الدرس األول :مدخل عام إلى عمم نفس الصحة ،التعريف واألهداف والمنطمقات النظرية

تمهيد:
يعد عمم نفس الصحة ( كفرع من فروع عمم النفس) عمم حديث النشأة نسبيا ظير مع ثمانينيات القرن
ّ
الماضي ،وييدف بشكل عام إلى دراسة وفيم العوامل السيكولوجية والمحيطية والتنبؤ بدورىا في ظيور
األمراض العضوية.وىو بذلك ال يتجاىل النماذج السابقة التي قدمت لتفسير عوامل اإلصابة بالمرض
ولكنو يدمجيا من خالل اقتراحو لنموذج متعدد العوامل يضم كالّ من خصائص الشخصية (التي يعتبرىا
كسوابق ) واألحداث الحياتية الضاغطة ( كعوامل مفجرة) لألمراض العضوية .و يستند في ذلك عمى
نتائج الدراسات في كل فروع عمم النفس من جية وعمى نتائج الدراسات الوبائية من جية أخرى ليفسر
كيفية تأثير تمك العوامل الشخصية و االجتماعية والمحيطية في التعجيل بظيور المرض أو في الوقاية
والحماية منو.
لنمر
وسنحاول في ىذا المدخل ،التذكير باختصار بالمبررات أو الحاجة التي دفعت إلى نشأة ىذا العمم ّ
بعدىا إلى التعريف بو وبأىدافو ،لنتخم ىذا المدخل بالمنطمقات النظرية التي يقوم عمييا عمم نفس

الصحة.
الحاجة إلى عمم نفس الصحة:
ساعدت مجموعة من العوامل في نشأة عمم نفس الصحة وىي المتمثمة فيما يمي:
 التحول الوبائي بفعل االنتشار الواسع لبعض األمراض المزمنة والخطيرة التي رفعت من نسبة الوفياتبين األفراد في دول العالم مثل االضطرابات القمبية والسرطانات وغيرىا ،والتي ترتبط نشأتيا بما يسمى
بعوامل الخطورة ) (Facteurs de Risqueوعمى رأسيا ارتفاع ضغط الدم ،زيادة الوزن ،التدخين،
اإلدمان عمى الكحول والتعرض لمصادر الضغط النفسي واالجتماعي .ىذه العوامل ترتبط بدورىا
بمجموعة من السموكيات التي يتعود الفرد عمى ممارستيا في نمط أو أسموب حياتو .

زيادة وثقل حجم التكاليف المادية التي تستدعييا عممية التكفل الطبي باألمراض المزمن والشعورالمتزايد بالحاجة الماسة لتقميصيا من خالل التوجو باالىتمام نحو عممية الوقاية منيا وذلك بالعمل عمى
التقميل من عوامل الخطورة المشار إلييا سابقا.
توسع مجاالت الدراسة والبحث في عمم النفس إلى مجال الصحة .وقد كان ذلك بعد ظيور معطيات
 ّومفاىيم جديدة كالضغط وتأثيره عمى الصحة ،استراتيجيات التعامل (المواجية) مع المرض المزمن،
.

عوامل الخطر السموكية وغيرىا.

 التطور التكنولوجي والعممي اليائل والمتسارع ،الحاصل في مختمف العموم ذات الصمة بدراسة السموكالبشري ،والذي استفاد منو عمم النفس بكل فروعو من أجل اإلجابة عمى إشكالية العالقة بين النفس
والجسد.
 التغير الذي شيده تعريف مفيوم الصحة ،حيث تحول تعريف الصحة من المفيوم الكالسيكي القائمعمى معنى الخمو من المرض أساسا إلى التعريف القائم عمى التكامل بين مختمف الوظائف الجسمية
والذىنية والنفسية واالجتماعية لمفرد في عالقتو مع بيئتو بعناصرىا وتحدياتيا المختمفة.
تعريف عمم نفس الصحة:
كما سبقت اإلشارة إليو ،فإن عمم نفس الصحة ) (Health Psychologieظير كفرع مستقل من فروع
عمم النفس مع ثمانينيات القرن الماضي ضمن الجمعية األمريكية لعمم النفس ،حيث إصدار مجمة مستقمة
تحمل اسمو وىي مجمة عمم نفس الصحة ،وكان ذلك في (  )1982عمى يد عالم النفس جوزيف ماتارازو
) (Joseph Matarazzoالذي يرى أن عمم نفس الصحة بشكل عام ىو مجموع المعطيات والمعمومات
والمعارف األساسية المتوفرة في حقل عمم النفس والمستخدمة لفيم الصحة والمرض.
وقد عرف ماتارازو عمم نفس الصحة من ىذا المنطمق عمى أنو

