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 :المقدمة 1.1

 

تنتشر األمراض الكراثية عالميا، بنسب متفاكتة، مف دكلة ألخرل، كعالمنا العربي ليس بعيدا عف 
انتشار ىذه األمراض الكراثية، كقد يككف النتشار ىذه األمراض الكراثية في العالـ العربي عبلقة 

كالذم بالتالي ،  التقاء الجينات المسببة لممرض الكراثييةاحتماؿمما يزيد  .بارتفاع نسبة زكاج األقارب
يؤثر بنسبة عالية عمى انتقاؿ المرض مف جيؿ إلى جيؿ باحتمالية مضاعفة مقارنة بالزكاج بيف غير 

الفحص مف ىذه األمراض االستشارة كالكقائية الرعاية الصحية كمف أىـ سبؿ  ىذا، فإفؿك .األقارب
 .(2004، شبكة النبأ المعمكماتية)، (2004لمكبار فقط، ممتقى )  قبؿ الزكاجيفالطبي

 
في العقد األخير تكجيت األنظار في العديد مف الدكؿ في العالـ، خصكصان دكؿ البحر األبيض 

المتكسط، كباألخص الدكؿ العربية، إلى البدء بإجراء بعض الفحكص الطبية لمكقاية مف العديد مف 
 كقد أدل (.2000بيمتك كاالشيقر،  )األمراض الكراثية كالثبلسيميا كاألنيميا المنجمية كمرض التفكؿ 

تطبيؽ قانكف الفحص الطبي قبؿ الزكاج في عدد مف الدكؿ إلى التقميؿ مف انتشارىا كما حدث في 
 .Ward et al., 2002) )،( (Ghotbi and Tsukatani, 2002 اليكناف ك إيراف

 
كيشمؿ الفحص قبؿ الزكاج زيارات لمطبيب المختص الذم يقـك بدكره بأخذ تاريخ طبي مفصؿ يتعرؼ 

 ، كعمؿ فحكصات مخبرية،مف خبللو عمى األمراض الكراثية في العائمة، كيشمؿ أيضان فحصان سريريان 
كمف األمراض التي . (2004لمكبار فقط، ممتقى ) تحددىا نتائج التاريخ الطبي كالفحص اإلكمينيكي

 أمراض الدـ الكراثية، ،أصبح باإلمكاف الكشؼ عف حامميا، كبالتالي تفادم إصابة األطفاؿ بيا
 ،بية، كالعديد مف األمراض الكراثية كاالستقبل(الثبلسيميا)أنيميا البحر المتكسط كاألنيميا المنجمية ك

 خاصة ، قد يصبح باإلمكاف في المستقبؿ القريب الكشؼ عنياكالتيكأمراض الغدد الصماء الكراثية، 
بعد اكتماؿ كمعرفة خريطة الجينكـ البشرم، مما قد يشجع المجتمع عمى اإلقباؿ عمى فحص ما قبؿ 

(. 2000بيمتك كاالشيقر، )، (2004لمكبار فقط، ممتقى )، (2002مجمة الصحة، ) الزكاج
 

تعددت األسباب لذلؾ، نذكر منيا يبقى ىذا النكع مف الفحص محدكد االنتشار، كقد  كمع ذلؾ، 
ىذه  تسرب ىذه المعمكمات أكمف خشية اؿ كلخشية مف معرفة حقيقة حمميـ لمرض كراثي معيف،ا

قباليـ عمى إجرائو سيككف  الحقائؽ كنشرىا بيف الناس، لذا فإف تعميـ ىذا الفحص بيف عامة الناس كا 
ف   كـ.مقركنان بتحمي القائميف عميو باألمانة، كالتخمؽ بالمحافظة عمى سرية المعمكمات كخصكصيتيا

 قد يككف ىذا الفحص مقتصران عمى عدد قميؿ مف األمراض الكراثية التي تعرؼ أيضان،، الناحية التقنية
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 جميع عمىالجينات المسببة ليا، حيث ال يمكف إجراء فحص كاحد لمكشؼ  أسبابيا الحقيقية أك
األمراض الكراثية التي قد يزيد عددىا عمى عشرة آالؼ مرض، كما أف تكمفة عمؿ ىذه التحميبلت 

مكانية إجرائيا ال تتكفر في جميع المختبرات  العمؿ عمى إعداد  كزارة الصحةلذا يجب عمى، باىظة، كا 
الشريؼ، ) الككادر الطبية المتخصصة مما قد يعمؿ عمى خفض تكاليؼ إجراء ىذه التحميبلت

 .(2004لمكبار فقط، ممتقى  )،(2005
 

 :خمفية الدراسة 2.1

 
أخرل ناتجة عف جينات  ك،متنحية عف جينات ناتجة (أك أمراض)صفات الكراثية إلى  األمراض قسـت

 . المشتركة بيف الكراثة كالبيئةكاألمراض ،تالكركمكسكما كأمراضبالجنس، تمؾ المرتبطة  ك،سائدة

كيتحكـ .  جيفه كاحد أك أكثرإظيارىا يتحكـ في اإلنساف، فإف كؿ صفة عند الكراثةكحسب قكانيف 
، المتنحي يعرؼ بالجيف اآلخر كبالجيف السائد  يعرؼأحدىما،  زكج كاحد مف الجينات الكراثيةالصفاتب
الفرد حامؿ  أف كيعرؼ ، فإف الصفة الكراثية المتنحية ال تظيرمتنحو ائد مع جيفو  كجد الجيف السذافإ

.  مع جيف متنحو مثمو الجيف المتنحيإذا كجدكلكف، تظير الصفة الكراثية المتنحية . ليذه الصفة
ضافة إلى ذلؾ يا تزكج مف الجينات   مفأكثرصفات يتحكـ فييا اؿ ىناؾ الكثير مف فإف ،كا  تفاعؿ بعضى

كمع ذلؾ، فإننا نستطيع . لفعؿ ىذه الجينات بعض كمع البيئة المحيطة، لتعطي الصكرة النيائيةمع 
المائة، كلكف بعضيا عكامؿ  معظـ العكامؿ التي تكرث مف الكالديف سميمة كصحيحة مائة فيالقكؿ إف 

 (.2000بيمتك كاالشيقر، )، (2005الشريؼ، ) مريضة قد تتسبب في حدكث أمراض كراثية
 

 Down)متبلزمة داكف  مثؿ ،تبالكركمكسكمامتعمقة   أمراض: ايضا إلىاألمراض الكراثية قسـكت
syndrome)،47 إلى ت كىي ناتجة عف زيادة في عدد الكركمكسكما(  (trisomy بدالن مف العدد

 .(2004مجمة كراثة، )، (2004لمكبار فقط،  لممتؽ) ،(1994كآخركف، . ـيكسؼ، ). 46الطبيعي 
مرض ) كأمراض الدـ  المتنحيةة الجينية الصؼأمراض مثؿ ،أمراض ناتجة عف خمؿ في الجيناتكىناؾ 

بيمتك كاالشيقر، ) (أمراض التمثيؿ الغذائي ك،"الثبلسيميا" كفقر دـ البحر المتكسط ألمنجمي،فقر الدـ 
، ككذلؾ (2004مجمة كراثة، )، (2004لمكبار فقط، ممتقى )، (1994كآخركف، . ـيكسؼ، )، (2000

 كاالشيقر، كبيمت)، (1994كآخركف، . ـيكسؼ، ) مارفافمتبلزمة  ؾ السائدةالجينية الصفة ضأمرا
 أنيميا التفكؿ  السائدة كالمتنحية كمرضاألمراض المرتبطة بالجنس، ك(2004مجمة كراثة، )، (2000

 .(1994كآخركف، . ـيكسؼ، ) ،(2004مجمة كراثة، )
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يتكقع إحصائيان أف يصاب طفؿ ؼ. كتنتشر ىذه األمراض عالميان بنسب تختمؼ بيف العديد مف الدكؿ
 طفبلن بمرض كراثي ناتج عف خمؿ في الجينات أك بمرض لو عكامؿ كراثية خبلؿ 25كاحد مف كؿ 

 بعيب مٌ  حالة كالدة لطفؿ ح33كيتكقع أف يصاب طفؿ كاحد لكؿ . عمرهمف سنة عشريف اؿالخمس ك
 مف ىؤالء ةكتسع.  بمشكبلت تأخر في الميارات كتأخر عقمي نفسوكما يصاب العدد. خمقي شديد
 طكيمة أك بشكؿ مدة البقاء في المستشفيات ل أك يحتاجكف إؿ،ف بيذه األمراض يتكفكف مبكران مالمصاب
 كىذه األعداد ليا تبعات عظيمة كمعقدة عمى .نفسية كة تبعات مالية كاجتماعيمما لو مف ،متكرر

 . (1994كآخركف، . ـيكسؼ، ) ،(2004،  مجمة كراثة )األسرة كبقيو المجتمع
 

كذلؾ لشح المعمكمات المكثقة عف ىذه ىا، األمراض كحصرىذه يصعب معرفة  ؼفي العالـ العربيأما 
 ، كفقر دـ البحر المتكسطألمنجمي، مثؿ فقر الدـ ،مراض الدـ الكراثيةأ شيكعان ىاأكثركمف . األمراض

مراض الجياز العصبي كمرض ، كأ(2004لمكبار فقط، ممتقى )، (2004مجمة كراثة، ) كأنيميا الفكؿ
 كضمكر المخ كالمخيخ،  كأمراض ضمكر العضبلت باختبلؼ أنكاعيا،ألجذعيضمكر العضبلت 
 التمثيؿ الغذائي ، كأمراض(2004لمكبار فقط،  لممتؽ)، (2004مجمة كراثة،  )كالظير المشقكؽ

ممتقى  )،(2004مجمة كراثة، ) المعركفة باألمراض االستقبلبية التي تنتج بسبب نقص أنزيمات معينة
مجمة )  خاصة أمراض الغدة الكظرية كالغدة الدرقية،أمراض الغدد الصماء، ك(2004لمكبار فقط، 

 .  (2004لمكبار فقط، ممتقى )، (2004كراثة، 
 

 :مشكمة الدراسة 3.1

 

 قبؿ الزكاج، فقد حثت عميو كؿ مف  الطبيلقد سنت بعض الدكؿ العربية أنظمة لتطبيؽ الفحص
 أما في بشكؿ اختيارم، (2004لمكبار فقط، ممتقى ) كاإلمارات كجميكرية مصرالسعكدية كالبحريف 

أقرت الحككمة األردنية نظامان جديدان يخضع بمكجبو الزكجاف قبؿ الزكاج لمفحص الطبي  فقد األردف
، (السيمياثاؿ) بيدؼ مكاجية حاالت متزايدة تشيدىا الببلد مف مرضى فقر دـ البحر المتكسط ،اإللزامي

نو سيتـ كضع ضكابط لضماف أ كما ،مما يعني مساءلة المعنييف قانكنيان في حاؿ حدكث مخالفة
كتمـز التعميمات المقبميف عمى الزكاج بإجراء فحكص طبية لمتأكد مف عدـ كجكد . التطبيؽ الكامؿ

كىك مف أكثر  (السيمياثاؿ)أمراض كراثية حيث يعاني األردف مف مرض فقر دـ البحر المتكسط 
 . (2000بيمتك كاالشيقر، ) أمراض الدـ الكراثية شيكعا في المنطقة

 
 كتعد المجتمعات العربية بشكؿ عاـ مف المجتمعات التي يشيع فييا زكاج األقارب ضمف نطاؽ 

حد كبير العديد مف إلى  يسبب مف الزيجات ذا النكع كه،العائمة كاألسرة الكاحدة العشيرة، أك القبيمة، أك
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كنظران لزيادة ىذه األعداد كما ليا مف تبعات عظيمة . (2004لمكبار فقط، ممتقى )  الكراثيةاألمراض
 يمٌكف مف الذم قبؿ الزكاج الطبي الفحص إجراء أىميةكانت  كمعقدة عمى األسرة كبقيو المجتمع،

 يمكِّف مف معالجة بعضيا قبؿ بدء األقؿكحتى عمى ،  الكراثية الخطيرةاألمراضمعرفة العديد مف 
 .(2004لمكبار فقط، ممتقى ) الزكجيةالحياة 

 
 03/05/2004 بتاريخ عقدت في مدينة راـ اهللالتيأما في فمسطيف، كبناء عمى تكصيات كرشة العمؿ 
أيف " بعنكاف العبلقة ذات الحككمية كغير الحككميةبحضكر ممثميف مف المجمس التشريعي كالمؤسسات 

 إجراءات فاعمة لمحد اتخاذف إ ؼ،"الكراثية؟ األقارب كعبلقتو باألمراض ظاىر زكاجصناع القرار في 
سيما عمى صعيد  ، الالعبلقة بتكافؿ كافة الجيات ذات إالتـ ممف انتشار األمراض الكراثية كغيرىا ال 

التشريعي في مراقبة كدعـ جيكد كزارة  سف التشريعات ذات الصمة بيذه المسألة، كتعزيز دكر المجمس
كانسجامان مع . الصحة في مجاؿ الحد مف األمراض الكراثية كتبني قانكف لمفحص الطبي قبؿ الزكاج

دراكناميمتنا   بالسياسات المتعمقة في مراقبة كدعـ القضايا كالتشريعية السياسية القيادة دكر أىمية كا 
،  كانخفاض مستكل الذكاء كغيره المنجميةاألنيميا  مثؿ الثبلسيميا أكالكراثية، األمراض مف الكقائية
 كمحاكلة الستكشاؼ معرفة كتكجيات الدراسة تبمكرت ىذه . المكت المفاجئإلى  أحيانان صؿ ك قد تمكالت

برنامج دراسات ) حكؿ الفحص الطبي قبؿ الزكاج في محافظة راـ اهلل الفمسطينيالمجتمع المحمي
 .(2004، جامعة بيرزيت- التنمية

 
 :مبررات الدراسة 4.1

 
إف الفحص الطبي قبؿ الزكاج قضية شائكة ليا أبعاد متباينة، فقد تككف سببان في نجاح العبلقة 

 يتبع كما ،الزكجية كتقكيتيا، كيمكف أف تؤدم دكران مؤثران في اتخاذ القرار الصعب باالنفصاؿ كالرحيؿ
ف فإكميما كانت تمؾ النتائج . اىـمبعد ذلؾ مف ردكد فعؿ بيف الطرفيف بشكؿ شخصي كبيف عائمت

الحقيقة التي ال تقبؿ الجداؿ أف الفحص الطبي قبؿ الزكاج أصبح أمران ميمان لتفادم حدكث مشاكؿ 
أف المجتمع مازاؿ يرفض كبشدة تمؾ   العبلقة الزكجية، كاألكثر تأكيدان لمستقبمية تؤثر بشدة عؿ

الخكض فيو أك التمميح إليو؛ ألنو يحمؿ في داخمو عدـ  عيبان كمجاالن يجب  الفحص كيعتبر،الحقيقة
كفي فترة الخطكبة، ييتـ الشباب باالختبارات . إىانة لمطرؼ اآلخر ال يمكف نسيانيا أك تجاىميا

 إال ،كىؿ ىك الشخص الذم كاف يبحث عنو كيتكافؽ مع طباعو، النفسية، كيفكر كؿ طرؼ في اآلخر
 عمى الرغـ مما قد يسببو بعد ذلؾ ، فيوا يتجاىبلف تمامان الجانب الصحي كمدل التكافؽ بينيـاأنيـ

ف ، فإ متشككيفـكانكا مقتنعيف بأىمية ىذه الفحكص أأمف مشكبلت قد تؤدم إلى االنفصاؿ، كسكاء 
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 قبكؿ القياـ بتمؾ ككه؛ الثقافة السائدة في المجتمع ليا اليد العميا لمتحكـ في جانب ال يمكف إىمالو
 .الفحكصات أك رفضيا

 
ـ كالمكافؽ عميو 2000مسكدة الصحة العامة الفمسطيني لمعاـ ؿ  الفصؿ الثانيمف (5)رقـ ككفقان لممادة 

تكفير الخدمات الكقائية كالتشخيصية كالعبلجية كالتأىيمية الصحة  عمى كزارة فـ، فإ2004في عاـ 
أم عدـ تكثيؽ " ، كالذم ينص عمىالفحص الطبي قبؿ عقد الزكاج كمنيا،  كالطفؿأالـالمتعمقة بصحة 

عمى حياة كصحة  يؤثر مما يمكف أفالزكجيف،  إال بعد الفحص الطبي لمتأكد مف خمك  زكاجعقد
 المجتمع الفمسطيني يعد مف المجتمعات الفتية، كتعتبر ىذه الفئة أكثر الفئات كحيث أف". انسميـ

كأشارت المعمكمات الكاردة مف ديكاف قاضي القضاة إلى أنو كاف ىناؾ . العمرية المقبمة عمى الزكاج
ـ، كلـ ييعقد أمٌّ منيا مف دكف شيادة الفحص الطبي الثبلسيميا 2004 عقد زكاج في العاـ 27182

 . (2003 المركزم لئلحصاء الفمسطيني، زفمسطيف، الجيا)
 

كتنتشر في فمسطيف العديد مف األمراض ذات الطابع الكراثي، مثؿ التشكىات الخمقية كالثبلسيميا 
ألمراض المعدية كفاة ما يعادؿ كاإلعاقات السمعية كالنطقية كاإلعاقات العقمية بنسب متفاكتة، كتسبب ا

، B)نكع التياب الكبد الكبائي  بسبب العديد مف األمراض المعدية ؾمف عدد الكفيات السنكم% 7-8
C)الصحة الفمسطينية، ةفمسطيف، كزار)، كالعديد مف األمراض المنقكلة جنسيان مرض اإليدز، ك 

 مف النكاحي الطبية كالشرعية  قبؿ الزكاج كمف ىنا نبعت كازدادت أىمية االستشارة كالفحص،(2003
 المركزم لئلحصاء زفمسطيف، الجيا)كاالجتماعية كاإلنسانية لحماية األجياؿ القادمة مف ىذه األمراض

. (2003الفمسطيني، 
 

 مف صندكؽ األمـ المتحدة المدعكـمشركع التكعية كالتأثير في قضايا الصحة اإلنجابية كمف خبلؿ 
 المبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحكار العالمي كالديمكقراطيةأعدتيا   استيدفت دراسة(UNFPA)لمسكاف 

 قانكف االستشارة كالفحص الطبي قبؿ إزاء  القرار الفمسطينيٌناع صآراء كتكجياتاستكشاؼ  (مفتاح)
نظاـ الصحي الفمسطيني لتطبيؽ قانكف كقد أظيرت نتائج الدراسة ضركرة تحضير كتجييز اؿ. الزكاج

المجتمعية بالقانكف كحيثياتو، تكعية اؿ، كذلؾ عف طريؽ ان  فمسطينيالميسىفٌ الفحص الطبي قبؿ الزكاج 
كتشكيؿ ىيئة كطنية مف قبؿ كزارة الصحة  ، الكزارات كالجيات المعنية بتطبيؽ القانكفبيفالتنسيؽ ك

صدار المكائح كاالستراتيجيات المناسبة كالسميمة لمتطبيؽ، آخذة بعيف  تعمؿ عمى إقرار الفحكصات كا 
 كقد شيكمت إثر ىذه الدراسة أكؿ .(2005الشريؼ، ) االعتبار التبعات االجتماعية كالنفسية كالمالية

.  ىيئة كطنية لمفحص الطبي قبؿ الزكاج في فمسطيف
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 عمى المجتمع الفمسطيني، بعد إقراره، ال بد لنا مف تقييـ الفحص الطبي قبؿ الزكاجكلتطبيؽ قانكف 
ة المحتممة ليذا نعكاسيالاتقييـ  ؿالمجتمعفي  مختمفة ائحالناحية المعرفية كاستكشاؼ تكجيات كآراء شر

، كالتي سيككف ليا دكر أساسي كفٌعاؿ في الطرح كالتأثير طيني عمى صحة المجتمع الفمسالقانكف
لعرض نتائج " مفتاح "فيكبناء عمى كرشة العمؿ التي نظمت . لتطبيؽ القانكف بطريقة سمسة كصحيحة

الدراسة أعبله، تـ الخركج بتكصية بأف يتـ تطبيؽ دراسة استكمالية لمدراسة األكلى تيدؼ لمعرفة 
تكجيات المجتمع المحمي الفمسطيني كآرائو حكؿ قانكف الفحص الطبي قبؿ الزكاج، كالخركج بنتائج مف 

.   أىميا معرفة مدل استعداد المجتمع المحمي لمثؿ ىذا القانكف في حاؿ تطبيقو
 

 الدراسة أىداف 5.1

 
 :اليدف العام   1.5.1

 
قانكف ب بكافة شرائحو بمحافظة راـ اهللالمحمي  المجتمع إلماـ استكشاؼ مدل إلى الدراسةتيدؼ 

في مراقبة كدعـ القضايا  المساىمةجؿ أ مف القضيةقفو مف ىذه اكمك، الفحص الطبي قبؿ الزكاج
 مبلءمة األكثر، كتحديد االستراتجيات كالمعدية الكراثية األمراض مف الكقائية بالسياسات المتعمقة

 كذلؾ األقارب،زكاج ظاىرة ؾالعبلقة  كااللتفاؼ حكؿ القضايا ذات التأييدلتطكير النيج األنجح لحشد 
 الطكيؿ، كعمى مستكل المؤسسات األمدعمى المستكل السياسي كالتشريعي كالقضائي الفمسطيني عمى 

 .  القصيراألمد عمى المجتمعية كالقاعدة كالثقافية كالتعميمية الصحية
 

: الخاصة األىداف 2.5.1
 

: إلى تسعى الدراسةف إ ؼـجؿ اليدؼ العاأمف 
 باألمراض( ، قريةـ، مخيمدينة) كدراية شتى طبقات المجتمع المحمي إلماـاستكشاؼ مدل  .1

 .الزكاج عف الناتجة كالمعدية الكراثية

 الفحص الطبي قبؿ الزكاج بأىمية المجتمع بجميع قطاعاتو أفراد كقناعة إلماـاستكشاؼ مدل  .2
 .كالمعدية كالكقاية منيا الكراثية األمراضلمحد مف 

 . الفحص الطبي قبؿ الزكاجإلجراء المجتمع كقبكليـ أفراداستكشاؼ مدل استعداد  .3

 كمعرفة ، الفحص الطبي قبؿ الزكاجإجراءاستكشاؼ مدل قبكؿ المجتمع لقانكف ينص عمى  .4
 . مف ذلؾ أفرادهمكقؼ
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  قبؿ الزكاج الفحص الطبيبأىمية كالتثقيؼ الصحي التكعية كاالقتراحات لنشر اآلراءالكشؼ عف  .5
 . المجتمعأفرادكافة إلى  المعمكمةحتى يتسنى كصكؿ 

 عمى المترتبة كالمادية، كاالجتماعية النفسية السمبية، اآلثار المجتمع بأفراداستكشاؼ مدل معرفة  .6
 . الفحص الطبي قبؿ الزكاجإجراءعدـ 

 

 :أسئمة الدراسة 6.1

 

لقد صممت أسئمة الدراسة بحيث تحتكم عمى بيانات ديمكغرافية عامة، كبيانات معرفية، كبيانات 
 .كصفية، كبيانات تكضح اآلراء كالتكجيات بخصكص مكضكع البحث

:  عمى اآلتي(1.1) الممحؽكاحتكت االستمارة
   منياالكقايةككيفية   عف الزكاجالناتجة الكراثية األمراض حكؿ المعرفيةالمعمكمات  .
 الفحص الطبي قبؿ الزكاجبشأف أىمية كالرأم كالمكقؼ كالخاصة العامة  النظرتاف .  

