التقرير السنوي لعام

٢٠١٤

«تســعى الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة
إلــى غــرس أفضــل الممارســات الصحيــة فــي
أطفالنــا منــذ الصغــر ،ألن العــادات الســليمة التــي
يكتســبها األطفــال فــي عمــر مبكــر هــي أســاس
بنــاء أســر صحيــة وســعيدة فــي المســتقبل».

جاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة

كلمة المدير العام

تأسســت الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة فــي عــام  2005بتوجيهــات
مــن صاحبــة الجاللــة الملكــة رانيــا العبــداهلل المعظمــة لزيــادة الوعــي الصحــي
وتمكيــن المجتمــع المحلــي مــن اتبــاع ســلوكيات صحيــة .وتقــوم الجمعيــة
بتنفيــذ برامــج تنمويــة لتلبيــة احتياجــات المجتمــع المحلــي والتــي تتماشــى
واألولويــات الصحيــة الوطنيــة.

نطــل عليكــم فــي كل عــام بتقريرنــا الســنوي لنعــرض لكــم أهــم إنجــازات برامجنــا التــي ســعينا مــن خاللهــا إلــى المســاهمة فــي
اإلرتقــاء بالواقــع الصحــي فــي أردننــا الحبيــب .وألن الزمــن ال يقــاس بمــا مــر مــن ســنوات ،بــل بمــا تــم تحقيقــه مــن إنجــازات ،فإننــا نفخــر
نســدل الســتار علــى عامنــا التاســع ،بقصــص النجــاح والشــراكات المميــزة التــي
فــي الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة ،ونحــن
ُ
حققناهــا والتــي ســاهمت بشــكل كبيــر فــي اســتمرارية ونجــاح برامجنــا.
لقــد أخــذت الجمعيــة علــى عاتقهــا ،منــذ تأسيســها ،تنفيــذ رؤيــة صاحبــة الجاللــة الملكــة رانيــا العبــداهلل المعظمــة والتــي تتمثــل فــي
ترســيخ وتعزيــز مفاهيــم الحيــاة الصحيــة لــدى المواطنيــن لتكــون ركنــً أساســيًا فــي حياتهــم وحيــاة أبناءهــم.
ألجــل ذلــك عمدنــا فــي الجمعيــة إلــى االســتمرار فــي تنفيــذ برامجنــا ال بــل والتوســع بهــا للوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن
المســتفيدين ،فاســتهدفنا أبناءنــا الطلبــة فــي المــدارس كونهــم شــباب المســتقبل وحملــة رايــة التغييــر مــن خــال برنامــج االعتمــاد
الوطنــي للمــدارس الصحيــة الــذي انطلــق عــام  2008بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة الصحــة لترســيخ بيئــة صحية مدرســية
مناســبة للعمــل والتعلــم ،فشــاركت  315مدرســة فــي البرنامــج منــذ انطالقــة ،واســتفاد منــه  125.540طالــب وطالبــة ،وتــم تدريــب
وبنــاء قــدرات  950معلــم ومعلمــة صحــة ومديــر ،باإلضافــة إلــى تنفيــذ  25مبــادرة صحيــة مــن ِقبــل المــدارس فــي المجتمعــات المحليــة.
كمــا اطلقنــا برامــج أخــرى تُعنــى بهــم تمثلــت فــي البرنامــج التفاعلــي «فكــر أوالً» والــذي انطلــق عــام  2009بالتعــاون مــع وزارة التربيــة
والتعليــم ،بهــدف ترســيخ مفاهيــم الوقايــة مــن اإلصابــات فــي نفــوس الطلبــة وتمكينهــم مــن ممارســة العــادات اآلمنــة التــي تقلــل
مــن تعرضهــم لإلصالبــات المختلفــة ،حيــث انحســر عــدد اإلصابــات بيــن طلبــة المــدارس بالفعــل .فشــاركت  107مدرســة فــي البرنامــج،
وتــم تدريــب وبنــاء قــدرات  1000معلــم و 20مشــرف تربــوي ،واســتفاد  ٥٣.000طالــب وطالبــة مــن البرنامــج.

الرؤيا
نحو مجتمع أردني صحي وآمن.

المهمة

زيــادة الوعــي الصحــي لــدى المجتمــع األردنــي مــن خــال تنفيــذ برامــج وقائيــة تعنــى بالســامة والصحــة العامــة
ايمانــً بمبــدأ الصحــة حــق للجميــع.

أمــا برنامــج «شــبابنا» والــذي تــم إطالقــه عــام  ،2011بغــرض إرســاء قواعــد شــبكة وطنيــة مــن المتطوعيــن الشــباب وتمكينهــم مــن
لعــب دور قيــادي فــي المجتمــع ،فقــد شــهد مشــاركة  680متطوعــً مــن  9جامعــات أردنيــة ،كمــا انضــوى تحــت هــذا المشــروع  40مبــادرة
مجتمعيــة اســتفاد منهــا  15.000شــخص ،قــام الشــباب بتنفيذهــا بعــد أن حصلــوا علــى التدريــب فــي مهــارات القيــادة وإدارة المشــاريع
والتواصــل ،باإلضافــة إلــى رفــع الوعــي الصحــي لديهــم فــي األمــور التــي تعتبــر مــن أولويــات صحــة الشــباب فــي األردن.