« اإلسيامات العممية والتربوية والمينية

من أجل تنمية الصحة والحفاظ عمييا  ،والوقاية من األمراض ومعالجتيا ،وكشف أنماط السموك الخطرة،
وتحديد العوامل المسببة لالضطراب في الصحة وتشخيصيا ،وفي إعادة التأىيل ،وتحسين نظم الرعاية
الصحية».

من جيتيا واستنادا لتعريف ماتارازو ،تعرف بوليان ) (Paulhan, 1994عمم نفس الصحة عمى أنو عمم
يشير بالضبط إلى دراسة العوامل السيكولوجية واالجتماعية والبيولوجية وتفاعميا ،وذلك لمعرفة ظيور
وتطور األمراض وتداركيا.

أهداف عمم نفس الصحة :
انطالقا من تعريف عمم نفس الصحة يمكننا تحديد أىداف ىذا العمم في خمسة ( )05أىداف كبرى ،وىي
عمى التوالي:
 تحسين مستوى الصحة بين األفراد وترقيتيا والحفاظ عمييا من خالل برامج التربية الصحية التييعمل عمى إعدادىا المختصون في ىذا المجال ،والقائمة عمى التدريب عمى اكتساب ميارات
تبنيو.
السموك الصحي والحث عمى ّ

 الوقاية من األمراض من جية والتكفل النفسي بالمصابين بيا من جية ثانية ،من خالل وضعبرامج التربية العالجية التي تساعد المرضى المزمنين عمى التوافق النفسي االجتماعي مع
المرض.
 دراسة العوامل النفسية االجتماعية التي تمعب دو ار في ظيور وتطور المرض ،من خالل البحثفيما يسمى بعوامل الخطورة )(Factors Riskالمرتبطة بكل من الشخصية والبيئة المحيطة بالفرد
وأسموب الحياة بشكل عام .مع األخذ بعين االعتبار في دراسة ىذه العوامل السياقات واآلليات
التي تفسر التأثير المتبادل بين كل تمك العوامل ضمن ما يعرف بالنموذج البيونفسي اجتماعي
) (Biopsychosocial Modelالذي عوض النموذج الطبي البيولوجي في تفسير المرض.
 تحسين وترقية نظم الرعاية الصحية من خالل البحث عن أنجع السبل وأقميا تكمفة في الوقاية منالمرض والتكفل بو طبقا لمحاجيات الصحية لكل مجتمع ،باإلضافة إلى تعريف األفراد بحقيم في
تمقي الرعاية الصحية المناسبة ودفعيم إلى السعي لالستفادة من الخدمات الصحية المتوفرة
وتسييل الوصول إلييا.
 دعم البحث اإلكمنيكي بمعطيات دقيقة ومتجددة من خالل البحوث التي تنتج عن المزج بينالمعطيات البيولوجية والمعطيات النفسية واالجتماعية والبيئية.

