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Direct-to-consumer advertising for pharmaceuticals in Jordan from a gender perspective 

ABSTRACT This study aimed to investigate the extent to which direct-to-consumer advertising (DTCA) for 
pharmaceuticals is disseminated in Jordan and to identify subsequent gender differences. The study was 
conducted on two samples: 1) patients (drug consumers) attending Jordan University Hospital, and 2) physicians 
working at the hospital (prescribers). A questionnaire was distributed to male and female patients (n=550), and 
based on its results a second questionnaire was designed and distributed to male and female physicians (n=200). 
The response rate was 93% for patients and 72% for physicians. Although the Jordanian Drug and Pharmacy Law 
prohibits the public promotion of medicines, consumers remain exposed to pharmaceutical advertising. The 
top ten drug classes advertised directly to consumers in Jordan included prescription-only drugs. Approximately 
45% of the two samples agreed that women were more likely to be targeted by DTCA, while only 2% of them 
believed that men are more likely to be targeted. However, there was no statistically significant gender difference 
in attitudes towards pharmaceutical DTCA and tools used.

هــة مبــارشة للمســتهلك يف األردن والفــروق الالحقة  اخلالصــة: هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــّرف عــى مدى انتشـــار اإلعالنــات الدوائيــة املوجَّ
وفقــًا لنــوع اجلنــس يف مــا يتعلــق هبــذه اإلعالنــات. وقــد ُأجريــت الدراســة عــى عينتــن مهــا: 1( املــرىض )املســتهلكون للــدواء( مــن مراجعــي 
ــور  ــرىض الذك ــى امل ــتبيان ع ــد ُوِزَع اس ــدواء(. وق ــون ال ــن يصف ــه )الذي ــفى ذات ــون يف املستش ــاء العامل ــة، 2( األطب ــة األردني ــفى اجلامع مستش
ع  ــاث، ووزِّ ــور واإلن ــن الذك ــاء م ــة األطب ــاص بعين ــاٍن خ ــتبيان ث ــم اس ــتبيان، ُصّم ــذا االس ــج ه ــى نتائ ــاًء ع ــم 550(، وبن ــاث )عدده واإلن
عليهــم )عددهــم 200(. وقــد بلغــت نســبة املســتجيبن للدراســة %93 مــن عينــة املــرىض، و%72 مــن عينــة األطبــاء. وبرغــم أن قانــون الــدواء 
والصيدلــة األردين حيظــر ترويــج األدويــة لعامــة املجتمــع، فــإن املســـتهلك األردين مــازال يتعــّرض لإلعالنــات الدوائيــــة. وتبــنَّ أن أكثــر عرش 
ُف إال بوصفــة طبيــة. واتفــق مــا يقــارب  جمموعــات مــن األدويــة التــي يتعــّرض املســتهلك مبــارشة إلعالناهتــا قــد اشــتلمت عــى أدويــة ال ُتــْرَ
%45 مــن أفــراد العينتــن عــى أن هــذه اإلعالنــات تســتهدف النســاء أكثــر مــن الرجــال، يف حــن أن مــا يقــارب %2 فقــط مــن أفــراد العينتــن 
اعتقــدوا أن اإلعالنــات تســتهدف الرجــال أكثــر مــن النســاء. وبرغــم ذلــك، مل تكتشـــف الدراســة فروقــات ذات داللــة إحصائيــة لنــوع اجلنــس 

يف التوجهــات نحــو اإلعالنــات الدوائيــة املوجهــة للمســتهلك والوســائل اإلعالنيــة املســتعملة. 
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Publicité directe de médicaments auprès des consommateurs en Jordanie vue sous l’angle de la différenciation 
hommes-femmes

RÉSUMÉ La présente étude visait à examiner la mesure dans laquelle la publicité directe de médicaments auprès 
des consommateurs est diffusée en Jordanie, et à identifier les différences hommes-femmes qui en découlaient. 
L’étude a été menée sur la base de deux échantillons : 1) les patients (consommateurs de médicaments) de 
l’hôpital de l’Université de Jordanie, et 2) les médecins exerçant à l’hôpital (prescripteurs). Un questionnaire a été 
distribué aux patients de sexe masculin et féminin (n=550), et sur la base des résultats de celui-ci, un deuxième 
questionnaire a été conçu pour les médecins de sexe masculin et féminin (n=200). Le taux de réponse était 
de 93 % pour les patients et de 72 % pour les médecins. Bien que la loi jordanienne sur les médicaments et les 
pharmacies interdise la promotion publique de médicaments, les consommateurs restent exposés à la publicité 
de produits pharmaceutiques. Le top dix des classes de médicaments faisant l’objet d’une publicité directe 
auprès des consommateurs en Jordanie incluait des médicaments disponibles uniquement sur ordonnance. 
Près de 45 % des deux échantillons ont convenu que les femmes étaient plus susceptibles d’être ciblées par 
la publicité directe auprès des consommateurs, et seulement 2 % pensaient que les hommes étaient plus 
susceptibles de l’être. Néanmoins, aucune différence hommes-femmes significative d’un point de vue statistique 
dans les attitudes à l’égard de la publicité directe de médicaments auprès des consommateurs et des outils 
utilisés n’a été observée. 
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املقدمة واهلدف من الدراسة

خالل  العريب  عاملنا  إىل  اجلندر  مفهوم  دخل 
ُأختلف  وقد  العرشين  القرن  من  التسـعينيات 
جنـدر،  بكلمة  ب  فُعـرِّ املفهوم،  هذا  ترمجـة  عى 
من  وبالرغم  االجتامعي.  أوالنـوع  أوالنـوع، 
االلتباس  الذي ال يزال يرافق هذا املفهوم، خاصة 
جمتمعاتنا  يف  اسُتخدم  أنه  إاّل  العربية،  اللغة  يف 
العربية يف املجاالت البحثية والقطاعات التنموية 
)1(. وجرى تعريفه من قبل صندوق األمم املتحدة 
اإلنامئي للمرأة -املكتب اإلقليمي للدول العربية، 
عى أنه تلك العالقات واألدوار االجتامعية التي 
حيددها املجتمع لكل من اجلنسن )الرجل واملرأة( 
وذلك  والزمان،  املكان  لتغري  وفقًا  تتغري  والتي 
واجتامعية  اقتصادية  بعوامل  وتشابكها  لتداخلها 
يشري  بينام   )2( خمتلفة  وبيئية  وسياسية  وثقافية 
اجلنس ببساطة شديدة إىل االختالفات البيولوجية 

الطبيعية بن الرجل واملرأة. 

تنترش يف معظم بلدان العامل نشاطات الرتويج 
مندويب  زيارات  مثل  أشكاله،  بكافة  الدوائي 
املنشورات  وتوزيع  لألطباء  األدوية  رشكات 
باإلضافة  الشخصية  واهلدايا  املجانية  والعينات 
إىل اإلعـالنات املنترشة كـامللصقات والنشـرات 
مسموح  الرتويج  من  النوع  وهذا   )3( التثقيفيـة 
يف  لعـامليـن  ا يسـتهدف  م  مادا نونـًا  قا به 
وغري  والصيادلـة(  )األطبـاء  الصحي  القطاع 
ويلتزم  املجتمع،  عامـة  من  للمسـتهلكن  موجه 
باملعايري األخالقيـة التي حتـددها الدولة بقانونـها 
والصيدلـة  الـدواء  قـانون  أن  ومـع  الدوائـي. 
هبدف  اإلعالن  حظر  قد   )35 )املادة  األردن  يف 
صفة  هلـا  مـادة  أي  أو  دواء  أي  عن  الرتويـج 
واألغذية  الرّضع  حليب  تركيبة  أو  ئية  دوا
وسـائل  من  وسيلة  بأي  للرّضع،  التكميلية 
اإلعـالم املقـروءة أو املرئيـة أو املسموعة أو أي 
والنقابة،  الوزير  موافقة  بعد  إال  أخرى،  وسيلة 
املوجه  الدوائي  واإلعالم  النرش  باستثناء  وذلك 
تلك  بصحة  االلتزام  رشيطة  الصحية  للجهات 
أخالقيـة  معـايري  ن  ـّ تضم أنه  كام  املعلومات، 
لرتويـج األدويـة )4(، إال أن وجود هذا ال يمنع 
كام  خمتلفًا  الواقعيـة شـيئًا  املامرسـة  تكون  أن  من 
هو حاصل يف اإلعالنات الدوائية التي تستهدف 
أي  ترويج  إىل  هتدف  والتي  مبارشة  املستهلك 
املسـتحرض  كان  سـواء  دوائي،   مسـتحرض 
دون  مبارشة  ُيرف  أو  طبية  بوصفة  ُيرف 
وصفة طبية، باستخدام وسائل إعالم خمتلفة منها 
واالنرتنت(،  الفضائية  )القنوات  املرئية  الوسائل 