القيم

واســتمر برنامــج عيــادة المجتمــع الوطنــي الصحــي والــذي انطلــق عــام  2011بالتعــاون مــع وزارة الصحــة لبنــاء قــدرات المراكــز الصحيــة
الشــاملة وتقديــم مواضيــع صحيــة توعويــة للمرضــى تســاعد علــى الحــد مــن انتشــار األمــراض المزمنــة والتقليــل مــن مضاعفاتهــا.
وصــل عــدد المشــاركين فــي المشــروع إلــى  4000مريــض فيمــا اســتفادت منــه  20.000عائلــة.

االهتمــام :نؤمــن بحــق الصحــة للجميــع ،وأن لــكل فــرد الحــق بالتمتــع بأســلوب حيــاة صحــي وآمــن .نك ـ ّرس جــل
اهتمامنــا لنلبــي إحتياجــات المســتفيدين مــن برامجنــا بمــا يتماشــى واألولويــات الصحيــة للمجتمعــات المحليــة
وفــق أفضــل مســتويات األداء وممارســات الجــودة والتميــز.

إن البرامــج التــي تميــزت بتنفيذهــا الجمعيــة إلــى اليــوم ،مــا كانــت لتتحقــق لــوال فريــق عملنــا المتميــز وشــراكاتنا االســتراتيجية مــع
كافــة القطاعــات التــي ســاهمت وبشــكل كبيــر فــي تحقيــق إنجازاتنــا ،ســواء كانــت مــن القطــاع العــام أو الخــاص ،إضافــة إلــى الجهــات
الدوليــة الداعمــة وشــركاءنا مــن مؤسســات المجتمــع المحلــي .فلــوال تظافرجهــود جميــع األفــراد والقطاعــات المعنيــة ،لمــا اســتطعنا
أن نواجــه التحديــات وأن نحقــق األهــداف المرجــوة مــن برامجنــا.

الخبــرة :نمتلــك فــي الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة خبــرة فنيــة واســعة فــي مجــال الســامة والصحــة
العامــة ،يعززهــا فريــق عمــل متخصــص يتمتــع بمجموعــة مــن المهــارات العمليــة والمعرفــة العلميــة .كمــا نركّ ــز
علــى تبنــي مفاهيــم رائــدة فــي قطــاع التنميــة المســتدامة ممــا يعــزز خبرتنــا فــي هــذا المجــال ويرســخ التغييــر
الســلوكي المنشــود لــدى الفئــات المســتفيدة.

لــم يدخــر فريــق عملنــا جهــدا لتطبيــق المبــادئ التــي تنــادي بهــا رســالتنا نحــو إرســاء قواعــد مجتمــع صحــي ونشــر المفاهيــم الصحيــة
بيــن أفــراد المجتمــع ،ومــا اإلنجــازات المتحققــة علــى مــدى الســنوات التســع المنقضيــة إال دليــل قاطــع علــى ســعينا الحثيــث لذلــك
وإخالصنــا لهــذه الرســالة .كمــا نؤكــد ،ونحــن نســتقبل عامنــا العاشــر ،عزمنــا علــى توســيع نطــاق نشــاطاتنا وإيصــال تأثيرهــا إلــى أكبــر
عــدد ممكــن مــن المســتفيدين ضمــن مجــال اختصاصنــا وأبرزهــا؛ النظــام الغذائــي لــدى األطفــال فــي ظــل انتشــار العــادات الغذائيــة
غيــر الصحيــة واالفتقــار إلــى الخيــارات الصحيــة الســليمة .كمــا نســعى إلــى تعزيــز الوعــي باالســتخدام الســليم للعقاقيــر الطبيــة فــي
المــدارس بالتعــاون مــع مختلــف القطاعــات والجهــات المعنيــة.

أخالقيــات العمــل :نتفاعــل ضمــن إطــار منظومــة اخالقيــة متكاملــة مبنيــة علــى أســس الثقــة وااللتــزام بالســلوك
المهنــي ،والنزاهــة فــي تقديــم الخدمــة ،والشــفافية فــي التعامــل ،والمصداقيــة فــي العمــل.
العمــل التطوعــي :نؤمــن بأهميــة ترســيخ ثقافــة العمــل التطوعــي المبنيــة علــى المهــارات لتعزيــز اهــداف
برامجنــا علــى أرض الواقــع ،ونثمــن جهــود الشــباب الدؤوبــة التــي تمكننــا مــن التواصــل والتفاعــل مــع الفئــات
المســتفيدة فــي المجتمعــات المحليــة بشــكل مباشــر.

انطالقــً مــن شــغفنا وإيماننــا بهمتنــا ،فإننــا نعتــزم إطــاق اســتراتيجيتنا التســويقية الجديــدة فــي العــام المقبــل ،حيــث ســترى
عــدد مــن الشــراكات الجديــدة النــور بمــا يســاعدنا علــى تحقيــق أهدافنــا الســنوية ،وخلــق فــرص جديــدة لتطويــر آليــة عمــل الجمعيــة
واســتدامتها.
يتميــز فريــق الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة بأنــه مفعــم بالطاقــة والتفــاؤل ،ويتطلــع قدمــا نحــو العمــل مــع شــركائنا كافــة
ليكــون عــام  2015حلقــة جديــدة ضمــن سلســلة إنجازاتنــا نحــو أردن صحــي وآمــن.

