىىؤثر بصىىورة
ّ

التكنولوجيىىات لمنىىاس فرص ىاً جديىىدة تمكىىنيم مىىن تطىىوير كافىىة مجىىاالت حيىىاتيم ال سىىيما فىىي مىىا

يتعمق بالوصول إلى المعمومات وادارة المعىارف وبنىاء الشىبكات والخىدمات االجتماعيىة واإلنتىاج

الصىىناعي وأسىىموب العمىىل .ولكىىن األشىىخاص الىىذين يفتقىىرون إلىىى إمكانيىىة الحصىىول عمىىى ىىىذه
التكنولوجيىىىات الرقميىىىة والمعىىىارف والميىىىارات والكفىىىاءات الالزمىىىة السىىىتخداميا قىىىد ينتيىىىي بيىىىم
الرقمية .ولذلك فإن تعمم القراة والكتابة أحد الميىارات
المطاف كفئة ميمشة في ظل المجتمعات
ّ
األساسية
ّ
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ولذلك أصبح محو األمية المعموماتية واحدة من الميارات األساسية الالزمة لاللفراد
في القرن  ، 12او ما اطمق عميو العصر الرقمى  ،وىي عبارة عن مجموعة من القدرات التي
تتطمب من األفراد "القدرة عمى إدراك متى تكون المعمومات مطموبة ،وامتالك القدرة عمى تحديد
مكانيا ،وتقييميا ،واالستعمال الفعال ليا ،بل وصل االمر الى وضع

وتحديد معايير و

مقاييس تحكم ميارتيم وضبطيا وتحدد كفاءتيا  ،وقد تم اعتماد معايير محو األمية
المعموماتية التي وضعتيا رابطة كمية المكتبات والبحوث & Association of College
) ، Research Libraries (ACRLمن قبل العديد من الجمعيات والمؤسسات التعميمية
بل والجامعية.
بالنظر إلى محو األمية المعموماتية وفق ىذا السياق سنجد أنيا باتت تشكل جزًء
حيوياً في كل مناحي حياتنا ،عمى المستوى الشخصي والميني عمى حد سواء .فعمى صعيد
الشركات و أصحاب العمل ،فإنيم يبحثون جاىدين عن سبل لخفض أوجو القصور وزيادة
الكفاءات مع الحد من النفقات ،فمحو األمية المعموماتية في ىذا السياق اصبح إحدى
متطمبات األمن الوظيفي .والعديد من أرباب العمل يتوقعون منك أن تكون بارعا في البحث و
تنظيم المعمومات التي تحتاجيا ،والعمل بجد مع قميل من األسئمة ،ىناك مجموعة واسعة من
الفئات المينية قد بدأت تدرك وتعي أىمية امتالك المعمومات والقدرة عمى التعامل معيا وىذه
الفئات لم تعتد تقتصر عمى أمناء المكتبات ،ولكن أيضا المدرسين والمدربين ومديري البيانات
وخبراء المعمومات والباحثين والييئات المينية وىيئات االعتماد وأرباب العمل والنقابات
العمالية ،وصانعي السياسات الحكومية والقطاعات غير الربحية.
فاالمية المعموماتية التي جاءت نتيجة لعجز االفراد والمؤسسات من تحديد احتياجاتيا من
المعمومات عن طريق مصادرىا المختمفة ومراكز وبنوك معموماتيا في تقديم احسن الخدمات،
ىذا مما زاد من تفاقم االمية نتيجة المتغيرات المتسارعة في تكنولوجيا المعمومات .
فى ضوء ذلك يمكن النظر الى االمية المعموماتية باعتبارىا احد عناصر االمية الثقافية
بصفة عامة  ،ىناك من يربطيا بامية التعامل مع الحواسيب وتكنولوجيا المعمومات الحديثة(
االمية الرقمية )  ،وىناك من يربطيا بافتقار االفراد الى الميارات االساسية فى كيفية التعامل
مع مصادر المعمومات وتحقيق االستثمار االمثل ليا .
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يقصد بيا إجرائيا " عدم قدرة الفرد عمى تحديد وادراك مدى حاجتو إلى المعمومات وكيفية
الوصول إلييا في مصادرىا المختمفة األشكال واألنواع وصياغتيا بشكل جيد وعدم معرفتو
بكيفية تجميعيا وتقييميا واالستفادة منيا ،باإلضافة إلى افتقاده لمميارات المكتبية
والببميوجرافية والحاسوبية الالزمة لمحصول عمى المعمومات والوصول إلى مرحمة التفكير
النقدي والتعمم الذاتي.
كما تطمق األمية المعموماتية عمى الفرد الذي ال يعرف كيف يحدد احتياجاتو المعموماتية ،
ومصادر الوصول إلييا وكيفية استخداميا  ،بما فى ذلك عدم معرفة استخدام االنترنت
كمصدر معموماتي متميز.
عمى الرغم من أن مؤسسات التعميم قد حققت إنجا از مقبوال في مجال نشر واستخدام
التكنولوجيا ،إال أنو ما زال أماميا الكثير لمقيام بو  ،ال بد أن يتوجو التركيز بصفة متجددة إلى
نوعية التكنولوجيا الواجب اقتنائيا وتعمميا والتدريب عمييا واألسموب األمثل في تشغيميا
واالستفادة منيا ،كما أن بعض التقنيات تشق طريقيا إلى مجاالت العمل المختمفة ،وال يتم
استخداميا في مؤسسات التعميم ،أمثال :مؤتمرات الفيديو ،وأماكن المشاركة عبر اإلنترنت.
عالوة عمى ذلك ،يحتاج كثير من العمال باختالف مجاالتيم إلى معمومات آنية وفورية.
وتتطمب ىذه العممية ميارات بحث ومعالجة معقدة ( من بينيا محو األمية المعموماتية
. )Information Illiteracy
ولذا ال بد أن يتعمم الدارسون كيف يتعممون في ظل مجتمع رقمي  ،وبعبارة أخرى ،ال بد
من تدريب الدارسين عمى أن يتعمموا أي شيء ،في أي وقت ،في أي مكان .وتعد مجاالت
األعمال والطب من أبرز مجاالت استخدام التكنولوجيا بصورة مختمفة تماما في القرن الحادي
والعشرين  ،ونظ ار لدمج مستجدات التكنولوجيا في كافة المجاالت بسرعة ،فال بد من تعميم
وتدريب الدارسين عمى استخدام ىذه المستجدات بسرعة فائقة وكفاءة عالية ،ولذا فإن
“المواطنة الرقمية” تقوم عمى تعميم وتثقيف األفراد بأسموب جديد – أخذا في االعتبار حاجة
ىؤالء األفراد إلى مستوى عالي جدا من ميارات محو األمية المعموماتية.
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االسباب والعوامل التى ادت اىل االمية املعلوماتية :
 .2االكتفىاء بالمحاضىرات والكتىب الدراسىية واالىتمىام بمصىادرالمعمومات العديىىدة مىىن
المواقىىع االلكترونيىىة المختمفىىة،مما يىىؤدى الى مشىىكمة األميىىة المعموماتية ،وبالتالي
انخفاض مستوى العممية التعميمية.
 .1عدم توافر شبكات االتصال وتكنولوجيا المعمومات وعىدم انتشىارىا ،وبالتالي عدم وجىود
الوصىول الحر لممعمومات وعىدم التعىرف عمىى مجريىات التكنولوجياالحديثة واحدث
التطورات العممية والوصول لمصىادر المعمومىات في مختمف أشكاليا
 .3مشىكمة األميىة المعموماتيىة تحىاط بعىدة عوامىل تحىول دون وصىول المعمومة لكل فرد من
أفراد المجتمع .ومن بين ىىذه العوامىل :السىن ،النىوع ،التعميم ،مناطق السكن ( الريف أو
الحضر) .وىذا التفاوت االجتماعي ال ينبغي أن يقف حائالً  .دون تمقى الفرد لممعرفة

