
ת ו א י ר ב ה ת  ו י נ י ד מ ר  ק ח ל ר  ל ק ו מ ס ז  כ ר  מ
  

  

  

  

  :קידום בריאות באוכלוסייה הערבית

   תרבותית התאמהבאיזו מידה מתקיימת 

  ?וכיצד ניתן לחזק אותה
  

  ל  שורוק איסמעי� נועה אקר � אירית אלרועי �ברוך רוזן 

  תכנון וייעוץ חברתי,  מכון מחקר–ממסאר , אברהים-בסיוע אמירה קראקרה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מיכאל , מומן בסיוע המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאותמחקר ה

  ואנדריאה דוברוף וקרן בעילום שם

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  08-524- דמ



   תמצית מחקר

בישראל כיו� גוברת והולכת חשיבות� של  תוכניות לקידו� בריאות כאמצעי ליצירת שינוי מקי�  :רקע

בחשבו� מביאה  מותאמת מבחינה תרבותית כניתות,  המקצועיתעל פי הספרות . בריאות�בהתנהגות

, באמונות בנוגע לבריאות, במנהגי�, בערכי�, בידע, הבדלי� בשפה, � בי� היתרהכוללי, משתני� רבי�

כגו� (באורחות חיי� , הפרטמקומו של כלל לעומת הבמקומו של , בתפקיד המשפחה, בדת ובדתיות

 .במסוגלות עצמית ובמידת האמו� במערכת הרפואית, )ואירוחדפוסי אכילה 

האוכלוסייה  חלק� מיועדות לכלל: מופעלות בישראליאות לקידו� ברמקיפות  תוכניות מספר ניכר של

 ויש לה,  מאוכלוסיית המדינה�20%  כ מהווההאוכלוסייה הערביתמאחר ש.  אוכלוסיות�וחלק� לתת

  בוח� מחקר זה – לאומיי� ותרבותיי�, חברתיי� �ייחודיי�  מאפייני� ג� רכי בריאות ייחודיי� ווצ

   . לאוכלוסייה זו המיועדות ג�תוכניותאת התאמת� של 

של תוכניות קידו� בריאות תרבותית להערכת התאמת� הלפתח קריטריוני� :  המחקרהעל של מטרת

קריטריוני� בת לקידו� בריאות ומוביל תוכניות לבחו� את מידת עמידת� של, יה הערביתילאוכלוס

  . ולזהות דרכי� לחיזוק ההתאמה התרבותית של תוכניות עתידיות אלה

מניעת  :נטיי� במיוחד לאוכלוסייה הערביתב רל� תחומיבחמישהוכניות שפותחו  תהמחקר בדק

,  לכ�בנוס�. איזו� סוכרת וקידו� תזונה נבונה, עידוד פעילות גופנית, ביתב מניעת תאונות, עישו�

 תחומי יותר מתחו� אחד מבי� תוכניות שכללו התייחסות ל�" אורח חיי� בריא"נבדקו תוכניות של 

 לאור השיעור ,יה הערביתיתחומי� אלה חשובי� במיוחד לאוכלוס. ת המוזכרי� לעילקידו� בריאו

השמנת יתר בקרב הנשי� של כרת ווהשיעורי� הגבוהי� של ס, הגבוה של מעשני� בקרב גברי�

    .והשיעור הגבוה של תאונות בית בקרב ילדי�

  רכיבי המחקר

  :  המפורטי� להל�שלושה רכיבי� עיקריי�במחקר  

 יה הערבית ילאוכלוסשל תוכניות בריאות תרבותית ה ת�תאמהקריטריוני� להערכת פיתוח  �

קרב  של תוכניות לקידו� בריאות ובדיקה ראשונית של מידת הפעלת� ב היק�מיפוי רחב �

 אוכלוסייה הערבית ה

 בדיקה מעמיקה של מידת התאמת� התרבותית של ארגוני� ושל תוכניות נבחרות  �

ואת הממצאי� העיקריי� , את שיטת המחקר שלו, כל רכיבשל  פציפיותלהל� נציג את מטרותיו הס

המחקר לא נועד לבחו� את מידת הצלחת� של התוכניות בשינוי דפוסי התנהגות . לגבי כל רכיב