المشــاركة :نتبنــى نهجــً تشــاركيًا يســتند الــى أهميــة التعــاون مــع الشــركاء مــن القطاعيــن العــام والخــاص
ومؤسســات المجتمــع المدنــي لتحقيــق األهــداف المنشــودة .كمــا يخلــق تمســكنا بمبــدأ الشــراكة رابطــً حقيقيــً
مــع المجتمعــات المحليــة المســتفيدة مــن خــال دمــج افرادهــا واشــراكهم الفاعــل فــي عمليــة التغييــر الســلوكي
وتبنــي أنمــاط صحيــة لحيــاة أفضــل.

نحن ملتزمون بمسؤولياتنا إزاء صحة أطفالنا فهي أولويتنا األولى.

إنعام البريشي
التقرير السنوي لعام

٢٠١٤

التقرير السنوي لعام
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كيف نعمل
• تعتمــد الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة فــي التخطيــط والتنفيــذ لجميــع برامجهــا علــى مبــدأ تقديــم
الخدمــات التوعويــة وليــس العالجيــة ،إيمانــً منهــا أن الوقايــة هــي الطريــق لتمكيــن المجتمعات من تحســين
أنمــاط حياتهــا وتبنــي ســلوكيات صحيــة.
• تعمــل الجمعيــة علــى زيــادة الوعــي الصحــي لــدى المجتمعــات المحليــة مــن خــال تصميــم برامــج تتوافــق مــع
أولويــات الصحيــة الوطنيــة وتتناســب مــع االحتياجــات المختلفــة للفئــات المســتهدفة ،كمــا تعمــل الجمعيــة
علــى إشــراك المنتفعيــن فــي تصميــم وتطبيــق برامجهــا الصحيــة.
• تقــوم الجمعيــة علــى بنــاء قــدرات المســتفيدين لتمكينهــم مــن اتبــاع أنمــاط حيــاة وســلوكيات صحيــة
لحيــاة أفضــل ،ولتحقيــق هــذا الهــدف نســعى لبنــاء مجموعــة مــن المهــارات العمليــة والخبــرات لــدى
المســتفيدين لتمكينهــم مــن تعزيــز دورهــم كقــادة للتغييــر فــي مجتمعاتهــم ،وفــي الوقــت ذاتــه تقــوم
الجمعيــة بتمكيــن األنظمــة القائمــة (المؤسســات المعنيــة فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة) بتبــادل الخبــرة
والمعرفــة لضمــان اســتمرارية البرامــج وقابليــة توســعها علــى المســتوى الوطنــي.
• لتعزيــز فــرص حصــول المســتفيدين علــى المعلومــات الصحيــة المتعلقــة بحياتهــم ،تركــز الجمعيــة علــى تطويــر
وتوفيــر مــواد وأدوات توعويــة قائمــة علــى أفضــل الممارســات يتــم تكييفهــا لتناســب ســياق المجتمعــات
المحليــة المســتهدفة.
• تقــوم الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة بتطويــر وتنفيــذ برامــج توعويــة تعنــى بالســامة والصحــة العامــة
بالشــراكة مــع القطاعيــن العــام والخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي كمــا تحــرص الجمعيــة على تبنــي قنوات
تواصــل مفتوحــة مــع الشــركاء والداعميــن والمؤسســات العالميــة لتأســيس شــراكات تعــاون مســتدامة فــي
مجــال تطويــر المنــح واكتســاب وتبــادل الخبــرات والمــوارد.
• تتبنــى الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة نظــام حوكمــة يمكنهــا مــن إدراة برامجهــا بطريقــة تضمــن
الكفــاءة العاليــة والشــفافية ونظــم تدقيــق مهنيــة لتقــوم بتقديــم التقاريــر حــول أنشــطتها لكافــة المعنييــن
وأصحــاب العالقــة .كمــا لــدى الجمعيــة نظــام متابعــة وتقييــم قــوي يســتند إلــى مخرجــات محــددة ومؤشــرات
واضحــة لقيــاس األداء ،وتحليــل البيانــات ونشــرها ،واســتخدام النتائــج فــي عمليــة صناعــة القــرارات بشــأن تطويــر
وتنفيــذ برامجهــا فــي المســتقبل.
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”لــدى إطالعــي علــى المعاييــر العشــرة وجــدت صعوبــة فــي تطبيقهــا فــي البدايــة  ،و
لكننــا مؤمنــون بهــذا البرنامــج و بمــا ســيحققه فــي تغييــر ســلوك الطالبــات الصحــي.
شــجعنا الطالبــات علــى أن يفكــروا و يتخيلــوا و ينفــذوا للحصــول علــى الصحــة المثاليــة،
وكانــت النتائــج مبهــرة مــع الطالبــات مــن الســنة األولــى ،و نحــن مســتمرون مــع هــذا
البرنامــج الرائــع. ”.
حنين عيسى
معلمة الصحة
مدرسة األميرة رحمة األساسية للبنات

المدارس
الصحية

المــدارس الصحيــة هــو برنامــج إعتمــاد وطنــي تــم إطالقــه فــي عــام  2008بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم
ووزارة الصحــة .يهــدف البرنامــج إلــى تعزيــز وتطويــر بيئــة صحيــة فــي مدارســنا تنعكــس إيجابيــً علــى نمــو الطلبــة
البدنــي واالجتماعــي والتعليمــي .ويقــوم البرنامــج علــى مجموعــة مــن المعاييــر الوطنيــة والتــي يتــم تدريــب
المــدارس المشــاركة علــى كيفيــة تطبيقهــا لتجعــل مــن المدرســة بيئــة أمثــل للتعلــم والعمــل.