   النفسية األعباء لدكر قانكف الفحص الطبي قبؿ الزكاج في الحد مف المعرفيةالمعمكمات    
 . عف عدـ تطبيقوالناتجة الصحية كالمشاكؿ كالمادية كاالجتماعية

   القناعة كمدل ، قانكف الفحص الطبي قبؿ الزكاج في فمسطيفبشأف إقرارالرأم كالمكقؼ 
 .  الزكاج قبؿ الطبية الفحصبفعالي

  قبؿ الزكاجإلجرائيابنكعية الفحكصات الطبية المقترحة  أسئمة مرتبطة . 

 

 (:(Assumptionsاالفتراضات  7.1

 
  ستتعاكف كزارة التربية كالتعميـ في تكفير كافة المعمكمات لمباحث عف الفئة المستيدفة مف

ك " التكجييي"الطبلب، كتزكيد الباحث بأسماء المدارس في منطقة البحث التي فييا صؼ 
 .تسييؿ ميمة دخكؿ المدارس كتكزيع االستمارات عمى الطبلب

  سيتعاكف مديرك كمديرات المدارس التي يتـ انتقاؤىا مع الباحث في إتاحة الكقت الكافي
 .كالظرؼ المناسب لجمع االستمارات كتسمميا

  سيككف ممكننان الكصكؿ إلى جميكر الدراسة الذيف سيجيبكف عف االستمارة بكؿ أمانة
 .كصدؽ

 سيككف باستطاعة المجيبيف قراءة كفيـ األسئمة المتضمنة في االستبانة بسيكلة كيسر. 
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 :معيقات الدراسة 8.1

 
كاجيت ىذه الدراسة عدة معيقات، مما أدل إلى إعاقة سرعة العمؿ كاستنزاؼ جزء مف القدرات المالية 

فمقد تـ تكزيع . كالجسدية، عممان أف بعض ىذه المعيقات كانت متكقعة، كالبعض اآلخر غير متكقع
عمى جميكر الدراسة، كتـ التأكد  ( استمارة بدؿ ضائع أك لممرة الثانية170إضافة إلى ) استمارة 600

كقد . مف كصكؿ االستمارات إلى جميكر الدراسة، كفي ىذه المرحمة مف العمؿ لـ تظير أم مشاكؿ
ظيرت الصعكبات في مرحمة استرجاع االستمارات، فقد كاف مف المتكقع إرجاع االستمارات بعد 

كمف .  أسبكعيف مف التكزيع، اال أف معظـ جميكر الدراسة أرجع االستمارات بعد شير مف التكزيع
 استمارة إلى أحدل المدارس في أكؿ أسبكع 71الصعكبات البارزة كغير المتكقعة، أيضان، أنو تـ إرساؿ 

مف شير أيار، كبعد المتابعة كالتأكد مف أف االستمارات مكجكدة لدل المديرة، كبعد انتياء الفترة التي 
يجب أف تتـ تعبئة االستمارة فييا، لـ يتـ تحصيؿ أية استمارة مف تمؾ المدرسة حيث رفض الطبلب 

حيث أكشكت العطمة بسبب بدء عطمة الدراسة قبؿ امتحانات التكجييي، كىي لضيؽ تعبئة االستمارة 
في أكاسط شير حزيراف، ماد اضطررنا إلى استبداؿ المدرسة باخرل، ككانت تمؾ المدرسة قد مددت 

دكاميا السبكع أخر، فتـ تكزيع االستمارات عمى المكجكديف، كتـ إرساؿ االستمارات األخرل إلى بيكت 
الطبلب، كتـ تجميعيا مف بيكت الطمبة مما استنزؼ المكارد المخصصة لمدراسة ك إربؾ كأخر مجرل 

 30كمف الصعكبات التي كاجيت العمؿ الميداني، أيضان، أنو تـ تكزيع . العمؿ الذم كاف مرسكمان لو
 استمارات إضافية كي 4 استمارة، فيما تـ طمب 26استمارة في أحدل المدارس الخاصة، كتـ استرجاع 

. تتـ تعبئتيا بدؿ االستمارات األربع المفقكدات
 

 

 : عام لفصول الدراسةاستعراض 9.1

 
: الفصل األول

تـ عرض خمفية عف البحث، كاألسباب التي أدت إلى االىتماـ بيذا المكضكع عربيان ثـ :  المقدمة
كعرضت . كذلؾ تـ تكضيح األىداؼ العامة كالخاصة المرجك تحقيقيا عند إجراء البحث.  محميان 

.  مككنات أداة البحث التي تحقؽ األىداؼ كالمعيقات الرئيسية عند تنفيذ البحث
 
 
 

: الفصل الثاني
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في ىذا الفصؿ عرض لماىية كمككنات كأىمية الفحص الطبي قبؿ الزكاج في : استعراض األدبيات 
الحد مف األمراض الجنسية المعدية كالكراثية، مف جية، كتاريخ الفحص الطبي قبؿ الزكاج عالميان 
كفي . كعمى مستكل الدكؿ العربية كفمسطيف، إضافة إلى مشاكؿ تطبيؽ القانكف دكليان كعربيان كفمسطينيان 

 .نياية الفصؿ عرض لمراحؿ التعزيز الصحي في المجتمع
 

: الفصل الثالث
تـ تعريؼ األمراض الكراثية كاألمراض الجنسية المعدية، كالتي تنتقؿ بيف األزكاج، :  اإلطار ألمفاىيمي

كالتي يمكف الكقاية كالتقميؿ كربما الحد منيا في حالة إجراء االستشارة كالفحص الطبييف قبؿ الزكاج 
كفي ىذا الفصؿ عرض ألىـ كأخطر األمراض المنتشرة محميان . حسب ما ىك متعارؼ عميو دكليان 

 القسـ الثاني مف الفصؿ الثالث  كما تـ في .كدكليان مع تعريؼ ىذه األمراض، كآلية انتقاليا، كخطكرتيا
بالفحص  العبلقةلقضايا ذات ؿ التأييد مبلءمة لتطكير النيج األنجح لحشد األكثرتحديد االستراتجيات 

 الصحي كالنيج المتبع كما ىك متعارؼ عميو الحثتـ تعريؼ ، كالطبي قبؿ الزكاج كااللتفاؼ حكليا
  .  عالميان كمحميان 

 

 

: الفصل الرابع
كاليات  جميكر الدراسة تـ تعريؼك. لدراسة كالتقنيات التي اتبعت بيامنيجية اتـ عرض :  األساليب

كما عرضت مككنات االستمارة كاالليات التي جمعت بيا المعمكمات كاسمكب . اختيار العينة كحجميا
 .  ادخاليا كتحميميا

 
: الفصل الخامس

لعينة الستو  ة التحميميت المجاال ثـ نتائجالمجاؿ الكصفي لعينة الدراسةتـ عرض نتائج :  النتائج
كفي نياية الفصؿ تـ . ربطيا بمكاف السكف كالمستكل التعميمي كالحالة االجتماعية لممجيبيفكالدراسة 

عرض نتائج المجمكعة البؤرية 
 

 :الفصل السادس
مقارنة المجاالت التحميمية بنظرية تـ عرض ممخص لنتائج الدراسة ثـ :  االستنتاجات والتضمينات

عرض االختبلفات كالتشابيات كقد قاـ الباحث أيضا ب. القناعات الصحية كالتعزيز الصحي كربطيا معا
المجتمع المحمي، مف ناحية كنتائج الدراسة عف مف ناحية، الفمسطيني صناع القرار لنتائج دراسة 

.   تكصيات لمزيد مف البحثاؿ ك  الدراسةستنتاجات حكؿ مشكمةالاكفي نياية الفصؿ عرضت .  أخرل
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 لفصل الثانيا
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 استعراض األدبيات
 
 

  المقدمة   1.2

 
 مراجعة النظريات المتعمقة بالبحث    2.2

 
  نظريات تعديل السموك والتوجيات المتعمقة بالصحة   3.2

 
  نظرية تخطيط السموك 1.3.2

   نظرية قوة التأثير الذاتي والسموك الصحي2.3.2

  نظرية الفعل المعقول 3.3.2

 نظرية دوافع الحماية   4.3.2

المضمون العالمي لمفحص الطبي قبل الزواج     4.2
 

  والفحص الطبيين قبل الزواجلممشورةالمضمون العربي     5.2
 

 لمضمون الفمسطيني لالستشارة والفحص الطبيين قبل الزواج   ا 6.2

 

 الشرع واالستشارة والفحص قبل الزواج    7.2

 
 

 
 

 :المقدمة 1.2
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االستعداد الكراثي لبعض األمراض يعتبر عامبلن ميمان جدان في حصكؿ المرض في حاؿ زكاج رجؿ إف 
إف األمراض الكراثية كالتشكىات  .األمراض الكراثيةخصكصان  ،كامرأة لدييما استعداد لممرض نفسو

. (2001جريدة البياف،  )الخمقية ىي السبب الرابع ألسباب الكفيات بشكؿ عاـ
 
 . الكراثة أدل إلى زيادة االىتماـ في األمراض الكراثية كالمكتسبةـ  التطكر الحديث في مجاؿ عؿإف

ص م تقدـ ىائؿ في عمـ الجينات كاليندسة الكراثية كالفحكصات الجينية لتشخ ظيرالسنكات األخيرةففي 
الحمؿ أك اإلصابة بيذه األمراض، مما أدل إلى االىتماـ بمكضكع الفحص الطبي قبؿ الزكاج في 

 فمسطيف كذلؾ لمحد مف األمراض بما فيياكثير مف البمداف العالمية كعمى مستكل الكطف العربي 
 .(2001جريدة البياف، )الكراثية كالمكتسبة 

 
في ىذا الفصؿ سيتـ مراجعة األدبيات المتعمقة بالبحث ك تاريخ الفحص الطبي قبؿ الزكاج عالميان، 

.  كعمى مستكل الدكؿ العربية كفمسطيف، إضافة إلى مشاكؿ تطبيؽ القانكف دكليان كعربيان كفمسطينيان 
 

 : مراجعة النظريات المتعمقة بالبحث2.2

 

اليدؼ مف الفحص الطبي قبؿ الزكاج ىك الحفاظ عمى األبناء كتمتعيـ بأجساـ سميمة كقكية كبناء أسرة 
 األمراض كخمكىا مف أجساميـكؿ شاب كفتاة مف سبلمة سميمة ذات قكاـ جيد، مما يدعك إلى تأكد 

، كيتـ ذلؾ بإجراء  مثؿ كالدة طفؿ مشٌكه،تجنب الكثير مف المشاكؿكذلؾ ؿ  المعدية،ة كالجنسيةالكراثي
الفحص الطبي قبؿ الزكاج لممقدميف عمى الزكاج، كالذم يعتبر مف كسائؿ الرعاية الصحية كالكقائية 

 كالعائمي، كالتي يكثر انتشارىا مالكراثفي تجنب كثير مف األمراض، خاصة ذات الطابع الميمة جدان 
كبيذا، تعتبر االستشارة كالفحص الطبياف قبؿ الزكاج مف . (2004جريدة البياف، )نا العربي في مجتمع

نيا تتـ قبؿ  كاألمراض الجنسية المعدية، حيث إةأىـ الكسائؿ في الحد كالكقاية مف األمراض الكراثي
 كبالتالي ،بدائؿك العديد مف المشكبلت الصحية كطرح حمكؿ فادم كبالتالي يمكف ت،حدكث المرض

سكؼ يتضاءؿ عدد مف سيكلىدكف بأمراض في الجينات أك تشكىات خمقية، ككذلؾ فقد تطكرت طرؽ 
كزارة الصحة البحرينية، )عديدة أيضان لمعناية بتمؾ الفئات مف المرضى لتصبح حياتيـ أكثر تحمبلن 

 .(2004 النبأ المعمكماتية، ةشبؾ)، (2000 كاالشيقر، كبميت)، (2005
 

:   في أف قبؿ الزكاج الطبيأىمية الفحصكتكمف 
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  كبالتالي يتـ تقديـ النصح ليـ  ،المقدميف عمى الزكاج يككنكف عمى عمـ باألمراض الكراثية المحتممة
 زمرفي حاؿ تبيف كجكد ما يستدعي ذلؾ بعد استقصاء التاريخ المرضي كالفحص السريرم كاختبلؼ 

 .الدـ

   حكض العديد مف الدكؿ العربية كدكؿ نتشر في ت ،السيمياثاؿ  مرضالكثير مف األمراض، مثؿ
 .كسائؿ لمكقاية مف حدكثو قبؿ الزكاجليا كجد كالتي ت ،البحر المتكسط

 معدو فينقؿ ضو  المحافظة عمى سبلمة الزكجيف مف األمراض، فقد يككف أحدىما مصابان بمر ضركرة 
 .العدكل إلى زكجو السميـ

  عقد الزكاج يبنى عمى أساس الدكاـ كاالستمرار، فإذا تبيف بعد الزكاج أف أحد الزكجيف مصاب 
 . بو بمرض فإف ىذا قد يككف سببان في إنياء الحياة الزكجية لعدـ قبكؿ الطرؼ اآلخر

 فحص ما قبؿ الزكاج يساىـ مساىمة حقيقية فعالة في تأميف صحة األسرة كسبلمتيا . 

  بالفحص الطبي يتأكد كؿ كاحد مف الزكجيف الخاطبيف مف مقدرة الطرؼ اآلخر عمى اإلنجاب 
 .  مدل مقدرة الزكج عمى المعاشرة الزكجيةبيفكعدـ كجكد العقـ، كم

  كالتقميؿ مف كالدة أطفاؿ مشكىيف أك ،بالفحص الطبي يتـ الحد مف انتشار األمراض المعدية 
مكقع لمكبار )، (2005كزارة الصحة البحرينية، )كمجتمعاتيـ  كالذيف يسببكف متاعب ألسرىـ ،معاقيف
 .(2004فقط، 

 
كقد اعتمدت الكثير مف الدكؿ أسمكب إجراء الفحص الطبي قبؿ الزكاج لكبل الخاطبيف، نظران لفاعميتو 

، كاإلمارات، ب، كالمغرس، كتكفاالسعكدية، كسكرم: في الحد مف األمراض، كمف أىـ ىذه الدكؿ
 الستشارات ما قبؿ ت في قطر عياداتفعمى سبيؿ المثاؿ، افتيتح.  كاألردف، كسمطنة عماف، كقطر

الزكاج كالحمؿ، كأنشأت مختبران خاصان لتحاليؿ الجينات لمكشؼ عف األمراض الكراثية، كفي البحريف 
تكفير الرعاية الصحية الشاممة لجميع "اعتمدت الحككمة مكضكع الفحص الطبي تحت عنكاف 

كزارة الصحة البحرينية، )، كبيذا أقرت الفحص الطبي قبؿ الزكاج لكؿ المقدميف عمى الزكاج "المكطنيف
 .(2000 كاالشيقر، كبيمت)، (2004 البياف، ةجريد)، (2005

 
زيارات لمطبيب المختص الذم يقـك بدكره بأخذ تاريخ طبي مفصؿ كيشمؿ الفحص كاالستشارة الطبياف 
 فحكصات إجراء ك،في العائمة، كيشمؿ أيضان فحصان سريريان الكراثية يتعرؼ مف خبللو عمى األمراض 

 ما إذا ، كيتـ أيضان تحديد(Revel, 1995 )مخبرية تحددىا نتائج التاريخ الطبي كالفحص اإلكمينيكي
 الحاؿ في فقر الدـ م فحكص دمكية كما قبإجراء كذلؾ ،ف أك كبلىما حامبلن لممرضم األبك أحدكاف

 ككذلؾ مع تقدـ الدراسات الخاصة ، ككذلؾ في حاؿ مرض التميؼ الكيسي،االنحبللي نتيجة الثبلسيميا
 كما ىي الحاؿ (X) بالكركمكسـك مراض مرتبطةأل ةتـ التكصؿ إلى األـ الحامؿ (D.N.A)لتحميؿ الػ
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، كفي ىذا "دكشيف" كمرض الضمكر العضمي الكراثي لدل األطفاؿ أك ما يسمى ،(A)في الييمكفيميا 
 مما يؤدم إلى المكت مع بداية ،المرض تنعدـ قدرة العضبلت عمى بناء األلياؼ العضمية تدريجيان 

 عمى الكركمكسـك "دكشيف"كؿ عف حاالت ؤلقد تـ تعييف مكقع الجيف المس. ات مف العمرمالعشريف
(X)، كتنقمو إلى أكالدىا  (أم األـ حاممة لممرض كغير مصابة) كالذم تحممو األـ كصفة متنحية

كقد اختمفت .  (2004مكقع صيد الفكائد، )مف األبناء % 50 ىي اإلصابةتككف فرصة ك ،الذككر
 (. 1.2)مككنات الفحص الطبي بيف دكلة كأخرل في العالـ العربي الممحؽ

  
كمف األمراض التي أصبح باإلمكاف الكشؼ عف حامميا، كبالتالي تفادم إصابة األطفاؿ بيا أمراض 

الكراثية ، كالعديد مف األمراض (الثبلسيميا) البحر المتكسطكأنيميا، كاألنيميا المنجمية ةالكراثيالدـ 
 في المستقبؿ القريب الكشؼ باإلمكاف قد يصبح كالتي، ةالكراثيية كأمراض الغدد الصماء بكاالستقبل

خاصة بعد اكتماؿ كمعرفة خريطة الجينكـ البشرم، مما قد يشجع المجتمع عمى اإلقباؿ عمى ، عنيا
  أما األمراض المعدية التي مف الممكف تجنبيا عف طريؽ .(Mange, 1994 )فحص ما قبؿ الزكاج

، كاإليدز، س، كالكبلميديا، كاليربالسيبلفك  كالزىرم، المنقكلة جنسيان الفحص الطبي فيي األمراض
نظمة لذلؾ، فقد طكرت ـ.  (2004مكقع صيد الفكائد، )،(2004جريدة البياف، )كااللتياب الكبدم 

برنامجان خاصان لمتابعة األمراض الجينية كالكراثية يعتمد في أساسياتو عمى االلتزاـ  ةلميالصحة العا
 ، كأفاألدبي بسرية المعمكمات المتعمقة باألمراض الكراثية كارتباط ىذه السرية بشرؼ المينة كأخبلقياتيا

إجراء الفحكصات الكراثية ىك حرية شخصية ألم شخص يظف أنو مصاب أك يحمؿ مرضان كراثيان، 
كأىمية التكعية ،  الصحي باألمراض الكراثية كالجينية، ككذلؾ أىمية التثقيؼكليست فرضان عمى أحد

جريدة البياف، )  كتجنب زكاج األقارب في حاؿ كجكد أمراض كراثية،الفحكصات قبؿ الزكاجضركرة ب
2001). 