 הבריאות בפועל בקרב האוכלוסייה הערבית

  פיתוח קריטריונים: 'רכיב א

 הקריטריוני� רשימת .יה הערביתלפתח קריטריוני� להערכת התאמה תרבותית לאוכלוסי: מטרה

  . בי� השאר להדרי� ולשמש כבסיס לפיתוח תוכניות בעתידעשויה 



 

  ii

מתבטאת היא המסוגלות התרבותית של הארגו� כפי ש. 1: קריטריוני� פותחו בשלוש רמותה: שיטה

ית תוצרי התוכנ. 3; נהתכנוו תוכניתהשלב פיתוח תהליכי� ב. 2;  ובמדיניות הארגו�בתשתית הארגונית

  .ואופ� הפעלתה

קריטריוני� בנושא נערכה סקירת ספרות נרחבת , ראשית. שלבי הקריטריוני� פותחו בתהלי� רב

פותחה רשימת קריטריוני� , בהתבסס על סקירה זו. להתאמה תרבותית של תוכניות קידו� בריאות

 בקידו�  גורמי� מובילי�בה�, בהתייעצות ע� סדרת מומחי�, לאחר מכ�. כלליי� אינטגרטיבית

רשימה זו הותאמה , אוכלוסייה הערביתקרב הבריאות באר� וגורמי� מובילי� בתחו� הבריאות ב

למאפייני� הייחודיי� של קידו� בריאות ולמבנה השירותי� , ל האוכלוסייה הערביתלצורכיה ש

�של תרבותיי� ייחודיי� מומחי� מקומיי� מאפייני�  זיהושלב משמעותי בתהלי� ב. באר

תהלי� הפיתוח התבסס ג� על . המשפיעי� על בריאות ועל קידו� בריאות, הערביתיה האוכלוסי

 �נוס� על פיתוח קריטריוני� . אחרותובמדינות מחקרי� שעסקו בצרכי� התרבותיי� של ערבי� באר

, צוות המחקר בהתייעצות ע� מומחי�פיתח ,  הערבית באופ� כלליאוכלוסייהלקידו� בריאות ב

  ).'מניעת תאונות וכו, דוגמת עישו�( ספציפיות לחמשת תחומי העשייה שנבדקו רשימות קריטריוני�

תהליכי פיתוח , מדיניות ארגונית כללית ותשתית ארגונית: בשלוש רמותפותחו קריטריוני� : תוצר

  "). תוצר"להל� מכונה מדדי (כני אות� תוכניות ותוכניות ספציפיות ות

   מיפוי: 'רכיב ב

 שבה תוכניות בקידו� בריאות בחמשת תחומי העשייה מופעלות בקרב לבחו� את המידה: מטרה

 . האוכלוסייה הערבית ועוברות מידה כלשהי של התאמה תרבותית

ה� .  הפעילי� בתחו� קידו� הבריאות באר� בולטי� ארגוני��14נשלח שאלו� בדואר ל: שיטה

כל אחד . 2005�2001ו בשני�  כל התוכניות לקידו� בריאות שה� הפעילעלהתבקשו לספק מידע בסיסי 

  .מהארגוני� השיב לשאלו�

עשרי� וחמישה אחוזי� .  מה� היו תוכניות ארציות�60%כ.  תוכניות221 על התקבל מידע : ממצאי�

 הופעלו על ידי �35%  הופעלו על ידי שירותי בריאות כללית ו40%, הופעלו על ידי משרד הבריאותמה� 

  . מגוו� ארגוני� אחרי�

שמוני� .  הערביתאוכלוסייה מהתוכניות הארציות הופעלו ג� בקרב ה80%כי , עולהמהממצאי� 

)  הערביתאוכלוסייהוכמעט כל התוכניות שהופעלו ג� בקרב ה(התוכניות הארציות כלל מאחוזי� 

א� שיש , ע� זאת. מעבר לשפה � מורחבת הייתה תרבותית ההתאמה ה מה� �60% כבו ,ערביתל תורגמו