التي يتوق إلى اكتسابيا.

 .4اخىىتالف المفىىاىيم والمعىىاني المتصىىمة بالتقنيىىة المعموماتيىىة ،حيىىث مىىا زالىت ىىىذه
المفىىاىيم غىىير موحىىدة بىىين الىىدول العربيىىة ،ولكىىل منيىىا معىىنى مختمفمن دولة ألخرى،
بل احيانا مىن ىيئىة إلى أخىرى داخىل الدولىة
 .5ضعف دور المنظمات العربية المتخصصىة في مجىال تقنيىة المعمومىات ،بىل أن بعضىيا
لم يتواجىد بعىد عمىى السىاحة العربيىة ،مثىل خمىق مؤسسىة عربية إلعداد حواسيب عربية
تستخدم (شيفرة) عربيىة ولغىات برمجىة عربيىة واعداد حزم برامج وقواعد بيانات
عربية. .......الخ
 .6ضعف دور مراكز المعمومات الوطنية المتىوفرة بالىدول العربيىة ،فغالبىا ال تتوفر خطىط
وطنيىة ليىذه المراكىز ،واذا تىوفرت قىد تحيىد عنيىا أو تتوقىف عن تنفيذىا ألسباب داخمية
أو ألسباب خارجة عن إرادتيا .
حمو االمية املعلوماتية Information Literacy

:

تم ترجمة مصطمح ( )  Information Literacyبمفردات عديدة مثل :مستوى
التعميم و الثقافة المعموماتية  ،معرفة قراءة و كتابة المعمومات  ،محو األمية المعموماتية ،
الوعي المعموماتي  ،الثقافة المعموماتية
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وىى جزء من االمية الرقمية والتى ىى عممية تعميم وتعمم التكنولوجيا واستخدام أدواتيا

بصفة عامة Digital Literacy: process of teaching and learning about

technology and the use of technology.

فى ضوء تعريف االمية المعموماتية يمكن تعريف محوىا بأنيا درجة معرفةالفرد

واحاطتو بأىمية المعمومات واستغالليا وامكانية التعامل معيا ومع مصادره وادواتيا في الوقت
المناسب وبالقدر المناسب لحل المشكالت المعموماتية وتمبية الحاجات البحثية بقدرات ذاتية
تتناسب مع المتطمبات العصرية لموصول إلى مرحمة النضج المعموماتى .
فمحو األمية المعموماتية أو أمية التكنولوجيا المعموماتية في معناىا الواسع بأنيا:
يعرف انو المعرفة التي تسمح لمفرد بأن يقوم بعممو بكفاءة وفاعمية في مختمف الظروف التي
يوجد فييا ،وبالتالي سيختمف مدلول المصطمح بدرجة كبيرة بين شخص وآخر ،تبعاً لتمك

الظروف .

فيى تعرف عمى انيا نوع من الوعى المعموماتى والذى عرفتو المجنة الرئاسية لموعي
المعموماتي  Presidential Committee of Information Literacyالتابعة لجمعية
المكتبات األميركية  ALAعمى أن الشخص الواعي معموماتياً ىو القادر عمى إدراك متى

يحتاج لممعمومات ولديو القدرة عمى تحديد مكانيا وتقييميا واستخداميا .فيو الشخص الذي

تعمم كيف يتعمم  ،Learned How to Learnوىو يعرف كيف يتعمم ألنو يعرف كيف يصل
إلى المعمومات ويستخدميا بطريقة يستطيع أن يتعمم منيا اهخرون".
كما عرف قاموس المكتبات والمعمومات عمى الخط المباشر ODLIS : Online
 Information & Dictionary of Libraryعام  : 1003الوعي المعموماتي "ىو
إكتساب ميارة الوصول لممعمومات التي يحتاجيا وفيم كيفية تنظيم مصادر المعمومات في
المكتبات واعداد المعمومات وأدوات البحث اإللكترونية واستخدام التقنية في عمميات البحث
وتقييم المعمومات واإلستفادة منيا بفاعمية وفيم البنى التحتية لمتقنية التي تعد أساس نقل
المعمومات وتأثير العوامل اإلجتماعية والسياسية والثقافية عمى ذلك".