برنامج االعتماد الوطني للمدارس الصحية

المدارس الصحية

النتائج واألثر

إنجازات عام 2014

قامــت الجمعيــة بدراســة تقييــم األثرعلــى طلبــة المــدارس المشــاركة فــي برنامــج المــدارس الصحيــة (مــدارس
تدخــل) لقيــاس مــدى تحســن ســلوكياتهم ،مقارنــة مــع مــدارس ليســت مشــاركة أو معتمــدة فــي البرنامــج.
(مــدارس مراقبــة) قــام  2.103مــن الطلبــة بتعبئــة االســتبيانات حيــث كان  %57منهــم تابعيــن لمــدارس التدخــل.
بينــت نتائــج الدراســة مــا يلــي:

• تــم تطبيــق برنامــج المــدارس الصحيــة فــي  63مدرســة مــن معظــم المحافظــات ،مــن ضمنهــا  6مــدارس خاصــة
للعــام الدراســي .2014/2013
• تــم تدريــب وبنــاء قــدرات  125معلــم ومعلمــة صحــة و  63مديــر ومديــرة مــن جميــع المــدارس المشــاركة فــي
البرنامــج.

• الطلبــة فــي المــدارس المعتمــدة صحيــً (التدخــل) يمارســون عــادات غذائيــة أكثــر صحــة مــن طلبــة المــدراس
لتحســين ســلوكياتهم الصحيــة %70 ،مــن الطلبــة فــي تلــك المــدارس تعلمــوا أهميــة التغذيــة الصحيــة .وذكــرت
الدراســة بأنــه حوالــي  ٪80و  ٪95و  ٪ 91مــن الطلبــة (علــى التوالــي) يقومــون بتنــاول الفواكــة وتنــاول الخضــروات
وشــرب الحليــب بشــكل يومــي خــال آخــر  30يومــً.

ـاء عليــه تــم اعتمــاد  43مدرســة
• قــام فريــق مــن الخبــراء بزيــارة المــدارس المشــاركة مــن أجــل تقييــم أداءهــا ،وبنـ ً
مــن أصــل  63مدرســة علــى أنهــا مــدارس صحيــة  4 :مــدارس ضمــن المســتوى الذهبــي ،و 17مدرســة ضمــن
المســتوى الفضــي ،و 22مدرســة ضمــن المســتوى البرونــزي.

• لــدى طلبــة المــدراس الصحيــة مرافــق صحيــة أفضــل وذات مســتوى نظافــة أعلــى مــن مــدارس المراقبــة (%54
مقابــل  ،)%24ولديهــم ميــاه صالحــة للشــرب أكثــر أمانــً ونظافــة لالســتخدام ( %50مقابــل  ،)%25وعــدد أكبــر مــن
المغاســل المخصصــة لغســل اليديــن ٪ 84 .مــن الطلبــة تعلمــوا مــدى أهميــة غســل اليديــن و  ٪ 86مــن طلبــة
المــدارس الصحيــة ذكــروا أنهــم يغســلوا أيديهــم دائمــً بالصابــون قبــل األكل.

• تــم تنظيــم العديــد مــن المحاضــرات حــول مواضيــع صحيــة مختلفــة مــن قبــل مســؤولين فــي القطــاع الصحــي
مــن خبــراء التغذيــة وأطبــاء األســنان والدفــاع المدنــي وإدارة الســير المركزيــة وغيرهــم مــن أجــل زيــادة الوعــي
حــول قضايــا صحيــة مهمــة .كمــا وتــم تنظيــم العديــد مــن األنشــطة الالمنهجيــة مثــل الفطــور الصحــي واأللعــاب
والتماريــن البدنيــة فــي المــدارس المشــاركة فــي البرنامــج.

• لــدى طلبــة المــدارس الصحيــة توجــه إيجابــي نحــو النشــاط البدنــي حيــث يمارســون أنشــطة بدنيــة بشــكل
أكبــر مــن المــدارس غيــر الصحيــة ( %50مقابــل  )%43ولديهــم حضــور أكبــر لحصــص الرياضــة فــي المدرســة (%76
مقابــل .)%62

• تــم تنفيــذ  25مبــادرة مدرســية صحيــة ضمــن البرنامــج بمشــاركة أعضــاء مــن المجتمــع المحلي والقطــاع الصحي،
حيــث ســاهمت مشــاركاتهم فــي نجــاح هــذه المبــادرات ،كمبــادرة فحوصــات الســكري والضغــط و مبــادرة نــادي
اللياقــة البدنيــة ومبــادرات التوعيــة التغذويــة والنظافــة الشــخصية.
• تــم تطبيــق مشــروع التربيــة المائيــة «ويــت» فــي  20مدرســة صحيــة بالشــراكة مــع شــركة نســتله ووتــرز ،وفقــً
للنســخة التجريبيــة مــن الدليــل التثقيفــي للمعلــم ليتــم إدراجــه ضمــن الحقيبــة الصحيــة للســنوات الالحقــة.
ويهــدف المشــروع إلــى تثقيــف المعلــم والطلبــة بأهميــة المــاء وترشــيد االســتهالك.
• تــم تطبيــق مشــروع التوعيــة بالنظافــة الشــخصية ( WASHالميــاه ،الصــرف الصحي ،وتعزيز النظافة الشــخصية)
بالشــراكة مــع مؤسســة  World Vision Internationalفــي  101مــن المــدارس الحكوميــة و  8مــن مراكــز األطفــال،
وخاصــة فــي المجتمعــات المضيفــة لالجئيــن الســوريين .وركــز المشــروع علــى بنــاء قــدرات معلمــي الصحــة
فــي المــدارس وموظفــي المراكــز؛ إشــراك المجتمــع المحلــي مــن خــال اللجــان الصحيــة فــي المــدارس؛ وتنفيــذ
أنشــطة ومحاضــرات توعويــة حــول مواضيــع تتعلــق بالنظافــة وترشــيد اســتهالك الميــاه.
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فكر أو ًال