נמצא שמספר ארגוני מפתח עוסקי� ,  הערביתאוכלוסייהתי של תוכניות להפעלה בהיק� משמעו

בקרב ארגוני� גדולי� . כאשר עיקר הדגש הוא על תרגו� לערבית, בהתאמה תרבותית במידה מוגבלת

 אוכלוסייהשירותי בריאות כללית התבלטה בכ� שכל התוכניות שהפעילה הותאמו ל, ואוניברסליי�

  . ית מעבר לתרגו� לשפה הערביתהערבית ועברו התאמה תרבות
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  תוכניות נבחרותשל בדיקה מעמיקה של ארגונים ו: 'רכיב ג

  :מטרות הבדיקה העיקריות מצוינות להל�: מטרות

במסגרת הקריטריוני� שפותחו את המסגרת המושגית והיישומיות של את לבחו� את הרלבנטיות ו .1

 .ראשו� במחקרהרכיב ה

  .י�בולט להתאמה תרבותית במגוו� ארגוני� לבדוק את הלימות התשתית הארגונית .2

  .לבדוק את הצעדי� הארגוניי� והמקצועיי� שננקטו כדי לפתח ולקד� רגישות תרבותית .3

  .תוכניות מובילות בקידו� בריאות מבחר התרבותית של ת�לבחו� את מידת התאמ .4

 . בתוכניות אלו תרבותיתהתאמה הגורמי� המעכבי�לנתח את  .5

 . מאמצי� לקד� רגישות של ארגוני� והתאמה תרבותית של תוכניותלזהות דרכי� לעידוד .6

 בתוכניות המובילות לנתח אילו ממדי� של התאמה תרבותית זוכי� בדר� כלל להתייחסות .7

 .הא� יש קשר בי� התייחסות זו לנושא התוכנית או לסוג הארגו�לבחו� ו, שנבדקו

 הערבית זכו להתייחסות ולהתאמה לבחו� את המידה שבה מאפייני� ספציפיי� של האוכלוסייה .8

  . בתוכניות שנבדקותרבותית

לבחו� עד כמה החומרי� הכתובי� שהופקו על ידי הארגוני� עבור האוכלוסייה הערבית היו  .9

 .מותאמי� תרבותית

בבחירת התוכניות נעשה מאמ� לכלול תוכניות . נבדקו לעומק  תוכניות�21תשעה ארגוני� ו: שיטות

התוכניות נבחרו בהתייעצות ). 'וכו, תזונה, עישו�(ומתחומי� שוני� בולטי� ני� ממגוו� ארגוות מוביל

. יי� שהתבקשו לזהות את התוכנית המובילה שלה� בתחומי העשייה הרלבנטיי�עיקרע� הארגוני� ה

באופ� כללי נית� לומר כי הארגוני� בחרו את התוכניות שהתאפיינו ברמה הגבוהה ביותר של התאמה 

המיטבית "משקפות את העשייה ,  המקרהמחקר כחקרילהתוכניות שנבחרו , כ�לפי. תרבותית

ה� יכולות , א� שאי� ה� מייצגות את כל התוכניות הישראליות לקידו� בריאות. בישראל" והמתקדמת

עוד ה� משמשות . להעיד על מידת ההתאמה התרבותית בקרב תוכניות בולטות וארגוני� מובילי�

  .  תוכניות לאוכלוסייה הערבית של תרבותיתמההתא להמסייעכמאגר יקר ער� 

בעיקר באמצעות ראיונות עומק ע� מנהלי� וע� מפעילי תוכניות נבדקו הארגוני� והתוכניות 

שאות� (המידה שבה כל אחד ממאפייניה של האוכלוסייה הערבית  את ה� נתבקשו לדרג .י�רלבנטי

ובא בחשבו� בפיתוחה וביישומה של כל ה) זיהינו באמצעות המומחי� ברכיב הראשו� במחקר זה

  .י�רלבנטינותחו חומרי� כתובי� ,  לכ� בנוס�.תוכנית

שנבדקו הארגוני� תשעת של  בעמידת�ות משמעותית  שוננמצאה:  ברמת הארגו�ממצאי�

 ,"במידה רבה" ארגוני� עמדו בכל הקריטריוני� או ברוב�חמישה . בקריטריוני� הארגוניי� שפותחו