معايري الفزد الذى حميت اميته املعلوماتية:
فى ضوء ما سبق يعرف الفرد الواعي معموماتيا والذى محيت اميتو المعموماتية
«ىو ذلك الفرد ا لذى يعرف كيفية تحديد الحاجة الى المعمومات  ،وأن يمم باالشكال المختمفة
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من مصادر المعمومات ويدرك فائدة اكتساب المعمومات المطموبة  ،وأن يكون قاد ار عمى بناء
استراتيجيات بحث  ،فضال عن قدرتو عمى استرجاع المعمومات عمى الخط المباشر ،
باإلضافة إلى انو يستطيع أن يقيم المعمومات ومصادرىا بشكل نقدى  .ودمج المعمومات
المكتسبة فى رصيده المعرفى واالستفادة منيا العداد مفاىيم جديدة  ،مع استخداميا بشكل
اخالقى فى ضوء فيم القضايا االقتصادية والقانونية واالخالقية واالجتماعية التى تعمل
المعمومات فى سياقيا «.
فيو الشخص الذى يمتمك الميارات التالية :
 .2الفرد المثقف معموماتيا يحدد مدى وطبيعة حاجتو لممعمومات .
 .1الفرد المثقف معموماتيا يمكنو الوصول لممعمومات المطموبة بكفاءة وفاعمية .
 .3الفرد المثقف معموماتيا يقيم المعمومات ومصادرىا تقييما نقديا  ،ويدمج المعمومات
الجديدة مع ما لديو معرفيا .
 .4الفرد المثقف معموماتيا يستخدم المعمومات بكفاة إل نجاز ىدف معين .
 .5الفرد المثقف معموماتيا يمم بالقضايا المحيطة باستخدام المعمومات واتاحتيا بطريقة
أخالقية  ،وقانونية.

اهمية وضزورة حمو االمية املعلوماتية :
 -2م حىو األميىة المعموماتيىة يعد متطمبىا رئيسا مىن متطمبىات تقىدم األمىم  ،والنيوض بيا،
فضىالً عىن أنيىا مصىدر مىن مصىادر القىوة في المجتمىع  ،بىل إنيىىا ىىىي المصىىدر
الحقيقىىي لمقىىوة  ،ويطمىىق عمىىى العصىىر الحاضىىر (عصىىر المعمومىات) ،حيىث أصىبحت

مىوردا ا قتصىادياميمىا ومصىد ار لمىدخل الوطني ،ودعامة لمتقدم في مختمىف مجىاالت
الحيىاة  ،ولذلك حظيت باىتمام خاص من جانب العديد من الدول المتقدمة اضافة
الجمعيات والمنظمات الدولية .
 -1أصبح محو األمية الرقمية ىدفاً لمدول التي تسعى إلى بناء مجتمعات معرفة حديثة
ومتطورة عن طريق إكساب شعوبيا الميارات األساسية التي تمكنيم من استخدام
واستعمال تقنيات الحاسوب في حياتيم اليومية.
 -3لقد أصبحنا حقاً نعاني من أمية حقيقية في تعاممنا مع معطيات الثورة التكنولوجية

والمعموماتية  ،حتى أننا نجد المتعممين منا وحممة أعمى الدرجات  ،غير قادرين عمى
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ترجمة التكنولوجيا الحديثة واإلفادة األمنة منيا  ،فسرعة تغمغل تمك الثورة في معظم
وجوه حياتنا ،أدت إلى الحاجة إلى محو «أمية التكنولوجيا المعموماتية» في مجتمعنا
المعاصر ،وأصبح محو األمية المعموماتية واحدة من الميارات األساسية الالزمة لمطالب
في القرن  ،12او ما اطمق عميو العصر الرقمى .
-4

واذا كىان لكىل عصىر ثروتىىىو فىىىإن المعمومىىىات ىىىىي ثىىىروة ىىىىذا العصىىىر.لقىىىد أصىىىبح
مجتمىىىع المعمومىات يتحىول تىدريجيا نحىو التكنولوجيىا المعموماتيىة ،فمىم يعىد اعتمىاده
مقتصى ار عمى المعمومىات وحدىا ،بىل أصىبح يعتمىد بشىكل أكثىر عمىى الخىبرة واالبتكىار
والعقالنيىة،وىنىاك رغبىة لىدى كثىير مىن الىدول بىالتحول نحو مجتمع المعمومات.

-5

يمعب محو االمية المعموماتية دو ار رئيسيا فى بناء القوة المعرفية وتاكيد حقوق
االنسان فى الوصول الى المعارف ويشجع عمى تعدد الخيارات بما يضمن مقاومة االمية
المعموماتية مع رفض احتكار وسيطرة الفكرة الواحدة او التفسير االوحد لمالمر قيد
التمحيص والمراجعة والنقد ،

-6

محو األمية المعموماتية ىي إحدى متطمبات األمن الوظيفي .و العديد من أرباب العمل
يتوقعون منك أن تكون بارعا في البحث و تنظيم المعمومات التي تحتاجيا ،والعمل بجد
مع قميل من األسئمة.
محو االمية المعموماتية والرقمية تعد احد المحاور او االبعاد السبع لما اطمق عميو

المواطنة الرقمية  Digital Citizenshipوسمة من سمات المواطن فى العصر الرقمى.