)اجلرائد،  واملقروءة  )الراديو(،  واملسـموعة 
بأنواعها(،  وامللصقات  املنشورات،  املجالت، 
من  اخلفي  اإلعالن  عليه  يطلق  ما  طريق  عن  أو 
خالل األخبار واحلمالت التوعوية التي تدعمها 
اإلعالنات  هذه  وتستهدف  الدوائية.  الرشكات 
من  أكثر  الدواء  مستهلكي  من  املجتمع  عامة 
الصحي  القطاع  من  الدواء  لواصفي  استهدافها 
)األطباء والصيادلة( )5(. ورغم أن مجيع بلـدان 
النـوع  هـذا  الصيدالين  قانوهنـا  حيظر  العامل 
الدوائية  باإلعالنات  الـدوائـي  الرتويج  مـن 
باستثناء   – مبارشة  املستهلك  تستهدف  التي 
 )6(  – ونيـوزيلندا  األمريكية  املتحدة  الواليات 
الفضائية  القنوات  عرب  طريقه  يشـق  بدأ  أنه  إال 
األخرية  اآلونـة  يف  اإللكـرتونية  والشـبكات 
واملرىض.   األصّحاء  من  املسـتهلكن  مسـتهدفًا 
غري  الغربية  املنظامت  من  العديد  نشطت  وقد 
تدعو  ودولية  حملية  محالت  تنظيم  يف  احلكومية 
إدارة  به  سمحت  مما  احلّد  وحماولة  التوعية  إىل 
املتحدة  الواليات  يف  األمريكية  والدواء  األغذية 
القيود  رفعت  عندما  1997م،  عام  األمريكية 
املفروضة عى اإلعالنات الدوائية التي تستهدف 
يف  النسائية  للحركة  وكانت  مبارشة.  املستهلك 
الواليات املتحدة األمريكية مشاركة فاعلة يف هذه 
اإلعالنات  هذه  من  الكثري  ألن  ذلك  احلمالت 
تسـتهدف صحة املـرأة كام يعتقدن .)7( وتكمن 
حجة معاريض اإلعالنات الدوائية التي تستهدف 
املستهلك مبارشة - بمن فيهم احلركة النسـائية يف 
الواليات املتحدة األمريكية - بأن هذه اإلعالنات 
تسـتخدم معلومات غالبًا مـا تكون مضللة تقلل 
إبراز  يف  وتبالغ  الدواء  خماطر  من  حد  ألدنـى 
يكتمل  أن  قبل  لتسويقها  وتسعى   ،)8( مزاياها 
التأكد مـن سالمتها وفعاليتها )9(، فتؤثـر بذلك 
عى صحة املستهلك وسلوكـه وعالقتـه بالطبيـب 
)10(. أما مؤيدو هذه اإلعالنات فقد أكدوا عى 
مناقشة  املستهلك وحثه عى  لتعليم  أمهيتها كأداة 
الختاذ   )11( فاعلية  أكثر  بطريقة  طبيبه  مع  مرضه 
قرارات الرعاية الصحية اخلاصة به. وعى الرغم 
غالبًا  -املتمثلن  اإلعالنات  هذه  مؤيدي  أن  من 
بالرشكات املصّنعة للدواء- يطرحون اإلعالنات 
الدوائية التي تستهدف املستهلك مبارشة كوسيلة 
الوسيلة  هذه  أن  إال  الصحية،  والتوعية  للتعليم 
قد حُتّول الوعي الصحي لدى املجتمع إىل منحى 
معلومات  إىل  حيتاج  فاملستهلك   ،)10( جتاري 
فوائد  بن  توازن  وموضوعية  مستقلة،  دوائية 

وخماطر الدواء. 

تستهدف  لتي  ا ئية  الدوا اإلعالنات  إن 
وأصبحت  باستمرار،  تتزايد  مبارشة  املستهلك 
وذلك  الدوائية،  للمصانع  جذاًبا  إعالمًيا  بدياًل 
بسبب املشاكل التي تواجهها رشكات األدوية من 
كفاءة  وتديّن  املنافسة،  وقوة  الدواء  سوق  اتساع 
عى  االعتامد   وتزايد  األدوية،  مبيعات  مندويب 
اإلنرتنت يف سوق االستهالك )10(. ففي أمريكا 
مثال رأى حوايل %86 من مجيع املستهلكن لألدوية 
أو سمعوا عن اإلعالنات الدوائية التي تستهدف 
باالستفسار  قاموا   35% املستهلك مبارشة، ونحو 
زيارهتم  خالل   – عنها  املعلن   – األدوية  عن 
للطبيب، حيث دفعهم اإلعالن عن هذه األدوية 
بالعواقب  االهتامم   من  بالرغم  بذلك.  للقيام 
تستهدف  التي  ئية  الدوا لإلعالنات  السلبية 
املستهلك مبارشة، مل ُيالحظ أي فروق )فيام يتعلق 
أدوية  تناولوا  املرىض  بن  الصحية(  بالتأثريات 
معلن عنها واملرىض الذين تناولوا أدوية رصفت 
هلم بموجب وصفة طبية )غري معلن عنها( )12(. 
جيدة  بصحة  يتمتعون  الذين  األشخاص  وكان 
وعرضًة  قدرًة  أكثر  واملتعلمون  سـنًا  واألصغر 
الدوائية  اإلعالنات  من  كبري  عدد  وسامع  لرؤية 
باملرىض  مقارنة  مبارشة  املستهلك  تستهدف  التي 
تأييد  األكرب سنًا واألقل تعلاًم )13(. وبرغم عدم 
غالبية األطباء يف نيوزلندا ملنع اإلعالنات الدوائية 
أكدوا  أهنم  إال  مبارشة  املستهلك  تستهدف  التي 
هذه  مثل  لتنظيم  ضوابط صارمة  إجياد  أمهية  عى 
وجود  فتبّن  بريطانيا  يف  أما   .)14( اإلعالنات 
وعدد  الدوائية  اإلعالنات  بن  ما  عالقة  ثمة 
الوصفات املتزايدة ملنتجات األدوية املعلن عنها، 
كام كان هناك تأثري جوهري هلذه اإلعالنات عى 
طلب املرىض لنوع معن من األدوية من األطباء، 
باإلضافة إىل تأثريها عى قناعة األطباء يف وصف 

هذه املنتجات )15(.

املوجهة  الدوائية  اإلعالنات  مشكلة  تربز   
أكثر  النامية  العربية  بالدنا  يف  مبارشة  للمستهلك 
نسبة  ُتباع  حيث  املتقدمة،  الغربية  الدول  يف  منها 
 - املخدرة  األدوية  باستثناء   - األدوية  من  كبرية 
دون وصفة طبية ، حتى يف الدول العربية األخرى 
اإلجراء  هذا  قانونية  عدم  برغم  األردن  يف  كام 
الدول  معظم  وأن  خاصة  القلق  يثري  مما   ،)4(
العربية ال تتمتع برقابة دوائية مستقلة بشكل كامل 
االقتصادية  الضغوط  تزايد  إىل  باإلضافة   ،)16(
مبارشة  األدوية  لرشاء  باملستهلك  تدفع  والتي 
لتقليل  الطبيب  اسـتشـارة  دون  الصيدالين  من 
التكلفة املادية التي يدفعها املريض عند اسـتشـارة 
الطبيب وزيارته )17(. أمـا من الناحية االجتامعية 
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الرشكات  قبل  من  تركيًزا  هناك  فإن  اجلندرية  أو 
االجتامعي  املرأة  دور  عى  العامل  يف  الدوائية 
واملتمثل يف الرعاية الصحية لألرسة كام أن هناك 
عملية جندرة )تضمن اجلندر( لبعض األمراض 
وذلك  معّن،  جلنـس  معّن  مرض  حتديد  بمعنى 
من  أكثر  جنـس  عى  الدوائية  اإلعالنات  برتكيز 
اآلخر، ومثال عى ذلك الصداع النصفي املعروف 
عامة  لدى  انطباًعا  خيلق  الذي  األمر  بالشقيقة، 
ُمعّن  املرض يقتر عى جنس  أن ذلك  املجتمع 

 .)18(

إىل  بسهولة  األدوية  ترويج  وسائل  وتصل 
نقل  لوسائل  الواسع  لالنتشار  نتيجة  بالدنا، 
املعلومات التكنولوجية احلديثة. وقد جذب هذا 
املدين  املجتمع  يف  احلكومية  غري  املنظامت  انتباه 
للمسـتهلك  الدواء  ترويج  قضية  لتقّص  األردين 
يف  أولوياهتم  ضمن  من  وجعلها  مباشـرة 
القضايا الصحية التي طاملا اقترت عى الصحة 
واألمراض  األسـري  والتخطيط  اإلنجابية 
املعدية بشكل عام. فقضايا الدواء -التي ال تلقى 
املدين  املجتمع  مؤسسات  قبل  من  جيدًا  اهتاممًا 
األردين- تشمل مجيع املامرسـات اخلاطئة للدواء، 
قبل  من  لألدوية  الرشيد  غري  الوصف  من  ابتداًء 
قبل  من  للدواء  الرشيد  غري  والرف  األطباء 
سـليمة  غري  ترويج  أسـاليب  واتباع  الصيادلة 
ومأمونيتهـا  بفاعليتها  املشـكوك  واألدوية  أحيانًا 
إىل  الوصول  بمحاولة  انتهاًء  املزّورة(،  )األدوية 
حاصل  هو  كام  ونساًء  رجااًل  الدواء  مستهلكي 
املستهلك  تستهدف  التي  الدوائية  اإلعالنات  يف 
أسايس  بشكل  الدواء  قضايا  وترتبط  مبارشة. 
أبرز  أحد  تعترب  التي  الصحية  الرعاية  بقضية 

مؤرشات التنمية الشاملة يف املجتمع.