 
 

:  نظريات تعديل السموك والتوجيات المتعمقة بالصحة3.2
 

نما  تحتؿ مسألة السمكؾ الصحي كتنميتو أىمية متزايدة، ليس فيما يتعمؽ بالجكانب الجسدية فحسب كا 
كقد قاد الفيـ المتزايد لمعبلقة الكامنة بيف السمكؾ كالصحة إلى حدكث تحكالت . بالجكانب النفسية أيضان 

مكانية التأثير فييا عمى  كبيرة في العقكد الثبلثة األخيرة مف القرف العشريف في فيـ الصحة كتنميتيا، كا 
كلـ تعد الصحة مفيكمان سمبيان، يمكف تحقيقيا في كؿ األحكاؿ، بؿ أصبحت مفيكمان . المستكل الفردم

كمف أجؿ ذلؾ تعد . ديناميكيان، يحتاج إلى جيد كبذؿ مف قبؿ األفراد في سبيؿ  تحقيقيا كالحفاظ عمييا
دراسة كفيـ الممارسات السمككية المضرة  بالصحة  كالمنمية ليا كاالتجاىات نحك الصحة كالسمكؾ 
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الصحي، الخطكة األكلى نحك إيجاد المكارد المنمية لمصحة كالعمؿ عمى تطكيرىا، كتحديد العكامؿ 
األمر الذم ينعكس في النياية عمى  النمك . كاالتجاىات المعيقة لمصحة مف أجؿ العمؿ عمى تعديميا

كىذا ما يتكافؽ مع ما تنادم . الصحي كتخطيط تنمية الصحة كتطكير برامج الكقاية المناسبة كالنكعية
 مف أجؿ تطكير برامج نفسية ك صحية الكتشاؼ عكامؿ الخطر  WHOبو منظمة الصحة العالمية 

عمى الصحة كاألسباب السمككية البنيكية المسببة لممرض التي يمكف التأثير فييا اجتماعيان كالتغمب 
 ، (Value based management, 2006)عمييا

 . (2004كمية التربية جامعة دمشؽ، )
 

كينطمؽ البحث الحالي مف أف تنمية كتعديؿ أنماط السمكؾ الصحي ال بد كأف تقـك باألصؿ عمى 
أساس ما ىك مكجكد، كتحديد المكارد اإليجابية كتدعيميا كتنميتيا، كالعمؿ عمى تعديؿ كتغيير ما يمكف 

كبسبب ككف ميداف البحث مف المياديف التي .  أف يسيـ في األذل الصحي عمى المدل القريب كالبعيد
ما زالت في البمداف العربية غير مطركقة إلى مدل بعيد، فقد كاف مف الضركرم تقديـ تصكر نظرم 

حكؿ مكضكع الفحص الطبي قبؿ الزكاج كالتصكرات حكلو كأىمية تفعيمة، كالذم يشكؿ في كؿ األحكاؿ 
،   ( 2004كمية التربية جامعة دمشؽ، )المنطمقات النظرية لمبحث

(Value based management, 2006) .
 

السمكؾ الصحي عمى أنو مفيـك جامع ألنماط السمكؾ كالمكاقؼ كميا القائمة عمى الصحة كيعرؼ 
، إلى أف (Noeldner, 1989)كيشير نكلدنر  . كالمرض كعمى استخداـ الخدمات الطبية

الطاقات الصحية  المقصكد بالسمكؾ الصحي ىك كؿ أنماط السمكؾ التي تيدؼ إلى تنمية كتطكير
 (Value based management, 2006) . عند الفرد

 

فأنماط السمكؾ الصحي تقكـ عمى اإلجراءات التي يتخذىا الفرد مف أجؿ التعرؼ المبكر عمى حدكث 
كىذا يشتمؿ عمى أنماط السمكؾ التي تبدك مبلئمة مف أجؿ الحفاظ عمى . األمراض كمنع حدكثيا

عادة الصحة الجسدية كيشير تركشكو كآخريف إلى خمسة مستكيات مف عكامؿ . الصحة كتنميتيا كا 
 :(Troschke et al., 1985) أنماط السمكؾ الصحي

 .(الخ..التجاىاتكا، ت، المياراؼالسف، تاريخ الحالة، المعار)العكامؿ المتعمقة بالفرد كالبيئة  .1
المينة، التأىيؿ أك التعميـ، تكقعات السمكؾ كمتطمباتو )العكامؿ المتعمقة بالجماعة كالمجتمع  .2

 .(الخ…المتعمقة بمركز الشخص، الدعـ االجتماعي
العركض المتكفرة، سيكلة استخداـ كالكصكؿ  )العكامؿ االجتماعية الثقافية عمى مستكل البمديات   .3

 .(الخ..إلى مراكز الخدمات الصحية بمعنى التربية كالتكعية الصحية منظكمات التكاصؿ العامة
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 (الخ..منظكمات القيـ الدينية كالعقائدية، األنظمة القانكنية)العكامؿ الثقافية االجتماعية عمكمان  .4
 (Value based management, 2006) .(الطقس، الطبيعة )عكامؿ المحيط المادم  .5

 

كفي ىذا السياؽ يكجد أكثر مف اثنا عشرة نظرية تختص بتعديؿ كتغير السمكؾ كالتكجيات الصحية 
لؤلشخاص كلقد تـ انتقاء أربعة نظريات لمحديث عنيا كىي األكثر شائعة كمناسبة لطبيعة ىذا النكع 

كسيتـ .مف األبحاث حيث أف معظميا ييتـ بآراء كتكجيات األفراد تجاه إتباع سمكؾ صحي معيف
اختيار النظرية األقرب لطبيعة ىذا البحث كالحديث عنيا في فصؿ اإلطار ألمفاىيمي بالتفصيؿ حيث 

، (Value based management, 2006)سيتـ ربط ىذه النظرية بالنتائج كاالستنتاجات
   (.2004كمية التربية جامعة دمشؽ، ) 
 

: (Theory of planned behavior السموك المخطط)  نظرية تخطيط السموك1.3.2
 

 كىي نظرية تخطيط السمكؾ تساعد ىذه النظرية عمى فيـ كيؼ يـ تغير السمكؾ عند األشخاص،
تمؾ ىي نظرية التيذيب . اليادؼ لمحصكؿ عمى النتائج المحددة كالطرؽ األنسب في مختمؼ األحكاؿ

. المنطقي لتخصيص المكارد كاتخاذ القرارات كاستعماؿ المناىج التجريبية االنجح كاالختبار العقبلني
  كالصحيةكتسمح ىذه النظرية بدراسة بناء أسس المؤسساتية االجتماعية كاالقتصادية كالمدنية

 أم أنيا تتنبأ بالية تغيير السمكؾ لؤلشخاص كذلؾ ألنو مف الممكف جدا أف .كخصائصيا النسبية
كاف يتـ إدراج سمكؾ عند األشخاص لكي يمارس بشكؿ .  (السمكؾ المتعمد)نخطط إلتباع سمكؾ معيف

أساسي كاف يصبح عاده عندىـ كمثاؿ عمى ذلؾ عادة تنظيؼ األسناف عند كؿ صباح كبيذا ال يكفي 
أف تككف ىناؾ نية لمتغير بؿ يجب أف ترتبط بالمصادر كاإلمكانيات كالمعمكمات كحتى الميارة أم أف 

 أم انو قبؿ أم سمكؾ يجب ؾ، السمكةىذه النظرية تتككف مف ثبلث عناصر أساسية كىي التكجو، الني
أف تككف ىناؾ نية ليذا السمكؾ بحيث أني إذا شعرت مف الداخؿ أني ال أستطيع التغيير ال أستطيع 

 ،( 2004كمية التربية جامعة دمشؽ، ) .كتعتمد بشكؿ أساسي عمى الفعؿ كاليدؼ كالمكقع. التغيير

(Value based management, 2006) .
 

 

 
: يكجد ثبلث اعتبارات لنظرية السمكؾ المخطط حيث أف السمكؾ اإلنساني مكجو بيذه االعتبارات
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 اعتقادات سمككيةBehavioral beliefs  كىك اعتقاد حكؿ النتائج المرجحة ك الظاىرة مف
 حيث انو مف الممكف أف تظير سمكؾ مقبكلة كأخرل غير مقبكلة لتصرؼ معيف.التصرؼ

 اعتقادات معياريةNormative beliefsكتتأثر . كالقيـ لآلخريفر كىك االعتقاد حكؿ المعايي
 . المكجكدة عند األفرادربالضغط االجتماعي كالمعايي

  ضبط االعتقادControl beliefs كىك االعتقاد حكؿ كجكد عكامؿ سيمت أك أعاقت مف 
. التصرؼ أك السمكؾ

 عندما تككف ىناؾ حاجة لتغيير ج، البراـع االعتقادات السابقة تككف حاسمة في الظركؼ، المشارم
كبيذا يتـ تمخيص ىذه النظرية بأنيا تضمف لؤلفراد باف يتخذكا القرارات السمككية . سمكؾ األفراد

كمية التربية جامعة ) .الصحيحة كالتي ىي مبنية عمى معمكمات مكثقة كمكجكدة بحيث يسيؿ تطبيقيا
 (Value based management, 2006) ،( 2004دمشؽ، 

 
 self-efficacy and health)  نظرية قوة التأثير الذاتي والسموك الصحي 2.3.2

behaviors :)
 

تعتبر تكقعات الكفاءة الذاتية مف البناءات  النظرية التي تقـك عمى نظرية التعمـ االجتماعي المعرفي 
 Healthلباندكرا كالتي باتت تحظى في السنكات األخيرة بأىمية متزايدة في مجاؿ عمـ نفس الصحة 

Psychologyإلسياميا كعامؿ كسيط في تعديؿ السمكؾ . 
. (Value based management, 2006) 

 
 تتمثؿ في قناعات ذاتية  ينظر لتكقعات الكفاءة الذاتية أنيا عبارة عف بعد ثابت مف أبعاد الشخصية، 

في القدرة عمى التغمب عمى المتطمبات كالمشكبلت الصعبة التي تكاجو الفرد مف خبلؿ التصرفات 
كتكقعات الكفاءة الذاتية كظيفة مػكًجية لمسمكؾ تقكـ عمى التحضير أك اإلعداد لمتصرؼ . الذاتية

.  كضبطو كالتخطيط الكاقعي لو
 

بالنسبة لمسير كراء الدافعية كلتطكر اإلرادة  مف ناحية أخرل تعتبر تكقعات الكفاءة الذاتية ذات أىمية
ففي طكر الدافع تقـك تكقعات الكفاءة الذاتية بتكجيو اختيار المتطمبات كالقرارات فيما .في تصرؼ ما

يتعمؽ باستراتيجيات التغمب كفي طكر اإلرادة  تؤثر تكقعات الكفاءة الذاتية عمى الجيكد المبذكلة كمدل 
كفي تكقعات  .االستيبلؾ المادم كالمعنكم الذم سيبذلو الفرد كمدل التحمؿ عند التغمب عمى مشكمة ما

الكفاءة الذاتية أىمية فيما يتعمؽ بالمسائؿ النفسية الصحية كاستيبلؾ السجائر كالمياقة البدنية كالتغذية 
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الصحية كالكزف الزائد كالسمكؾ الجنسي الخطر ككذلؾ فيما يتعمؽ بالتنبؤ بنجاح العبلج النفسي كفي 
  (.2004كمية التربية جامعة دمشؽ، ). تفسير اإلقداـ عمى السمكؾ الصحي كالمحافظة عميو

 
كتنبع أىمية تكقعات الكفاءة الذاتية بالنسبة لمممارسة التربكية كالعيادية النفسية كالنفسية الصحية، ألنيا 
تؤثر عمى الكيفية التي يشعر كيفكر بيا الناس، فيي ترتبط عمى المستكل االنفعالي بصكرة سمبية مع 
مشاعر القمؽ كاالكتئاب كالقيمة الذاتية المنخفضة كعمى المستكل المعرفي ترتبط مع الميكؿ التشاؤمية 

 (. 2004كمية التربية جامعة دمشؽ، ) .كمع التقميؿ مف قيمة ألذات
 

.   تحقيؽ خيارات سمككية معينة تفرضيات الفرد حكؿ إمكانيا" تقـك تكقعات الكفاءة الذاتية عمى 
كبالتالي فيي تتمثؿ في اإلدراؾ كالتقدير الفردييف لحجـ القدرات الذاتية مف أجؿ التمكف مف تنفيذ سمكؾ 

كتؤثر ىذه الكفاءة التي يقًدرىا الفرد نفسو عمى نكع . (Bandura, 1979)معيف بصكرة ناجحة 
 2004كمية التربية جامعة دمشؽ، ). التصرؼ المنجز كعمى االستيبلؾ كالتحمؿ عند تنفيذ ىذا السمكؾ

)، (Value based management, 2006) .
 

 1993)كيرل لكىاكس. كتنجـ فرضيات الفرد حكؿ كفاءاتو الذاتية عف خبرات التعمـ كمبلحظة ألذات
(Lohaus, أف فرضيات الكفاءة الذاتية  تقـك فيما يتعمؽ بالمسائؿ الصحية عمى القناعة بقدرة 

. الشخص عمى القياـ بسمكؾ صحي حيث يتحدد في الكقت نفسو نكع كمقدار كمدة القياـ بيذا السمكؾ
كمف ثـ  فإف فرضيات تكقعات الكفاءة الذاتية تعد كاشفا لمقدار اإلدراؾ الذاتي الراىف لمكفاءة الذاتية، 

كيمكف استنتاج أىمية امتبلؾ . كيمكنيا في الكقت نفسو، أف تككف كاشفا ممكنا لمقياـ بسمكؾ صحي ما
. ىذه المتغيرة بالنسبة إلجراءات التأثير الكقائية ك إلجراءات  تقكيـ مدل نجاح ىذه اإلجراءات

كالفرضية الكامنة خمؼ ذلؾ تتمثؿ في أنو عندما يتكقع المرء امتبلكو لمكفاءة البلزمة فسكؼ يرتفع 
كعادة ما يتـ التفريؽ بيف تكقعات الكفاءة الذاتية   .   ( Lohaus, 1993 )احتماؿ قيامو بسمكؾ معيف

المرتبطة بعبلقة كثيقة مع التصرفات الصحية بصكرة خاصة كبيف تكقعات النتيجة التي يعبر عنيا 
كقناعات الضبط تقـك عمى التكقعات العامة لمشخص . عادة مف خبلؿ مصطمح قناعات الضبط أيضا

" كقد انبثؽ البناء . حكؿ المقدار  الذم  يعتبر فيو تصرفاتو الذاتية مسئكلة عف حدكث حدث ما
 كقاـ (Rotter, 1966)كمفيـك مستقؿ عف نظرية التعمـ االجتماعي لركتر" قناعات الضبط

 )التكقع، حيث تشكؿ قناعات الضبط  -  بدمجو في نمكذج القيمة  (Krampen, 1989)كرامبيف
في ىذا النمكذج مقطعا مف خط تصرؼ مركب كتمثؿ داخؿ سمسمة الحدث المتمثؿ  (تكقعات النتيجة

فمكضكع قناعات . الحمقة الرابطة بيف السمكؾ كعكاقبو" العكاقب - النتيجة - السمكؾ - المكقؼ " في 
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الضبط ىك تعمؽ النتيجة أك العاقبة  بالسمكؾ في حيف أف مكضكع تكقعات الكفاءة ىك تعمؽ السمكؾ 
  (Schwarzer 1993) .،(Value based management, 2006)بالشخص 

 
يشكؿ كؿ مف األىداؼ  أك المخططات كمفيـك ألذات إحدل  التصكرات  الميمة ضمف نظرية  ك

كيحاكؿ تصكر األىداؼ تفسير أنماط السمكؾ التي تستمر لفترة طكيمة عمى الرغـ . التعمـ االجتماعي
كيشتمؿ  ىذا التصكر عمى تنظيـ لسيركرات . مف عدـ كجكد مبررات  خارجية ليذا االستمرار

الشخصية أيضا، أم أف أىدافنا أك مخططاتنا تساعدنا عمى كضع األكليات كعمى االختيار بيف 
، (Pervin, 1987) التي تبدك في العادة عمى الدرجة نفسيا مف األىمية تالسمككيا

(Value based management, 2006) .
 

كتعتبر اإلدراكات الذاتية كآليات التنظيـ الذاتي ذات أىمية مف أجؿ فيـ اآلليات التي تجرم بيف 
ففي مجرل النمك الفردم يقـك الفرد باستخداـ سيركرات . المثيرات البيئية  كالسمكؾ الناجـ عف ذلؾ

كييتـ باندكرا بمظير . Self-organization كسيركرات التنظيـ الذاتي  Self-control الضبط الذاتي
خاص مف  اإلدراؾ الذاتي بشكؿ خاص يتمثؿ في فاعمية السمكؾ الذاتي أك في تصكر الكفاءة 

شمبي،  ) الذم يشكؿ  المككف الرئيسي في منظكمة مفيـك ألذات ،   (Bandura, 1977)الذاتية
.  حيث أثبتت دراسات تجريبية كعيا دية  أىمية ىذا البناء بالنسبة لمخبرة كالسمكؾ   اإلنساني (1991

تكقع الفرد بأنو  قادر عمى أداء السمكؾ الذم " كالمقصكد  بالكفاءة الذاتية أك تكقعات الكفاءة الذاتية  
كىذا يعني انو عندما تكاجو الفرد مشكمة ما أك مكقؼ " يحقؽ نتائج مرغكب فييا  في أم مكقؼ معيف 
 يعزك لنفسو القدرة عمى القياـ بيذا السمكؾ، كىذا ما  يتطمب الحؿ فإف الفرد، قبؿ أف يقكـ بسمكؾ ما، 

 في حيف  يشكؿ إدراؾ ىذه القدرة الشؽ الثاني مف الكفاءة  يشكؿ الشؽ األكؿ مف الكفاءة  الذاتية، 
الذاتية، أم عمى الفرد أف يككف مقتنعان عمى أساس مف المعرفة كالقدرة بأنو يمتمؾ بالفعؿ الكفاءة 

 سمكؾ تكافقية تالبلزمة لمقياـ بسمكؾ ما بصكرة ناجحة، فكمما ازداد اعتقاد اإلنساف بامتبلكو إمكانيا
مف أجؿ  التمكف مف حؿ مشكمة ما بصكرة عممية، كاف أكثر اندفاعا لتحكيؿ ىذه القناعات أيضا 

اختيار :أكالن : سمكؾ فاعؿ ك تؤثر تكقعات الكفاءة الذاتية  عمى ثبلثة مستكيات مف السمكؾ، ىي
كمية التربية )المثابرة  في السعي لمتغمب عمى المكقؼ : الجيد الذم يبذلو الفرد كثالثا:المكقؼ، ثانيا

. (Value based management, 2006) ، (2004جامعة دمشؽ، 
. 

 أنو يمكف قياس تكقعات الكفاءة المدركة ذاتيان كفؽ ثبلث سمات  (Bandura, 1977)كيرل باندكرا 
كيتعمؽ المستكل بتعقد كصعكبة المشكمة، فاإلنساف يستطيع أف . مستكاىا، عمكميتيا، كثباتيا:  ىي

يجمع خبرة كفاءتو الذاتية تجاه المشكبلت البسيطة  كالشديدة، بينما تقـك سمة العمكمية عمى شيكع 
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المكاقؼ، أم يمكف لتكقعات الكفاءة أف تككف خاصة  أك يمكف تعميميا عمى مجمكعة كاممة مف 
كيقصد بسمة القكة الثبات حتى عند كجكد خبرات متناقضة، فتكقعات الكفاءة الذاتية القكية . المكاقؼ

تظؿ أكثر قدرة عمى المقاكمة عمى الرغـ مف كجكد مجمكعة مف الخبرات المتناقضة، في حيف أف 
التكقعات الضعيفة يمكف أف تنطفٍى بسيكلة مف خبلؿ القدرات المتناقضة  

 (Value based management, 2006) .
 
 Theory of reasoned action :نظرية الفعل المعقول  3.3.2 

 

نما تركز عمى تشكؿ النكايا  تشكيمة المحددات الممكنة لمنكايا )ال تركز ىذه النظرية عمى السمكؾ نفسو كا 
 .(السمككية

 :كتتحدد مقاصد أك نكايا التصرؼ مف خبلؿ عامميف
 .االتجاىات نحك السمكؾ المشككؾ فيو. 1
 ".اآلخريف األعـ"المعيار الذاتي، أم مف خبلؿ ضغط التكقعات الناجـ عف  .2

كتتجو القناعات . كتشكؿ القناعات المعيارية كالشخصية الطبلئع المعرفية لمركبات ىذا النمكذج
أما القناعات المعيارية فتقـك . الشخصية نحك  النتائج الممكنة لمسمكؾ المشككؾ فيو كنحك التقييمات

 .عمى التكقعات مف جانب أشخاص أك مجمكعات اإلطار المرجعي لمشخص
كمف أجؿ تعديؿ االتجاىات أك المعيار الشخصي كبالتالي تعديؿ النكايا كأخيران السمكؾ ال بد في البداية 

،  (2004كمية التربية جامعة دمشؽ، ) مف تعديؿ القناعات
 (Value based management, 2006). 