ثانيا  :حمو االمية الوجدانية :
وعمى الرغم من اىمية ذلك الجانب الوجدانى تشكيل في الشخصية اإلنسانية  ،نظ ارً

لما لموجدان ىىى عاطفة وانفعاالً ىىىى من أثر كبير في الفكر والسموك  ،بل وفى في بناء الشخصية
المتزنة السوية  ،فالجانب الوجداني يفصح عن موقفنا النفسي تجاه بيئتنا ،فيجذبنا تجاه

بعض األفراد ،واألفكار ،أوينفرنا منيا ،ويدفع نحو بعض المواقف ويمنع من بعض ،ويقرر
بعض االفكار ،ويحول دون بعضيا اهخر  ،كما يؤدى وظيفة ميمة في تيسير التواصل
االجتماعي بين األفراد ،فيو لغة عامة بين البشر ،تتجاوز حدود المغة المنطوقة ،ويييئ الفرد
فسيولوجياً لمتوافق البناء مع المواقف المختمفة .
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اال ان واقع ما يحدث فى مجتمعاتنا العربية يشير الى انيا تعانى من جوانب قصور
تتعمق بالجنب الوجدانى  ،وصمت الى حد ان اطمق عمييا الكثيروين  ،الغباء الوجدانى او
االمية الوجدانية  ،او االمية العاطفية  ،والتى من مظاىرة ما تعانيو تمك المجتمعات من
موجات العنف غير المبرر وردود الفعل العنيف واالنفعاالت الحادة من قبل الجميع اطفاال
وراشدين ،وضعف القدرة عمى االنتباه واالدراك الجيد لالنفعاالت والمشاعر الذاتية وفيميا
وصياغتيا بوضوح  ،وتنظيميا وفقا لمراقبة وادراة انفعاالت االخرين ومشاعرىم بشكل دقيق
ومقبول مجتمعيا  ،لموصول الى عالقات انفعالية ووجدانية ايجابية تساعد غمى الرقى العقمى
واالنفعالى والمينى  ،واكتساب وتعمم المزيد من الميارات االيجابية لمحياة .
انيا امية فى المشاعر واالحاسيس  ،ويصاحبيا تطرف فى ردود افعالنا  ،ال نعطي
لممشاعر اىتماماً كبي ارً وال نراعي مشاعر بعضنا بشكل كاف  ،وال ييمنا الكممة التي نقوليا -
او المسمك الذى نسمكو  -إن كانت تؤثر في ىذا أو تغضب ذاك  ،بل ان بعضنا افتقد القدرة
قراءتيا بمغتيا البسيطة دون تعقيد وتعمم كيفية التعبير عنا  ،والتعامل بمشاعر واحاسيس
مرىفة مبنية عمى فيم انفسنا وفيم غيرنا  ،فكثي ارً ما نقوم بعمل أشياء ال نحس بيا ولكنيا

تسبب آثا ارً كبيرة وخطيرة عمينا وعمى غيرنا  ،لدرجة غدت معيا الكراىية والحقد والغل
صناعة وثقافة في مجتمعنا المعاصر

واصبح الحقد والغل البشري مدم ار لنقاء العالقات

اإلنسانية.
ضعف القدرة عمى فيم االنفعاالت الذاتية ومعرفتيا  ،والتمييز بينيا  ،مع عدم القدرة
عمى ضبطيا وصعوبة التحكم بردود الفعل العفوية (عدم التسرع بإعطاء ردود الفعل المناسبة
والتعامل معيا بإيجابية ،”.اوالتحكم فييا وتنظيميا وفق فيم انفعاالت اهخرين ووجية نظرىم
والتعامل في المواقف الحياتية وفق ذلك  ،تفيم معايير السموك المقبول وغير المقبول ،
تطوير نظرة إيجابية واقعية تجاه الذات،؟ وغيره مما يصب في خانة التنمية الشخصية
لمتفاعل اإليجابي والتعايش مع اهخرين.
اضافة الى ان تشوه " التفضيالت الجمالية" في الشخصية العربية  -وىو أحد ابعاد
الجوانب الوجدانية  -أدى إلى انعكاسات ذات تأثير سمبي في سموك ىذه الشخصية فجعميا
تقبل عمى القبيح األخالقي والسموكي بعناصره المختمفة :المفظية والسمعية والبصرية  ،بل
وأصبحت الشخصية – في ضوء ىذا التشوه الوجداني -تنشد إلى ىذا القبح وتنفر من
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الجمال ، ،فتذوق الجمال ،واالستمتاع باألشياء الجميمةّ ،أياً كانت ،عالمة مميزة تدل عمى
موقع الفرد في سمّم الوجود اإلنساني ،ولن يصل الفرد إلى امتالك ىذه الذائقة إال عن طريق

تنمية الوجدان ،وتربية الحس البديعي ،واكتساب القدرة التي تمكنو من تقدير الجمال بوصفو

بعداً أساسياً من أبعاد إنسانية اإلنسان.