التعـــّرف  إىل  الدراسة  هذه  هدفت  وقد 
التي  الدوائية  اإلعالنات  انتشار  مــــدى  عى 
تستهدف املستهلك مبارشة يف األردن، والتعّرف 
يتعلق هبذه  فيام  الفروق اجلندرية بن األفراد  عى 
هذه  إليها  ستخلص  التي  والنتائج  اإلعالنات. 
مع  للتعامل  آليات  وضع  يف  ستفيد  الدراسة 
وتثقيفي  قانوين  إطار  يف  ووضعها  الظاهرة  هذه 

ملستخدمي الدواء.

منهجية الدراسة

تكّون جمتمع الدراسة من فئتن: فئة "مستهلكو 
مستشفى  مراجعي  من  بمرىض  املتمثلة  الدواء" 
اجلامعة األردنية خالل أسبوعن. واختريت عينة 

جمتمع  من   7% من  أكثر  متثل  وقصدية  مالئمة 
الدراسة )50N=( حتتوي عى أفراد يستخدمون 
الوسائل اإلعالمية بانتظام مثل التلفاز، واجلرائد، 
فئة  وأما  حمددة.  رشوط  وفق  وذلك  واإلنرتنت 
يف  عاملن  بأطباء  املتمثلة  الدواء"  "واصفو 
احتاملية  عينة  منهم  حسبت  فقد  ذاته  املستشفى 
التخصصات  أغلب  مَثـلت  بسيطة(  )عشوائية 
يعادل  ما  وطبيبـة  طبيب   )200( وبعدد  املتوافرة 

)%57( من جممل عدد األطباء يف ذات الفرتة. 

ملراجعي  األوىل  استبانتان،  َمت  ُصمِّ وقد   
وبناًء  األردنية،  اجلامعة  مسـتشـفى  ومراجعات 
الثانية  االستبانة  َمت  ُصمِّ هلا  األولية  النتائج  عى 
جرى  وقد  املستشفى.  وطبيبات  بأطباء  اخلاصة 
لتي  ا االستبانات  من  بنموذجن  االستعانة 
استخدمت يف دراستن قام هبام الربوفسور جويل 

فايسامن من جامعة هارفرد األمريكية:  
“Consumer’s Reports on the Health Ef-

fects of Direct-To-Consumer advertising”

“Physicians Report on Patient 
Encounters Involving Direct-

To-Consumer Advertising”

الربوفسور  مراسلة  بعد  عليهام  حصلنا  والتي 
الربيد  عرب  مشكورًا  أرسلها  الذي  فايسامن 
واإلضافات  التعديالت  وُأجريت  اإللكرتوين. 
مستوى  واخُترِبَ   .)12( األردن  تالئم  كي  املناسبة 
الصدق الظاهري ألداة مجع املعلومات من خالل 
حمكمن  سبعة  من  مكّونة  جمموعة  عى  عرضها 
األردنية  اجلامعة  يف  خمتلفة  أقسام  من  أساتذة  من 
ومركز  االجتامع  وعلم  الصيدلة  كلية  تضمنت 
اإلحصائي  التحليل  يف  وخبرية  املرأة،  دراسات 
النهائية  الصيغة  وُأعدت  األردنية.  اجلامعة  من 
لالستبانتن بعد تنقيحهام اعتامدًا عى املالحظات 
الثبات  مدى  والختبار  املحكمن.  من  الواردة 
عى  املراجعن  استبانة  ُطبقت  لألداة،  الداخيل 
خارج  ومراجعة  مراجًعا  ثالثن  من  مؤلفة  عينة 
وُحِسَب  األطباء،  لعينة  وكذلك  العينة  نطاق 
معامل االتسـاق الداخيل لألداة باستخدام اختبار 
برنامج  بواسطة  النتائج  وُحِلِلت  ألفا.  كرونباخ 
 .)SPSS( االجتامعية  للعلوم  اإلحصائية  احلزم 
واستخدم مقياس ليكرت اخلاميس )موافق بشدة، 
بشدة(  موافق  غري  موافق،  غري  أعلم،  ال  موافق، 
اعُتِمَدت  حيث  العينة،  أفراد  اجتاهات  لقياس 
غري   =  1 التايل:  القياس  احلسايب عى  الوسط  قّيم 
3 = موافق، حيث إن غري  2 = ال أعلم،  موافق، 
موافق = غري موافق بشدة + غري موافق )ألغراض 
بشدة  موافق   = وموافق  اإلحصائي(،  التحليل 

اإلحصائي(.  التحليل  )ألغراض  موافق   +
أحيانًا،  )غالبًا،  الرباعي  املقياس  استخدم  كام 
العينة  أفراد  تعّرض  مدى  لقياس  هنائيًا(  نادرًا، 
اإلعالم  وسائل  خالل  من  الدوائية  لإلعالنات 
عى  احلسايب  الوسط  قيم  واعُتِمَدت  املختلفة، 
3 = أحياًنا،  2 = نادًرا،  1 = هنائًيا،  القياس التايل: 
اإلحصائية  األساليب  استخدمت  كام  غالبًا.   = 4
التحليلية التي شملت اختبار حتليل التباين أنوفا، 
الدراسة.  حماور  ألبرز  اجلندرية  الفروقات  ملعرفة 
واستخدم اختبار-يت)t-Test( ملعرفة الفروقات يف 
اآلراء بن عينة املراجعن وعينة األطباء يف املحاور 
ألفا  بينهام. كام اسُتخدم اختبار كرونباخ  املشرتكة 

لقياس ثبات أداة القياس )االستبانة(.

 النتائج

 بلغت قيمة )α( لقياس الثباتية إلمجايل استبانة 
نسبة   ،98% املستجيبن  )نسبة   0.93 املراجعن 
األطباء  استبانة  إلمجايل  و0.762   ،)93% املقبول 
 ،)72% املقبول  نسبة   ،73.5% املستجيبن  )نسبة 
عليها  املتعارف  املقاييس  من  أعى  قيمتان  ومها 
والتناسق  الثبات  يؤكد  مما   )0.60 ( للثبات 
للمقياس. جدول رقم )1( و)2( يبّينان خصائص 

العينتن. 

يتعّرض  التي  األدوية   )3( رقم  جدول  ويبّن 
إىل:  تصنف  والتي  إلعالناهتا  األردين  املستهلك 
إال  تباع  وأدوية ال  طبية،  بدون وصفة  تباع  أدوية 
بوصفة طبية. ويالحظ أن األدويـة التي اختريت 
إال  تباع  ال  أدوية  عى  احتوت  العينـة،  أفراد  من 
واملضادات  السكري،  أدوية  مثل:  طبية  بوصفة 
منع  وحبوب  املفاصل،  التهاب  وأدوية  احليوية، 
حب  وأدوية  السمنة،  معاجلة  وأدوية  احلمل، 
اجلدول  حتليل  خالل  من  يالحظ  كام  الشباب. 
األطباء  عينة  أفراد  من  اختريت  التي  األدوية  أن 
مل تقتر عى أدوية تباع بدون وصفة طبية، وإنام 
تباع إال بوصفة طبية مثل:  أدوية ال  احتوت عى 
أدوية السكري، وأدوية التهاب املفاصل، وأدوية 
اجلنسية،  االضطرابات  وأدوية  السمنة،  معاجلة 
وأدوية حب الشباب، وأدوية األرق واضطرابات 

النوم.

ظهر انسـجام ملحوظ يف نتائج إجابـات كل 
املحاور  يف  األطبـاء  وعينة  املراجعن  عينـة  من 
تعّرض  مدى  وهي:  بينهام  املشرتكة  األربعة 
التي  الدوائية  لإلعالنات  األردين  املجتمع  أفراد 
الوسائل  خالل  من  مبارشة  املستهلك  تستهدف 
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يتعّرض  التي  واألدوية  املختلفة،  اإلعالمية 
املستهلك إلعالناهتا، واجتاهاهتم نحو اإلعالنات 
الدوائية التي تستهدف املستهلك مبارشة، والفئة 
هذه  قبل  من  استهدافًا  األكثر  أهنا  يعتقدون  التي 
اإلعالنات. باإلضافة إىل توافق نتائج العينتن فيام 
املحاور  الفروق اجلندرية يف  بالكشف عن  يتعلق 
التي لزمت لذلك. وهذا األمر ساهم يف توضيح 

الصورة بشكل أفضل.