 
إلى النمكذج، " القابمية الذاتية لضبط التصرؼ" أضيفت (Ajzen, 1988)كفي تطكير آخر ألجزيف 

 .كالتي يقصد بيا القناعة بقدرة الشخص عمى أف يقـك بالفعؿ بتصرؼ ما
فإف نية الفرد مف أجؿ القياـ  ( Bandora, 1986) كطبقان لنظرية تكقعات الكفاءة الذاتية لباندكرا

 بالسمكؾ الصحي ال تتكلد إال عندما  يمتمؾ باإلضافة إلى تكقعات النتيجة الممكنة
 (outcome expectance)أم أنو عمى .  تكقعات الكفاءة المطابقة أك المناسبة في الكقت نفسو

نما عميو  الشخص أاٌل يعتقد فقط  أف التدخيف مضر بالصحة مثبلن مف أجؿ أف يتكقؼ عف التدخيف كا 
.  أف يككف مقتنعان عمى أنو قادر عمى تحمؿ عممية اإلقبلع الصعبة عف التدخيف

 
 

 Protection Motivation Theory :نظرية دوافع الحماية  4.3.2
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 Protection Motivation Theoryىك نمكذج دافع الحفاظ عمى الصحة أك نظرية دافع الحماية  

كيقكـ ىذا النمكذج عمى التمثؿ المعرفي لممعمكمات الميددة لمصحة كاتخاذ القرارات بالقياـ بإجراءات 
 .مبلئمة، بمعنى القياـ بأنماط السمكؾ الصحي

 :كيمكننا في ىذا النمكذج التفريؽ بيف مركبات أربعة
 .  المتعمقة بتيديد الصحةseverityالدرجة المدركة مف الخطكرة -1
 . بيذه التيديدات الصحيةvulnerabilityالقابمية المدركة لئلصابة -2
 إلجراء ما مف أجؿ الكقاية أك إزالة التيديد response effectivenessالفاعمية المدركة -3

 .الصحي
 .، أم الكفاءة الذاتية لصد الخطرself efficacyتكقعات الكفاءة الذاتية -4
 

كاستنادان إلى نظرية الفعؿ المعقكؿ . كتسيـ ىده المركبات في تشكيؿ طبلئع ممارسة سمكؾ صحي ما
Theory of reasoned action يفترض أف مثؿ ىذه النكايا تمكف مف التنبؤ األفضؿ الممكف لمسمكؾ 

. الفعمي
 

 :فحص الطبي قبل الزواجالمضمون العالمي لل    4.2  
 

إف العكامؿ المسببة إلصابة األطفاؿ بالمرض عند الكالدة متباينة، كقد تنشأ بسبب حدكث ضرر قبؿ 
كمف ىذه المسببات العكامؿ الكراثية، ك األمراض الكراثية، كالتشكه الخمقي أثناء . الكالدة أك خمؿ خبلليا

التككيف، كسف األـ، كأمراض األـ، كاألدكية كالعقاقير كالمكاد الكيماكية كاإلشعاعات كزكاج األقارب 
   (.El Hazmi, 1997)كالعرؽ 

 
مف أطفاؿ العالـ مصابكف بأمراض كراثية أك % 5إف  ؼ منظمة الصحة العالميةإحصاءاتكحسب 

كفاة األطفاؿ دكف السنة األكلى مف العمر في السبب األكؿ ، كالتي تيعد أمراض جينية بدرجات مختمفة
في الكراثية كالتشكىات الخمقية كانت سببان فقد كجد أف ىذه األمراض . كاألطفاؿ دكف الخمس سنكات

مف الكفيات خبلؿ % 55 ك،مف كفيات األطفاؿ الرضع خبلؿ األسبكع األكؿ مف العمر% 57حصكؿ 
ف األمراض الكراثية كالجينية لى أ منظمة الصحة العالمية إإحصاءاتالشير األكؿ مف العمر، كتشير 

 ات األطفاؿ دكفممف كؼ% 23 ، كمف كفيات األطفاؿ دكف السنة عمى مستكل العالـ% 25تسبب 
كمف الممكف الكقاية مف ىذه األمراض الكراثية بإجراء فحكص طبية كمخبرية، .  عالميان سنكات الخمس

 .(2001جريدة البياف، )كمف ىنا تكمف أىمية االستشارة كالفحص الطبييف قبؿ الزكاج 
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 مف الكالدات% 4%- 2إف عيكب الكالدة، أم األمراض المكجكدة عند الكالدة، تحدث في 

(McKusick, 1990)  . كتعتبر العكامؿ البيئية التي تؤثر عمى األـ أك العكامؿ الكراثية أك الجينات
غير الطبيعية المكركثة مف اآلباء الحامميف أك المصابيف بيا مف المسببات المحتممة ليذه األمراض، 

مف الكفيات، كالنسبة العالية مف الحاالت المرضية بيف المكاليد في الكاليات % 20كالتي تفسر 
كلمكقاية مف ىذه األمراض كانتشارىا ال بد (. MMWR, 1989)المتحدة األمريكية عمى سبيؿ المثاؿ 

مف إجراءات تمنع حدكثيا منذ البداية، لذا كانت سبؿ الرعاية كالكقاية األكلية مف أنجع الطرؽ لذلؾ، 
كالتي تتمثؿ في االستشارة الكراثية كالفحص الطبي قبؿ كأثناء الحمؿ، كحاليان امتد ليشمؿ الفحص 

 . الطبي قبؿ الزكاج
 

 إف انتشار األمراض كاإلعاقات يتفاكت بيف الدكؿ، كتختمؼ أشكاليا كمسبباتيا بيف الدكؿ المتطكرة، 
كليذا نجد عدد الدراسات في ىذا . مقارنة بغير المتطكرة، كبيف الفقيرة مقارنة بالمتقدمة اقتصاديان 

المجاؿ، كالميتمة بالمسببات أك العكامؿ المساعدة عمى انتشارىا، محدكدان، كمف المتكقع أف العكامؿ 
رت العديد مف كقد أظو. (Costa, 1985)مف ىذه األمراض % 75الكراثية ىي المسببة ألكثر مف 

، كأف  المتنحيةة الجينيذات الصفة  مكلكد جديد يحمؿ أحد األمراض1000 مف كؿ 2الدراسات أف 
 1000 لكؿ 2-1السائدة، كأف  ة الجينيذات الصفة  يحممكف أحد األمراض1000 لكؿ 2-10

متعمقة  أمراض لدييـ 1000 لكؿ 7-6، كأف األمراض المرتبطة بالجنس المتنحيةمصابكف بأحد 
 ,Kingston)  يعانكف مف تشكىات خمقيو عند الكالدة1000 لكؿ 20، كحكالي تبالكر كمكسكما

، كالتي تشمؿ الثبلسيميا كاألنيميا المنجمية، فيي مف أكثر ةالدـ الكراثيكأما بالنسبة ألمراض .  (1994
األمراض الكراثية التي تشكؿ عبئان كبيران عمى الصحة العامة في منطقة البحر المتكسط كالشرؽ 

فعمى سبيؿ المثاؿ في دكلة قبرص، .  األكسط كآسيا كأفريقيا االستكائية كشبو القارة اليندية كالكاريبي
، فإف فحص انتشار الثبلسيميا كاألنيميا المنجمية (%20)كبسبب انتشار الثبلسيميا ك األنيميا المنجمية 

 العديد مف البرامج التثقيفية  بنشرن كقد اىتمت أيضا. (سف الزكاج)ىك إجبارم لجميع صغار السف 
كالتكعكية في المدارس كالمراكز الصحية بيذه األمراض، ككفرت تعميمات مكتكبة حكليا، كشجعت 

كقد انتشرت ىذه . حاممي المرض بإجراء استشارة شخصية مع األخصائييف في األمراض الكراثية
األمراض في العقديف الماضييف في الدكؿ األكركبية كشماؿ قارة أمريكا كجنكبيا بسبب ازدياد اليجرة، 

مف سكاف العالـ % 7، فإف الصحة العالميةة منظـكحسب . كازدياد التزكج بيف الشعكب المختمفة فييا
 المكاليد المصابيف يحممكف النكع المعركؼ بػ يحممكف أمراض الدـ الكراثية، كعمى األقؿ ربع مميكف مف

((heterozygousبالنكع القاتؿ كفمصاب 400000 إلى 300000، ك (Homozygous)  مف
 World Health ) ,(Weatherall 2001) الثبلسيميا أك األنيميا المنجمية بالتساكم
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Organization, 1989) .الدكؿ المتقدمة كالكاليات األمريكية المتحدة في  أقرت العديد مف قدك
 (اإليدز) المكتسبة فحص المناعة  إجراءاالعديد مف الكاليات ككالية المسيسبي كأنديانا كككلكمبي

 Turnock 1989), (Marriage، كفي بعضيا فحص الحصبة، كشرط أساسي لعقد الزكاج الزىرمك

laws in the USA, 2004 .) 
 

 عدد مرضى رأما في إيراف، فيعتبر مرض الثبلسيميا مف األمراض الكراثية الشائعة بحيث يقد
 8000، ك (مف عدد السكاف% 5-4) مريض كثبلثة مبلييف حامميف لممرض 25000الثبلسيميا بػ 

 تـ اتخاذ 1996أجريت في العاـ  فبناء عمى دراسة. حالة حمؿ ميددة بخطر اإلصابة بالمرض سنكيان 
قرار مف الحككمة اإليرانية يجبر المقبميف عمى الزكاج بإجراء فحص الثبلسيميا قبؿ الزكاج، كأيدرج ىذا 
الفحص تحت قائمة الفحكصات التي يجب إجراؤىا قبؿ الزكاج، حيث إف ىذا القرار لـ يكف مقبكالن في 

إيراف العتقادات دينية جعمتيا عمميان تمنع اإلجياض كحالة عبلجية كقانكنية، كليذا، فقد تدخؿ الخطباء 
كمراكز تزكيد كتقديـ االستشارة الطبية الكراثية مف أجؿ تغيير آراء المقبميف عمى الزكاج، خصكصان إذا 

 ,Ghotbi and Tsukatani) كاف االثناف حامميف لممرض في ظؿ أنو ال يتـ المكافقة عمى زكاجيما

2002).  
 

 :لمشورة والفحص الطبيين قبل الزواجالمضمون العربي ل5.2    
 

 المنتشرة في الكطف العيكب الخمقيةك  كاألمراض المعديةالكراثية يصعب معرفة كحصر األمراض
كما أف نسبة انتشار بعض ىذه . شح المعمكمات المكثقة عف ىذه األمراضعف  كذلؾ ناتج ،العربي

قسـ األمراض األكثر شيكعان في العالـ ت ، كبشكؿ عاـ،لكف. أخرلإلى األمراض تختمؼ مف دكلة 
 (:El-Hazmi 1999 ) ,(Hamamy 1997)العربي إلى عدة أقساـ 

 . كأنيميا الفكؿ، كفقر دـ البحر المتكسطألمنجمي، مثؿ فقر الدـ ،أمراض الدـ الكراثية (أ)

 كأمراض ضمكر العضبلت ألجذعي،أمراض الجياز العصبي كمرض ضمكر العضبلت  (ب)
 . كالظير المشقكؽ كضمكر المخ كالمخيخ،باختبلؼ أنكاعيا

 . أمراض التمثيؿ الغذائي المعركفة باألمراض االستقبلبية التي تنتج بسبب نقص أنزيمات معينة (ج)

كمعظـ ىذه األمراض تنتقؿ .  خاصة أمراض الغدة الكظرية كالغدة الدرقية،أمراض الغدد الصماء (د)
 . في زيادة أعدادىاان  كبيران  كالتي يمعب زكاج األقارب دكر،بالكراثة المتنحية

                                                 

تحت إشراؼ أصدقاء مرضى الثبلسيميا في إيراف كمنظمة نقؿ الدـ في إيراف، كتيدؼ إلى معرفة نسبة أجريت الدراسة  
مرضى الثبلسيميا بيف طبلب الصفكؼ العميا في مدارس طيراف، كقد صممت ىذه الدراسة عمى أنيا شاممة  (كثافة)

  . مدرسة في طيراف، حيث تـ فحص الطبلب خبلؿ شيريف114 طالب مف 8300تضـ 
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داللة كافرة مف  ..األمراض الكراثية بيف الشعكب العربية" نيظمت ندكة بعنكاف 1997كفي العاـ 
، كعرضت في (El-Hazmi, 1999)ضمف المؤتمر الخميجي األكؿ لؤلمراض الكراثية " المعمكمات

ىذه الندكة العديد مف الدراسات التي أكضحت أىمية االستشارة كالفحص الطبييف قبؿ الزكاج لمحد 
الصحة العالمية كمجمس  منظمة: تنصح كؿ مفك. كالكقاية مف األمراض الكراثية في العالـ العربي

كمف . ةالكراثي في كؿ الببلد العربية لمكافحة األمراض "مراكز لمكراثة" بإنشاء بكزراء الصحة العر
يفية ثؽ كتطكير الخدمات العبلجية كالت،نسبة انتشار األمراض الكراثية  خفض ىذه المراكزأىداؼ

ت  كتأميف القدر الكافي مف االختبارا،عائبلتيـإلى أمراض كراثية، كصابيف بالمقدمة إلى الـ اإلرشادية
 بتكفير الفحكص الدقيقة كيتـ الكصكؿ إلى ىذه األىداؼ. ةالكراثيلمفئات المعرضة لخطر األمراض 

 كنشر الكعي الصحي لمكقاية مف ىذه األمراض، كتقديـ ،كتكفير التشخيص المبكر ليا، كالحديثة
كمف ناحية أخرل، .   كبعد تشخيص الحالة، كبعد الكالدةق،كأثناء قبؿ الزكاج كقبؿ الحمؿ النصح

كمف .   كاالجتماعي كاالقتصادمم الجسمافاألثرتخفيؼ  ؿ المتأثرةلؤلسر ان عـستقدـ ىذه المراكز د
، بما في ذلؾ ةالكراثيالمتعمقة بمكافحة األمراض  األنشطة جميع  ىذه المراكزتكفرالمتكقع أف 

جراء ، كفحص المقبميف عمى الزكاجاف، الكراثي كاإلرشادالخدمات السريرية كالمخبرية كالمسح  كا 
نشاء ،لمحكامؿ كلحديثي الكالدةة الفحكص الكراثي   كالتشكىاتةالكراثي لؤلمراض السجبلت الكراثية كا 

 (. World Health Organization, 2004 )الخمقية
 

في العقد الماضي، تعددت الدراسات في العالـ العربي، كالتي اىتمت بالعديد مف األمراض الكراثية 
كقد أظيرت العديد مف ىذه .  في كثير مف الدكؿ العربيةاكالمعدية، كطرؽ الكقاية كالحد مف انتشاره

 ,Alwan)الدراسات ارتفاع نسبة األمراض الكراثية السائدة كالمتنحية، فقد الحظ عمكاف كآخركف 

كفقر دـ البحر ، (Sickle-cell anemiaاألنيميا المنجمية ) ألمنجميمرض فقر الدـ  أف (1997
، (ما يسمى بأنيميا الفكؿ أك) G6PDمرض نقص خميرة ، ك(Β-Thalassemiaالثبلسيميا )المتكسط 

انتشاران في منطقة الشرؽ  (single-gene disorders)ىي مف أكثر األمراض ذات ألجيف الكاحد 
ففي جميكرية مصر العربية كجد أنو بيف المصابيف باألمراض الكراثية كانت نسبة انتشار .  األكسط
، %13.4السائدة  ة الجينيذات الصفة ، كاألمراض%33.6  المتنحيةة الجينيذات الصفة األمراض

 فكانت نسبة انتشارىا تبالكر كمكسكما ، كأما المتعمقة%6.7 األمراض المرتبطة بالجنس المتنحيةك
3.4 %(Mukhtar, 1998). 

 
 كفي دراسة أخرل في جميكرية مصر العربية كجد عبد المجيد كآخركف أف االستشارة كالفحص 
الطبييف قبؿ الزكاج ىما الطريقة المثمى كالمناسبة لمكقاية كالحد مف العديد مف األمراض الكراثية 
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المنتشرة في الجميكرية، مما سيساعد أيضان في التقميؿ مف زكاج األقارب، حيث ينتشر زكاج األقارب 
ك مع ذلؾ ما زالت االستشارة كالفحص قبؿ . (Abdel-Meguid, 2000)في الجميكرية % 86بنسبة 

 . الزكاج اختيارييف
 
 حيث يعمؿ فريؽ مف األطباء ،تنتشر في ببلد العالـ المتقدـ مراكز متخصصة باالستشارات الكراثيةك

 االستشارات إجراء يتـ إذ ،كالباحثيف االجتماعييف عمى خدمة أىالي المرضى المصابيف بأمراض كراثية
 أك في حاؿ ، كمف تظير عندىـ إصابة في كالدة طفؿ سابؽ،الكراثية لتمؾ الفئات العالية الخطكرة
 كيتـ  سكيا، الزكج كالزكجةمعتـ مناقشة تمؾ األمكر ت حيث ،كجكد أقارب مصابيف بأمراض كراثية

  بما فييا الفحكصات الكراثية، كفحكصات مخبرية،فحص سريرم دقيؽإلى  كىذا يحتاج المرض،تحديد 
 .(2001جريدة البياف، )
 

ىػ بشأف تطبيؽ 4/1/1423بتاريخ  (5)ففي المممكة العربية السعكدية، صدر قرار مجمس الكزراء رقـ 
الضكابط الصحية قبؿ الزكاج، كالذم ينص عمى تكفير االعتمادات المالية لكزارة الصحة لمقياـ بتنظيـ 

حممة تكعية صحية عبر القنكات اإلعبلمية تكضح فكائد االستشارة كالفحص الطبييف قبؿ الزكاج، 
كقد أكضح القرار أف إجراء االستشارة كالفحص الطبييف قبؿ الزكاج . كخطكرة األمراض المعدية الكراثية

يككف لمف يرغب في ذلؾ مف السعكدييف مع تكخي السرية التامة في تكثيؽ ىذه المعمكمات كحفظيا 
كتداكليا، كما تقـك كزارة الصحة بالتنسيؽ مع كزارة العدؿ مف أجؿ قياـ مأذكني المحاكـ الشرعية 

 . بإيضاح فكائد االستشارة كالفحص الطبييف قبؿ الزكاج
 

أف الفحص الطبي اإللزامي قبؿ الزكاج في المممكة  كأكد الدكتكر محسف بف عمي فارس الحازمي
العربية السعكدية ىك كسيمة ناجعة لمحد مف كالدة مصابيف، كيعتبر الفحص الطبي مف أكثر الطرؽ 
الكقائية قبكالن، حيث إنو ال يتعارض مع الديف كالضكابط األخبلقية، كيقصد بو فحص األشخاص 

كلقد لخص الحازمي أىداؼ .  المقبميف عمى الزكاج بيدؼ التعرؼ عمى اإلصابة بأمراض كراثية
بأنيا تتمثؿ في التعرؼ عمى حاممي المكرثات المعتمة،  (2.2)برنامج الفحص قبؿ الزكاج الممحؽ 

كبالتالي تحذيرىـ مف مخاطر تزاكج حاممي المكرثات المعتمة، كذلؾ أيضان في الحد مف كالدة أطفاؿ 
مصابيف بأمراض كراثية، فيما يركز برنامج الفحص الطبي قبؿ الزكاج عمى الكقاية مف األمراض 

الكراثية، كىي مجمكعة مف األمراض التي مف الممكف أف تتكارث مف اآلباء إلى األبناء، كمف أكثر 

                                                 

لكراثية في اأستاذ الكيمياء الحيكية الطبية كالكراثة الممرضة كمدير المركز التعاكني لمنظمة الصحة العالمية لؤلمراض  
 .كمية الطب بجامعة الممؾ سعكد
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األمراض الكراثية المنتشرة في السعكدية أمراض الدـ الكراثية، كمنيا صبغة الدـ ألمنجمي، كالثبلسيميا 
 .(2004مكقع كيككات، )
 

 قسـ  التي يقـك بيات فإف االستشارة كالفحص الطبييف قبؿ الزكاج مف الميما أما في سمطنة عماف،
أمراض الدـ الكراثية ضمف برنامج كزارة الصحة لمكقاية مف أمراض الدـ الكراثية، كذلؾ لتصنيؼ 

لقد أكضحت الدكتكرة أنا رجب أف السمطنة ك. السمطنة مف ضمف مناطؽ انتشار األمراض الكراثية
يحممكف % 10العمانية ىي مف الدكؿ التي تنتشر فييا األمراض الكراثية، حيث يكجد في السمطنة 

يحممكف % 40يحممكف جينات أنيميا البحر المتكسط، كتقريبان يكجد % 3جينات أنيميا منجمية، ك
 حالة 200 كأكضحت أف برنامج الفحص الطبي سيقي مف حدكث .(أنيميا الفكؿ)جينات نقص الخميرة 

 حالة في الثبلسيميا في السنكات العشر المقبمة، مما يترتب 150إصابة جديدة في األنيميا المنجمية، ك
 مميكف دكالر كمفة عبلج ليذه اإلصابات سنكيان، مشيرة إلى أف كقاية شخصيف مف األنيميا 17عميو 