اننا نعيش فى عالم طغت فيو المادة عمى كل شىء  ،وطغت االنانية عمى العواطف

والمشاعر وكادت تمحوىا  ،وراح كل واحد منا يتنافس حتى مع ذاتو  ،ومع االخرين ليتفوق
عمييم ماديا وربما عمميا وعقميا  ،ولكن قمما فكر احد منا يوما ان يتفوق عاطفيا  ،وان يعبر
عن محبتو لالخرين  ،او يتواصل معيم ايجابيا  ،كشركاء لو فى االنسانية عمى االقل  ،لدرجة
اننا كدنا ننسى اننا بشر  ،واصبح يصح فينا القول "اننا نعانى االمية العاطفية او الوجدانية "
تمك االمية التى تتعمق بضعف قدرة الفرد عمى ادراك انفعاالتو وفيميا  ،وضبطيا والتعامل
معيا وتنظيميا وادارتيا بايجابية  ،وقراءة وادراك وانفعاالت االخرين  ،حتى اصبح يطمق عمى
ىذا العصر عصر األمية الوجدانية .Emotional Illiteracy
انيا ليست أمية الكتابة والقراءة أو أمية الكمبيوتر واألنترنت كما يحمو لمبعض أن
يقول  .ىي أمية أخطر من تمك كميا قد تجد أحدىم متعمما  ...يكتب و يق أر و يتقن لغة
الكمبيوتر  ...واإلبحار عمى النت  ....لكن  ...ىو أمي إنيا األمية العاطفية و ىي لألسف
م نتشرة عبر العالم  ...و بشكل أخص ىي متفشية لدينا أطمق عمييا عمماء النفس مصطمح "
األليكسيتيميا" و تعتبر من االضطرابات النفسية الوجدانية  ...أي أن اإلصابة تكون عمى
مستوى الوجدان و العواطف تجد الشخص ال يستطيع التعبير عن عواطفو و وجداناتو بل ال
يفيميا و ال يستطيع إدراكيا لدى اهخرين  ...مما يترتب عميو اختالل عمى مستوى التواصل
 :الزواجي و األسري و االجتماعي.
أمام ضغوط الحياة المعاصرة ،فقد كثير من الناس وىج العاطفة واإلحساس بالجمال،
وتبمدت عندىم المشاعر ،وفقدوا األحاسيس اإلنسانية والتفاؤل واإلنشراح ،ولم يعد لمشجن
عندىم مكان وال لمبوح الجميل مجال ،وصاروا كاهالت ،فأصبحت تصرفاتيم تغمب عمييا اهلية
وغابت عنيا العاطفة.
تطمعنا الصحف ووسائل االعالم وشبكات التواصل االجتماعى بصور عديد من
السموكيات الغربية عمى مجتمعاتنا العربية واالسالمية  ،والتى من مظاىرىا العنف غير المبرر
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وردود الفعل العنيف واالنفعاالت الحادة من قبل الجميع اطفاال وراشدين ،والتى ربما تعبر عن
عدم القدرة عمى ا النتباه واالدراك الجيد

لالنفعاالت والمشاعر الذاتية وفيميا وصياغتيا

بوضوح وتنظيميا وفقا لمراقبة وادراة انفعاالت االخرين ومشاعرىم بشكل دقيق ومقبول
مجتمعيا  ،لموصول الى عالقات انفعالية ووجدانية ايجابية تساعد غمى الرقى العقمى
واالنفعالى والمينى  ،واكتساب وتعمم المزيد من الميارات االيجابية لمحياة .

لقد أصبحت أخبار الصحف تحمل لنا كل يوم مثل ىذه التقارير حول انييار الحس
الحضاري وفقدان اإلحساس باألمان  ،فيما يشبو موجة من الدوافع النفسية المتدنية اهخذة
في االستفحال  ،غير أن ىذه األخبار انما تعكس في النياية إحساسنا المتزايد بانتشار ىذه
االنفعاالت غير المحكومة عمى صعيد حياتنا الخاصة  ،وحياة اهخرين المحيطين بنا  ،وليس
ىناك أحد بيننا بمنأى عن ذلك المد المنفمت من االنفجار االنفعالي  ،إذ ىو يصيب مختمف
مناحي حياتنا بشكل أو بآخر ،وىو ما يؤكد مدى حاجتنا الماسة إلى دروس تعالج االنفعاالت
 ،وتعمل عمى تسوية الخالفات بالوسائل السممية حتى تسير الحياة بصورة أفضل .وقد أدرك
رجال التعميم المنزعجون منذ فترة طويمة من ضعف درجات األطفال في مادتي الحساب
والقراءة  ،أن وراء ذلك عج از يتخذ أشكاال مختمفة وينذر بالخطر  ،اطمق عمييا عبارات
ومصطمحات عديدة مثل األمية العاطفية او االمية الوجدانية ، Emotional Illiteracy
االىمال

الوجدانى

neglect

Emotional

الفصام

الوجدانى

Emotional

 ، schizophreniaالجفاف العاطفى  emotional droughtاو حتى الغباء العاطفى
 ، Emotional stupidityتيميش المشاعر .Marginalization of emotions
وباستقراء الواقع المعاش ومطالعة كافة الشواىد واألدلة بوسائل اإلعالم المختمفة
تكشف لنا كماً من العنف والتردى المفظى والسموكى عمى مختمف األصعدة ..لقد ازداد العدوان

والتعدى والجريمة بأشكاليا المختمفة فى المنزل والمدرسة والشارع ،وتقمصت مشاعر الحب

والرحمة مما يعكس بوضوح تفشى مظاىر األمية الوجدانية.
فاالمية الوجدانية تشير الى ضعف قدرة الفرد على إدراك المشاعر وتقييميا ،والتعبير
عنيا؛ من خالل التفكير وفيم المعرفة الوجدانية ،وتنظيم االنفعاالت وتوجيييا؛ بحيث يستطيع
الفرد أن يؤثِّر في مشاعر اهخرين ،وي ِ
صل إلى النجاح في التفاعالت المينية ،وفي مواقف
َ
الحياة المختمفة.
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فاالمية مؤنث االمى وىى لغة تغنى الغفمة او الجيالة  ،واالمية الوجدانية تعنى جيل
الفرد بحقيقة عواطفة ومشاعره بكيفية التعبير عن مشاعره وانفعاالتو وتنظيميا وحسن
ادارتيا  ،بشكل يمكنو من النجاح فى مواقف الحياة المختمفة .
ولالمية الوجدانية مظاىر عديدة من ابرزىا ما يمى :

 -2جيل الفرد بحقيقة عواطفو ومشاعره وكيفية ادارتيا .
 -1ضعف القدرة عمى ادارة انفعالتو ومشاعره .

 -3لدى الفرد االمى صعوبة فى التحكم في عواطفو وانفعاالتو السمبية بل يوجييا نحو
تحقيق ىدف ينشده،

 -4ردود الفعل االنعكاسية غير المناسبة .العنف الذى اليتناسب مع نوع وحجم الفعل .
 -5سوء فيم وادراك وادارة عواطفنا ومشاعرنا .