نتائج عينة املراجعني

عينة  دراسة  نتائج   )4( رقم  جدول  يظهر 
وسيلة  أعى  أن  يف  تتمثل  والتي  املراجعن 
ت  نا عال لإل هلا  خال من  ملستهلك  ا ض  يتعّر
هي  مبارشة  املستهلك  تستهدف  التي  الدوائية 
أو  الطبيب  انتظار  وامللصقات يف غرفة  املطويات 
الصيدليات، يليها التلفاز، ثم اجلرائد واملجالت، 
أو  الطبية  احلمالت  خالل  من  الدعايات  تلتها 
املرتبة  الراديو  احتل  بينام  فاإلنرتنت،  املعارض 
التحليل  يبن  الوسائل.  كام  األخرية ضمن مجيع 
يف  إحصائيـة  داللـة  ذات  فروقات  توجد  ال  أنه 
املستهلك  خالهلا  من  يتعّرض  التي  الوسـائل 
أو  اجلنس  ملتغري  تعزى  الدوائية  لإلعالنات 
الوسائل  يف  جندرية  فروق  توجد  ال  آخر  بمعنى 
لإلعالنات  املستهلك  خالهلا  من  يتعّرض  التي 

الدوائية.  

وقد وجد أن أعى مصدر يلجأ إليه املسـتهلك 
بأعراض  شعوره  حال  املعلومات  عى  للحصول 
جيد،  مؤرش  وهذا  الطبيب،  زيارة  هو  مرضية 
املتوافرة  األدوية  عى  االعتامد  الثانية،  املرتبة  ويف 
املداواة  أو  بالتطبيب  يعرف  ما  وهو  املنزل  يف 
الذاتية، يتلوه زيارة املراكز الصحية، ثم استشارة 
أو  العائلة  أفراد  أحد  فأستشارة  الصيدالين 
التلفاز  عى  الصحية  الربامج  ومتابعة  األصدقاء 
طبي  كتاب  قراءة  عى  االعتامد  وبعدها  واملذياع، 
طبية  مقاالت  قراءة  عى  واالعتامد   املرض  حول 
يف اجلرائد واملجالت واملنشورات وأخرًيا االعتامد  
يف  والبحث  البديل  الطب  أو  العريب  الطب  عى 

املواقع اإلكرتونية عرب اإلنرتنت. 

ُيظهر التحليل يف اجلدول نفسه أن أفراد عينة 
اإلعالنات  سـلبيات  أن  يعتقدون  املراجعن 
تفوق  مبارشة  املستهلك  تستهدف  التي  الدوائية 
توافق  ال  املراجعيـن  عينة  إن  حيث  إجيابياهتا. 
حكم  عى  اعتامدًا  أقل  املريض  جيعل  أن  عى 
وال  والعالج،  للمرض  وتشـخيصه  الطبيب 

اجلدول 1 خصائص عينة االطباء
(n=144) اخلصائص% 

52.8ذكراجلنس

47.2أنثى

25.0جراحة خاصة

23.6جراحة عامة

13.2باطنية ختصص األطباء

11.8أسنان

8.3أطفال

18.1مل حيدد

اجلدول 2 خصائص عينة املراجعني
(n=513) اخلصائص% 

1.6أقل من 18الفئة العمرية

22-1817.7

23-3026.7

31-4023.6

30.4أكرب من 40

30.8أعزباحلالة االجتامعية

66.3متزوج

1.4مطلق

1.6أرمل

27.9ثانوية فام دوناملستوى التعليمي

22.0دبلوم

39.8بكالوريوس

10.3دراسات عليا

28.5أقل من 300الدخل الشهري للعائلة

300-49930.8

300-49927.3

13.5أعى من 1000

42.9ذكراجلنس

57.1أنثى

55.4يوجدوجود أطفال

44.6ال يوجد

50.1نعمالعاملني

49.9ال

80.1نعماشرتاك بتامني صحي

19.9ال

21.2مصاب بمرض مزمنالوضع الصحي

17.7مصاب بمرض حاد

4.1االثنان مًعا

56.9لست مصاًبا

37.0استخدام اإلنرتنت بانتظام استخدام الوسائل اإلعالنية

86.0مشاهدة التلفاز بانتظام

64.7تصفح املجالت

88.1تصفح اجلرائد
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تعطي معلومـات عن فوائد ومضار الدواء بشكل 
أن  قبل  الدواء  تسويق  عى  تشّجع  بل  متوازن 

يكتمل.

أحد  يعتربها  مما  وفاعليته  سالمته  من  التأكد 
أسباب ارتفاع سعر الدواء وتتسبب برشاء أدوية 
غري رضورية يمكن االستغناء عنها بطرق أخرى. 

مصدر  الدوائية  اإلعالنات  أن  العينة  ترى  بينام 
جيد للتعرف عى أعراض املرض وكيفية عالجـه 
والدواء  مرضـه  مناقشـة  عى  املريض  وتسـاعد 

اجلدول 3 األدوية التي يتعّرض املستهلك األردين إلعالناهتا من وجهة نظر املراجعني واألطباء 

من وجهة نظر األطباءمن وجهة نظر املراجعني

%تصنيف األدويةاألدوية %تصنيف األدويةاألدوية 

72.20أدوية تباع بدون وصفة طبيةالفيتامينات59.10أدوية تباع بدون وصفة طبيةالفيتامينات

66.70أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةزيادة الوزن57.50أدوية تباع بدون وصفة طبيةاملسكنات

65.30أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةاالضطرابات اجلنسية52.00أدوية تباع بدون وصفة طبيةالزكام

65.30أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةحب الشباب47.40أدوية تباع بدون وصفة طبيةالسعال

64.60أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةاملسكنات46.00أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةالسكري   

54.90أدوية تباع بدون وصفة طبيةالزكام44.60أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةحب الشباب

51.40أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةالسكري   41.10أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةزيادة الوزن

47.90أدوية تباع بدون وصفة طبيةعرس اهلضم والغازات36.60أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةاملضادات احليوية

47.20أدوية تباع بدون وصفة طبيةفقدان الشهية36.50أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةمنع احلمل

43.80أدوية تباع بدون وصفة طبيةالسعال36.10أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةالتهابات املفاصل     

38.20أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةالتهابات املفاصل     31.20أدوية تباع بدون وصفة طبيةعرس اهلضم/الغازات

38.20أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةاألرق واضطرابات النوم30.20أدوية تباع بدون وصفة طبيةفقدان الشهية

37.50أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةالكوليسرتول30.20أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةالكوليسرتول

37.50أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةحبوب منع احلمل29.40أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةاجلهاز اهلضمي

آالم الدورة الشهرية28.50أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةاالضطرابات اجلنسية
أدوية تباع بدون   وصفة 

طبية+أدوية ال تباع إال 
بوصفة طبية

36.80

آالم الدورة الشهرية
أدوية تباع بدون وصفة 
طبية+أدوية ال تباع إال 

بوصفة طبية
36.10أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةاملضادات احليوية28.30

35.40أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةالقولون العصبي24.60أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةهشاشة العظام

32.60أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةأمراض اجلهاز اهلضمي23.60أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةأدوية احلساسية

27.10أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةاألكزيام واألمراض اجللدية21.80أدوية ال تباع إال بوصفة طبية أمراض القلب

27.10أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةأدوية احلساسية21.40أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةاألكزيام واألمراض اجللدية

25.70أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةهشاشة العظام20.70أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةالربو واملشاكل الصدرية

22.90أدوية ال تباع إال بوصفة طبية أمراض القلب                     20.30أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةالقولون العصبي

20.80أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةالربو واملشاكل الصدرية19.30أدوية تباع بدون وصفة طبيةمضادات اإلسهال

19.40أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةسن اليأس17.20أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةالرسطان

19.40أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةاالكتئاب16.80أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةاألرق واضطرابات النوم

18.80أدوية تباع بدون وصفة طبيةمضادات اإلسهال14.20أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةمضادات الفطريات

16.00أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةالرسطان                          11.90أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةاالكتئاب

15.30أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةالسلس البويل                   8.80أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةاألمراض النفسية             

11.10أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةمضادات الفطريات8.80أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةالسلس البويل                   

9.70أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةاألمراض النفسية             8.00أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةسن اليأس

1.40أدوية ال تباع إال بوصفة طبيةاألمراض العقلية                  2.30أدوية ال تباع إال بوصفة طبية األمراض العقلية
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فاعلية.  أكثر  بشكل  الصيدالين  أو  الطبيـب  مع 
يف  جندرية  فروق  وجود  عدم  التحليل  يبن  كام 
فيام  العينة  أفراد  لدى  واإلناث  الذكور  اجتاهات 

يتعلق باإلعالنات الدوائية.