فكــر اوالً هــو برنامــج تفاعلــي تــم إطالقــه فــي عــام  2009بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم .يهــدف البرنامــج
إلــى دمــج مفاهيــم الوقايــة مــن اإلصابــات فــي الحيــاة اليوميــة لألطفــال .يســاعد البرنامــج األطفــال علــى ممارســة
عــادات آمنــة مــن شــأنها أن تقلــل مــن مخاطــر التعــرض إلصابــات الدمــاغ والعمــود الفقــري عــن طريــق تطويــر
مهارتهــم فــي حــل المشــاكل والتفكيــر النقــدي والتحليــل لمســاعدتهم فــي إتخــاذ القــرار األســلم واألكثــر أمانــً.
يقــدم منهــاج البرنامــج لطلبــة المــدارس مــن الروضــة إلــى الصــف الســابع ويركــز علــى األمــور التاليــة :فهــم ســامة
النخــاع الشــوكي والدمــاغ ،ســامة المشــاة والســامة فــي المركبــات ،الوقايــة مــن االختنــاق ،الســامة حول األســلحة،
الســامة فــي األماكــن العامــة وأثنــاء اللعــب واإلســعاف األولــي.

إنجازات عام 2014

• تــم تنفيــذ البرنامــج فــي  109مدرســة منــذ إطــاق البرنامــج ،داخــل محافظــات عمــان والبلقــاء ومادبــا ووصــل عــدد
الطلبــة المســتفيدين إلــى حوالــي  76.000طالــب وطالبــة.
• تم تدريب وبناء قدرات  1000معلم من وزارة التربية والتعليم لتنفيذ البرنامج داخل مدارسهم.
• تــم تنفيــذ البرنامــج فــي المــدارس المشــاركة ومتابعتهــا مــن قبــل اللجــان المختصــة .وتــم إســتخدام المــواد
التعليميــة بشــكل مكثــف علــى شــبكة اإلنترنــت (.)EduWave
• تــم تنفيــذ ورشــة عمــل تفاعليــة تقــدم أســاليب مبتكــرة علــى دمــج مفاهيــم الوقايــة مــن اإلصابــات وأســاليب
فكــر أوالً ضمــن الحصــص المدرســية ،ل( )30معلــم ومعلمــة مــن األردن والعالــم العربــي خــال «منتــدى مهــارات
المعلميــن» الــذي عقــد مــن قبــل أكاديميــة الملكــة رانيــا للمعلميــن فــي البحــر الميــت  -األردن.
• تــم إعــداد واعتمــاد دليــل لتدريــب المدربيــن فــي وزارة التربيــة والتعليــم علــى كيفيــة تنفيــذ البرنامــج وضمــان
كفــاءة التوســع فــي البرنامــج فــي الســنوات المقبلــة.

النتائج واألثر
• أصبحت المناهج أكثر جاذبية للطلبة والعاملين في المدرسة وكذلك اآلباء واألمهات ،حيث سجل البرنامج
على نظام ( )EduWaveأعلى عدد من الزوار للمناهج اإللكترونية على شبكة اإلنترنت.

” البرنامــج مفيــد جــدًا باتجاهيــن ،األول بإدخال الحاســوب والوســائط االكترونية بالتعليم
وذلــك بعــرض المواضيــع بطريقــة مشــوقة للطالــب ،واالتجــاه الثانــي المعلومــات نفســها
مفيــدة علميــً وتوعويــً .ســاهم البرنامــج بانخفــاض معــدل االصابــات بشــكل ملحــوظ
وزيــادة الوعــي فــي أماكــن اللعــب وفــي الســاحات وعلــى الــدرج” ..
المعلمة /لبنى حمدان
مدرسة بنت عدي الثانوية الشاملة المختلطة (لواء الجامعة)

• قامــت الجمعيــة بدراســة تقييــم األثــر بالتعــاون مــع مؤسســة بحثيــة متخصصــة فــي الصحة العامــة ()EMPHNET
لتقـــيــــــيم أثــر برنــــــامج فكــر أوالً علــى ســلوكيات الطلبــة .وكــــانت حجــــم العــــينة تتضــــمن  9مــدارس التدخـــــل
و 4مــدارس مراقبــة .وأجريــت دراســة قبليــة فــي عــام  2010كدراســة أســاس فــي المــدارس المشــاركة فــي البرنامــج.
وشــملت الدراســة ممارســات ذات عالقــة بمواضيــع البرنامــج مثــل :التنمــر ،والممارســات أثنــاء اللعــب ،واالعتــداء
الجســدي والعنــف ،و اإلصابــات الجســدية فــي المــدارس .وأفــادت النتائــج الرئيســية مــا يلــي:

فكر
أوالً

 أظهــرت الدراســة التــي أجرتهــا الجمعيــة فــي عــام  2010انخفــاض ملحــوظ فــي اإلصابــات بنســبة  ٪24.2فــيالعديــد مــن المــدارس التــي تنفــذ البرنامــج.
 في عام  ، 2014أفادت الدراسة أن  %79من طلبة مدارس برنامج فكر أوالً لم يتعرضوا إلى إي نوع من التنمرفي آخر  30يوم.
 ذكرت الدراسة أيضًا بأن  ٪46حضروا حصصًا على تجنب العنف الجسدي والمشاجرات خالل العام الماضي.  ٪37من الطلبة فقط أفادوا بأنهم تعرضوا إلصابات خطيرة خالل العام الماضي.التقرير السنوي لعام
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برنامج شبابنا التطوعي
شــبابنا هــو برنامــج تطوعــي تــم إطالقــه فــي الربــع األخيــر مــن عــام  .2011يهــدف برنامــج شــبابنا إلــى تأســيس
شــبكة وطنيــة مــن المتطوعييــن الشــباب للعــب دور قيــادي فــي المجتمــع وتحفيــز أقرانهــم علــى تبنــي
ممارســات وســلوكيات صحيــة ،حيــث يتــم تدريــب مجموعــة مــن المتطوعيــن الشــباب فــي كل عــام علــى األولويــات
الصحيــة الوطنيــة ،ويتــم بنــاء قدراتهــم وتدريبهــم علــى مهــارات القيــادة واالتصــال وكســب التأييــد لتمكينهــم
مــن المســاهمة فــي تنفيــذ مشــاريع ومبــادرات صحيــة فــي مجتمعاتهــم أو جامعاتهــم والتطــوع مــع الجمعيــة
لتنفيــذ برامجهــا فــي مختلــف محافظــات المملكــة.

إنجازات عام 2014
• تــم اســتكمال العمــل ضمــن برنامــج شــبابنا /دورة التثقيــف الصحــي والمدعــوم مــن قبــل صنــدوق األمــم
المتحــدة للســكان  ،حيــث تــم التعــاون مــع كليــة التمريــض فــي جامعــة العلــوم و التكنولوجيــا األردنيــة لتنفيــذ
دورتــي تثقيــف صحــي حيــث نفذتــا علــى مــدار خمســة أســابيع و اشــتملتا علــى عشــرة مواضيــع صحيــة هــي :
خطــر التدخيــن  ،الســمنة  ،الســرطان  ،الســكري  ،الصحــة النفســية  ،تنظيــم األســرة  ،تغيــرات المراهقــة ،األمومــة
اآلمنــة ،االســتعداد للــزواج و النــوع االجتماعــي  .تــم تخريــج  70طالــب وطالبــة مــن مختلــف تخصصــات الجامعــة
باإلضافــة إلــى اختيــار  30متطــوع منهــم وتدريبهــم علــى مهــارات القيــادة وتكويــن الفريــق والعمــل الجماعــي
وتنفيــذ المبادرات،حيــث قامــوا بتنفيــذ مبــادرة صحيــة تحــت اســم ( نــص ســاعة صحيــة) اســتفاد منهــا اكثــر
مــن  1000طالــب وطالبــة مــن الجامعــة اشــتملت علــى التوعيــة علــى المواضيــع المطروحــة ضمــن دورة لتثقيــف
الصحــي بطريقــة إبداعيــة ومبتكــرة .وتــم تطويــر مــادة التثقيــف الصحــي للحقيبــة الصحيــة الموجهــة للشــباب
بالتعــاون مــا بيــن الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان.

” البرنامــج بالنســبة إلــي كان بدايــة النجــاح ،اســتطعت التخلــص مــن كثيــر صفــات ســيئة
كانــت عنــدي مثــل العصبيــة وعــدم حــب االختــاط بالنــاس وقــدرت أن أكــون صداقــات
وعالقــات كثيــرة .ومــن أكثــر األشــياء التــي أثــرت بحياتــي أن مبادرتنــا التــي أطلقناهــا
مــن خــال البرنامــج حصلــت علــى جائــزة األمــم المتحــدة للعمــل التطوعــي للشــباب علــى
مســتوى الشــرق االوســط (. )2014وحاليــا نحــن مكمليــن بمبادرتنــا” .

• تــم عمــل شــراكة مــع كليــة التمريــض فــي جامعــة مؤتــة كمرحلــة تجريبــة لتوظيــف خبــرة طلبــة وكادر كليــة
التمريــض و المســاعدة فــي تنفيــذ برنامــج عيــادة المجتمــع الصحــي فــي مركــز صحــي غــور المزرعــة الشــامل
حيــث تــم تدريــب  9مدرســين مــن كادر كليــة التمريــض فــي الجامعــة باإلضافــة إلــى تدريــب  30طالــب وطالبــة
مــن كليــة التمريــض علــى المواضيــع الصحيــة المدرجــة ضمــن برنامــج عيــادة المجتمــع الصحــي .وبدورهــم قــام
الطلبــة وكادر كليــة التمريــض بتنفيــذ جلســات تثقيفيــة لعــدد مــن المرضــى المســجلين ضمــن برنامــج عيــادة
المجتمــع الصحــي فــي مركــز صحــي غــور المزرعــة.