ארגוני�  ע�. התאמה תרבותיתהיערכות ללאומיי� של � עומדי� בכבוד בסטנדרטי� ביל ה� ובס� הכו



 

  iv

מנוהלי� בידי וההאוכלוסייה הערבית בלבד המשרתי� את  נמני� ה� ארגוני� קטני� יחסית להא

  .   ארגוני� בינוניי� וגדולי� המשרתי� את כלל האוכלוסייה וה�,אנשי מקצוע ערבי�

 שנבדקו נעשו תו� שיתו� תוכניותומרבית ה,  רב בי� הארגוני� השוני�ולהשיתו� פע ישמצאנו כי לרוב 

 ליצור את ההתאמה �יות של שיתו� הפעולה העיקרהמטרות ה.  ארגוני�שלושה�שניי�פעולה של 

 תריויצהוצאות הת חלוק,  וארגו� היחסיי� של כל ארגו�יול יתרונותוצינבאמצעות ולחזקה התרבותית 

  .יהיסינרג

. 2; רמת המודעות להתאמה תרבותית. 1: נית� למפות את הארגוני� על גבי שלושה צירי�עוד נמצא ש

נמצא כי . מידת היוזמה בפעולות להתאמה תרבותית. 3; מידת המאמצי� לקד� התאמה תרבותית

ארגוני� ה� בעלי מודעות גבוהה לנושא ההתאמה התרבותית ושישה מה� אכ� מתשעת השמונה 

שישה ארגוני� בדר� כלל יוזמי� את הפעילות בעצמ� ושלושת ; קידומומשקיעי� מאמצי� רבי� ב

  .האחרי� לרוב מצטרפי� ליוזמות של אחרי� או מאפשרי� פעולות של אחרי�

ייצוג , צעדי� מקדמי התאמה, מודעות, למשל (ברוב מדדי התהלי� :ממצאי� ברמת התוכנית

" במידה רבה"וכמחצית� עמדו " ה רבהבמיד" התוכניות �21 עמדו שני שלישי� בער� מ )האוכלוסייה

יחסית מעט . )התאמה של צרכי�, התאמה של תכני�, התאמה של שפה, למשל  (ברוב מדדי התוצר

, כמו כ�.  מדד תהלי� מרכזי–תוכניות הצטיינו במדד של הכשרת צוות בנושא התאמה תרבותית 

  : נוכחנו כי נית� להבחי� בי� שלושה סוגי� של תוכניות

התרבותי , בהקשר החברתי( שפותחו ותוכננו במיוחד לאוכלוסייה הערבית יעודיותיתוכניות  �

 ; )והפוליטי

 אוכלוסייה הכללית תו� זיהוי האוכלוסייהקרב ה שפועלות בתוכניות אוניברסליות מובחנות �

ומתאימות את אופ� הפעולה והכלי� להקשר ,  כבר בשלב התכנו�אוכלוסייה�הערבית כתת

 ;  הערביתהיחודיי� של האוכלוסייהתרבותי ולצרכי� הי

 ה ומציעות ג� לבני האוכלוסייה שפותחו ותוכננו לכלל האוכלוסייתוכניות אוניברסליות כלליות �

.  הערביתאוכלוסייהיחודיי� של היתו� התאמה מינימלית לצרכי� ה, בה�השתת� הערבית ל

 .התאמה זו נעשית לרוב בשלב ההפעלה כמענה לבעיות שצצות בשטח

.  תוכניות היו כלליות�3 היו מובחנות ו11, ייעודיות תוכניות היו 7 התוכניות שנבדקו 21י מתו� נמצא כ

 ה� – קיבלו ציוני� גבוהי� בכל הקריטריוני� של התאמה תרבותית ייעודיותמצאנו שכל התוכניות ה

כנית תולא א� , לעומת זאת.  למעט בקריטריו� של הכשרת צוות– התוצר וה� במדדי תהלי�הבמדדי 

התוכניות המובחנות ממוקמות , כצפוי. קיבלה ציו� גבוה אפילו בקריטריו� אחדאחת לא כללית 

היו קרובי� הישגיה� ) התאמה של תכני�, מודעות להתאמה: כגו�(בחלק מהקריטריוני� ; באמצע