من  استهدافًا  األكثر  بالفئة  يتعلق  فيام  أما 
املستهلك  تستهدف  التي  الدوائية  اإلعالنات 
العالية  النسبة  أن  النتائج  من  يظهر  مبارشة، 
الرجال  أكثر من  النساء مستهدفات  أن  يعتقدون 
مع عدم وجود فروق جندرية يف اعتقادات الذكور 
واإلناث لدى أفراد عينة املراجعن للفئة املستهدفة 
من قبل اإلعالنات الدوائية.  كام اتفق أفراد العينة 
أكثر  النساء  أن  هو  لذلك  األسباب  أكثر  أن  عى 
تأثرًا باإلعالنات الدوائية وأكثر تعرضًا للوسائل 
الرجال،  من  اإلعالنات  هذه  فيها  تعرض  التي 
الذكور  اعتقادات  يف  جندرية  فروق  وجود  دون 

واإلناث. 

ثالثة  حوايل  أن  كذلك  النتائج  أظهرت  وقد 
وصف  الطبيب  من  يطلبون  ال  املرىض  أرباع 
إلعالن  سامعهم  أو  رؤيتهم  عى  بناًء  معن  دواء 
دوائي عنه، ويف الوقت نفسه نصف البقية الذين 
رؤيتهم  عى  بناء  دواء  وصف  طبيبهم  من  طلبوا 
أو سامعهم إلعالن دوائي عنه، مل يرفض طبيبهم 
اجلدير  ومن  هلم.   الدواء  ذلك  ووصف  طلبهم 
عن  املراجعن  عينة  أفراد  سئل  عندما  أنه  بالذكر 
)املاركة(  التجاري  االسم  بسامع  اهتاممهم  مدى 
لدواء ما عند التعرض ألي إعالن دوائي، كانت 
التجارية  للعالمة  الوالء  فكرة  ُتظهر  إجاباهتم 

)املاركة( بوضوح.

نتائج عينة األطباء

بّينت نتائج دراسة عينة األطباء أهنم يعتقدون 
ئية  الدوا لإلعالنات  يتعّرض  املستهلك  أن 
يف  وامللصقات  املطويات  أعالها  خمتلفة  بوسائل 
وبذلك  الصيدليات.  أو  الطبيب  انتظار  غرفة 
يف  املراجعن  عينة  مع  األطباء  عينة  نتائج  تتفق 
املجالت  ثم  التلفاز،  بعدها  جاء  اخليار.  هذا 
خالل  من  والدعايـات  واإلنرتنت  واجلرائد 
الراديو  واحتل  أواملعارض،  الطبية  احلمالت 
املرتبة األخرية ضمن مجيع الوسائل. كام مل يوجد 
التي  للوسائل  األطباء  عينة  اعتقادات  يف  تباين 
يتعّرض من خالهلا املستهلك لإلعالنات الدوائية 
عينة  تعتقد  مصدر  أكثر  إن  اجلنسن.  كال  لدى 
للتعرف  عليه  يعتمد  املجتمع  عامة  أن  األطباء 
املتناقل  احلديث  هو  الدوائية  املعلومات  عى 

بـ يسمى  ما  أو  واجلريان  واألصدقاء  العائلة   بن 
 Word of the mouth، بينام اإلعالنـات سـواء 
أوالصحف  الراديـو  أو  التلفاز  خالل  من  كانت 
ليسـت  ( لطبيـة  ا ت  ما ملعلو ا و ت  ملجال ا و أ
املسموعة  أو  املرئية  الوسائل  خالل  من  إعالنية( 
الوسائل  خالل  من  أو  الراديو،  أو  التلفاز  مثل 
و  أقل.  بدرجة  املجالت  أو  كالصحف  املقروءة 
جاءت أخرًيا املطويات يف غرف انتظار الطبيب أو 
اإلنرتنت.  عى  اإللكرتونية  واملواقع  الصيدليات 
األطباء  عينة  سؤال  عند  بالذكر  اجلدير  ومن 
يطرحها  التي  الدوائية  املعلومات  دّقة  مدى  عن 
زيارته،  خالل  الطبيب  مع  حديثه  أثناء  املراجع 

كانت إجابة أغلبية العينة أهنا غري دقيـقة. 

األطباء  عينة  أفراد  أن  النتائج  حتليل  يشري 
التي  الدوائية  اإلعالنات  سلبيات  أن  يعتقدون 
كام  إجيابياهتا  تفوق  مبارشة  املستهلك  تستهدف 
هو احلال لدى عينة املراجعن. حيث توافق عينة 
األطباء عى أن اإلعالنات الدوائية جتعل املريض 
أقل اعتامدًا عى حكم الطبيب وتشخيصه للمرض 
وال  املراجعن،  عينة  اجتاهات  بعكس  والعالج 
الدواء  ومضار  فوائد  عن  معلومات  تعطي 
الدواء  تسـويق  عى  تشّجع  بل  متوازن  بشـكل 
وفاعليته.  سالمته  من  التأكد  يكتمل  أن  قبـل 
ارتفاع  أسباب  أحد  الدوائية  وتعترباإلعالنات 
وترى  رضورية.  غري  أدوية  ورشاء  الدواء  سعر 
إحلاح  من  تزيد  الدوائية  اإلعالنات  أن  العينة 
سلبًا  تؤثر  وأهنا  معن،  دواء  وصف  عى  املريض 
عى عالقة املريض بطبيبه. ومن جهة أخرى تتفق 
عينة األطباء مع عينة املراجعن عى أن اإلعالنات 
الدوائية مصدر جيد للتعرف عى أعراض املرض 
مناقشة  عى  املريض  وتساعد  عالجه  وكيفية 
بشكل  الصيدالين  أو  الطبيب  مع  والدواء  مرضه 
يف  جندرية  فروق  وجود  عدم  مع  فاعلية.  أكثر 
اجتاهات الذكور واإلناث لدى أفراد عينة األطباء 
يعتقد  كذلك  الدوائية.  باإلعالنات  يتعلق  فيام 
األطباء أن النساء مستهدفات أكثر من الرجال مع 
الذكور  اعتقادات  يف  جندرية  فروق  وجود  عدم 
من  املستهدفة  للفئة  العينة  أفراد  لدى  واإلناث 
بالفروق  يتعلق  فيام  أما  الدوائية.  اإلعالنات  قبل 
فروق  وجود  عدم  التحليل  فيبّن  اجلندرية، 
جندرية بن اعتقادات الذكور واإلناث لدى أفراد 
النسـاء  استهداف  وراء  الكامنة  لألسباب  العينة 

أكثر من الرجـال.

أطبائهم  من  يطلبون  املرىض  أن  يتضح 
وصف دواء معن، وأيضًا أن هناك استجابة من 
قيم  أن  كام  الدواء،  ذلك  لوصف  الطبيب  قبل 

دليـل  وهذا  متدنيـة  كانت  املعيـاري  االنحـراف 
عى جتانس إجابات أفراد عينة األطباء. 

املناقشة

إجابات  نتائج  بن  امللحوظ  االنسـجام  إن 
حيث  بينهام،  املشرتكة  املحاور  يف  العينتن  أفراد 
-التي  األطباء  عينة  نتائج  بن  توافق  هناك  كان 
عينة  نتائج  مع  العملية-  خربهتم  عى  تعتمد 
واضحًا  دعاًم  شّكل  املحاور،  مجيع  يف  املراجعن 
للنتائج وساهم يف توضيح الصورة بشكل أفضل.