 . (2003الكطف، ) المنجمية تكفر نصؼ مميكف دكالر
 
مان جديدان يخضع بمكجبو الزكجاف قبؿ الزكاج لمفحص الطبي اإللزامي اأقرت الحككمة نظ األردف، كفي 

، مما يعني الثبلسيميابيدؼ مكاجية حاالت متزايدة تشيدىا الببلد مف مرضى فقر دـ البحر المتكسط 
. نو سيتـ كضع ضكابط لضماف التطبيؽ الكامؿأ كما ،مساءلة المعنييف قانكنيان في حاؿ حدكث مخالفة

 حيث ،كتمـز التعميمات المقبميف عمى الزكاج بإجراء فحكص طبية لمتأكد مف عدـ كجكد أمراض كراثية
 كىك مف أكثر أمراض الدـ الكراثية ،(الثبلسيميا)يعاني األردف مف مرض فقر دـ البحر المتكسط 

  . (2004جريدة الرأم، ) شيكعان في المنطقة
 

كمما نرل أعبله، فإف معظـ الدكؿ العربية لـ تضع قانكنان كاضحان حكؿ الفحص الطبي قبؿ الزكاج، 
أف األصؿ في فحكصات ما قبؿ الزكاج الطبية أف تككف إجبارية بقكة القانكف عمى كؿ خاطبيف مع 

الرسمي مف دكف الحصكؿ عمى كثيقة تثبت - مقبميف عمى الزكاج، كأف ال يجرم عقد النكاح الشرعي
خضكع الخاطبيف كمييما لمفحص الطبي بقصد الزكاج، كتسميـ النتائج لمجية المسئكلة أك المشرفة 

 .عمى العقد
 
 

: الستشارة والفحص الطبيين قبل الزواج المضمون الفمسطيني ل6.2
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، مثؿ التشكىات الخمقية،  كالمنقكلة جنسياتنتشر في فمسطيف العديد مف األمراض ذات الطابع الكراثي
، B) ، اإليدز كااللتياب الكبدم الكبائي نكع العقميةت السمعية كالنطقية، اإلعاقاتالثبلسيميا، اإلعاقا

C) مف الناحية  قبؿ الزكاج كمف ىنا، نبعت كازدادت أىمية االستشارة كالفحص. متفاكتةكذلؾ بنسب 
- الفزيؽالطبية، كالشرعية، كاالجتماعية، كاإلنسانية، لحماية األجياؿ القادمة مف ىذه األمراض 

فمسطيف، )، (2003 المركزم لئلحصاء الفمسطيني، زفمسطيف، الجيا) إف صح التعبير اجتماعية،
 .(2003 الصحة الفمسطينية، ةكزار
 

النتشار العديد مف  قبؿ الزكاج في المجتمع الفمسطيني يفتنبع أىمية مكضكع االستشارة كالفحص الطبي
مف إجمالي كفيات % 14.3األمراض ذات الطابع الكراثي مثؿ التشكىات الخمقية، كالتي تشكؿ نسبة 

، كالنطقية (%4.1) سنة 24-10، كاإلعاقات السمعية بيف عمر %(3.4)، كالثبلسيميا المكاليد
كيشير . )%20.1)، كاإلعاقات العقمية (%10)، كالبصرية (%8.8)النطقية -كالسمعية (7.8%)

بيف % 1.58 إلى أف اإلعاقات تنتشر بنسبة 2000المسح الذم أجرم في قطاع غزة في العاـ 
إعاقة عقمية، % 10.7منيـ يعانكف مف مشاكؿ في النطؽ، ك% 13.4، كأف ( نسمة5649)السكاف 

كتسبب . (Down Syndrom) داكف متبلزمةيعانكف مف إعاقة % 2.5إعاقة بصرية، ك% 4.7ك
 أىـ األمراض المسببة ليذه كمف مف عدد الكفيات السنكم،% 8األمراض الجنسية المعدية ما يعادؿ 

نكع  كالتياب الكبد الكبائي، %3.4كالذم ينتشر بنسبة  (B) التياب الكبد الكبائي نكع النسبة أمراض
(C ) كأشار التقرير السنكم .  نسمة 000 ,1.25/100بنسبة مرض اإليدز فيركس ، ك%0.3بنسبة

ـ كانت نسبة حدكثيا 2000لكزارة الصحة أف األمراض المنقكلة جنسيان في تزايد مطرد، ففي العاـ 
/  حالة504 حالة جديدة، أم بمعدؿ 18865ـ إلى 2003 حالة جديدة، كارتفعت في العاـ 4116

 . نسمة سنكيان 100000
 

كأكضحت الدراسات التي أعدتيا جمعية أصدقاء مرضى الثبلسيميا كمؤسسة فمسطيف المستقبؿ أف ما 
 حالة 30-25، كأف ( ألفان 120-100) يحممكف الصفة الكراثية لممرض فمف الفمسطينيي% 4يقارب 

كقد بمغت نسبة الذيف . مف ىذه الحاالت ىي بسبب زكاج األقارب% 75كالدة جديدة في كؿ عاـ كأف 
                                                 

.  2003 التقرير السنكم لكزارة الصحة الفمسطينية لمعاـ  ()
  فمسطيف-جمعية أصدقاء مرضى الثبلسيميا  ()
.      1997-قاعدة بيانات التعداد العاـ لمسكاف كالمساكف كالمنشات. 2003 الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،  ()

.2003التقرير السنكم لكزارة الصحة الفمسطينية لمعاـ  ( 6
 ( 
.  2003  التقرير السنكم لكزارة الصحة الفمسطينية لمعاـ ()

 .أصدقاء مرضى الثبلسيميا كمؤسسة فمسطيف المستقبؿ نشرات من جمعية  ()
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 عقد زكاج، 27182ـ، 2004عقدكا قرانيـ، حسب المعمكمات الكاردة مف ديكاف قاضي القضاة لمعاـ 
 (. 3.2)كالتي لـ يعقد أم منيا مف دكف شيادة الفحص الطبي الثبلسيميا الممحؽ

 
كفي الفصؿ . ـ، تـ طرح قانكف الصحة العامة لممجمس التشريعي لمدراسة كاإلقرار2000كفي العاـ 
 تكفير الخدمات الكقائية كالتشخيصية  الصحة الفمسطينيةعمى كزارة، فإف (5) رقـ المادةحسب الثاني، ك

لصيغة المطركحة لقانكف الفحص الطبي قبؿ  ا كمنيا، كالطفؿاألـكالعبلجية كالتأىيمية المتعمقة بصحة 
مما يمكف  ،كيعمؿ عمى عدـ تكثيؽ العقد إال بعد الفحص الطبي لمتأكد مف خمك الزكجيف"عقد الزكاج 

، كقد تمت المكافقة عمى ىذا القانكف في شير تشريف الثاني لمعاـ "عمى حياة كصحة نسميما يؤثر أف
 .ـ2004

 
 (ىػ1421-2-7)ـ 2000 كمف ناحية أخرل، فقد صدر تعميـ مف ديكاف قاضي القضاة في العاـ 

بإلزاـ الخاطب الرجؿ قبؿ عقد زكاجو بإجراء  المحاكـ الشرعيةلجميع أصحاب الفضيمة القضاة في 
ف تأكد حممو تيمـز خطيبتو بإجراء ، كا  فحص مخبرم معتمد لمتأكد مف عدـ حممو مرض الثبلسيميا

ديكاف قاضي القضاة عمى ، كيعمؿ اآلف في (4.2) العقد أك عدمو الممحؽ إلتماـفحص مماثؿ كشرط 
إضافة فحص اإليدز كفحص ثافو مطمكب إجراؤه قبؿ عقد النكاح لحماية األزكاج مف ىذا المرض 

.  لؤلشخاص القادميف مف خارج الكطفالفتاؾ
 

أصدقاء مرضى الثبلسيميا، فإنو بسبب ىذا القرار كحسب ما كرد مف قاضي القضاة كمف جمعية 
فمسطيف، )بعد أربعة أعكاـ مف تطبيؽ القرار % 25-20انخفض عدد الحامميف لمثبلسيميا بنسبة 

 .(2003 الصحة الفمسطينية، ةفمسطيف، كزار)، (2003 المركزم لئلحصاء الفمسطيني، زالجيا
الفحص الطبي قبؿ الزكاج، فمقد كجدت دراسة في إحدل أما عف الكعي المجتمعي الفمسطيني ألىمية 

مف الطمبة سمعكا % 98 طالب كطالبة أف 200 أجريت عمى 2003الجامعات الفمسطينية في العاـ 
مصمح كالقريناكم، )ميتو لفحص كأها عف الفحص الطبي قبؿ الزكاج، لكف دكف إدراؾو كاؼو لطبيعة ىذا

2003  .) 
 
 
 

 :لفحص قبل الزواجالشرع واالستشارة وا 7.2
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 ـعبد السبليؤكد فضيمة الشيخ ك. أخبلقية إجرائو لدكاعو غير ممانعةالفحص قبؿ الزكاج حبلؿه بشرط  
مباح في الشريعة الفحص ، أف اإلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ الداعية كالمكجو الشرعي بكزارة ،البسيكني
لممقبميف عمى الزكاج، خاصة إذا كاف يغمب الظف عمى كقكع مرض معيف ق  فيةكال حـر اإلسبلمية

 كما يكضح .نتيجة ليذا الزكاج، ألمكر طبية تتعمؽ بأحد الزكجيف، كالتاريخ الكراثي لممرض في عائمتو
فضيمة الشيخ البسيكني أف الشريعة اإلسبلمية حددت نكعية األمراض التي تكجب التفريؽ بيف 

 فعنينان، لؾ تككف المرأة معيبة في فرجيا كالقرناء أك الرقطاء، أك يككف الرجؿ خصيان أك فالزكجيف، كأ
 بيف الزكجيف، كاألمراض المزمنة التي التفرقةكجب  تىناؾ مجمكعة أخرل مف األمراض التي ال

 أك، في حيف أف األمراض المعدية الخطرة كاإليدز أك السؿ الرئكم قبعد تصيب أحدىما قبؿ الزكاج أك
 (ضرار ضرر كال ال) التفريؽ بيف الزكجيف كفؽ قاعدة  أيضان يمكف معيا الجذاـ كالبرص أك الجنكف

. (2004 ،مكقع اإلسبلـ اليكـ)
 

 نظر أخرل كفؽ الجانب االجتماعي لمسألة ةجانبو كجوكني يطرح مف مكلكف فضيمة الشيخ البس
 كنكعية الفحكصات الطبية مف دكف دكاعو إجراءات التكسعة في أما: الفحص الطبي قبؿ الزكاج قائبلن 

 فإف ذلؾ ، القادمةاألجياؿطبية كجيية، أك لغير ىدؼ السيطرة عمى انتشار بعض األمراض في 
ألف ذلؾ سكؼ يعني بقاء فعؿ الزكاج لؤلفضؿ فقط بيف  يحتمؿ مخاطر اجتماعية في غنى عنيا،

داـ الخيار يقع  ما  كبالتالي ستحـر فئات أخرل مف البشر مف الزكاج،الناس مف حيث الصحة الجسدية
 مف ءكىذا يتنافى مع سنة اهلل في خمقو، حيث كجد بعضيـ عمى شي  صحيان دكف غيره،األفضؿعمى 

 بعقـ، كمف ثـ ستقؿ فرص ىؤالء في الزكاج كبناء أسر اإلصابةالقصكر، ككجكد عاىة جسدية أك 
ختيار ا بإنسافلكؿ نفسو  سمحت في الكقت اإلسبلمية كيضيؼ الشيخ البسيكني أف الشريعة .صالحة

شريؾ حياتو الذم يناسبو، كلذلؾ نجد أف البشر عمى اختبلؼ خصائصيـ الجسدية كالشكمية ينجحكف 
. (2004 ،مكقع اإلسبلـ اليكـ)سرةأفي الزكاج كتككيف 

 
 دال تمتضركرة عدـ التكسعة في معايير الفحص قبؿ الزكاج حتى تأكيد  كيختتـ الشيخ بسيكني حديثو ب
 مجمة )، (2000بيمتك كاالشيقر، )  الحقيقيةأىدافيا عف بالمسألةإلى ضركرات غير طبية تخرج 

  (.Albar ،1999( )2004 ،مكقع اإلسبلـ اليكـ) (2002الصحة، 
 
 
 

: ما قالو العمماء كالباحثكف المعاصركف في ىذه المسألة يمكف تمخيصو عمى النحك التالي

http://saaid.net/mktarat/alzawaj/75.htm2004
http://saaid.net/mktarat/alzawaj/75.htm2004
http://saaid.net/mktarat/alzawaj/75.htm2004
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  يجكز لكلي األمر إصدار قانكف يمـز فيو كؿ متقدـو لمزكاج بإجراء الفحص الطبي بحيث ال يتـ
 .الزكاج إال بعد إعطاء شيادة طبية تثبت أنو الئؽ طبيان 

 كيجكز تشجيع الناس كنشػر الكعي مال يجكز إجبار أم شػػخص عمى إجراء االخػتػبار الكراث ،
 .(2004مكقع صيد الفكائد، )مبالكسائؿ المختمفة بأىمية االختػبار الك راث

 
، كالتي احتكت عمى تكعية "الزكاج الناجح"أما في فمسطيف، فقد صدرت عف المحاكـ الشرعية نشرة 

الخاطبىيف بالعديد مف القضايا التي مف الممكف أف تؤثر عمييما بعد الزكاج، كمنيا تمؾ التي أشارت 
منشكرات دائرة اإلرشاد )إلى المشاكؿ الصحية كالعيكب الخمقية التي قد يعاني منيا أحد الخاطبيف 

. ديكاف قاضي القضاة-السمطة الفمسطينية(2003)كاإلصبلح األسرم
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 :المقدمة 1.3

 
لدل تصميـ اإلطار المعرفي ليذه الدراسة كاف ال بد مف تعريؼ األمراض الكراثية كاألمراض التي 

، كالتي يمكف الكقاية كالتقميؿ كربما الحد منيا في حاؿ إجراء "األمراض المعدية"تنتقؿ بيف األزكاج 
 .  االستشارة كالفحص الطبييف قبؿ الزكاج، حسب ما ىك متعارؼ عميو دكليان 

 
 مبلءمة لتطكير النيج األكثرتحديد االستراتجيات كفي القسـ الثاني مف البحث، كالذم كاف اليدؼ منو 

بالفحص الطبي قبؿ الزكاج، كذلؾ عف  العبلقة كااللتفاؼ حكؿ القضايا ذات التأييداألنجح لحشد 
 الفحص الطبي حتى بأىمية كالتثقيؼ الصحي التكعيةالكشؼ عف اآلراء كاالقتراحات لنشر طريؽ 

لذا، ال بد لنا مف تعريؼ الحث الصحي كالنيج المتبع .  المجتمعأفراد لكافة المعمكمةيتسنى كصكؿ 
 . عادة لمحث عمى الصحة، حسب ما ىك متعارؼ عميو عالميان كمحميان 

   
بأنيا أمراض أك عجز جسمي أك اعتبلؿ ناتج عف  (Genetic Illness)كتعرؼ األمراض الكراثية 

 Dictionary of Genetic terms))الضارة بالصحة  (Alleles)كراثة كاحد أك أكثر مف السبلالت 

 تنتقؿ بكاسطة بأنيا تمؾ األمراض التي كالمنقكلة جنسيان التناسمية كتعرؼ األمراض المعدية. 2004
 (. Medical Dictionary) االتصاؿ الجنسي

 
قؿ إلى نت قد تزكجيفاؿ حدأ في جينات المحمكلةف العديد مف األمراض الكراثية الظاىرة أك الكامنة إ

  أك، حامميف لممرضف فيصبحك،عمميان  الكراثة المعركفةف األبناء أك إلى نسبة معينة منيـ حسب قكاني
  الزكجيف كمييما األبناء أك في نسبة معينة منيـ في حاؿ ككفكراثي لدلض رـقد يتسبب النقؿ ب

 .  (2000بيمتك كاالشيقر، )ة لمجينات المرضي حامميف
 

أما األمراض المعدية، كباألخص تمؾ المرتبطة بالجنس كاإليدز أك الزىرم،  فإف إصابة أحد الزكجيف 
لى جميع األبناء، مما يعكس ازدياد أىميتيا عف األمراض  بيا قد تؤدم إلى انتقاليا إلى األخر كا 

قبؿ الزكاج  إجراء الفحص الطبي ، كباألخص العالـ العربي،يشجع العالـ حاليان لذلؾ . المعدية األخرل
 التي خاصة تمؾ ،لحاالت المرضية احتمالية اإلصابة با تقميؿؼالزكاج بيد المقبميف عمى ةلمشاب كلمفتا

 سارعت دكؿ بإصدار تشريعات ممزمة بينما ك.المعديةالجنسية  كالكراثيةتكشؼ عف األمراض الجينية 
 غير ؿال يزا، فإنو ، كاألردفدكلة قطرك ، كالمممكة العربية السعكدية،إلجراء ىذا الفحص لكؿ عركسيف

ممـز في دكؿ أخرل، مع تكافر الجيات الصحية التي تقـك بالفحص الطبي لمف يرغب مف المقبميف 
 (.2000بيمتك كاالشيقر،  ) ،(2002مجمة الصحة، )عمى الزكاج 
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بد   فبل، سعيدة كصحيةأسرة  في بناء(مجاؿ الطب الكقائي)قبؿ الزكاجكتكمف أىمية الفحص الطبي  

 بعض الفحكصات الضركرية التي تضمف لمزكجيف االستقرار كاالستمتاع بصحة إجراءقبؿ الزكاج مف 
اليدؼ مف فحص المقبميف عمى الزكاج ك. أصحاء أطفاالن  ينجبا أفبدنية كنفسية عالية حتى يستطيعا 

تشخيص العمؿ المكجكد أك الكامنة فعبلن في أحدىما أك كمييما، خاصة األمراض الكراثية، كتمؾ ىك 
 ،االكتشاؼ المبكر لؤلمراض كتقديـ العبلج لممصابيفالتي لـ تتبيف أثناء الخطكبة أك قبميا، كأيضان 
 ، الحمؿ كالكالدة كما بعد ذلؾأثناء اإلصابة مف األطفاؿككذلؾ طرؽ الكقاية لمطرؼ اآلخر كحماية 

 مف منظكر كاإلنجاب تقديـ المشكرة الطبية لمراغبيف في كؿ ما لو عبلقة بالزكاج إلى أيضان كييدؼ 
 .(2000 بيمتك كاالشيقر، ) ،(2002مجمة الصحة، )كديني صحي كاجتماعي كنفسي 

 
ة كالمخبرية كاالستشارات الطبية  السريرممجمكعة مف الفحكصات  الفحص الطبي قبؿ الزكاجشمؿكم

نجاب أطفاؿ أصحاء بالمفيكـ الصحي  التي تيدؼ إلى ضماف نجاح الزكاج، كسبلمة الزكجيف، كا 
 كما يكشؼ ىذا الفحص أيضان ما إذا كاف أحد الطرفيف مصابان بمرض كراثي، حيث تكثر تمؾ الطبي،

  نفسيا، ألف احتماؿ اشتراؾ األب كاألـ في الصفات الكراثيةاألقارب كالكطف العربياألمراض في زكاج 
.  مف الدرجة األكلىاألقارب زكاج عال يشج كمف ىذا المنطمؽ فإف الطب الحديث أكبر،يككف لدييما 

كيعتقد الكثير مف الناس أف الفحكصات الطبية الضركرية قبؿ الزكاج تتمثؿ بفحص زمرة أك فصيمة 
الدـ لمخاطبيف، كفحص العامؿ الريزيسي السالب أك المكجب، كمقارنتيما معان ألف بعض االحتماالت 

كلكف الكثير مف األخصائييف . التكافقية بيف الزكجيف تككف خطيرة أك تؤدم إلى إجياض جميع األجنة
ال يركف ضركرة إلجراء فحكصات الزمرة الدمكية ضمف الفحكصات قبؿ الزكاج ألف االختبلؼ أك 
كما . التشابو في الزمرة الدمكية لف يؤثر عمى العبلقة الزكجية أك اإلنجاب أك حتى عمى صحة األبناء

أف العامؿ الريزيسي ال يشكؿ خطران إال في حالة ككف الزكجة سالبة كالزكج مكجبان، إذ ربما تحمؿ جينان 
مكجبان يكلد مناعة في دـ األـ تياجـ األجنة التالية، إال أف ىذه المشكمة صارت قريبة مف الحؿ بإعطاء 

ليذا يجب مراعاة ذلؾ في حاالت . حقنة دكاء لؤلـ بعد كؿ كالدة تمنع تكٌلد مناعة ضد أجنتيا التالية
الكالدة البعيدة عف المراكز كالمستشفيات، لذلؾ تكمف ضركرة الفحص الطبي قبؿ الزكاج في تنبيو 

 . المقدميف عمى الزكاج مف ىذه المشكمة
 

كمع ذلؾ، ىناؾ شيء مف الدقة في المفيكـ العاـ لفحكصات قبؿ الزكاج، كالتي نسعى إلييا، كتمؾ 
، ا العضبلت، الييمكفيميرالصـ الخمقي، ضمك)التي تكشؼ عف أمراض الدـ، كاألمراض الكراثية 