جميا التناغم بين تمك األىداف ،وىو
من خالل ما سبق عرضو من أىداف لعمم نفس الصحة يظير لنا ّ

تناغم ينطمق من التوجو أو التناول الشمولي ( متعدد األبعاد) الذي يتبناه ىذا العمم والمتمثل كما أشرنا إليو
سابقا في النموذج البيو نفسي االجتماعي ،في إشارة إلى التأثير المتبادل والمتكامل بين العوامل الداخمية
والخارجية التي تشكل السموك المرتبط بالصحة والمرض ،والمتعارف عميو في ىذا المجال بالسموك

الصحي ) .(Health Behaviourوقبل أن نتعرض إلى مفيوم السموك الصحي والمنطمقات النظرية التي
حاولت تفسيره ،سنعرض باختصار الفمسفة التي يقوم عمييا النموذج البيو نفسي االجتماعي في تفسيره
لمصحة والمرض.
النموذج البيو نفسي االجتماعي ): (Biopsychosocial Model
يقوم ىذا النموذج الذي يتبناه عمم نفس الصحة في تفسيره لممرض والصحة عمى الدور المتداخل لكل
العوامل التي تقف وراء نشأة السموك والمتمثمة في العوامل البيولوجية والنفسية واالجتماعية.
تشمل العوامل البيولوجية كالّ من الوراثة وما تنقمو من صفات متعمقة بالمظاىر الجسمية والفيزيولوجية
لمجسم وما تحممو من قوة ومناعة ضد المثيرات الممرضة أو من ضعف وىشاشة واستعداد وقابمية لمتأثر
السمبي بتمك المثيرات.
وتشمل العوامل النفسية بشكل خاص في ىذا النموذج ،المكونات المعرفية واالنفعاالت والدافعية ،وىي
مكونات نعبر عنيا مجتمعة بمصطمح عوامل أو متغيرات الشخصية  ،وىي التي توجو نمط حياة الفرد.
فبالنسبة لممكونات المعرفية فإن عمميتي اإلدراك واالعتقاد تقفان وراء تبني سموكا معينا وتعززان االتجاه
اإليجابي لممارستو ،مثل أن ندرك بأن السمنة خطر عمى الصحة من خالل زيادة احتمال اإلصابة بارتفاع
يعزز االتجاه
لتجنب ذلك ،وىو ما ّ
ضغط الدم والسكري ،وأن نعتقد بأىمية وضرورة ممارسة النشاط البدني ّ
اإليجابي لدينا بممارسة الرياضة .ولإلشارة والتذكير فإن مدركاتنا واعتقاداتنا تتأثر بحالتنا االنفعالية
وبدافعيتنا وتؤثر فييا ،وىو ما يشرحو التيار المعرفي في تناولو لمشخصية(يمكن العودة إلى التناول
ّ

المعرفي لممزيد من التوضيح).

أما بالنسبة لمعوامل االجتماعية فيي تشمل كل أنماط العالقات والشبكات االجتماعية في األسرة والمجتمع
ّ
والتي تساىم في تشكيل تصوراتنا ومدركاتنا وتفسيراتنا لما يدور حولنا من قضايا ومن بينيا قضيتي

الصحة والمرض .إذ أن التصورات المرتبطة بالصحة والمرض بشكل عام وأولّي ،نكتسبيا من احتكاكنا