 -6عدم مراعاة مشاعر االخرين  .ضعف المشاركة الوجدانية :ضعف قدرة الفرد عمى تقدير
عواطف ومشاعر االخرين ومشاركتيم فييا .

 -7تيميش المشاعر و االحاسيس .وعدم االىتمام بمراعتيا واالىتمام بيا .
 -8جيل الفرد بحقيقة عواطفو ومشاعره وكيفية ادارتيا .
 -9ضعف القدرة عمى ادارة انفعالتو ومشاعره .

 -20لدى الفرد االمى صعوبة فى التحكم في عواطفو وانفعاالتو السمبية بل يوجييا نحو
تحقيق ىدف ينشده.

ان من ابرز مظاىر االمية الوجدانية فى مجتمعاتنا العربية تظير بصورة واضحة من
خالل

ما تعانيو تمك المجتمعات من موجات العنف غير المبرر وردود الفعل العنيف

واالنفعاالت الحادة من قبل الجميع اطفاال وراشدين ،وضعف القدرة عمى االنتباه واالدراك الجيد
لالنفعاالت والمشاعر الذاتية وفيميا وصياغتيا بوضوح ،وتنظيميا وفقا لمراقبة وادارة
انفعاالت االخرين ومشاعرىم بشكل دقيق ومقبول مجتمعيا ،لموصول الى عالقات انفعالية
ووجدانية ايجابية تساعد غمى الرقى العقمى واالنفعالى والمينى ،واكتساب وتعمم المزيد من
الميارات االيجابية لمحياة .
اضافة الى ما نممسو من انييار الحس الحضاري وفقدان اإلحساس باألمان  ،فيما
يشبو موجة من الدوافع النفسية المتدنية اهخذة في االستفحال .غير أن ىذه األخبار انما
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تعكس في النياية إحساسنا المتزايد بانتشار ىذه االنفعاالت غير المحكومة عمى صعيد حياتنا
الخاصة  ،وحياة اهخرين المحيطين بنا .وليس ىناك أحد بيننا بمنأى عن ذلك المد المنفمت
من االنفجار االنفعالي  ،إذ ىو يصيب مختمف مناحي حياتنا بشكل أو بآخر ،وىو ما يؤكد
مدى حاجتنا الماسة إلى دروس تعالج االنفعاالت  ،وتعمل عمى تسوية الخالفات بالوسائل
السممية حتى تسير الحياة بصورة أفضل .وقد أدرك رجال التعميم المنزعجون منذ فترة طويمة
من ضعف درجات األطفال في مادتي الحساب والقراءة  ،أن وراء ذلك عج از يتخذ أشكاال
مختمفة وينذر بالخطر  ،ىو األمية العاطفية .