، ( المخ كالمخيخر، ضمكا الدـ ألمنجمي، الثبلسيمير التفكؿ، فؽا الدرقية، أنيمية الرئكم، الغدؼالتمي
، كىي (ب، ج) الكبد ب، كالتياا، كالكبلميدمس، كالسيبلف، كاليربمكالجنسية المعدية مثؿ اإليدز، كالزىر



   

 35 

فحكصات لمصحة العامة لمفرد يجدر بالشخص أف يجرييا كؿ ثبلث سنكات لنفسو، كذلؾ عيف ما 
بيمتك )يفعمو المكاطف العادم في المجتمعات الغربية نتيجة كعيو الصحي كليس بيدؼ الزكاج 

 .(أ-2004 لمكبار فقط، عمكؽ)، (2000كاالشيقر، 
 

 ـفقر الدكىي مف أنكاع أمراض ،  المنجمية كالثبلسيميااألنيميا الزكاج فحص ؿما قب فحكصات كتشمؿ
 بفقر الدـ الحاد اإلصابةف بالمرض أك حامميف لو، كتككف الخطكرة مف مكتنتقؿ كراثيان لؤلطفاؿ، مصاب

إلعاقة أك الكفاة، في حيف يعاني إلى الممريض، كقد يؤدم في حاالت كثيرة  في ضركرة نقؿ دـ دكرم
 المنجمية أك األنيميا كاف األب كاألـ حامميف لمرض ا، إذالحامؿ لممرض مف أنيميا غير حادة

مما قد يؤثر عمى نمك الطفؿ، كيؤدم ، 4:1بنسبة  الطفؿ بذلؾ مؤكدة إصابةالثبلسيميا، فإف احتماؿ 
 عدد مف الفحكصات األخرل إضافة أيضان  كمف الممكف ،عاقة أك المكت في سف مبكرةإلى اإل

فمف المعركؼ .  (Toxoplasmosis ) القططةبالحصبة، كجرثكـالضركرية كفحص المناعة الخاص 
، ؤدم إلى كالدة طفؿ مشكهت قد (German Measles)األلمانية  الحامؿ بمرض الحصبة إصابةأف 
 كانت لدل الزكجة مناعة أـ ال، كفي حاؿ عدـ ا خبلؿ الفحص قبؿ الزكاج يمكف معرفة ما إذفكـ

 الزكجة بجرثكمة إصابةأما في حالة .  الزكجة تطعيمان لتحصينيا ضد الحصبةلكجكد مناعة لدييا تعط
 اإلجياض إلى اف بيذه الجرثكمة كعدـ عبلجيا قد يؤدماإلصابةالقطط، فيتـ عبلجيا قبؿ الزكاج، ألف 

 . المتكرر، كفي بعض الحاالت إلى كالدة طفؿ مشكه
 

 كىك فحص ىرمكف ، فحص مف نكع آخرإضافة أىمية إلى المنشكرة األبحاثبعض أشارت كقد 
قدرة مف التأكد  كاليدؼ مف ذلؾ الزكجة، كىك ىرمكف التبكيض عند ،(Prolactin Hormon )حميباؿ

يتـ اكتشافيا إاٌل عند فحص الدـ، كلدل بعض النساء يككف   األمراض القاإلنجاب، كىذعمى الزكجة 
 كيعتبر ذلؾ أحد مسببات العقـ، ، في الدـ نتيجة كـر حميد في الغدة النخاميةحميبارتفاع ىرمكف اؿ

كيتزامف مع ىذا . كلكف إذا أثبتت الفحكصات خمبلن في ىذه اليرمكنات فيتـ عمؿ العبلج البلـز لمزكجة
 أثناء الطفكلة اإلصابة مدل خصكبتو، ألف ةالزكج لمعرؼالفحص لمزكجة فحص السائؿ المنكم عند 

 عند الذككر، أك كجكد كافية بالغدة الفكاإلصابةببعض األمراض ليا تأثير عمى الخصكبة في الكبر، 
 كىنا يمكف مف خبلؿ الفحص بدء العبلج البلـز المنكية،خمؿ خمقي كخمك السائؿ المنكم مف الخبليا 
 (.2000 بيمتك كاالشيقر، ) ،(2002مجمة الصحة، ) كتجنب حدكث مشكمة اجتماعية بعد الزكاج

 
كمف األمكر التي قد تؤدل إلى مشاكؿ نفسية كاجتماعية، إف أىممت قبؿ الزكاج، كجكد عيكب جسدية 

 التناسمية مف األعضاء يجب فحص لذلؾ، كعمى سبيؿ المثاؿ،. أك عيكب خمقية لدل أحد الزكجيف
 مثؿ الناصكر التحتي لقناة مجرل البكؿ عند الرجاؿ ، تشكىات خمقيةأمحيث الشكؿ الستبعاد كجكد 
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(Hypospadius) ،األعضاء كالتأكد مف سبلمة كظائؼ ،(ق صغرأك ققصر)العضك التناسمي  كحجـ 
 في األعضاء كذلؾ بفحص الدكرة الدمكية ،التناسمية مف حيث القدرة عمى المعاشرة الزكجية بنجاح

 قذؼ مبكر أك قصكر في كظيفة العضك الذكرم بمعنى ضعؼ في االنتصاب أمالتناسمية الستبعاد 
 .(2004جريدة البياف، ) لمسائؿ المنكم

 
النموذج النظري  2.3

 
 Health Beliefs Modelنموذج القناعات الصحية   1.2.3

 
كما ذكرنا سابقا انو يكجد أكثر مف اثنا عشرة نظرية تختص بتعديؿ السمكؾ كالتكجيات كلقد تـ الحديث 
عف خمسة منيف أنظر في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة، كلقد تـ انتقاء نظرية مناسبة لطبيعة البحث 

كالحديث عنيا كنمكذج نظرم لمدراسة في ىذا الفصؿ حيث تيتـ بآراء كتكجيات األفراد تجاه سمكؾ 
صحي معيف كىذه النظرية مناسبة لطبيعة البحث الميتـ بآراء كتكجيات المجتمع المحمي الفمسطيني 

أم نظرية االعتقاد باألمكر  ((Health Beliefs Model  نظرية القناعات الصحيةكىذه النظرية ىي
  ,Value based management) الصحية كالميتمة بتكضيح السمكؾ

2006) (University of south Florida, 1999) ، 
 

إف نمكذج القناعة الصحية ىك نمكذج نفسي يحاكؿ تكضيح كتكقع سمكؾ الصحة كيعتمد ذلؾ عمى 
كاستخدـ ىذا النمكذج .المكاقؼ كاالعتقادات لؤلفراد كىك األكثر انتشارا كاستخداما لفيـ سمكؾ الصحة

حيث أف الشخص .  حزاـ مقعدـفي أكائؿ الخمسينات كذلؾ لتركيج استخداـ الكاقيات الذكرية، استخدا
سيسمؾ أك سيتخذ إجراء متعمؽ بالصحة كأف يستخدـ الكاقي الذكرم لمكقاية مف اإليدز كيدؿ ذلؾ عمى 

. أف الشخص يشعر بالتأثير السمبي لعدـ استخدامو كبمعنى أخر إف مرض اإليدز يمكف أف نتفاداه
كاإلدراؾ االيجابي لفائدة استخداـ الكاقي الذكرم في الحد كالمنع مف اإلصابة بالمرض، كليذا االعتقاد 

كبيذا يتـ التعرؼ عمى .المكجكد عند الشخص يعكس عمى الثقة كاالرتياح في استخداـ الكاقيات الذكرية
مدل استعداد األشخاص لمتصرؼ لممفيكـ الصحي كبما أف األضرار لعدـ االستخداـ كاضحة 

 يتـ تحديد ثكمعركفو يحفز ىذا األسمكب إتباع السمكؾ العمني مع زيادة الثقة عند األشخاص، حي
السمكؾ الصحي الغير سميـ كاستبدالو بسمكؾ صحي سميـ ناجح إذف فيك إطار لتحفيز الناس التخاذ 

 ،(Value based management, 2006) إجراءات الصحة االيجابية كلتفادم نتائج صحية سمبية
(University of south Florida, 1999) 
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كيعتبر السمكؾ الصحي في ىذا . أيضا ينظر ىذا النمكذج لمتصرفات اإلنسانية بأنيا محددة منطقيان 
كيتـ . النمكذج كظيفة لعمميات االختيار الفردية القائمة عمى أساس الحسابات الذاتية لمفكائد كالتكاليؼ

 ىنا افتراض كجكد قابمية مترابطة لمتنبؤ باالتجاىات المتعمقة بالصحة
(Bengel and Belz-Merk, 1990) ، (University of south Florida 1999) 

 
كتسيـ القناعات الصحية التي ترتبط مع المتغيرات االجتماعية الديمكغرافية كالظركؼ المكقفية في بناء 

حصائي ك فردم مف أجؿ القياـ  بسمكؾ صحي أك اتخاذ إجراءات تأميف  أك تشكيؿ قرار منطقي كا 
فإذا ما اعتبر المدخف مثبلن أف صحتو غير ميددة أك اعتقد أنو لف يؤثر عمى احتماؿ إصابتو  . صحي

 ,Value based management) .بالسرطاف إذا تكقؼ عف التدخيف فإنو لف يقمع عف التدخيف

2006) 
 beliefs، القناعاتattitudesمف السابؽ يتضح أف ىذا النمكذج يعتمد عمى التصرفات أك التكجيات

 كمف الكاضح جدا أف ىذا النمكذج ىك األنسب لطبيعة ىذا البحث حيث أف behaviorsكالسمكؾ
النظرية تيتـ بالتكجيات كالقناعات كالسمكؾ كىذا الشئ األساسي في ىذه الدراسة التي اىتمت بآراء 
كتكجيات المجتمع المحمي الفمسطيني تجاه الفحص الطبي قبؿ الزكاج فيدؿ ذلؾ عمى مدل قناعة 
األفراد في التأثير عمى التكجو مف الناحية الصحية بالقبكؿ االيجابي أك الرفض كبيذا فاف مكضكع 

الفحص الطبي قبؿ الزكاج يتأثر قبكلو أك رفضو معتمدا عمى المعمكمات التي يعرفيا الناس في حاؿ 
عدـ تطبيؽ الفحص الطبي مما يؤثر عمى مجرل الحياة النفسية كاالجتماعية كما ىي الحاؿ مف 

.  الناحية االقتصادية
  

:  مفيوم التعزيز أو الترقية الصحية3.3
 

يتطكر مفيكـ التعزيز الصحي بشكؿ كبير في العقديف األخيريف مف حيث المفاىيـ كالتأثيرات 
كىناؾ نظريتاف حديثتاف أك منظكراف أيديكلكجياف متغايرتاف عف التعزيز أك الترقية . كاالتجاىات

 أك األنظمة في عكامؿ الصحة،  ةالصحية، حيث تركز األكلى عمى المضاميف السياسية كاالجتماعي
 ؿكتركز الثانية عمى اتخاذ القرارات عمى المستكل الشخصي أك عمى مستكل مجمكعات صغيرة، عكاـ

كباعتقادم أف النظريتاف مف الممكف .(Downie and others, 1999) تعميـ صحية ؽنفسية، كطر
أف ترتبطاف كطبيعة الدراسة حيث أف أسمكب النظريتيف مطمكب لطبيعة ىذه الدراسة حيث يجب أف 

نركز عمى المضاميف االجتماعية كبنفس الكقت يجب أف نمكف األفراد مف اتخاذ القرارات عمى 
. المستكل الشخصي
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منظمة )كلتعريؼ التعزيز أك الترقية الصحية ال بد مف التطرؽ إلى تعريؼ الصحة حسب تعريؼ 
 كاجتماعيان، كليس مجرد غياب ان الصحة ىي الحالة المتكاممة جسديان، عقمي: "(1946الصحة العالمية، 
أما تعريؼ الترقية الصحية كفقان لميثاؽ .  (Albelin, 1991) ،(Bracht, 1990)" المرض أك الكىف

عممية تمكيف الناس كتعزيز سيطرتيـ عمى صحتيـ، كاالرتقاء بيا لمكصكؿ إلى  فإنيا (1986)أكتاكا 
الحالة االجتماعية كالعقمية كالجسدية الكاممة، التي تتطمب ظركفان محددة تتضمف االستقرار، كالمسكف 

كما يتطمب . الصحي، كالغذاء، كالتعميـ، كالدخؿ المناسب، كمصادر دائمة، كنظامان اجتماعيان عادالن 
ذلؾ التزامان سياسيان مف جانب الدكؿ لحماية الصحة كضماف االمتناع عف تصنيع المكاد المضرة 

رسـ سياسة صحية عامة، : كما أف ىناؾ خمسة عناصر ميمة لمتعزيز الصحي، كىي. بالصحة
يجاد مناخ بيئي جيد، كتعزيز الفعؿ المجتمعي، كتعزيز ميارات األفراد كتطكيرىا، كتكجيو الخدمات  كا 

 (Albelin, 1991) .الصحية
 

خيكط بارزة تبلقت إلنتاج سياسات معاصرة في ترقية الصحة،  م الصحعزيزتكألصكؿ تطكر اؿ
كتضمنت االعتماد الطكيؿ المدل لمبرامج كككاالت الصحة العامة في تعميـ الصحة لكسب تعاكف 

، كتنمية المجتمع، كتطكر التقنيات التكنكلكجية في الخمسينيات  الجماىيرماالتصاؿحركات الجميكر، ك
 النسكية في الستينيات كالتي طالبت بنقؿ تكالستينيات، كالحقكؽ المدنية، كالعناية الذاتية، كالحركا

 سابقان إلى اآلخريف، كسيطرة األمراض المعدية، كاالىتماـ بتقكية تنفذهالسمطة كالمصادر مف الناس الـ
البرامج السمككية كاالجتماعية في برامج الصحة، مما أدل إلى نفاد صبر الجماىير إزاء النظريات 

 .(Bracht, 1990) الطبية التقميدية
 
 فييدؼ التعزيز الصحي إلى تمكيف الناس بيدؼ زيادة صحتيـ كتحسينيا، كمنع المرض، كتحسيو

دراج سمكؾ صحي سميـ، أم عادات صحية سميمة مثؿ التشجيع عمى ممارسة التماريف  الصحة، كا 
كقد يمخص اليدؼ العاـ لمتعزيز .  عزيز إجراءات السبلمة المبلئمة لكؿ مينةتالرياضية كالركض، ك

الصحي بالتحسيف المتكازف لمظكاىر االجتماعية كالعقمية كالجسدية لمكصكؿ إلى صحة أفضؿ، كبيذا 
يتـ منع المرض االجتماعي كالعقمي كالجسدم، كأيضا بناء سياسات صحية عامة سميمة تدعـ مفيـك 

 تمكيف الصحة

 (Kemm and close, 1995)، (Downie and others, 1999)، (Bracht, 1990) . 
 

 : مراحل التعزيز الصحي في المجتمع1.3.3

 
التحميؿ المجتمعي، كالتصميـ كالمبادرة، كالتطبيؽ، : لمتعزيز الصحي خمس مراحؿ متبعة في المجتمع
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عادة التقييـكالحفاظ عمى البرامج كتعزيزىا، كفي كؿ مرحمة عدة عناصر أك أركاف رئيسية تكصى .  كا 
أما المراحؿ . بمشاركة المكاطف في جميع المراحؿ، كمف المعركؼ أف تداخؿ ىذه المراحؿ شائع

: (Bracht, 1990)الخمس فيي 
 

 :  (Bracht, 1990)( 1.3)التحميل المجتمعي الممحق : المرحمة األولى
 

تمخص بالتطبيؽ الناجح لمتعزيز الصحي المجتمعي كبرامج التدخؿ، كالمذيف التحميؿ المجتمعي م
أكالن تحميؿ دقيؽ كفيـ لحاجات : يعتمداف في الجزء الكبير عمى مجمكعتيف مترابطتيف مف النشاطات

 المجتمعية، كثانيان العمؿ عمى قيادة المكاطف، ـ االجتماعية، كالقية، كتحديد الييكميقركمصادالمجتمع، 
شراؾ المؤسسات لبناء الشراكات التعاكنية، كتسييؿ إشراؾ المجتمع كيتضمف ىذا النشاط تأكيدان عمى . كا 

لذا، فإف تقييـ قدرة المجتمع عمى دعـ . أف البرامج التي تصمـ تعكس قيـ المجتمع كتشجع ممكيتو
 عمى المعيقات التي مف الممكف أف تظير، كتحدد كجكد استعداد ؼمشركع يتـ عف طريؽ التعر

. مجتمعي لمتدخؿ، كالتي تعتبر مف أىـ العناصر الرئيسية في تحميؿ المجتمع
 

: Bracht, 1990)()1.3)التصميم والمبادرة الممحق: المرحمة الثانية
 

تأتي ىذه المرحمة بعد مرحمة التحميؿ المجتمعي، كأكلى سمات التصميـ في التدخؿ المجتمعي تبدأ 
 العمؿ بنشاطات أ النشاطات الرسمية لتعبئة المكاطنيف، حيث يبدةبالظيكر في الكقت نفسو، بمكازا

تعبئة )رسمية مف قبؿ المكاطنيف، إضافة إلى بناء ىيكمي لمؤسسة، كذلؾ لمتنسيؽ كدعـ المكاطف 
كقرارات حكؿ التصميـ كالييكؿ التنظيمي، كاختيار  ( المكاطنيف المختاريف أثناء مرحمة التحميؿيئةكتو

 Bracht, 1990) .)األفراد الذيف سيشارككف في المجتمع 
 
 

: (Bracht, 1990)( 1.3 )التطبيق الممحق: المرحمة الثالثة
 

 ترجمة النظريات كاألفكار إلى عمؿ ميداني تطبيقي، أك تحكيؿ النظريات إلى عمؿ ميداني مف خبلؿ 
 مف النشاطات ةبرامج كاضحة، بحيث يتـ التدريب بمشاركة المينييف كالمكاطنيف بمجمكعات متسمسؿ

كيككف تطبيؽ الخطط بتكفير المكارد المتاحة عف طريؽ المؤسسات الحالية في . إلنجاز ميمتيـ
 (Bracht, 1990).األغمب 
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: (Bracht, 1990)الحفاظ وتعزيز البرامج :المرحمة الرابعة
 

 أثناء ىذه المرحمة يكتسب المكظفكف كاألعضاء الممثمكف لممجتمع خبرة مف خبلؿ تطبيؽ البرامج مثؿ 
كأيضان فإف الجية المسؤكلة أك . مكاجيتيـ لبعض المشاكؿ خبلؿ التطبيؽ، كآلية التعامؿ معيا بنجاح

المؤسسة تكتسب ثقة المجتمع لتصبح البرامج مقبكلة لدل المجتمع، إضافة إلى أف األفراد العامميف 
 .يصبحكف معركفيف لممجتمع، مما يسيؿ تطبيؽ برامج أخرل

 
:  (Bracht, 1990)(1.3) إعادة التقييم الممحق:المرحمة الخامسة

 
إعادة تقييـ لمنشاطات التي تحدث بشكؿ مستمر في كافة أنحاء المراحؿ المختمفة عمى مستكل 

كىذا التقييـ يساعد في بناء االستراتيجية، كالتعرؼ عمى المشاكؿ التي . المجتمع، بطرؽ رسمية منظمة
 .تكاجو العامميف

 
في فمسطين   والتثقيف الصحيالتعزيز 2.3.3

 
. في المجتمع الفمسطيني حديثان مقارنة بالعديد مف الدكؿ األخرل التعزيز كالتثقيؼ الصحييعتبر تاريخ 

 في التعزيز كالتثقيؼ الصحيففي العقديف الماضييف، ككالعديد مف الدكؿ الخاضعة لبلحتبلؿ، اقتصر 
فمسطيف عمى الدكر الذم تقـك بو المؤسسات الدكلية، كمنظمة الصحة العالمية كككالة الغكث الدكلية 
كغيرىا، كبعض المؤسسات كالجمعيات الكطنية األىمية المحمية كمجاف اإلغاثة الطبية كاتحاد لجاف 

برامج كطنية فيما يخص  كأ اتاستراتيجيتتكفر أم ، لـ 1994حتى عاـ ك. العمؿ الصحي كغيرىا
كزارة الصحة كلكف بعد تكلي السمطة الكطنية الفمسطينية، قامت  .التعزيز كالتثقيؼ الصحي في فمسطيف

قسـ جديد لمتعزيز كالتثقيؼ الصحي في إدارة الرعاية الصحية اء إنش ب1995عاـ اؿفي الفمسطينية 
، كقد كضعت 1997  عاـتبع ذلؾ إنشاء قسـ مماثؿ في الضفة الغربية في، األكلية في قطاع غزة

إعادة بمكرة :  خطة خمسية ليا حددت فييا استراتيجياتيا كأىدافيا العامة، كىي1999اإلدارة عاـ 
 الخدمات الصحية بما يتفؽ مع سياسة التعزيز كالتثقيؼ الصحي، كخمؽ بيئة داعمة ألىداؼ ةسياس

عادة  التعزيز كالتثقيؼ الصحي، ك تدعيـ المشاركة المجتمعية، كتطكير ميارات الكادر الصحي، كا 
تنظيـ الخدمات التثقيفية كالتعزيزية الصحية، كأخيران تكحيد الجيكد بيف كافة المؤسسات الحككمية 

. كاألىمية
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ليتحكؿ إلى إدارة مركزية ممحقة بمكتب ككيؿ  بشكؿ سريع، تعزيز كالتثقيؼ الصحي قسـ اؿتطكرلقد 
 ، كمنظمة الصحة العالمية،الكزارة، كقامت ىذه اإلدارة بتنفيذ عدد مف المشاريع بدعـ مف البنؾ الدكلي

، إلى جانب الدعـ المقدـ (اليكنيسيؼ) كمنظمة األمـ المتحدة لمطفكلة ،كصندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف
 الفمسطينية، منشكرات كزارة الصحة)، (، اتصاؿ شخصي2005زاىرة حبش، أيار.د) مف الكزارة

2004 .)
 