ممن لدييم تأثي ار مباش ار أو غير مباشر في تشكيل تمك القيم .ولعل أصدق تعبير عن صيغ ىذا
بغيرنا ّ
التأثير مجموعة األمثال الشعبية والمعتقدات الموروثة (الصحيحة والخاطئة ،المنطقية وغير المنطقية)
حول الممارسات والعادات المتعمقة بالتغذية والنوم والحركة والسعي إلى العالج والتداوي وغيرىا من
مظاىر الحياة المختمفة التي تنعكس عمى صحتنا أو مرضنا.
يحاول النموذج البيو نفسي االجتماعي من خالل إدماجو التكاممي لكل تمك العوامل سابقة الذكر أن يؤكد
عمى التداخل والتعقيد الذي يتسم بو التأثير المتبادل بينيا دون إعطاء األولوية لنوع منيا عمى حساب
العوامل األخرى ،ليشرح الصحة والمرض بعيدا عن التناول أو االتجاه الطبي البيولوجي البحت .ومن ىذا
المنطمق تمكن عمم نفس الصحة من تقديم نماذج نظرية تستند عمى المكونات المعرفية واالنفعالية
والدافعية لإلجابة لشرح الفروق بين األفراد في ممارستيم لمسموك الصحي ،وىو ما سنحاول التعرض إليو
بعدما نتطرق إلى مفيوم السموك الصحي.
السموك الصحي:
ترتبط اإلصابة باألمراض المزمنة كالسكري وأمراض القمب وغيرىا بسموك الفرد ونمط معيشتو وليس فقط
بالجانب العضوي لو ،حيث يؤكد األطباء والمختصون أن ىذه األمراض ستنخفض بنسبة  ٪60أو أكثر
إذا ما تغيرت سموكيات األفراد تجاه صحتيم وتجاه تعامميم مع الضغوط التي يعيشونيا.
تعتبر دراسة السموك الصحي نقطة التقاء بين عمم نفس الصحة وعموم أخرى كعمم النفس الطبي والطب
السموكي وعمم النفس االجتماعي واألنتروبولوجيا وغيرىا ،وذلك فيما يتعمق بنموذج فيم الصحة والمرض.
وتتمثل نقطة االلتقاء ىذه في أن كل فرع من ىذه الفروع يحاول من جيتو تقديم تفسيرات ومعطيات
لتفسير محددات السموك.
لقد أدى االنتشار السريع لألمراض المزمنة والعبء النفسي االجتماعي واالقتصادي الذي تخمفو إلى توجيو
اىتمام الباحثين لدراسة طبيعة المتغيرات التي تقف وراء تبني األفراد لسموكيات صحية لمحفاظ عمى
صحتيم أو وراء تبنييم لسموكيات ممرضة .وكما ىو معموم فإن عولمة أنماط المعيشة أدت إلى تغير
مما نجم عنو العديد من األمراض المزمنة الخطيرة عمى الصحة،
جذري في العادات الغذائية والصحيةّ ،

باإلضافة طبعا إلى مصادر الضغط اليومية المختمفة التي أفرزىا التغير االجتماعي والتكنولوجي وتسارع

إيقاع الحياة.

يعد بالمور ) (Palmoreأول من ربط بين السموك والصحة من خالل دراسة تتبعية عمى عينة مكونة من
ّ
( )268فردا من فئة (  ) 60سنة فما فوق ،ووجد حينيا أن ىناك عالقة دالة بين كل من النشاط البدني
والوزن وتجب التدخين وبين انخفاض نسبة األمراض .لتتوالى بعد ذلك الدراسات حول نفس الموضوع،
ولتؤكد نتائجيا عمى قوة العالقة بين العادات الصحية أو السموك الصحي وبين الحفاظ عمى الصحة،
حيث تأتي أىمية ىذه السموكيات في جانبيا الوقائي ،إذ يمكننا من خالليا تجنب كثير من األمراض
المزمنة .
وفي ىذا الشأن تشير تايمر

) (Taylor,2003أن تغير السموك من سموك مضر بالصحة إلى سموك

معزز لمصحة يمكن أن يؤدي إلى:
 خفض نسبة الوفيات المرتبطة باألمراض المزمنة بالتأثير عمى نمط المعيشة. التقميل من نسبة األمراض المزمنة ورفع معدل العمر. الرفع من المدة التي يتمتع فييا الفرد بعمر صحي بعيدا عن المرض. التقميل من نفقات المرض عمى المستويين الفردي والجماعي.بعد التأكيد عمى أىمية السموك الصحي في الحفاظ عمى الصحة والوقاية من المرض يمكننا تقديم تعريف
عام لو.
تعريف السموك الصحي:
يقصد بالسموك الصحي « كل نشاط يقوم بو الفرد لتنمية صحتو أو استدامة العافية ،مثل الغذاء الصحي
والنشاط البدني واالمتثال لمتعميمات الطبية ومتابعة العالج واالبتعاد عن عوامل الخطر والسموك
الممرض»). (Taylor, 2003
النماذج النظرية في عمم نفس الصحة:
لقد وفر عمم نفس الصحة العديد من النظريات التي حاولت تقديم تفسيرات مختمفة لمحددات السموك
المتعمق بالصحة والدوافع التي تقف وراء تبني األفراد لو .كما سمح اإلعتقاد بوجود عوامل عديدة( معرفية،
انفعالية واجتماعية )في شرح العالقة بين السموك والصحة بظيور العديد من النماذج ) (Modelsالنظرية
التي حاولت تقديم تفسيرات مختمفة ليذه العالقة ،وسنحاول التطرق فيما يمي إلى أشير ىذه النماذج :