بدأ املهتمون بإعالنات األدوية التي تستهدف 
املستهلك مبارشة مراقبة أثرها عى أرض الواقع، 
فقد لوحظ فـي الواليـات املتـحدة األمريـكية –
عى سبيل املثال- عام 2005 زيـادة وصف أدويـة 
اضطـرابـات النـوم تقـدر بمعّدل )%60( مقارنة 
الظاهرة،  تلك  أسباب  وارتبطت   ،2004 بعام 
وموّجهة  األدوية  هذه  ختص  إعالنات  بانتشار 
Ambien ® ء  دوا مثل  مبارشة،   للمستهلك 
هلذه  اجلانبية  األعراض  وكباقي   .Lunesta®و
كثرة  فإن  لنعاس،  ا تسـبب  لتي  ا األدوية 
عليها،  االعتامد   إىل  يؤدي  قد  اسـتخدامها 
واالهنيارات  السـري،  حـوادث  نســبة  وزيادة 
فقط  واحًدا  شخًصا  أن  بالذكر  وجدير  العصبية. 
من كل 13 شخص يستفيد مـن العـالج بأدويـة 
بدواء  ُيعاجَلون  بمن  مقارنة  النـوم  اضطـرابـات 
مـادة  علـى  حتتوي  ال  أدويـة  وهي   - زائف 

الة وتعطى إلرضاء املريض )19(. ـّ عالجية فع

الدواء والصيدلة يف  قانون  أن  الرغم من  عى 
تستهدف  التي  الدوائية  اإلعالنات  يمنع  األردن 
املستهلك مبارشة، فإن املستهلك األردين يتعّرض 
هلذه اإلعالنات بوسائل خمتلفة. وتعترب املطويات 
أو  الطبيب  انتظار  غرفة  يف  املنترشة  وامللصقات 
ُتستخدم  التي  الوسائل  أكثر  من  الصيدليات  يف 
بّينت  الدراسة  هذه  نتائج  أن  وبام  الغرض.  هلذا 
من  العينة  أفراد  إليها  يلجأ  التي  املصادر  أكثر  أن 
هي  مرضية  بأعراض  شعورهم  حال  املراجعن 
تعّرض  فرصة  عى  يؤكد  فهذا  الطبيب،  زيارة 
أفراد املجتمع هلذا النوع من اإلعالنات من خالل 
املطويات املنترشة يف األماكن التي يرتادها أي فرد 

من عامة املجتمع. 

التي  10 جمموعات من األدوية  أكثر  احتوت 
الدراسة،  عينة  يف  مبارشة  املستهلك  هلا  يتعّرض 
وتكمن  طبية  بوصفة  إال  ُتباع  ال  أدوية  عى 
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األدوية  أنواع  معظم  أن  يف  األمر،  هذا  خطورة 
من  ُتشرتى  ـ  املخّدرة  األدوية  باستثناء  ـ  تقريبًا 
برغم  طبية،  وصفة  دون  األردن  يف  الصيدليـات 

أكدته  ما  وهذا   ،)4( العمليـة  هذه  قانونيـة  عدم 
أكثر من )%60( من عينة  أن  بّينت  التي  الدراسة 
الدراسة كانوا يشرتون أدوية املضادات احليوية يف 

األردن من الصيدليات مبارشة دون وصفة طبية 
ظاهرة  تفيش  عى  يشـّجع  بدوره  وهذا   .)20(
الذي يشكل خطورة عى  الدواء،  سوء استخدام 

اجلدول 4 نتائج دراسة عينة املراجعني 
املتوسط احلسايب )اإلنحراف املعياري(سؤال الدراسة

n=513اإلناثالذكور
تعّرض املستهلك لإلعالنات الدوائية 

التي تستهدف املستهلك مبارشة يف 
 وسائل اإلعالم يف األردن؟ 

 )1= هنائًيا،  2= نادًرا، 3= أحياًنا،
4= غالبًا( والفروق اجلندرية

3.31 (0.757)3.24 (0.812)3.28 (0.781)املطويات وامللصقات

3.11 (0.861)2.97 (0.860)3.05 (0.879)التلفاز

2.69 (0.924)2.83 (0.848)3.05 (0.874)اجلرائد

2.63 (1.011)2.64 (0.938)2.63 (0.979)املجالت

2.61 (1.020)2.59 (0.910)2.60 (0.974)احلمالت الطبية

2.19 (1.133)2.33 (1.115)2.25 (1.126)اإلنرتنت

2.09 (0.934)2.17 (0.920)2.13 (0.928)الراديو

االجتاهات نحو اإلعالنات الدوائية 
التي تستهدف املستهلك مبارشة

)1= غري موافق، 2 = ال أعلم ، 
3=موافق( والفروق اجلندرية 

1.62 (1.095)1.74 (1.129)1.67 (0.871)جتعلني أقل اعتامدًا عى الطبيب وتشخيصه والعالج

2.38 (1.005)2.37 (1.009)2.37 (0.798)ال تعطي معلومات متوازنة عن فوائد الدواء ومضاره

2.19 (1.262)2.35 (1.175)2.26 (0.852)تشّجع عى تسويق الدواء قبل التأكد من سالمته/فاعليته

2.39 (1.007)2.40 (0.948)2.40 (0.719)تعترب أحد أسباب ارتفاع سعر الدواء

2.59 (0.993)2.60 (0.927)2.60 (0.698)تسبب رشاء أدوية غري رضورية ويستغنى عنها 

2.38 (1.100)2.30  (1.083)2.35 (0.855)تعترب مصدًرا جيًدا للتعرف عى األعراض والعالج

2.52 (1.010)2.45 (1.083)2.49 (0.816)تساعد عى مناقشة املرض/الدواء مع الطبيب /الصيديل  

 أبرز مصادر املستهلك للحصول عىل 
املعلومة حال شعوره بأعراض مرضية 

 )1= هنائًيا، 2 = نادًرا، 3 = أحياًنا،
4 = غالبًا( 

––3.55 (0.366)زيارة الطبيب

––2.79 (0.954)قراءة النرشات الداخلية ألدوية املنزل

––2.76 (1.024)زيارة مركز صحي

––2.60 (0.878)استشارة صيدالين

––2.54 0(999.)استشارة العائلة أو أصدقاء هلم جتارب مرضية 

––2.53 (0.990)استشارة الطبيب عى برامج التلفاز أو املذياع 

––2.52 (1.006)قراءة كتاب طبي حول املرض الذي تشكو منه

––2.23 (0.978)قراءة مقاالت اجلرائد واملجالت واملنشورات

––2.00 (0.938)االعتامد عى الطب العريب أو الطب البديل

––1.97 (1.018)البحث يف مواقع إلكرتونية عى اإلنرتنت

الفئة األكثراستهدافًا من اإلعالنات 
الدوائية التي تستهدف املستهلك 

مبارشة والفروق اجلندرية 

–– 42.3 %النساء أكثر من الرجال

––3.1 %الرجال أكثر من النساء

––30.6 %النساء والرجال بشكل متساوي

––24.0 %لست متأكدًا

2.44 (1.266)2.25 (1.220)اعتقاد العينة بالفئة التي تستهدفها اإلعالنات الدوائية

أسباب استهداف النساء أكثر من 
الرجال والفروق اجلندرية )*1 =نعم، 

0 =ال(

0.82*0.87*94.1 %النسـاء أكثر تأثرًا باإلعالنـات الدوائيـة من الرجال

0.85*0.77*89.1 %النساء أكثر تعرضًا للوسائل التي تعرض فيها اإلعالنات

0.75*0.79*86.9 %أكثر هذه اإلعالنات متعلقة بأدوية خاصة بالنساء

0.78*0.63*79.0 %النساء هن املسؤوالت عن الرعاية الصحية يف األرسة

0.70*0.66*75.9 %النسـاء تـرتدد عى الصيدليات أكـثر من الرجال

––75.2 %الذين يطلبون من الطبيـب وصف الدواء بنـاء عىل رؤية أو سامع إعالن دوائي 

––24.8 % الذيـن مل يطلبوا من الطبيـب وصف الدواء

––51.2 % يرفض الطبيب وصف الدواء

––48.8 % يستجيب الطبيب ويصف الدواء

––91 %هيتم املراجع بسـامع االسم التجاريعند تعرضه إلعالن دوائي

––9 %ال هيتم املراجع بسـامع االسم التجاري
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الصحة العمومية.  كام أن الرتويج الدوائي الذي 
رئيسًيا  مصدًرا  يعترب  األدوية  رشكات  به  تقوم 
وأن   ،)21( األطباء  لدى  الدوائية  للمعلومات 
املستهلك  تستهدف  التي  الدوائية  اإلعالنات 
الدراسة-  هذة  نتائج  أظهرت  كام   – مبارشة 
تسـاعد املريض عى مناقشـة مرضه والـدواء مع 

الطبيب أو الصيدالين بشـكل أكثر فاعليـة. 

 َتظهر فكرة الوالء للعالمـة التجارية بوضوح 
لدى أفراد عينة املراجعن، وهذه الظاهرة ليست 
األطباء.  عى  أو  املجتمع  عامة  عى  سواء  صحية 
خللق  عادة  ُيصّمم  الدوائي  اإلعالن  إن  حيث 
ُيشعر  الذي  األمر  التجارية،  للعالمة  الوالء 
استخدام  عى  تقتر  الدواء  فاعلية  بأن  املرىض 
هذا املنتج. وخَيلق انطباًعا لدى األطباء أيضًا بأنه 
لن يكون من احلكمة وصف أي دواء خمتـلف عن 
وتنسجم  الرشكات.  هذه  ترّوجها  التي  األدوية 
هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسـة يف حمافظة 
أن  نتائجها  بّينت  والتي   ،)22( األردن  يف  إربد 
لألدوية  املئوية  النسبة  يف  شـديًدا  انخفاًضا  هناك 

املوصوفة باالسم العلمي.