في المجتمع الفمسطيني، فقد تباينت  التعزيز كالتثقيؼ الصحيأما عف االستراتجيات المستخدمة في 
التعزيز كالتثقيؼ دائرة - فمقد قامت كزارة الصحة. بيف المؤسسات الحككمية كاألىمية كالدكلية األخرل

ة  الصحييةالمعمكمات التثقيؼكلمكاد ا كمركز ، الصحة المدرسية: مثؿ، برامج مختمفة بتنظيـالصحي
التثقيؼ كالتكعية نشر كمف أىـ االستراتجيات المتبعة لمتثقيؼ كالتكعية ليذه الدائرة الحككمية . كغيرىما
 المحمية الصحؼتمؾ المنشكرة في  ك،الفمسطينيتيبث بالتمفاز برامج ؾاإلعبلـ العاـ  مف خبلؿالصحية 

 كالكقاية مف ، كالشباب،قضايا صحة األـ كالطفؿكالنشرات، ككاف مف أىميا تمؾ البرامج المتعمقة ب
قامت كزارة الصحة بمبادرة لتشكيؿ لجنة كطنية لمتعزيز كالتثقيؼ الصحي بمشاركة كقد . األمراض

كاسعة مف األطراؼ المعنية الرئيسية، بما فييا كزارة الصحة كالمنظمات األىمية كككالة الغكث 
 كالمساعدة في كضع ، الكطنيةاألكلكياتكتعمؿ المجنة بشكؿ منتظـ بيدؼ تحديد . كالجامعات المحمية

األكلكيات الكطنية لمتعزيز كالتثقيؼ كمف . الخطة الخمسية مف خبلؿ التنفيذ كالمراقبة المستمرة كالتقييـ
مثؿ )أمراض الطفكلة ، كصحة البيئة، كالحكادث، كاألمراض المزمنة، كالصحة اإلنجابية: الصحي

 ،(أمراض اإلسياؿ، كااللتيابات التنفسية الحادة، كاالضطرابات كاإلعاقات الخمقية كالكراثية
الخطة الكطنية الخمسية، ) كغيرىا (مثؿ فقر الدـ، كعكز اليكد)االضطرابات المتعمقة بالتغذية ك

 الفمسطينية ، فمسطيف، كزارة الصحة)، (، اتصاؿ شخصي2005زاىرة حبش، أيار.د)، (1999
2003 .)

 
 عدة مشاريع تثقيفية بيدؼ رفع مستكل الثقافة الصحية لدل أفراد المجتمع لعممت كزارة الصحة عؿ

الفمسطيني، كبيذا تـ تطبيؽ برامج عدة بالتعاكف مع العديد مف المؤسسات الدكلية، مثؿ التعاكف مع 
صندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف في تنفيذ برنامج مبني عمى أساس االىتماـ بأكلكيات المجتمع 

ـ، كييدؼ إلى تعزيز كتفعيؿ 2005-2001الفمسطيني الصحية كتمبية احتياجاتو كالذم نفذ في عاـ 
برنامج الصحة : كما أف المشاريع المنفذة مف قبؿ كزارة الصحة ىي. الخدمات كالبرامج المقدمة

، حيث تـ تنسيؽ 2003-1999اإلنجابية، كىي البارزة في نطاؽ الخطة االستراتيجية الكطنية لمصحة 
ىذا البرنامج مع الرعاية الصحية األكلية كالصحة العامة، إضافة إلى المشاريع المنفذة مف قبؿ إدارة 

التثقيؼ كالتعزيز الصحي التي تركز عمى المعمكمات كالتعميـ كاالتصاؿ لدعـ مكاضيع الصحة 
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كاليدؼ مف ىذه المشاريع تحسيف نكع الخدمة المقدمة لجميكر المنتفعيف في مختمؼ . اإلنجابية
. (، اتصاؿ شخصي2005زاىرة حبش، أيار.د )المناطؽ في الضفة الغربية كقطاع غزة

 
كقد اىتمت الكزارة بكضع استراتيجيات إعبلمية لمكاضيع الصحة اإلنجابية، معتمدة في ذلؾ أكالن عمى 
تقييـ احتياجات المنتفعيف لمخدمات الصحية المقدمة ليـ فيما يخص التعميـ كالمعمكمات كاالتصاؿ في 

 لمقدمي الخدمة لمعرفة احتياجاتيـ مف أجؿ تحسيف الخدمة ـ تقييان مكاضيع الصحة اإلنجابية، كثاني
كمف أىـ ىذه االستراتيجيات . كاالرتقاء بنكعيتيا، كتكفيرىا لممنتفعيف في جميع األراضي الفمسطينية

 تنشرات كممصقات، كمجبل (مطبكعات)المتبعة مف قبؿ كزارة الصحة مخاطبة الناس عف طريؽ 
، ت عمؿ كدكرات، كندكاش كمنتديات تتيح تبادؿ الخبرات بيف الفتياف كالفتيات، ككرتشبابية، كحكارا

رشاداح إذاعية كتمفزيكنية، كبرامج إذاعية كتمفزيكنية مكجية لمشباب، كمسرتكلقطا  مباشرة ت شعبي، كا 
في عيادات رعاية الحكامؿ، كالمنياج المدرسي، كتدريب ككادر قيادية شابة عمى تثقيؼ األقراف مف 

 استشارم أك مجبلت صحية ترد عمى استفسارات القٌراء دكف ذكر ؼخبلؿ الحكارات كالمنتديات، كىات
إليصاؿ الرسائؿ لمفئات المختمفة بطرؽ  (بمف فييـ الزعماء الدينيكف) القادة المجتمعييف ؿأسماء، كتأىي

. (، اتصاؿ شخصي2005زاىرة حبش، أيار .د) طبية مجانية ـمقبكلة اجتماعيان، كأيا
 

أما البرامج كاالستراتجيات المتبعة في المؤسسات األىمية كالدكلية األخرل فتطكرت سريعان في األعكاـ 
كمف أنجع الكسائؿ التي استخدمت في التكعية كالتثقيؼ الصحي المحاضرات . العشريف الماضية

لمفئات المستيدفة، سكاء في المراكز الصحية أك النكادم أك العيادات أك حتى أماكف التجمعات، أم 
كالنشرات كالكتيبات لنقؿ  (البكسترات)كتستخدـ أيضان الممصقات . زيارات ميدانية لمفئات المستيدفة

 تـ استخداـ الفيديك في التثقيؼ الصحي، حيث يتـ ان التكعية مف مجاؿ المحاضرة إلى المجتمع، كأيض
كقد استخدـ ىذا األسمكب في اإلغاثة الطبية . إنتاج فيمـ ىدفو تكصيؿ معمكمة صحية عف مرضو معيف

كجمعية أصدقاء مرضى الثبلسيميا، إذ تـ إنتاج لقطات ىدفيا التثقيؼ كالتعزيز الصحي تجاه مكضكع 
جياد محمد أبك )معيف،  فعمى سبيؿ المثاؿ تـ إنتاج لقطات عف أىمية الفحص الطبي قبؿ الزكاج 

 تمنشكرا)، (، اتصاؿ شخصي2005 ف مقدادم، حزيراـرم)، (، اتصاؿ شخصي2005غكش، أيار 
 (. 2004 جمعية أصدقاء المريض، تمنشكرا)، ( 2004اإلغاثة الطبية، 

 
 كمف أحدث الطرؽ التي استعممت مف قبؿ مؤسسة لجاف العمؿ الصحي في التعزيز كالتثقيؼ 

الراديك )الزيارات الميدانية لمفئات المستيدفة في أماكف سكناىـ، كاإلذاعة الصباحية : الصحي
، كالحصص في المدارس، كمجمة الحائط في المدرسة، كالمجاف الطبلبية، كلجاف (كالتمفزيكف المحمياف

جاف تككف مف األميات، كمف ىنا نستطيع ؿالييئات التدريسية، كلجاف أكلياء األمكر، كىنا معظـ ىذه اؿ
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دراج مفاىيـ الصحة  كأىـ المكاضيع التي .تمرير المعمكمة الصحية بيدؼ التعزيز كالتثقيؼ الصحي كا 
 السكر في الدـ، طالفحص الطبي قبؿ الزكاج، كصحة الفـ كاألسناف، كىبك: تمت التكعية حكليا

 ة المكلكد حديثان، كالصحة اإلنجابية، كالرعاية الصحية أثناء الحمؿ، كرعامة األطفاؿ، كالصحمكسكر
 المبكر عف أكراـ ؼ الصحية أثناء الحمؿ، كالكشة الصحية بعد الكالدة، كالرعامة، كالرعامةالمدرسي

كماؿ زينة، حزيراف .د ) السكرم ض بالقدميف، كمرة العيف، كالعنامةكسرطاف الثدم كعنؽ الرحـ، كصح
كضمف ىذه البرامج تـ . (2004منشكرات لجاف اتحاد العمؿ الصحي، )، (، اتصاؿ شخصي2005

نتاج العديد مف النشرات كالممصقات  كالكتيبات حكؿ  (البكسترات)إجراء العديد مف المحاضرات، كا 
مكاضيع عديدة متعمقة بتمؾ البرامج، كقد تـ التطرؽ إلى مكضكع الفحص الطبي قبؿ الزكاج مف خبلؿ 

، فقد تـ الحديث عف الفحص الطبي قبؿ الزكاج، (الشباب)ىذه البرامج، كأىميا برنامج صحة المراىقة 
نتاج عائمة سميمة خالية مف الكثير مف  حيث تـ إعطاء محاضرات كمنشكرات عنو كأىميتو في تحديد كا 

 كالمعدية في كثير مف القرل كالمؤسسات، كفي كثير مف الفرص كاف يتـ الحديث عف ةاألمراض الكراثي
كماؿ زينة، .د) مف كؿ عاـ، كيـك السبلمة عمى الطرؽ 8/5الفحص الطبي، مثبلن في يكـ الثبلسيميا 

 (.2004منشكرات لجاف اتحاد العمؿ الصحي، )،(، اتصاؿ شخصي2005حزيراف
 

أما بالنسبة لئلغاثة الطبية الفمسطينية، فإف أحدث الطرؽ التي استعممتيا في التعزيز كالتثقيؼ الصحي 
بدأت بالزيارات الميدانية لمقرل كالمجتمع المحمي الفمسطيني مف قبؿ مجمكعة مف األطباء كالممرضيف 
المؤىميف، كذلؾ بإقامة عيادات متنقمة تقدـ الخدمات الصحية كاإلرشادية، كقد بدأت ىذه الحممة في 

الثمانينيات، كمف ثـ بدأ التثقيؼ الصحي عف طريؽ المحاضرات، كمف ثـ تطكر ليصبح عمؿ اإلغاثة 
في التثقيؼ الصحي عف طريؽ برامج صحية حسب متطمبات المجتمع، فبدأ العمؿ عمى عدة برامج 

 المجتمعي، كمف خبلؿ ىذه البرامج ؿ المزمنة، كالتأىيض الطفؿ، كاألمراةصحة المرأة، كصح: أىميا
تـ الحديث عف أىمية الفحص الطبي قبؿ الزكاج، كقد تعاكنت جمعية اإلغاثة الطبية مع جمعية 

 ف مقدادم، حزيراـرم)أصدقاء مرضى الثبلسيميا في العمؿ عمى برنامج الفحص الطبي قبؿ الزكاج 
. ( اإلغاثة الطبيةتمنشكرا)، (، اتصاؿ شخصي2005

 
، ت، كالنشرات، كالبكستراتالمجبلت، كالكتيبا: مف أىـ الكسائؿ المستخدمة في التعزيز الصحي أيضان ك

 focus )البرامج الصحية عف طريؽ المجمكعات البؤرية المجتمع المحمي في تطبيؽ ةكمشارؾ
group) تـ العمؿ عمى تمكيف الفئات ان مع المجتمع المحمي ألخذ األكلكيات كاالىتمامات، كأيض 

 basic in structural) االعتماد عمى أسمكب كاحد في التعزيز الصحي ـالمستيدفة، كعد

technique)كالتصكير حيث تكجد خطو إلنتاج مجمكعة مف ـ أنشطة في المدارس، كاإلعبلـ، كتنظي 
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(spots)  ـرم)عف أمراض معينة، كقد تـ إنشاء سبكتات عف أىمية الفحص الطبي قيؿ الزكاج 
. ( اإلغاثة الطبيةتمنشكرا)، (، اتصاؿ شخصي2005 فمقدادم، حزيرا

 
، ة، النظاؼبالككلستركؿ، القؿ: كمف أىـ النشرات التي صدرت عف اإلغاثة في مجاؿ التعزيز الصحي

. ( اإلغاثة الطبيةتمنشكرا)، (، اتصاؿ شخصي2005 ف مقدادم، حزيراـرم) الزكاج المبكر رمخاط
 

كالتي   (، اتصاؿ شخصي2005جياد أبك غكش، أيار)أما بالنسبة لجمعية أصدقاء مرضى الثبلسيميا 
 بيدؼ التثقيؼ كالتعزيز الصحي كمساعدة مرضى الثبلسيميا كخطكة أكلى 1996تأسست في العاـ 

في التعزيز كالتثقيؼ الصحي، تـ عمؿ مسح شامؿ لعائبلت مرضى الثبلسيميا، ككانت ىذه الخطكة 
األكلى في تحديد األكلكيات، كالبدء بالعمؿ ببرنامج اإلرشاد كالتثقيؼ الصحي تجاه الثبلسيميا كالفحص 

الطبي قبؿ الزكاج، ثـ تـ أخذ البيانات عف مرضى الثبلسيميا مف خبلؿ المستشفيات الحككمية 
. كمستشفى المقاصد، كذلؾ بتكزيع استمارة عمييـ

 
كبدأت الجمعية بالعمؿ عمى التثقيؼ الصحي حكؿ أىمية الفحص الطبي قبؿ الزكاج، كتزكيد المرضى 

 األساسية عف ىذا المرض، كذلؾ مف خبلؿ المحاضرات كالمؤتمرات كالمقاءات تكعائبلتيـ بالمعمكما
العممية، كذلؾ بيدؼ نشر الكعي تجاه المرض كآلية التعامؿ معو، ككاف ذلؾ بداية االستراتيجية في 

ثـ امتد العمؿ بتنفيذ برنامج التثقيؼ الصحي مف خبلؿ حمبلت تكعية، كمحاضرات، . التثقيؼ
كمف ثـ . ، ككتيبات بما يتعمؽ بأسباب المرض كسبؿ معالجتو كطرؽ الكقاية منوتكبكسترات، كرزناما

بدأ العمؿ عمى التثقيؼ الصحي مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ المقركءة كالمسمكعة كالمرئية، كذلؾ مف 
خبلؿ المحطات المحمية كالكطنية، كببث برامج حكؿ طبيعة مرض الثبلسيميا كأىمية الفحص الطبي 

كتـ أيضان العمؿ عمى تخصيص كقت مف . قبؿ الزكاج في الحد مف ذلؾ، حيث تـ عرض سبكتات
كمف ثـ تـ العمؿ عمى . اإلذاعات المسمكعة المحمية لمحديث عف أىمية الفحص الطبي كبشكؿ يكمي

، كما تـ االعتماد عمى (النساء، األساتذة، الطبلب)تأىيؿ عامميف صحييف مف أفراد المجتمع المحمي 
 2002كرش العمؿ كالمحاضرات في التثقيؼ الصحي، كقد كانت أكبر حممة تثقيؼ في العاـ 

كمف ". الماراثكف الرياضي مف أجؿ صحة أفضؿ لمشباب"، إذ كاف اسـ الحممة في ىذا العاـ 2005ك
نتاج أفبلـ  الطرؽ كاالستراتيجيات التثقيفية، أيضان، تنظيـ مسابقات بالتعاكف مع التربية كالتعميـ، كا 

،اتصاؿ 2005جياد أبك غكش، أيار)محمية تبث الكاقع الذم نعيش فيو كنظرتو تجاه الفحص الطبي 
(. منشكرات جمعية أصدقاء مرضى الثبلسيميا)، (شخصي
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 كقد صدر عف جمعية أصدقاء الثبلسيميا نشرات كثيرة تتحدث عف الفحص الطبي كأىميتو قبؿ 
الزكاج، كتـ أيضان الحديث عف ماىية الفحص، كأسباب المرض، كآلية الكقاية منو، حيث تـ إعداد 

منشكرات )كتيبات عمى شكؿ قصص تتضمف الكاقع المحمي تجاه الفحص الطبي كأىميتو قبؿ الزكاج 
. (جمعية أصدقاء مرضى الثبلسيميا

 

 فقد استخدمت عدة أساليب في التعزيز كالتثقيؼ الصحي، كمف أىـ ىذه "جذكر"أما بالنسبة لمؤسسة 
النشرات كالبكسترات، حيث تـ تكزيعيا عمى أفراد المجتمع المحمي، كقد كانت : الكسائؿ التي استخدمت

 ة طبيعية، الصحةتغذية، رضاع)تحتكم عمى الكثير مف المكاضيع المرتبطة بالصحة العامة 
كتـ أيضان استخداـ طريقة التثقيؼ الصحي عف طريؽ إنتاج . ( األطفاؿ كاألمياتةاإلنجابية، صح
في كؿ التمفزيكنات  ، حيث تـ بث آالؼ الدقائؽ(Television spots)كسبكتات  أفبلـ سينمائية،

كما تـ التنسيؽ مع . حكاقراص مضغكطة كبرامج كمبيكتر، كمسر  مسجؿ،ة، كأشرطلالمحمية، كمكسيؽ
كفي . بعض المؤسسات الثقافية كالفنية ألف تضع عمى أجندة عمميا مكاضيع صحية تتحدث عنيا

 المرأة، طفؿ لطفؿ في التثقيؼ كالتعزيز ةبعض المكاضيع تـ اعتماد أسمكب شخص لشخص، امرأ
أف نسبة الناس الذيف تمقكا أك أخذكا المعمكمة الصحية عبر " جذكر"كقد أثبتت مؤسسة . الصحي

، 2005أمية خماش، حزيراف.د)عبر التمفزيكف %60، كأنيا كصمت إلى %40اإلذاعة كصمت إلى 
(.  2005، "جذكر" مؤسسة تمنشكرا)، (اتصاؿ شخصي

 
 
 
 
 

  اإلطار المعرفي لألمراض 4.3
 

 : األمراض الوراثية 1.4.3
 

 فالكثير ، جيف كاحد أك أكثرإما إظيارىايتحكـ في عند اإلنساف فإف كؿ صفة حسب قكانيف الكراثة، 
 يتكاجد ىذا الجيف في صكرتيف في الطبيعة، ، زكج كاحد مف الجيناتإظيارىا مف الصفات يتحكـ في

ذا كجد تظير الصفة التي يتحكـ بيا  يعرؼأحدىما   اآلخر فيعرؼ بالجيفأما ،بالجيف السائد، كا 

الجيف السائد   إذا كجد مع الجيف السائد فإفأما كجد مع جيف متنحٍّ مثمو، االمتنحي كيظير تأثيره إذ
 إضافةالفرد حامؿ ليذه الصفة،   الجيف المتنحي، كلكف ال يمغيو، كفي ىذه الحالة يعرؼ أفتأثيريخفي 
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زكج مف الجينات تتفاعؿ مع بعضيا البعض كمع  ف ـأكثر ىناؾ الكثير مف صفات يتحكـ فييا أفإلى 
ديف ػؿ التي تكرث مف الكاؿػ معظـ العكاـ،لفعؿ ىذه الجينات البيئة المحيطة، لتعطي الصكرة النيائية

 .ة قد تتسبب في حدكث أمراض كراثيةمائة، كلكف بعضيا عكامؿ مرضػالـم ة ؼػسميمة كصحيحة مائ
ؾ  متنحية كسائدة كمرتبطة بالجنس، كىناأمراض الكراثية حسب قكانيف مندؿ إلى ت األمراضكقد قسـ
، (Tomlinson, et al., 1997)كالبيئة  المشتركة بيف الكراثة كاألمراضكمات سالكركمكأمراض  أيضان 

 .(ت-2004 الكراثة الطبية، عمكؽ)، (2000 بيمتك كاالشيقر، )
 

 

 ة إلى أربع التي تصيب اإلنساف كتنتقؿ بالزكاجيقسـ األطباء أسباب العيكب الخمقية كاألمراض الكراثية
 : أقساـ رئيسية

 
 (  Chromosomal disorders )تبالكروموسومااألمراض المتعمقة : القسم األول

 
، كأسباب حدكثو في الغالب غير ، كىك مرض كراثي لو عبلقة بالقرابةتكىذا النكع في العادة ليس

ة، إال أنو في غالب األحياف يتـ بنقص أك إضافة كركمكسـك بأكممو أك حتى قطعة منو، معركؼ
شير أمراض ىذا القسـ متبلزمة أ كمف .كنقصاف المادة الكراثية أكثر خطكرة مف الزيادة بصكرة عامة

متبلزمة داكف ناتجة عف ، ك(Down syndrome )كما يعرؼ عند العامة بالطفؿ المنغكلي ك، أداكف
بيمتك  ) 46مف العدد الطبيعي بدال   ن  (Trisomy 21)   47زيادة في عدد الكركمكسكمات إلى 

 .(1994 ك آخركف، ؼيكس)، (2000كاالشيقر، 

 

 األمراض الناتجة عن خمل في الجينات: القسم الثاني
 

 :  أنكاع مف األمراضةكيتفرع مف ىذا القسـ أربع
 
 : الكراثة المتنحيةAutosomal recessive diseases ً :لمتنحيةأمراض الصفة الجينية ا.1

 

 تنتقؿ كما،  قرابةةككف بيف الزكجيف صؿت كفي العادة ،م أمراض تصيب الذككر كاإلناث بالتساكمق
كلذلؾ تنتشر ىذه األمراض في المناطؽ التي يكثر فييا زكاج األقارب كبعض  ، زكاج األباعدأيضان في

شير ىذه األمراض أمراض الدـ الكراثية، خاصة مرض فقر الدـ أ كمف ،المناطؽ في العالـ العربي
الثبلسيميا ) كفقر دـ البحر المتكسط ،(Sickle-cell anemia األنيميا المنجمية) ألمنجمي

Thalassaemia)،  كأمراض التمثيؿ الغذائي((Metabolic disorder كالتميؼ ،
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 كمف ىنا تنتج أىمية الفحص الطبي قبؿ الزكاج، ألف عددان كبيران (cystic fibrosis)(الكيسي)الرئكم
بيمتك )، (ب-2004مكقع الكراثة الطبية، )مف أمراض الدـ الكراثية الخطيرة تخضع لكراثة ىذا النكع 

 ،(1998 اليادم، دعب)، (Clarke, 1977) ،(2000كاالشيقر، 
 (Tomlinson and et al, 1997). 