היו הישגיה� ) ערוצי הפצה מתאימי�: כגו�(לו באחרי� יוא, ייעודיותתוכניות האלו של היותר ל

  .תוכניות הכלליותאלו של הרובי� יותר לק

בעלי  של התאמה תרבותית הופעלו על ידי ארגוני� "מידה רבה"התוכניות שהופעלו ב, בדר� כלל

בה� לא הייתה בארגוני� תשתית ארגונית שהיו ג� מקרי� . תשתיות חזקות להתאמה תרבותית
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 באמצעות חבירה לארגוני� בעלי וזאת,  ובכל זאת ה� הגיעו להישגי� נאי�,חזקה להתאמה תרבותית

  .  היחסיי� של כל ארגו� לקידו� התאמה תרבותיתיותו� ניצול יתרונות, תשתית ארגונית דומה

במחקר נמצא כי כמה מהמאפייני� הייחודיי� לאוכלוסייה : ממצאי� לגבי מאפייני� ספציפיי�

ברמות חרדה גבוהות   מדובר, למשל, מניעת עישו�בתחו� . הערבית לא באו לידי ביטוי בתוכניות רבות

. ביישובי� ערביי� של החוק נגד עישו� במקומות ציבוריי� רמת אכיפה נמוכהבבקרב גברי� ערבי� ו

אכילה מרובה בזמ� ההיריו� חיונית ובחוסר מודעות לפיה�  ש,וחותות ר�תפיסבתחו� התזונה מדובר ב

  .לתרומת� של דיאטני� לבריאות

איכות רוב חוברות ההסברה הייתה , במחקר נמצא כי באופ� כללי: י�ממצאי� לגבי החומרי� הכתוב

עוד נמצא כי רמת . דיו בכמה מה� נמצא כי התרגו� לערבית אינו מדויק ובהיר, ע� זאת. גבוהה

ה� . אוריינות הבריאות בכמה חוברות גבוהה מזו המאפיינת בדר� כלל את האוכלוסייה הערבית

חזות מערבית מובהקת בעלות מאוירות בחוברות אחדות היו וההמצולמות הדמויות וה� הסביבה 

בכמה חוברות התוכ� עצמו לא התאי� מבחינה , לבסו�). משמרות בטיחות וגני� ציבוריי�, למשל(

באי שימוש בפסוקי� ,  למשל– omission(מדובר מצד אחד בהשמטה . תרבותית לאוכלוסייה הערבית

 עידוד � commission( רלבנטיי�  לא תכני�בהכללתחר ומצד א) מהקורא� כאשר אפשר להסתייע בה�

  ).  עלות ביישובי� ערביי�ו שכיו� כמעט אינ� פ–השתתפות בקבוצות גמילה מעישו� 

כגו�   (גורמי� מעכבי� כמה מצאהמחקר  :ממצאי� לגבי גורמי� מעכבי� ואסטרטגיות מסייעות

וחות המסייעות לקידו� התאמה ואסטרטגיות ר�)  וקשיי תקציב� מקומיי�מתיחות בי� ארגוני

�הקמת ועדת היגוי רב, שיתו� פעולה ע� גורמי� מהקהילה, מערכתית�כגו� פעולה רב(תרבותית 

זיהינו טקטיקות פעולה המתמודדות ע� , כמו כ�). גיוס דמויות מפתח בחברה הערבית, תרבותית

ודדות ע� הסטיגמה  קידו� קבוצות הליכה של נשי� כצורת התמ, למשל,כמו(חסמי� נקודתיי� 

  ).המוטלת על נשי� המתהלכות בגפ�

בהסתמכנו על קריטריוני� . י� ושימושיי�לבנטיר הקריטריוני� שפותחו בתחילת המחקר :מסקנות

הצלחנו לזהות אילו קריטריוני� של התאמה תרבותית מקבלי� מענה חלקי ואילו ארגוני� , אלה

לפיו יש ש, ומשלי� את הממצא שעלה בשלב המיפויניתוח העומק מאשש , לפיכ�. נוטי� להזניח אות�

, צור� להרחיב ולהעמיק את ההשקעה בהתאמה תרבותית בקרב מספר ארגוני מפתח ישראליי�

ארגוני� ישראליי� אחרי� השיגו . בה� חשוב להשקיע יותרשומדגיש את התחומי� הספציפיי� 

; וגמה או לשמש כשותפי�הישגי� משמעותיי� מבחינת התאמה תרבותית וה� יכולי� להוות ד

תוכניות מסוימות וצעדי� חדשניי� מסוימי� להתאמה תרבותית יכולי� א� ה� לשמש כדוגמאות 

מחקר זה פותח ותועד מאגר על פי ניסיונ� של ארגוני� ישראליי� ופי על ,  לכ�בנוס�. לתוכניות דומות

  .חשוב להפי� מאגר ידע זה.  צעדי� להתאמה תרבותיתעלידע קוהרנטי 

  ייחודיות המחקר

  :היבטי� המצויני� להל�ה מחשובה לתחו� המתפתח של התאמה תרבותיתתרומתו של מחקר זה  

לאוכלוסייה הערבית זהו המחקר הראשו� שמערי� בשיטתיות את מידת ההתאמה התרבותית  .1

 ;בריאות במגוו� ארגוני� ותוכניותשירותי הב
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 ;רבותית בקידו� בריאותהמחקר פיתח לראשונה מסגרת שיטתית להערכת התאמה ת .2

 ה� בקריטריוני� כלליי� שפותחו משתמשהמחקר , באשר לצורכיה� של אוכלוסיית יעד מסוימת .3

 ;ל וה� בידע ובניסיו� המקומיי�"בחו

 ;ברמת תהלי� פיתוח התוכניות וברמת תוצרי התוכנית, הארגו�המחקר משלב קריטריוני� ברמת  .4

אשר רלבנטיי� לפיכ� (ליי� של אוכלוסיית היעד מאפייני� כל גביהמחקר מפתח קריטריוני� ל .5

 ;תחומי עשייה ספציפיי� בקידו� בריאותגבי ול) ותלתחומי� שוני� של קידו� בריא

 לשפר את רמת ההתאמה כדי אפשריי� שתוכניות יכולות לנקוט המחקר מציג דוגמאות לצעדי� .6

  .התרבותית וכ� הוא מתעד חסמי� מרכזיי� בפני התאמה תרבותית

  

מחקר זה  יכול לשמש כמודל למחקרי� דומי� בתחומי� נוספי� של בריאות וכ� ,  האמור לעיללאור

  .בתחומי� כגו� חינו� או שירותי רווחה

  

  פעולהכיווני 

  :למשל, מממצאי המחקר מסתמני� כמה כיווני פעולה שאפשר לשקול

 במיוחדהמכוונת , לעודד את כל הארגוני� לאמ� אסטרטגיית התאמה תרבותית רב ממדית �

 .לאוכלוסייה הערבית

ההשקעה צריכה . להגדיל ולהעמיק את ההשקעה בתשתית ובתהליכי� להתאמה תרבותית �

 .להיעשות ה� ברמת המטה וה� ברמת השטח בדגש על הכשרת הצוות בנושא התאמה תרבותית

 .ליזו� מאמצי ההתאמה התרבותית בשלבי� המוקדמי� של פיתוח התוכנית �

מק מקרי� של ויש מקו� ללמוד לע,  בי� היתר.ארגוני�לשיתו� פעולה בי� ליצור תנאי� ללמידה ו �

 . להצליח�תוכניות מוצלחות ומה גר� לה

מתאימי� ביותר , לו אמצעי תקשורת המוניי� ואמצעי הפצה נוספי�ילבחו� יותר לעומק א �

 .להעברת מסרי� של קידו� בריאות לאוכלוסייה הערבית

אוכלוסיות � י� לקידו� בריאות של תתרלבנטיתרבותיי� הלבחו� יותר לעומק את המאפייני� ה �

 .בתו� האוכלוסייה הערבית

 .להמשי� במלאכת התיעוד וההפצה של ידע בנוגע לצעדי� מקדמי התאמה תרבותית �

להערי� את ההשפעה של התאמה תרבותית על המידה בה התערבויות לקידו� בריאות מצליחות  �

  .תלשנות התנהגויות סיכו� הקשורות לבריאו
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