نظرية مركز التحكم أو الضبط الصحي(Lieu de Control de la Santé) :
اعتمدت ىذه النظرية في نشأتيا مع بداية الثمانينيات عمى أحد أبعاد نظرية العزو وىو البعد الداخمي
مقابل البعد الخارجي في نشأة أسموب العزو .وذلك من خالل تطبيق ىذا البعد في مجال الصحة لمتحدث
عن مفيوم مركز التحكم الصحي.
يشير مفيوم مركز التحكم عامة والذي جاء بو ر وتر ) (Rotter , 1966إلى كيفية إدراك األفراد لمدى
قدرتيم عمى التحكم في النتائج المرتبطة بسموكاتيم .وىم بذلك ينقسمون إلى نوعين من األفراد أفراد ذوو
مركز تحكم داخمي ) (Lieu de Control Interneيعتقدون بقدرتيم عمى التحكم الذاتي والتأثير عمى
األحداث والسيطرة عمييا  .وأفراد ذوو مركز تحكم خارجي ) (Lieu de Control Externeيعتقدون بأن
عممية التحكم في النتائج المرتبطة بسموكاتيم تخضع لقوى وعوامل خارجية كالحظ وتأثير ذوي السمطة
والنفوذ.
وحسب نظرية التحكم الصحي ،فإن ىناك بعدين أيضا لمركز ضبط الصحة والتحكم فييا .بعد داخمي
وآخر خارجي .حيث يعتقد أصحاب مركز التحم الصحي الداخمي أن حماية صحتيم واإلرتقاء بيا ىي
مسؤولية تقع عمييم وحدىم  ،بما يقومون بو من ممارسات سموكية صحية وقائية .عمى عكس أصحاب
مركز التحكم الخارجي الذين يرون أن الصحة تتأثر بعوامل خارجية كالحظ وأن حماية صحة األفراد
وترقيتيا تقع عمى عاتق العاممين في مجال الصحة من مسؤولين وأطباء .
لقد بينت نتائج البحوث والدراسات التي تبنت نظرية التحكم الصحي أن ىناك عالقة دالة بين ممارسة
السموكات المرتبطة بالصحة وبين مركز التحكم الصحي .حيث أشارت ىذه النتائج إلى أن مركز التحكم
الصحي الداخمي يرفع من مستوى اإلستعداد والرغبة في ممارسة السموكات الصحية الوقائية ،عمى عكس
مركز التحكم الخارجي وأن مركز التحكم الداخمي ال يوجو فقط السموك الصحي الوقائي ،بل يعمل أيضا
عمى تفعيل أسموب المواجية ) (Copingأو التعامل مع وضعية المرض.