ثالجا  :حمو االمية الدوائية :
انطالقا من ان الصحة كنز من كنوز الدنيا اعطاىا لنا اهلل لكن ال نعرف قيمتيا اال
بعد ان نفقد جزءا منيا او تقريبا  ،فالصحة تاج عمى رؤوس االصحاء اليشعر بيا اال
المريض  ،وبما ان الصحة تاج فوق الرؤوس كان لزاما عمينا ان نحافظ عمييا ونيتم بيا.
ولذلك اجتيد رجال الطب منذ اول التاريخ في معالجة المرضى لشفائيم وكانت
اال وبئة الفتاكة تنتشر بين وقت واخر في مساحات واسعة من العالم وتسبب الكثير من
الوفايات وقد اصبحت ىذه االوبئة االن ناذرة وما بقي منيا اصبح اقل خطورة خاصة بعد
اكتشاف االدوية الحديثة مثل ( االنتيبيوتيك) ولكن االىم من ذلك ىو اكتشاف طرق جديدة
لموقاية عوضا عن المعالجة فقط ونسمي ىذه الوسائل بالطب الوقائي.
اال انو مع كثر االمراض وانتشارىا كثر استخدامنا لالدوية بطريق صحيحة وغير
صحيحة عن وعى ومعرفة او عن جيل وتجاوز  ،خاصة فى ظل الثورة المعموماتية والرقمية
التى تتطمب ضرورة بالستخدام الرشيد لتمك االدوية خاصة فى ظل االثار الجانبية الخطير
وصمت الى حد الوفاة ،فانقمب وظيفة الدواء من جانب عالجى وشافى لمن يعان من امراض
الى مصدر خطر بسبب الجيل باستخدامو بطريقة صحيحة وصمت الى حد يمكن ان نطمق
عميو االمية الدوائية والتى ىى جزء اساسى من االمية الصحية واحد مجاالتيا .
بدا العديد من الب حثين والكتاب التحدث عن ضرورة محو االمية الصحية خاصة تمك
التى تتعمق باالدوية والعقاقير فى ظل كثرة االخطاء العديدة المتعمق بكل جوانب انتاج االدوية
واستخداميا  ،حيث تشكل األخطاء الدوائية المشكمة األكثر شيوعا بين األخطاء الطبية
وتصيب ما ال يقل عن  2.5مميون شخص سنويا ،حسب التقرير الجديد الصادر من معيد
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الطب واألكاديميات الوطنية  ،يكمف عالج األخطاء الدوائية التي تحدث في المستشفيات مبمغ
 3.5مميار دوالر في السنة  ،وىذه التقديرات ال تأخذ بعين االعتبار خسارة األجور واإلنتاجية
أو زيادة تكاليف الرعاية الصحية كما يقول التقريراالمر الذى يتطمب اتخاذ سمسمو من
اإلجراءات لممرضي ومنظمات الرعاية الصحية والييئات الحكومية وشركات األدوية لمحد من
ىذه األخطاء  ،تشمل ىذه اإلجراءات خطوات لزيادة التفاعل وتحسين االتصال بين العاممين
في مجال الرعاية الصحية والمرضي  ،فضال عن خطوات أخرى يتخذىا المرضي لحماية
أنفسيم  ،مع التوصية بإنشاء موارد لمعمومات األدوية يكون الحصول عمييا من المرضي
سيال وأن تتسم بالموضوعية وتكون سيمو الفيم.
وتشير تقديرات “منظمة الصحة العالمية” إلى أن ما يزيد عن نصف األدوية يتم
وصفيا أو صرفيا أو بيعيا عمى نحو غير مالئم ،وأن نصف المرضى ال يتنأولون األدوية
عمى نحو صحيح .كما ويؤدي اإلفراط في استخدام األدوية أو استخداميا غير الكافي أو سوء
استخداميا إلى إىدار الموارد القميمة وانتشار المخاطر الصحية عمى نطاق واسع.
ففي الماضي كانت كممة الطبيب مسموعة لدى المريض لجية تنأول الدواء بشكل
كامل ،اما اليوم بكل اسف فتأثير الطبيب عمى مريضو في االلتزام بالدواء لم يعد كما كان من
قبل ،واالسباب عدة ،منيا تقدم التكنولوجيا حيث اصبح المريض متطمبا اكثر في المعرفة حول
ماىية الدواء ليقتنع بو قبل تنأولو ،أو لم يعد عنده ثقة بطبيبو مثل قبل ،فيريد شرحا اكثر
عن الدواء ،وبكل اسف  50بالمئة من المرضى ال يأخذون العالجات الصحيحة بشكل كامل
ومستمر في بعض الحاالت المرضية ،كما وأن  30بالمئة من المرضى ال يتنأولون الدواء
خوفا من تداعياتو عمى صحتيم في ما بعد ،وذلك نظ ار لقمة الثقافة حول ىوية الدواء”.
إن تكرار أخطاء استخدام األدوية واهثار الجانبية التي يمكن منعيا يثير قمقا بالغا
لمجميع  ،االمر الذى يجعمنا بحاجو إلي إتباع نيج شامل لتقميل ىذه األخطاء وىو ال يشمل
منظمات الرعاية الصحية والييئات الحكومية والنقابات المينية فقط بل  ،يشمل أيضا
الصناعة والمستيمكين  ،مع التاكيد عمى ضرورة أن يكون المستيمك عمى عمم تام بكيفية
اخذ األدوية بشكل آمن لتحقيق النتائج المرجوة ،وأن يكون لدى مقدمي الرعاية الصحية
األدوات والمعمومات الالزمة لوصف و صرف واعطاء األدوية بشكل آمن قدر اإلمكان ومتابعو
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المشاكل الدوائية  ،بيدف الوصول إلى أفضل رعاية طبية في كل مره يأخذ فييا المريض
الدواء".
وتتعدد األخطاء الدوائية وتشمل مجاالت من ضمنيا األدوية التي تصرف بوصفة
طبية وكذلك األدوية الالوصفية والفيتامينات والمعادن واألدوية العشبية  ،واالسراف فى
المسند بالبراىين
استخدام المضادات الحيوية والمكمالت الغذائية  ،وعدم تبنى مفيوم الطب ُ
(Evidence-based medicineأو الطب المعتمد عمى البرىان) والمعروف أيضا باسم
الممارسة القائمة عمى األدلة .
إن األخطاء شائعة في جميع المراحل من وصف الدواء إلى أخذه ومتابعتو لرصد
استجابة المريض .ويقدر أنو في المتوسط ىناك خطأ دوائيا واحدا عمي األقل لكل مريض
يعالج في المستشفى في كل يوم  ،وان كان ىناك تباين كبير في معدالت الخطأ من مكان
هخر .عمى الرغم من أن ليس كل األخطاء تؤدي إلي إصابة أو وفاه ولكن عدد اإلصابات
التي يمكن منعيا مقنعا كما جاء في التقرير ،وتشير الدراسات إلي حدوث أربعمائة ألف إصابة
يمكن منعيا كل عام في المستشفيات .كما أن ىناك ثمانمائة ألف إصابة أخرى تحدث عمي
المدى الطويل في مجال الرعاية الصحية ,وحوالي خمسمائة وثالثون ألف إصابة تحدث فقط
بين المستفيدين من التأمين الطبي الحكومي في العيادات الخارجيو .واعتبرت المجنة أن ىذه
األرقام تعتبر أقل من الحقيقة.
وفى ىذا االطار عقدت كمية الصيدلة بجامعة المستنصرية ندوة عممية نظميا فرع
الصيدلة السريرية الندوة العممية الثالثة تحت شعار ( التوعية الدوائية لممريض  ...الطريق
األسمم لمحصول عمى أفضل نتائج عالجية ) وذلك يوم الخميس الموافق ،1025/4/13
بيدف زيادة الوعي حول مفيوم التوعية الدوائية لممريض وتوضيح دور الصيدلي فييا
والتاكيد عمى دور التثقيف الدوائي في تقميل االخطاء العالجية لممرضى بعدىا.
وقدمت مجموعة من التوصيات بيدف محو ما اطمق عمييا محو األمية الدوائية
 Patient Pharmaceutical Information Literacyكان من ابرزىا :
 -2تعميق مفيوم التوعية الدوائية ووسائل إيصال المعمومة الصحيحة لممريض من خالل
إقامة الدورات المينية باالشتراك مع نقابة األطباء وذوي المين الطبية ،تتبناىا نقابة
الصيادلة ضمن المنياج الخاص بدورات الصيادلة.
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 -1رفع المستوى التوعوي لممريض بما يخص االستخدام األمثل لمدواء من خالل تكثيف
دور اإلعالم المرئي والمسموع بالتنسيق مع وزارة الصحة و نقابة الصيادلة وكذلك
إصدار منشورات مبسطة جدا توزع عمى طمبة المدارس االبتدائية والثانوية تتضمن
الخطوط العامة لمتعامل مع الدواء  ،وىكذا يمكن محو األمية الدوائية Patient
Literacyمن مجتمعنا
-3