شبابنا

أبي بركات  21سنة  -متطوع
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مشروع شبابنا التطوعي

النتائج واألثر
لتقييم أثر دورة التثقيف الصحي على معارف ومعلومات الشباب المشاركين تم تنفيذ تقييم قبلي -بعدي
عن طريق استبانة الكترونية وعمل مجموعات تركيز .وأظهرت النتائج ما يلي:
• ارتفعــت نســبة الشــباب الذيــن قامــوا باختيــار اإلجابــات الصحيحــة لألســئلة المتعلقــة بمعرفتهــم حــول المواضيع
الصحيــة بعــد مشــاركتهم فــي البرنامــج إلــى مــا يقــارب ال  ،%50كمــا انخفضــت نســبة الشــباب الذيــن ال يعرفــون
اإلجابــة الصحيحيــة عــن الموضــوع الصحــي المذكــور إلــى صفــر.%
• أظهرت نتائج مجموعات التركيز ما يلي:
 الشــباب المشــاركون فــي البرنامــج أصبحــوا أكثــر وعيــً بالمواضيــع المتعلقــة بالمخاطــر الصحيــة باإلضافــة إلىأنهــم أصبحــوا أكثــر قــدرة علــى اتخــاذ القــرارات الصحيــة المؤثــرة علــى حياتهــم .كمــا ثمنــوا جانــب التدريــب
علــى المهــارات الحياتيــة الــذي تلقــوه باإلضافــة إلــى تنفيــذ المبــادرات الصحيــة والتــي اعتبــرت مــن األمــور
التــي شــجعت الطلبــة علــى المشــاركة فــي البرنامــج وجــزء أساســي فــي نشــر الوعــي الصحــي للتأثيــر علــى
ســلوكيات الشــباب تجــاه الممارســات الصحيــة ،ممــا يزيــد مــن األثــر الــذي تقــوم بــه الجمعيــة مــن خــال هــذا
البرنامــج.
 إن لبرنامــج شــبابنا أثــر عظيــم فــي توســيع دائــرة التأثيــر للجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة وزيــادة الوعــيالصحــي لــدى الشــباب فــي األردن باعتبــار أن توعيــة األقــران تعتبــر أســلوب وطريقــة فاعلــة لنشــر الوعــي
الصحــي بيــن الشــباب حيــث ســيكون هــؤالء الشــباب ســفراء و مدافعــون حقيقيــون عــن القضايــا الصحيــة
فــي مجتمعاتهــم.
” برنامــج مميــز ورائــع .ابتعــدت عــن تنــاول الســكريات والنشــويات والموالــح ،وقمــت
باســتبدالها بــاألكل الصحــي المفيــد ،وأصبحــت امــارس الرياضــة للحصــول علــى جســم
صحــي مثالــي ،قــراءات الســكري أصبحــت طبيعيــة” .
علي حسين جروان الهويمل،
مريض سكري  52 -سنة
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عـــــيـادة
المجتمع
الصـحي

مشروع عيادة المجتمع الصحي

برنامج عيادة المجتمع الصحي
عيــادة المجتمــع الصحــي هــو برنامــج وطنــي تــم إطالقــه فــي الربــع األخيــر مــن عــام  2011بالتعــاون مــع وزارة الصحــة.
يهــدف البرنامــج إلــى بنــاء قــدرات المراكــز الصحيــة المشــاركة لتوفيــر خدمــات وقائيــة وعالجيــة تمكــن المرضــى
مــن إدارة حياتهــم والتعامــل مــع مرضهــم بطريقــة تقلــل مــن تأثيراتــه الســلبية علــى صحتهــم وتجنبهــم
التعــرض للمضاعفــات المختلفــة .يتــم تأســيس عيــادة المجتمــع الصحــي داخــل مراكــز وزارة الصحــة الشــاملة حيــث
تعمــل الجمعيــة علــى تزويــد الطاقــم الطبــي فيهــا ،بالتدريــب والمــوارد الالزمــة لتقديــم خدمــات وقائيــة شــاملة
للمرضــى .تشــمل أنشــطة البرنامــج علــى جلســات توعويــة تفاعليــة حــول مواضيــع الصحــة العامــة ذات األولويــة،
ومنها:أمــراض القلــب والشــرايين ،الســكري ،ضغــط الــدم ،الربــو ،الحساســيات ،الصحــة اإلنجابيــة ،الســمنة ،وأهميــة
التغذيــة الســليمة ،النشــاط البدنــي واإلقــاع عــن التدخيــن.

النتائج واألثر
تــم تحليــل بيانــات المرضــى فــي عيــادات الرمثــا والمفــرق الصحيــة مــن خــال إجــراء دراســات قبلية وبعديــة تتضمن
معــدل الســكر التراكمــي ،ضغــط الــدم ،والــوزن .وأظهــرت النتائــج األوليــة ما يلي:

إنجازات عام 2014

• انخفاض ثابت في معدل الوزن الذي استمر أكثر من عام بسبب إحداث تغييرات في نمط الحياة.
• انخفاض ثابت في نسبة السكر التراكمي ومستويات ضغط الدم.
• أظهر المشاركون زيادة في مستوى النشاط البدني و توجه أكبر لألغذية الصحية.

