
 

 

 جامعة نورثويسترن في قطر  تستقص ي آراء الشباب حول حمالت التوعية الصحية

 

 

ل وسب بالقضايا الصحية القطري  الشباب وعيةلت  املبذولةالجهود  رغم كلب : 2017ديسمبر  2 - الدوحة

 مؤخر  سترن في قطر يدراسة أجرتها جامعة نورثو  الحفاظ على صحة جيدة، أظهرت
 
 حمالت التوعيةأن  ا

 الصحية في قطر ال ترتقي للمستوى الذي يأمله الشباب. 

  

 لكيفيةو  حمالت التوعية الصحية في قطر  حول الشباب آراء الدراسة  استقصت
 
 دقيقا

 
 همولحص قدمت فهما

  . بشتى أنواعها الصحيةاملعلومات على 

 

 :وهي من املؤسسات العديدبحضور  ها بحرمها الجامعيعقدتنتائج الدراسة خالل ندوة وكشفت الجامعة 

 ،يةولسرطان، ومؤسسة الرعاية الصحية ال والجمعية القطرية لل ،املركز الوطني لعالج وأبحاث السرطان

  فيها هذه املؤسساتجتمع تولى التي وهي املرة ال  .كلية طب وايل كورنيل في قطرومركز سدرة للطب، و 
 
 معا

 بالقضايا الصحية.   مستوى التوعيةعلى  التواصل مع املراهقينضعف  ملشكلة لوضع حلول 

 

اء دوائرهم الشخصية، كاآلبعلى بير بشكل ك اعتماد الشبابومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

 أظهرت  كما ، من أجل استقاء املعلومات الصحية.ومقدمي الخدمات الطبية والشقاء والصدقاء
 
أن  أيضا

لى للحصول ع  التواصل االجتماعي ال سيما مواقعيعتمدون على اإلنترنت  راهقيناملالغالبية العظمى من 

 .الحمالت الصحية الكبرى ؛ وهي مصادر هامة عادة ما ُتهملها املعلومات الصحية

 

 

 ر:كالوس شوينباخ، عميد مساعد شؤون البحاث في جامعة نورثويسترن في قطقال 



اهقين ر املدراستنا أن  وقد أظهرتزيادة الوزن.  مقدمتهافي ، خطيرةصحية  مشكالت "يعاني الشباب القطري 

هم أن. إال أعراض املرضالعالج وفهم طرق الحلول و  للبحث عناإلنترنت استخدام  إلى ميلون القطريين ي

 يفتقدون إلى القدرة على تقييم املعلومات املتوفرة بكثرة على االنترنت والتعامل معها". 

 

  و شوينباخ ، وه في الدراسة كل من   وتعاون 
 
 ةير ، مع إلين وارتيال، الخبباحث في وسائل اإلعالم املعروفة دوليا

ربية علم النفس والتلالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أستاذ  واستاذ كرس يصحة الطفال، و في مجال اإلعالم 

عية جتمافي جامعة نورثويسترن، وسلمى خالد، أستاذ مساعد وباحث في املسح في قسم معهد البحوث اال 

 .واالقتصادية في جامعة قطر

 

 :إيفيرت دينيس، عميد جامعة نورثويسترن في قطر ورئيسها التنفيذيقال من جهته 

"تؤكد هذه الدراسة، وهي الولى من نوعها في قطر، على أهمية توفير معلومات صحية دقيقة ومناسبة  

لشباب االصحية بين  التوعيةللشباب على اإلنترنت. كما أنها تبين ضرورة تحسين  يسهل الوصول إليها

 على اإلنترنت". القطري 

 

املقابالت  وأجريت. عاما 20و 13تتراوح أعمارهم بين  مراهق قطري  1100أكثر من  استقصت الدراسة آراء

 .باللغة العربية من قبل موظفي معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية في جامعة قطر

 

 

 أبرز نتائج الدراسة:

 

حدة مرة وا ترنتاإلنمعلومات صحية على  عن يبحثون  القطريينفي املائة من املراهقين  40أكثر من  —

 في املائة يومي 20على القل، و السبوعفي 
 
 .ا

  جوجل هيعن البحث  —
 
للبحث عن املعلومات الصحية عبر  الشبابلدى  الطريقة الكثر شيوعا

 .اإلنترنت

لومات عامل للحصول على الشائعةالطرق  احدىهي  –وبالتحديد تويتر  - االجتماعيوسائل التواصل  —

 .الصحية

طلقت في قطر بسهولة. الحمالت الصحية أهم  يتسنى للشباب تذكر لم  —
ُ
 التي أ

 .السرية والراحةعنصري يختار املراهقون القطريون مصادر معلوماتهم الصحية بناء على  —



 

دوالر أمريكي من برنامج الولويات الوطنية للبحث  270،000تم تمويله بمنحة قدرها املشروع  يذكر أن

البحث في  قافةيهدف إلى تعزيز ث للمنح، وهو برنامج ندوق القطري لرعاية البحث العلميالعلمي التابع للص

 .قطر

 

 :الكامل، يرجى زيارة املوقعبالتقرير  طالعةمل

teenshealth.qatar.northwestern.edu    

 

 نبذة عن جامعة نورثويسترن في قطر 

جامعة نورثويسترن في قطر تستمد من مؤسستها األم، جامعة نورثويسترن )إيفانستون، إلينوي(، تاريخا 
هي و متميزا، والبرامج الشهيرة وأعضاء هيئة التدريس استثنائية. تأسست الجامعة بالشراكة مع مؤسسة قطر، 

ستقبلهم من خالل مدارسه توفر إطارا يستكشف من خالله الطالب العالم، ويشكلون في نهاية المطاف م
 المتميزة في االتصال والصحافة واالتصاالت االستراتيجية والفنون الحرة

 