البدء بمشروع  Social Pharmacyبالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة
من خالل استحداث غرفة استشارية ضمن شعبة الصيدلة السريرية في كل مستشفى
يقوم بإدارتيا صيدلي خريج برنامج الصيدلة السريرية ويكون متفرغاً لمتواصل مع

المريض لتقديم والتوعية الدوائية لو قبل وبعد خروجو من المستشفى ضمن برنامج

ارشادي معين
-4

اعتماد منشورات ارشادية وتوضيحية مبسطة  Pill Chartترفق مع األدوية التي
تصرف لممريض في الصيدليات الخاصة

-5

مكافحة ظاىرة تداول الدواء من قبل المريض لمريض آخر وبدون توصية من الكادر
الطبي مما يسبب سوء استخدام األدوية وخاصة المزمنة منيا من خالل تثقيف
المجتمع

 -6وضع برنامج تتبناه المؤسسات الصحية في وزارة الصحة يتضمن تسجيل المعمومات
المتعمقة كافة بالمريض يتضمن الحالة المرضية والعالجات التي يستخدميا لغرض
توفيرىا ضمن نظام يسمى)(Patient record system
كما ق دم الصيدلى السعودى خالد بن حمزة المدني دليال عمميا بعنوان " انت والدواء"
بيدف التوعية بالكثير من المعمومات التى تتعمق

لمتعريف بالدواء واشكالو  ،وكيفية

استخدامو  ،وكيفية حفظو  ،وفاعميتو  ،ومخاطر سوء استخدامو خاصة التى تتم بدون
توصية طبية وكيفية تالفييا  ،وذلك عمى شكل جرعات تثقيفية تحقيقاً لمفيوم التنور الدوائي

.Pharmaceutical Literacy

اننا فى ظل تمك الظواىر السمبية المترتبة عمى العشوائية فى استخدام الدواء فى ظل
ما نشيده فى عصر الرقمنة والثورة المعرفية واالتصالية  ،من وجود مواقع ومنتديات تقدم
معمومات دوائية بعضيا جيد والكثير منيا يغمب عميو الدعاية والتسويق غير العممى فان االمر
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يتطمب ضرورة وجود برامج موجية لمكبار لمتوعية بكل ما يتعمق بالدواء والعقاقير الطبية وغير
الطبية بيدف الوصول الى تجنب االفراط والعشوائية فى التعامل مع االدوات التى يترتب عمى
عدم الوعى باال ستخدام الرشيد ليا اثار خطير عمى االفراد مرضى واصحاء  ،وعمى المجتمع
واقتصادياتو حيث تشكل صناعة الدواء وتسويقو واستعمالو

جانب كبير من اقتصاديات

الدول.
اننا فى ظل تمك الظواىر السمبية المترتبة عمى العشوائية فى استخدام الدواء فى ظل
ما نشيده فى عصر الرقمنة والثورة المعرفية واالتصالية  ،من وجود مواقع ومنتديات تقدم
معمومات دوائية بعضيا جيد والكثير منيا يغمب عميو الدعاية والتسويق غير العممى فان االمر
يتطمب ضرورة وجود برامج موجية لمكبار لمتوعية بكل ما يتعمق بالدواء والعقاقير الطبية وغير
الطبية بيدف الوصول الى تجنب االفراط والعشوائية فى التعامل مع االدوات التى يترتب عمى
عدم الوعى باالستخدام الرشيد ليا اثار خطير عمى االفراد مرضى واصحاء  ،وعمى المجتمع
واقتصادياتو حي ث تشكل صناعة الدواء وتسويقو واستعمالو جانب كبير من اقتصاديات الدول
 ،ان عدم وعى الفرد بكيفية التعامل مع الدواء والعقاقير يترتب عميو العديد من المشاكل التى
يقع فييا الفرد مثل مشكمة المخدرات  ،خاصة وان استعمال الدواء زاد فى الفترة االخيرة بطرقة
مخيفة  ،اضاف ىة الى ما اشارات اليو العديد من الدراسات والبحوث من تدنى التنور الصحى
والدوائى بصفة خاصة لدى االفراد  ،االمر الذى يتطمب ضرورة تنمية الوعى الدوائى لدييم من
خالل برامج لتعميم الكباروالصغار  -المرضى واالصحاء ، -فى ظل قصور الدور الذى تقوم
بو المؤسسات التعميمية فى ىذا المجال.
ان محو االمية الدوائية يتضمن مجاالت عديدة من ابرزىا :
-

تعريف الدواء وانواعو ومصادر استخراجو وتصنيعو .

-

العوامل التي تؤثر في فاعمية الدواء.

-

اشكال الدواء وصوره واسباب تعددىا .

-

الطرق الصحيحة والقواعد العامة فى حفظ االدوية وتخزينيا  ،وعالمات صالحيتو
لالستخدام.

-

متى يتم استعمال الدواء  ،متى يبدأ مفعولو  ،وكم يستغرق تأثيره.

-

مخاطر سوء استخدام الدواء واثاره الجانبية وكيفية تالفييا .
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-

النشرات الدوائية وطرق قراءتيا وفيميا .

-

المضادات الحيوية وتجنب فوضى التعامل معيا .

-

الوصفات الدوائية والتدوى باالعشاب ومخاطر انتشارىا.

وفى النهاية نزى :
ان االمية فى الوقت الحالى تعددت واتسعت صورىا واشكاليا وتجاوزت مفيوميا
الضيق المتعمق باالمية االبجدية او الجيل بالقراءة والكتابة وامتدت الى الغفمة والجيل فى
كافة المجالت  ،االمر الذى يفتح الباب امام ظيور افاق جديد لمحو االمية لتشمل محو كافة
صور االمية التى ظيرت وانتشرت فى ظل ما يشيده الوقت الحالى وما ستشده االيام القادمة
من تطور فى كافة المجاالت والميادين المعرفية والتكنولوجية والمعموماتية و القانونية
وااليديولوجية والثقافية والصحية والدوائية .
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