وفيام يتعلق باملنظور اجلندري لتلك اإلعالنات 
الرجال  بن  جندرية  فروق  توجد  ال  أنه  تبّن 
الدوائية  والنساء ال يف اجتاهاهتم نحو اإلعالنات 
الوسائل  يف  وال  مبارشة،  للمستهلك  املوجهة 
التي يتعّرضون من خالهلا هلذه اإلعالنات، وهذا 
يبعدنـا عن احتامل أن أحد اجلنـسن يتواصل مع 
من  الرغم  وعى  اآلخر.  من  أكثر  الوسائل  هذه 
هذا التجانس؛ والذي يعتقد أن له أثًرا يف تشكيل 
املعريف  الرتاكم  عن  ُتعرب  التي  األفراد  اجتاهات 
والتعّرض  ومعتقداهتم،  قيمهم  يشّكل  الذي 
لألفراد  السـلوكي  املنهج  عى  أثر  له  لإلعالنات 
يف  جنـدرية  فجـوة  هناك  أن  نجد  أننا  إال   ،)23(
اسـتهدافًا  األكثر  للفئة  العينتن  أفراد  اعتقادات 
املستهلك  التي تستهدف  الدوائية  من اإلعالنات 
مبارشة، وذلك بسـبب االعتقاد بأن النسـاء أكثر 
تأثرًا باإلعالنات الدوائية من الرجال. األمر الذي 
يقود للقول بأن هناك حكاًم مسـبًقا اُتفق عليه ذكور 
تأّصل صورة  ناجًتا عن  العينيتن قد يكون  وإناث 
املرأة النمطية يف املجتمع؛ والتي تلعب مؤسسات 
التنشئة االجتامعية بام فيها األرسة واملدرسة بشكل 
املوروث  والركام  خاص،  بشكل  واإلعالم  عام 
من األعراف، دورًا فعااًل يف تكريسها أو باألحرى 
وهو  اجلندري،  بالتنميط  يسمى  ما  تكريس  يف 
املجتمع  حيددها  التي  املتوقعـة  الذهنيـة  الصورة 
لكال اجلنسـن من الذكـور واإلناث )24(. حيث 

تظهر مؤسسات اإلعالم صورة املرأة غالبًا وكأهنا 
بعض  عليه  أكدت  ما  وهذا  االنقياد،  سهل  يشء 
وآن  جيفيز  شيال  أمثال  النسويات  املفكرات 
االنقياد،  سهل  يشء  كأهنا  للمرأة  والنظر  أوكيل، 
احلياة  يف  واضحة  مواقف  يف  املرأة  عى  وقعه  له 
وكأهنا  للمرأة  صورة  فتشكلت   ،)25( اليومية 
يغلب عليها طابع التهميش، والتبسيط، والسلوك 
وعدم  الشكليات،  عى  والرتكيز  االستهالكي، 
أدى  القرارات )26(، كل ذلك  اختاذ  قدرهتا عى 
بطبيعة احلال إىل تشكيل ثقافة جمتمعية حتكم عى 
املرأة بأهنا املستهدفة أكثر من الرجل. ومن األمهية 
احتواء اإلعالنات بشكل  أن  إىل  أن نشري  بمكان 
عى  خاص  بشكل  الدوائية  واإلعالنات  عام 
اإلعالنات  بأن  االعتقاد  إىل  يقود  للنساء،  صور 

تستهدف ـ أحيانًاـ النساء )27(.

لعبارة  الدراسة  عينتي  اختيار  يفرس  قد  ما  أما 
خاصة  بأدوية  متعلقة  اإلعالنات  هذه  أكثر  "أن 
عن  ناجًتا  االختيار  سبب  يكون  فقد  بالنساء"، 
الرشكات  بعض  سياسة  تشـّكله  الذي  االنطباع 
اسـرتاتيجيتهـا  خالل  من  إلعالناهتا  الدوائية 
زاوية  من  معيًنا  مرًضا  يعالج  لدواء  التسـويقية 
الصداع  ألدوية  الدعاية  مثل  فقط،  واحد  جنس 
ُتظهر  والتي   )18( أمريكا  يف  )الشقيقة(  النصفي 
هلذا  تقريبًا  الوحيدات  املعانيات  أهنن  عى  النساء 
بأن  انطباعًا  ختلق  االسرتاتيجية  -هذه  املرض 
بّينت  فقد  نسـوي".  "مرض  النصفي  الصداع 
يصيب  املرض  هذا  أن  برغم  أنه  الدراسة  نتائج 
للرجال،  إصابته  أضعاف   3-2 بمقدار  النساء 
أهنن  عى  النساء  ُتظهر  التسويقية  إعالناته  أن  إال 
معاناة  ُتظهر  مما  بأكثر   )8( املرض  من  املعانيـات 
الرجال منه. كام بّينت من خالل االستنتاج الذي 
عى  عملت  الدوائية  الصناعة  أن  به  خرجت 
باسـتخدام  النصفي  الصداع  إعالنات  جندرة 
عدة وسـائل وهي: جندرة الصور، وجندرة اللغة 
أن  استبعاد  ويمكن  اخلطاب.  وجندرة  أواملجاز، 
يكون السبب احلقيقي إىل حٍد مـا يف اختيار العينة 
متعلقة  اإلعالنات  هذه  أكثر  أن   - العبارة  هلذه 
غالبية  أن  نجد  حيث  بالنساء،  خاصة  بأدوية 
التي اشـرتك يف اختيارها عينة املراجعن  األدوية 
ُيصاب  أمراض  تعالج  كانت  األطباء،  وعينة 
الفيتامينات  وهي:  معًا،  واإلناث  الذكور  هبا 
وأدوية  والسعال،  الزكام،  وأدوية  واملسّكنات 
الوزن  عالج  وأدوية  الشباب،  وحب  السكري، 
الذي  الوحيد  والدواء  املفاصل  والتهاب  الزائد، 

خيص النساء هو أدوية منع احلمل. 

ومن جهة أخرى هنالك توجهات حديثة تؤكد 
االعتبار  بعن  اجلندرية  الفروق  أخذ  أمهية  عى 
تشخيص  قضايا  يف  وخاصة  الطبي  املجال  يف 
األمراض )28(. ومثال ذلك أحد أمراض القلب 
نقص  عن  الناتج  الصدرية،  بالذبحة  املعروف 
تروية القلب، وامُلنَمط عى أن املصاب هبذا املرض 
غالبًا من جنس الرجال، حيث إن أشـهر َعَرض 
ص من خالله هذا املرض هو األمل احلاصل  ُيشخَّ
العرض  هذا  أن  نجد  بينام  الصدر،  منطقة  عند 
املرض،  بنفس  يصبن  اللوايت  النساء  لدى  غائب 
لدهين  األسايس  الَعَرض  هو  اإلرهاق  إن  حيث 
)29(. وعى هذا األساس قد يكون عدم االنتباه 
لالختالفات اجلندرية يف أعراض املرض سببًا يف 
ارتفاع نسبة أعداد الوفيات من النساء نتيجة هلذا 

املرض مقارنة بالرجال. 

ء  طبا أل ا و جعن  ا ملر ا عينتي  د  عتقا ا ن  إ
واختيارمها لعبارة "أن النساء غالبًا هن املسؤوالت 
يكون سـببًا  قد  الصحية يف األرسة"  الرعاية  عن 
أبرز دور اجتامعي  وجيـهًا العتقادهم، حيث إن 
هو  املجتمع  يف  الرجال  عن  النسـاء  به  ختتص 
"الدور اإلنجايب" والذي ال يمثل فقط اإلنجـاب 
من الناحيـة البيولوجيـة، وإنام يمثل مسـؤوليات 
الرعايـة والرتبيـة ومجيع األعمـال املرتبطة بذلك 
)1(. وهذا ما أكدته دراسة أخرى بّينت أن سياسة 
التسويق تعي متامًا دور املرأة األسايس يف الرعاية 
الرشكات  تويل  هلذا  الصحية،  القرارات  واختاذ 
مستهدفة  كفئة  بالنساء  كبريًا  اهتاممًا  الدوائية 
ملنتجاهتا الدوائية )18(. كام أن املجالت النسـائية 
حتتوي عى عدد من اإلعالنات الدوائية أكثر من 
بالرجال،  اخلاصة  املجالت  حتتويه  الذي  العدد 
وتوجد إعالنات دوائية ذات توجه وميل عاطفي 
يف املجالت النسائية أكثر منه يف املجالت املتعلقة 

بالرجال )27(.