نموذج القناعة الصحية(Health Belief Model) (HBM) :
يعد النموذج الذي اقترحو روزسنتوك ) (Rosenstockأول نموذج في مجال تفسير السموك المرتبط
بالصحة .ويقوم ىذا النموذج عمى فكرة أـن اإللتزام بممارسة السموك الوقائي يرتبط بمقدار ما يمكن أن
يجنيو الفرد من فوائد ،يتوقع أن تعود باإليجاب عمى صحتو .وليذا فإن عممية الدخول في نشاطات
سموكية صحية معينة ،تمر أوال بتحديد سمبيات وايجابيات ىذه النشاطات لتقدر من خالليا احتماالت
الوقوع في مشكالت صحية  ،فيختار الفرد بعدىا إما تنفيذ تمك النشاطات واما التخمي عنيا .
وحسب نموذج المعتقدات الصحية أو القناعة الصحية فإن السموك الوقائي ينفذ عندما تكون شدة المرض
وخطورتو مرتفعتين ،ويكون احتمال اإلصابة بذلك المرض عال وتكون الفوائد المتوقعة من ممارسة
السموك الوقائي معتبرة.
ويرتكز نموذج القناعة الصحية حسب كل من جانز و بيكر ) (Janz & Becker, 1984عمى
خمس ) (05متغيرات تتحكم في تبني السموك الصحي وىي :
• الخطر العام المدرك عمى الصحة.

• شدة خطورة بعض األمراض كالسرطان مثال .

• اإلعتقاد الذاتي بوجود فوائد متوقعة جراء ممارسة السموك الصحي الوقائي .
• اإلعتقاد الذاتي بارتفاع احتماالت اإلصابة بالمرض في حال التخمي عن ممارسة السموك الصحي
الوقائي .

• وجود دوافع داخمية معززة لمسموك الوقائي كظيور بعض األعراض المرضية مثال ،وأخرى
خارجية كاإلرشادات الطبية العامة المتناولة في وسائل اإلعالم واإلشيار المختمفة مثال .

نظرية الدافع إلى الحماية(Protection Motivation Theory) (PMT) :
قدم روجرز )(Rogers, 1983ىذه النظرية بعد دراسة قام بيا بيدف معرفة أثر استعمال عنصر الخوف
في مواضيع اإلشيار عمى تغيير اإلتجاه .
ىذه النظرية شأنيا شأن نظرية القناعة الصحية ) ، (HBMتركز عمى فكرة أن ممارسة السموكات الصحية
الوقائية تعتمد عمى اإلعتقاد بتوقع فوائد لتنفيذ تمك الممارسات .غير أنيا تضيف إلى اإلعتقادات مفيوما

آخر وىو الدافع إلى الحماية  (Protection Motivation) .وترى أن الدافع إلى الحماية ينتج عن
نوعين من العمميات المعرفية:
تقدير الخطر ) ، (Threat Appraisalوتقدير مواجية ) (Coping Appraisalذلك الخطر .
أي أن الدافع إلى الحماية ينتج عن عممية المقارنة بين الشدة المدركة لخطورة المرض وتقدير مدى
اإلستعداد لإلصابة بو  ،وبين القدرة عمى مواجية ذلك الخطر أو التيديد(القدرة المدركة عمى ممارسة
السموك الوقائي )بناءا عمى توقع مستوى من الفعالية الذاتية )(Self efficacyعمى أداء السموك المناسب .
حيث تتوقف عممية الدخول في السموك الوقائي أو مواصمتو أو التخمي عنو عمى نتيجة العمميتين
المعرفيتين سابقتي الذكر .
لقد استخدمت نظرية الدافع إلى الحماية ) (PMTبشكل واسع في مجال الوقاية من األمراض الخطيرة
كالسرطانات والسيدا ،وفي مجال تغيير العادات السموكية واإلتجاىات نحو اإلدمان  ،التدخين وممارسة
الرياضة وغيرىا .
نموذج تغير السموك عبر مراحل): (The Stages of Change Model
ىو نموذج اقترحو ) ، (Diclement et Prochoska, 1985وىو يوضح كيف أن الفرد يقرر الدخول
في الفعل عبر سيرورة ) (Processusمن مراحل خمس

)(05تتأثر فييا كل مرحمة بسموكات الفرد

السابقة وأىدافو الراىنة .والمراحل الخمسة ىي :
• مرحمة ما قبل الوعي الصحي ) ، (Precontemplation Stageحيث يكون الفرد في ىذه
المرحمة غير واع أو غير ميتم بنتائج سموكاتو المشكمة خط ار عمى صحتو .وليذا فيو ال يظير

أي رغبة في تغييرىا ،كما ىو الحال بالنسبة لممدمن عمى المخدرات .