• تــم توســعة برنامــج عيــادة المجتمــع الصحــي ليشــمل  4مراكــز صحيــة جديــدة مــن المراكــز الصحيــة الشــاملة فــي
غــور المرزعــة وبيــادر وادي الســير ،باالضافــة الــى مركــز المفــرق الصحــي الشــامل والرمثــا الشــامل اللــذان يقعــان
ضمــن المجتمعــات المضيفــة لالجئيــن الســوريين.
• إستفاد  1280مريض من األنشطة المختلفة التي تم تنفيذها ضمن برنامج عيادة المجتمع الصحي في عام .2014
• تــم إجــراء الفحوصــات الدوريــة لــكل مشــارك بحســب فئتــه لمتابعــة حالتــه وشــمل ذلــك الفحوصــات الشــهرية
والربــع الســنوية والنصــف ســنوية.
• شــارك فــي برنامــج عيــادة المجتمــع الصحــي طلبــة وأعضــاء هيئــة تدريــس مــن كليــة التمريــض فــي جامعــة مؤتــة
وذلــك بهــدف االســتعانة بهــم لتقديــم خدمــات أكثــر شــموالً وللوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن المرضــى
فــي مركــز صحــي غــور المزرعــة ،وللتغلــب علــى تحــدي عــدم كفايــة عــدد الــكادر الطبــي للقيــام بتنفيــذ كافــة
الجلســات التوعويــة للمرضــى داخــل المراكــز الصحيــة.
• تــم توســيع مشــروع عيــادات الســكري الذاتيــة إلــى  10مراكــز صحيــة بالتعــاون مــع مؤسســة ميكروكلينيــك
الدوليــة ووزارة الصحــة ليشــمل مراكــز فــي محافظــات الزرقــاء ،جــرش والبلقــاء .يهــدف المشــروع إلــى زيــادة
التوعيــة حــول مــرض الســكري بالتحديــد للمرضــى المراجعيــن فــي المراكــز الصحيــة ،وتعليمهــم أســاليب إدارة
المــرض ذاتيــً للتخفيــف مــن المضاعفــات الناتجــة عنــه .خــال عــام  ،2014التحــق حوالــي  400مريــض ســكري فــي
البرنامــج واســتفادوا مــن النمــوذج المبنــي علــى دعــم األفــراد لبعضهــم البعــض مــن خــال مجموعــات ،لتعظيــم
األثــر والفائــدة.
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الشركاء والداعمون لعام 2014
تؤمــن الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة بقــوة الشــراكات لتحقيــق النتائــج المرجــوة مــن عملهــا بنجــاح .ومــن
خــال الدعــم والشــراكات المتعــددة التــي أسســتها الجمعيــة مــع القطــاع العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي،
فــي األردن والخــارج ،تمكنــت الجمعيــة مــن الوصــول آلالف المســتفيدين مــن برامجهــا والتأثيــر علــى ســلوكياتهم
وأنمــاط حياتهــم لتصبــح أكثــر صحــة.
بالنســبة لنــا ،هــؤالء ليســوا داعميــن فقــط ،بــل شــركاء اســتراتيجيين ،يضربــون مثــاالً فــي مســؤوليتهم
االجتماعيــة ووضعــوا صحــة المواطنيــن علــى ســلم أولويــات االســتثمار االجتماعــي .ووضــع شــعار الداعميــن لنــا
ليــس إال وســيلة شــكر وتقديــر بســيطة للدعــم المقــدم مــن قبلكــم لبرامــج ومشــاريع الجمعيــة المختلفــة خــال
العــام الماضــي.
وبالدعــم الموصــول ،ســنبقى علــى وعدنــا باالســتمرار في تحقيــق مهمتنا والوصول إلى المزيد من المســتفيدين
والتأثيــر فــي حياتهــم نحــو أردن صحي وآمن.

شركائنا
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* تم ترتيب الشعارات حسب التسلسل األبجدي إلسم المؤسسة.
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أعضاء مجلس األمناء
 .1صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة ،رئيسة مجلس األمناء
 .2الدكتور رامي فراج  ،نائب رئيس مجلس األمناء  -الطبيب الخاص لصاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني بن
الحسين المعظم
 .3معالي المهندس سعيد دروزة  -المدير التنفيذي ،شركات أدوية الحكمة
 .4الدكتور عصام الساكت  -مستشار أمراض النسائية والتوليد
 .5السيدة لينا هنديلة  -رئيسة مجلس أمناء ،الروافد لالستثمارات والتنمية
 .6السيد مصطفى الطباع  -المدير العام ،شركة إبسوس
 .7السيد غسان نقل  -نائب رئيس مجلس اإلدارة ،مجموعة نقل
 .8السيدة النا كلمات  -أخصائية تغذية
 .9الدكتورة نجوى عارف  -أخصائية استشارات أسرية
 .10السيد غسان اللحام  -المدير التنفيذي  ،شركة الحوسبة الصحية الدولية
 .11السيدة ميادة أبو جابر  -المدير العام ،مؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية
 .12الدكتور نصري خوري  -مدير عام ،مستشفى فلسطين
 .13معالي الدكتورة سيما بحوث  -األمين العام المساعد والمدير المساعد والمدير اإلقليمي لمكتب الدول
العربية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في نيويورك
 .14السيد علي البلبيسي  -مدير عام ،وكاالت الخدمات المشتركة

أعضاء مجلس اإلدارة

مجلس
األمنـــــاء
و اإلدارة

 .1الدكتور رامي فراج  -رئيس مجلس اإلدارة
 .2معالي المهندس سعيد دروزة  -نائب رئيس مجلس اإلدارة
 .3الدكتور عصام الساكت  -أمين سر مجلس اإلدارة
 .4السيدة لينا هنديلة  -أمين صندوق مجلس اإلدارة
 .5السيد مصطفى الطباع  -عضو في مجلس اإلدارة
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