ألفراد  األخري  باالختيار  يتعلق  فيمـا  أما 
عى  يتـرددن  النسـاء  "أن  وهو  الدراسـة  عينـة 
السبب  فهذا  الرجال"،  من  أكثر  الصيدليات 
بّينت  التي   )20( الدراسة  نتائج  مع  يتعارض 
أكثر  الصيدليات  عى  يتـرددون  الرجـال  أن 
يتوافق  وهذا  األردين،  املجتمع  يف  النســاء  من 
جمتمعاتنا  يف  للرجال  اإلنتاجي  الدور  طبيعة  مع 
العربية، حيث إن الرجل غالبًا ما يكون هو املعيل 
تنقل  سهولة  عامل  يكون  قد  كام  لألرسة.  األول 

الرجال مقارنة بالنساء يف جمتمعاتنا سببًا لذلك.
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اجلدول 5 نتائج دراسة عينة األطباء 
الوسط احلسايب )اإلنحراف املعياري(سؤال الدراسة

n=144اإلناثالذكور
تعّرض املستهلك لإلعالنات الدوائية التي 

تستهدف املستهلك مبارشة يف وسائل اإلعالم 
 يف األردن؟ 

)1= هنائًيا ،  2= نادًرا، 3= أحياًنا ، 4= غالبًا( 
والفروق اجلندرية

3.09 (0.728)3.07 (0.660)3.08 (0.69)املطويات وامللصقات

2.97 (0.946)2.99 (0.959)2.98 0.95)التلفاز

2.88 (0.764)2.88 (0.832)2.88 (0.798)اجلرائد

2.87 (0.862)2.91 (0.819)2.89 (0.837)املجالت

2.51 (0.801)2.57 (0.869)2.54 (0.835)احلمالت الطبية

2.47 (0.801)2.70 (0.817)2.59 (0.814)اإلنرتنت

2.32 (0.800)2.42 (0.883)2.37(0.844) الراديو

االجتاهات نحو اإلعالنات الدوائية التي 
 تستهدف املستهلك مبارشة 

)1= غري موافق، 2 = ال أعلم ،  3=موافق( 
والفروق اجلندرية 

2.10(1.087)2.20 (1.162)2.15 (9260.)جتعلني أقل اعتامدًا عى الطبيب وتشخيصه والعالج

2.60(0.981)2.67 (1.013)2.64 (0.735)ال تعطي معلومات متوازنة عن فوائد الدواء ومضاره

تشّجع عى تسويق الدواء قبل التأكد من سالمته/
فاعليته

(.6610) 2.60(1.037) 2.55(0.912)2.66

2.31(0.887)2.43 (0.910)2.37 (0.668)تعترب أحد أسباب ارتفاع سعر الدواء

2.87(0.690)2.74 (0.894)2.80 (0.536)تسبب رشاء أدوية غري رضورية ويستغنى عنها 

2.78(0.753)2.62 (1.016)2.69 (6510.)تزيد من إحلاح املريض عى وصف دواء معن 

2.04(0.939)2.18 (1.100)2.12 (0.873)تؤثر سلبًا عى عالقة املريض بطبيبه

2.31 (1.031)2.21 (1.100)2.26 (0.883)تعترب مصدًرا جيًدا للتعرف عى األعراض والعالج

تساعد عى مناقشة املرض/الدواء مع الطبيب /
الصيديل  

(0.893) 2.24(1.178) 2.12(0.967)2.37

 أبرز مصادر املستهلك للحصول عىل املعلومة 
 حال شعوره بأعراض مرضية 

)1= هنائًيا، 2 = نادًرا، 3= أحياًنا، 4 = غالبًا( 

––3.76 (5050.)أفراد العائلة أو األصدقاء أو اجلريان

إعالنات من خالل التلفاز، الراديو، الصحف أو 
املجالت

(.8570) 2.75––

معلومات طبية )ليسـت إعالنية( عرب التلفاز أو 
الراديو

(.7940) 2.70––

معلومات طبية )غريإعالنيـة( عربالصحف أو 
املجالت

(.7860) 2.60––

مطـويــات فـي غـرف انتظـار الطبيـب 
أوالصيدليات

(.7940) 2.39––

––2.08 (8490.)البحث يف مواقع إلكرتونية عى اإلنرتنت

––3.22 (5730.)طلب املراجعن من أطبائهم وصف دواء معن)1= هنائًيا، 2 = نادًرا، 3= أحياًنا، 4 = غالبًا( 

––2.69 (7320.)استجابة الطبيب ووصفه لذلك الدواء

الفئة األكثر استهدافًا من اإلعالنات الدوائية 
التي تستهدف املستهلك مبارشة 

والفروق اجلندرية 

––45.8 %النساء أكثر من الرجال

––1.4 %الرجال أكثر من النساء

––27.8 %النساء والرجال بشكل متساوي

––25.0 %لست متأكدًا

اعتقاد العينة بالفئة التي تستهدفها اإلعالنات 
الدوائية

  (1.269) 2.13(1.275) 2.53

 أسباب استهداف النساء أكثرمن الرجال
) n=66( والفروق اجلندرية

 )*1 =نعم ،  0 =ال(

 0.88*0.93*92.3 %النسـاء أكثر تأثرًا باإلعالنـات الدوائيـة من الرجال

النساء أكثر تعرضًا للوسائل التي تعرض فيها 
اإلعالنات

% 87.7*0.85*0.88

0.88*0.68*76.9 %أكثر هذه اإلعالنات متعلقة بأدوية خاصة بالنساء

0.81*0.73*75.8 %النساء هن املسؤوالت عن الرعاية الصحية يف األرسة

0.62*0.61*63.1 %النسـاء تـرتدد عى الصيدليات أكـثر من الرجال

Sig. α   ≥ 0.05 كانت مستوى الداللة املعنوية أللفا α وF حيثام وردت الفروق اجلندرية، ُحسبت قيمة 
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التوصيات

بناء عى استنتاجات هذة الدراسة، فال بد من 
اإلعالنات  بمنع  الترشيعي  االستمرار  رضورة 
يف  مبارشة  املستهلك  تستهدف  التي  الدوائية 
األردن، وتطوير أنظمة مراقبة فّعالة ملحتوى املواد 
من  للحد  اإلعالمية  الوسائط  كل  يف  اإلعالنية 
خطورة انتشارها، خاصة يف غرف انتظار عيادات 
جهة  هناك  يكون  وأن  والصيدليات.  األطباء 
رقابية حمددة ضمن املؤسسة العامة للغذاء والدواء 
إعالمية  مادة  أي  إجازة  عن  مسؤولة  األردنية 
طائلة  حتت  وتكون  نرشها  قبل  بالدواء  متعلقة 
ملزمة  تعليامت  توضع  بحيث  القانونية،  املساءلة 
ملديرية  تابعة  ولتكن  الدوائي  باإلعالم  خاصة 
يف  الدوائي  التفتيش  قسم  هبا  يلحق  مستحدثة 
املؤسسة، عى أن يشرتك كل املعنين من الرشكاء 

يف القطاعن العام واخلاص يف وضع معايري ُيتفق 
مدة  والقياس يف  للتنفيذ  قابلة  عليها ضمن خطة 

زمنية حمددة مسبًقا لثالث سنوات مثاًل.

عى  التأثري  هو  للتغيـري،  مدخل  أفضل  إن   
ومسـوقيه  األطبـاء،  من  الدواء  واصفي  مواقف 
من الصيادلة، وذلك أثناء فرتة تأهيلهم عن طريق 
بحيث  العلمية  املناهج  من  جزء  صياغة  إعادة 
واالقتصادية،  االجتامعية  احلياة  بحقائق  ترتبط 
الرتويج  أن  والصيدلة  الطب  طالب  ليتعلم 
علميًا  يكون  أن  جيب  املنترش  الدوائي  والتسويق 
الدعائي  اجلانب  عى  يعتمد  وال  بالثقة  وجديرًا 
فقط، بمعنى أن تكون كل معلومة إعالمية ختص 
الدواء مبنيًة عى حقائق علمية مرجعية موثقة وأن 
تبتعد كل البعد عن أي معلومات مضللة. وبالتايل 
فإن أحد أهم التوصيات هلذه الدراسة، هو العمل 

اإلرشاد  يف  مدرسية  مناهج  استحداث  عى 
والتوعية الدوائية، هبدف تنشئة جمتمع واٍع ملخاطر 
حر  وعدم  للدواء.  الرشيد  غري  االستخدام 
اإلنجابية  بالصحة  املتعلقة  املرأة  بقضايا  االهتامم  
تشكل  الدواء  فقضايا  فقط،  األرسي  والتخطيط 
املرتبطة  الصحية  السياسة  يف  مهاًم  أساسيًا  حيزًا 
دور  تفعيل  إىل   باألضافة  الشاملة.  بالتنمية 
الوسائل اإلعالمية لتوعية جمتمعنا بقضايا الدواء، 
بمستوى  الربامج  هذه  جاذبية  تكون  أن  برشط 
العمل  وأخرًيا  التجارية.  اإلعالنات  جاذبية 
واإلعالمية  التعليمية  املؤسسات  بن  املشرتك 
والناشـطن  املدين  املجتمع  مؤسسات  من  بدعم 
النمطية  الصورة  من  للتخّلص  املجتمع  أفراد  من 
السلبية عن اإلناث املؤصلة يف وسائلهم، وتعديل 
بعض العادات االجتامعية التي تعمل عى تأصيل 

هذه الصورة. 
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