• مرحمة الوعي الصحي ) ، (Contemplation Stageوىي المرحمة التي يكون فييا الفرد
مدركا لمخاطر سموكاتو ويصرح برغبتو في تعديميا ويفكر في ذلك جديا ،ولكنو ال يقدم فعميا عمى
التغيير ،ويبقى في حالة صراع بين شعوره بالخطر وبين عدم قدرتو عمى التخمي عن سموكاتو
الالصحية.

• مرحمة اإلستعداد لمتنفيذ ) (Preparation Stageوفي ىذه المرحمة التي تسبق مباشرة مرحمة
التنفيذ ،تزداد بشكل ممح رغبة الفرد وقناعتو في التخمي عن سموكاتو التي يعتقد ويدرك بقوة مدى
خطورتيا عمى صحتو ،فيساعده ذلك عمى اتخاذ القرار عمى التغيير .

• مرحمة التنفيذ والدخول في الفعل ) ، (Action Stageىي مرحمة التغيير الفعمي والتخمي عن
السموك غير الصحي .

• مرحمة اإلحتفاظ أو اإلبقاء عمى السموك ) (Maintenance Stageويقصد بيا أن الفرد عندما
يممس الفوائد التي انبثقت عن تعديمو لسموكو ،عمى صحتو ،يحاول اإلحتفاظ أو اإلبقاء عمييا،

ويساعده عمى ذلك الدعم اإليجابي الذي يقدمو لو اآلخرون من خالل تثمين الجيود التي بذليا

من أجل التغير (Diclement et Prochoska, 1985) .

تم تطبيق مبادئ نموذج التغيير عبر مراحل في السموك ،في العديد

من

المجاالت كعالج اإلدمان

عمى الكحول والتدخين ومراقبة الوزن وغيرىا من مجاالت تعديل سموك التبعية لبعض المواد.
تناول سيرورة التأثير عمى الصحة ): (Health Action Process Approach
وضع ىذا النموذج من طرف شواتزر ) ،(Schwatzer, 1992وىو يجمع بين األبعاد المعرفية
واإلجتماعية والزمنية لمسموك الوقائي ،بغرض تحديد كيفية تأثير اإلعتقادات عمى الفعالية الذاتية بالنسبة
لممتغيرات المتعمقة بالصحة .يركز ىذا النموذج عمى العالقة بين الرغبة في السموك والسموك الفعمي،
ويعتبر أن ظيور السموكات الصحية وتبنييا والحفاظ عمييا ،يتم ضمن سيرورة من المراحل التي يمكن
تقسيميا إلى مرحمتين أساسيتين ىما :مرحمة الدافعية ومرحمة النشاط أو الفعل .
أ) مرحمة الدافعية(Motivation Stage) :
عندما تتولد الرغبة لدى الفرد في تبني سموك معين فإن الرغبة تتأثر بثالثة أنواع من القناعات أو
اإلدراكات :
• إدراك الخطر )(Perception de Risque

• توقعات النتائج من تنفيذ السموك الوقائي )(Résultats attendus de l’action préventive
)(Perceived outcome expectations

• الفعالية الذاتية المدركة )(Auto-efficacité perçue) (Perceived Self-efficacy
ب) مرحمة النشاط أو الفعل(Action Stage) :
وتنقسم بدورىا إلى ثالثة مراحل نوعية ىي:

• مرحمة وضع مخطط لمنشاط وضبطو.
• مرحمة النشاط(الفعل).

• مرحمة اإلحتفاظ بالفعل أو بالنشاط.
مع اإلشارة إلى أن مرحمة النشاط واتخاذ القرار بالدخول في الفعل أو بالمواظبة عميو ،تتأثر إلى حد بعيد
بمستوى الفعالية الذاتية .