 
 
 : الكراثة السائدةdiseases Autosomal dominant: لسائدةأمراض الصفة الجينية ا. 2

 

، كىي "األمراض الكراثية السائدة" األمراض الكراثية التي تظير عند حدكث تمؼ في نسخة كاحدةىي 
 سائدة كمتنحية قديمان بعد متابعة انتقاؿ كممة كلقد اشتقت. أقؿ عددان مف األمراض الكراثية المتنحية

نسخة كاحدة  الصفات الكراثية بيف األجياؿ، فإذا ظيرت صفة كراثية معينة عمى شخص ما نتيجة لتمؼ
الكراثية السائدة ألف المكرث  خاصية االنتقاؿ بطريقة- أك الصفة - مف مكرثاتو أطمؽ عمى ىذا المكرث

حالة الصفة الكراثية المتنحية فإف حدكث تمؼ  بينما في. المكقؼ كظير عمى شكؿ مرض" ساد"التالؼ 
كال ". تنحت جانبان "، بؿ (Tomlinson et al., 1997)   في نسخة كاحدة فقط ال يكفي لظيكر الصفة

-2004مكقع الكراثة الطبية، )، (1998عبد اليادم، )يظير المرض إال إذا تمفت كبل النسختيف معان 
شير أمراض أك .(Clarke, 1977) ، (Tomlinso et al., 1997) ،(2000 بيمتك كاالشيقر، )، (أ

كمع أف ىذا النكع مف األمراض ليس لو عبلقة ، (Marfan syndrome) ىذا النكع متبلزمة مارفاف
فقد تككف  (كقد يككف بينيما صمو نسب) كلكف عند زكاج اثنيف مصابيف بنفس المرض ،بالقرابة

 كمييما كذلؾ لحصكؿ الطفؿ عمى جرعتيف مف المرض مف كالديوكأخطر، شد أاإلصابة في أطفاليـ 
 .(1994يكسؼ كآخركف، )
 
 :X-linked recessiveالمتنحية  ..األمراض المرتبطة بالجنس.  3

 

إف األمراض المرتبطة بالجنس تكثر في الذككر، فيما اإلناث في الغالب ال تصاب بالمرض، بؿ فقط 
كألف أغمب المكرثات . ، كال يظير عمييا عبلمات لممرض(كتسمى حاممة)تككف حاممة لممكرث التالؼ 
 يكفي منيا نسخة كاحدة سميمة، لذلؾ تككف اإلناث البلتي لدييف نسخة Xالمكجكدة عمى كركمكسـك 

ىذا النكع مف األمراض ينتقؿ مف األـ الحاممة لممرض فيصيب ك. كاحدة سميمة غير مصابات بالمرض
مرض نقص خميرة  العضبلت، كر عمى األلكاف، كضمكشير ىذه األمراضأ ك،أطفاليا الذككر فقط

G6PD (ما يسمى أنيميا الفكؿ أك)، كىذا النكع في العادة ليس ليا عبلقة بزكاج األقارب، كلكف 
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الكراثة  مكقع) المرض قد يصيب البنات إذا تزكج رجؿ مصاب بالمرض بإحدل قريباتو الحاممة لممرض
 .(Clarke, 1977) ،(2000بيمتك كاالشيقر، )، (ع-2004الطبية، 

 

 المتنحي بأنيا تصيب الذككر فقط، كغالبان ما األمراض التي تنتقؿ بالكراثة المرتبطة بالجنسكتكصؼ 
أما إذا كانت األنثى حاممة لممرضى . تتخطى األجياؿ، فتككف بعض األجياؿ سميمة تمامان مف المرض

أما إذا كاف الذكر مصابان فإف كافة ذريتة . (2:1% )50فتككف نسبة خطر حمؿ الصفة لدل أبنائيا 
 مف آبائيـ، كأما اإلناث فيكٌف Yمف الذككر يككنكف عادييف سميميف ألف األبناء يرثكف الصبغية 

، (ع-2004الكراثة الطبية،  مكقع) مف آبائيف Xحامبلت لممرض ألف البنات يرثف الصبغية 
(Clarke, 1977). 

 
 : X-linked dominant:األمراض المرتبطة بالجنس السائدة. 4

 

ككف ت كقد ، كالتي في العادة تنتقؿ مف األـ إلى أطفاليا الذككر كاإلناث،ىي أنكاع مف األمراض النادرة
. (2002شبكة المنازؿ الطبية، )، (1994يكسؼ كآخركف، )ث  باإلناة في الذككر مقارفةشديد

 
 (:Multifactorial disorder ) متعددة األسباب المنتقمة بالوراثةاألمراض :الثالثالقسم 

 
أمراض كراثية كمرض : نستطيع بشكؿ عاـ تقسيـ األمراض التي تصيب اإلنساف إلى ثبلث مجمكعات

كأمراض ناتجة ، (ف عامؿ بيئي فقط كحكادث السياراتعأم ناتجة )األنيميا المنجمية، كأمراض بيئية 
،  كمرض السكر، كارتفاع ضغط الدـ، كالسرطاف،الربكأىميا   كمتزامنةف عكامؿ كراثية كبيئية ع

الصمب أك  كالظير المشقكؽ، (انشطار الشخصية)كبعض أشكاؿ األمراض العقمية مثؿ الفصاـ 
 دعب)، (غ-2004الكراثة الطبية مكقع)، cleft lip)) كالشفة األرنبية ،(Spina bifida )المشقكؽ
 .(1998اليادم، 

 
 أمراض متفرقة : القسم الرابع

 
ىي مجمكعة مف األمراض المتفرقة التي يصعب حصرىا، كمف أشير ىذه األمراض األمراض 

 .(2002شبكة المنازؿ الثقافية، )المرتبطة بالميتككندريا، كالتي تنتقؿ مف األـ فقط إلى بقيو أطفاليا 
كفي الجزء التالي مف ىذا الفصؿ، سنقكـ بعرض أىـ األمراض الكراثية كالمعدية الجنسية األكثر 

 . شيكعان، كالتي ىي األبرز إلجراء الفحص الطبي ليا في معظـ الدكؿ العربية كاألجنبية
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(: Deafness) (الطرش)الصم الخمقي - أ
 

ٍمقي مسؤكالن : لى نكعيف رئيسيفإكينقسـ الصمـ  ٍمقي كالدم، كصمـ مكتسب، كيعتبر الصمـ الخى صمـ خى
ٍمقي ىي ،مف الحاالت المصابة% 60 لىيزيد ع عما  كأكثر األسباب شيكعان في إحداث الصمـ الخى

 نتيجة الزكاج مف األقارب عمى مٌر األسرف الصمـ ينتج في بعض أ فالمبلحظ ،العكامؿ الكراثية
 أك ، التياب األغشيةالزُّىرم كأمراض كذلؾ يعتبر ،األجياؿ المتعاقبة أك عكامؿ تككيف الجنيف ذاتو

 أك ، أك تعاطي األـ بعض األدكية الضارة أثناء الحمؿ،االختناؽ الناتج عف عدـ كفاية األككسجيف
، (2000يكسؼ، )  أسبابان مباشرة إلصابة الجنيف كىك في مرحمة التككيف، األلمانيةبالحصبة إصابتيا

 .( أبريؿ26، 2001، عالمزرك)
مف الميـ أف يتـ اتخاذ الحيطة مف أجؿ الكقاية مف اإلعاقة السمعية، كتككف الكقاية بمعرفة أسباب 

يكسؼ، )اإلعاقة كتجنبيا، كعند الحديث عف الكقاية مف المفركض الحديث عف التدخؿ المبكر 
2000) .

 

 

 (: (Muscular dystrophyضمور العضالت - ب
 

 حيث يصيب كاحدان مف ،ك األطفاؿ الذككرأكبر في الصبية أضمكر العضبلت بنسبة  كيؤثر مرض
سباب كراثية في مككنات أف مرض ضمكر العضبلت ينتج عف أبالعمماء كيعتقد . شخص 3500كؿ 

 جميككبركتيف التي تنتشر في كؿ خبليا العضبلت- البركتينات تسمى مركبات دستركفيف شبكة مف

المركبات في الفئراف  كتكجد ىذه.  كتربط بيف الييكؿ الداخمي لمخمية كالمنطقة خارج الخمية،غشيتياأك
الدقيؽ ليذه المركبات غير  ف الدكرأكاإلنساف، كيسبب الخمؿ فييا المرض لدل كؿ منيما، غير 

 . (2004نادم النصر الرياضي، ) معركؼ تحديدان 
 

كمف الممكف أف نتجنب ىذا المرض الكراثي عف طريؽ الكشؼ عنو عف طريؽ معرفة االعتبلؿ في 
؛ كىك أخذ عينة مف الدـ، كىذا PCRالجيف؛ أم الجيف المعتؿ، كذلؾ عف طريؽ عمؿ فحص اسمو 

الفحص نسبيان ميٍكًمؼ، كلذلؾ تيجرل ىذه الفحكصات فقط لمعائمة المصابة بيذا المرض، أك المرأة 
أنجبت أكؿ طفؿ مصابان، حيث إنيا تجرم الفحص كىي حامؿ حتى تتأكد مف أف ال تنجب طفبلن آخر 

 .مصابان 
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 :الوراثي النزف  أوسيولة الدمأو  (Hemophilia)الييموفيميا . ج
 

 كىك  بالييمكفيميا نتيجة نقص بركتينات التجمط نصؼ مميكف حالة في العالـاإلصابةيبمغ عدد حاالت 
 ذكر في فمسطيف 200 إال انو يصيب  كؿ خمسكف ألؼ مكلكد ذكر في العالـيصيب فرد كاحد مف

كىنالؾ عدد يشابيو مف اإلناث الحامبلت لمجيف الكراثي المسبب لممرض كذلؾ بسبب زكاج األقارب 
 كيكجد ك" أ ىيمكفيميا": نكعيفكيقسـ إلى  . (2006الييمكفيميا، -الجمعية الفمسطينية ألمراض النزؼ)

 ،(2001قسـ التكعية الطبية بمكسكعة الكباريت، )  حالة لكؿ مميكف شخص50بنسبة 
كال يمكف التمييز  ،"أ ىيمكفيميا"نسبة انتشاره أقؿ مف ": ب ىيمكفيميا "ك ،(2004، ؾ نكفكنكرديس(

قسـ التكعية )بينيما إال مف خبلؿ إجراء فحص مخبرم لمدـ لمعرفة العامؿ الذم حدث فيو النقص 
 ,Mehta and hoffbrand). ،(2004، ؾ نكفكنكرديس( ،(2001الطبية بمكسكعة الكباريت، 

2000) 
 
 8)نتشاران في الكطف العربي نتيجة لنقص بركتينات التجمط ااألكثر   (أ ك ب)تعتبر الييمكفيميا ك
 فتكفيو لمدة ،كأفضؿ ما يعالج بو مريض الييمكفيميا ىك العبلج بالجينات مرة كاحدة . التكاليلعؿ (9ك

 كيمكف تفادم االنتقاؿ الكراثي لممرض عف طريؽ إجراء تحاليؿ قبؿ الزكاج أك الحمؿ إذا كاف ،عاـ
 مما يكجب ، الزكاجلأك في حاؿ كجكد طفؿ مصاب في أسرة اإلناث المقببلت عؿ، الزكج مريضان 

 كفي حاؿ حدكث  ، (9ك 8) بركتينات التجمط التجمط كقياسقياس نسبة الخمؿ في الجينات كسرعة 
 أما إذا كاف ذكران فيتـ عمؿ تحاليؿ لمدـ في ، يستمر الحمؿل فإذا كاف أنث،حمؿ يتـ تحديد نكع الجنيف

قسـ التكعية )األطفاؿ  إعاقة لتجنبالخبليا المكجكدة في السائؿ األمينكسي إلجراء تحاليؿ الجينات 
 .(2004، ؾنكفكنكرديس(، (2001الطبية بمكسكعة الكباريت، 

 
 (:Cystic fibrosis)الوراثي  (الكيسي)التميف الرئوي. د
 

كىك أكثر مرض كراثي قاتؿ في الكاليات المتحدة، كىك مرض شائع كخطير، كيصنَّؼ تحت األمراض 
، كبشكؿ عاـ يصيب شخصان كاحدان مف (أمراض الصفة الجينية المتنحية)الناتجة عف الكراثة المتنحية 

 كالدة حية، كىك عبارة عف مكت الخبليا الحية في الرئتيف كتحكليا إلى ندب عبر الرئتيف 3000بيف 
، كعدـ تحمؿ التماريف ؿفتؤدم إلى قصر النفس، كالتياب مزمف في القصبات اليكائية، كسعا

كيؤدم ذلؾ إلى قمة األكسجيف في الدـ، مما قد يؤدم إلى ارتفاع الضغط في الشرياف . الرياضية
الرئكم، األمر الذم ينتيي بفشؿ البطيف األيمف لمقمب كالجياز التنفسي، كليذا يجب إعطاء األكسجيف 

 Tomlinson et) .،(1998 اليادم، دعب)، (2004ليا اكف اليف، )لتجنب مضاعفات التميؼ الرئكم 
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al., 1997)  كمف الممكف أف نتجنب ىذا المرض الكراثي عف طريؽ الكشؼ عنو مف خبلؿ معرفة
 . PCRاالعتبلؿ في الجيف؛ أم الجيف المعتؿ، كذلؾ عف طريؽ عمؿ فحص اسمو 

 
 :disorders gland Thyroid (الغدة الدرقية)أمراض الغدد الصماء : ىـ
 

 مف الحاالت المرضية التي يككف (Hypothyroidism)مرض انخفاض ىرمكف الغدة الدرقية يعد 
فييا مستكل ىرمكف الغدة الدرقية في الدـ أقؿ مف المستكل الطبيعي، كىك مف أكثر أمراض الغدة 

قد يحدث انخفاض ىرمكف الغدة الدرقية منذ . الدرقية شيكعان بيف األطفاؿ المصابيف بمتبلزمة داكف
كيعالج ىذا . (كيسمى انخفاضان مكتسبان )، أك قد يحدث في أٌم عمر  (كيسمى انخفاضان خمقٌيان )الكالدة 

-2004الكراثة الطبية،  مكقع)( thyroxin)" الثيرككسيف" بإعطاء ىرمكف الغدة الدرقٌية المرض عادة
، فيك األقؿ (كيسمى بمرض جريؼ) Hyperthyroidismمرض زيادة ىرمكف الغدة الدرقية  أما  .(د

عبلج زيادة ك.  لمغدة الدرقيةautoimmune شيكعان، كيككف سببو عادة ىجكـ األجساـ المضادة 
 اليدؼ ، كفي العادة العبلج يككف عبارة عف عقاقير،صعب مف عبلج انخفاضوأىرمكف الغدة الدرقية 

 فالعقاقير المثبطة لمغدة الدرقية ىي في العادة ،لذلؾ. الجسـ عمى أنسجة "T4"ثير ىرمكف أمنيا منع ت
ـٌ يعطى كمف  ، لمتدخؿ الجراحي إلزالة جزء مف الغدة الدرقٌيةأقد ييمج، أك التي تستخدـ في العبلج ث
 ،(د-2004الكراثة الطبية،  مكقع)ذا انخفض مستكاة عف المعدؿ الطبيعي إالمريض الثيرككسيف 

American Academy of Otolaryngology,2005) .) مميكف حالة مصابة 20يكجد ك 
 شخصان مف سكاف الكاليات 13بأمراض الغدة الدرقية في الكاليات المتحدة أم بنسبة شخص كاحد لكؿ 

كزارة  ) 2005 حالة مرضية مف نقص افرازات الغدة الدرقية لمعاـ125المتحدة اما في فمسطيف فتكجد 
. (د-2004الكراثة الطبية،  عمكؽ)، ( 2005الصحة الفمسطينية، 

 
، (اليرمكنات)كبيذا، مف الممكف أف يتـ تفادم اإلصابة بيذا المرض عف طريؽ إجراء فحص مختبرم 

كذلؾ حسب التاريخ العائمي، إذ إنو تكجد فحكصات كثيرة لذلؾ تحدَّد مف قبؿ الطبيب، لكف مف أشير 
 .T3, T4, TSAىذه الفحكصات 

 
 :G6PD الفول نيمياأأو اختبار أنزيم التفول. و

 

لى إفيؤدم ،  لمتحمؿ كالتكسر قبؿ مكعدىا المعتادةكنقص األنزيـ يجعؿ كريات الدـ الحمراء معرض
 الكبد قمع انتشار لممادة الصفراء تعجز عف تصفيت (نيمياأك أفقر دـ )لكبيف غانخفاض في الييمك

، عراض المرضأىناؾ تفاكت كبير في السف الذم تظير فيو  ك. مما يعرؼ بالتكسر الحادبشكؿ سريع
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عندىـ  (Bilirubin)عرؼ بالبيمكركبيف الذم مفقد يظير عند المكاليد مباشرة بعد الكالدة فيككف اليرقاف 
نو قد يحدث في أم أ كما ،يفم كالذم يصيب الكثير مف األطفاؿ الطبيع،عمى مف المستكل المعتادأ

ك أم نكع مف البقكليات أك العدس ألكنو في العادة يظير عندما يتناكؿ المصاب بالمرض الفكؿ ، سف
كما قد تظير األعراض مف دكف  .ك عند تناكؿ بعض مف العقاقيرأك بعد اإلصابة بمرض فيركسي أ
 كالبقكلياتناكؿ أم نكع مف المكاد المؤكسدة تف مأ كمف دكف ،ف يصاب الشخص بأم مرضأ

(Clarke, 1977) ،( ،ث-2004 مكقع الكراثة الطبية). 
 
 مميكف 400فيك يصيب حكالي ، مراض األنزيمات انتشاران في العالـأكثر أنيميا الفكؿ أيعتبر مرض ك

 Glucose Phosphate 6) (أنزيـ)المرض بيف األطباء بمرض نقص خميرة يعرؼ  ك.شخص

Dehydrogenase, G6PD)  .نتيجة لطفرة مكجكدة عمى ان  كراثيان ر ىذا المرض مرضبيعتك 
 ، كلذلؾ فمذلؾ يعتبر مف األمراض الكراثية التي تنتقؿ بالكراثة المرتبطة بالجنس،"X"كركمكسـك 

ف الذككر أ كما ،كفي بعض األحياف قد يظير المرض عمى اإلناث، مياتيـأيصيب الذككر كينتقؿ مف 
مكقع ) بنائيـ مطمقان أ لؿكنو إلى بناتيـ كال ينقؿإلكنيـ ينقمكنو ، ف بالمرض ينقمكف المرضمالمصاب

 .(ح-2004الكراثة الطبية، 
 
 
 
 
 (:Sickle cell anemia) أو فقر الدم ألمنجمي  األنيميا المنجمية.ز
 

تكمف مشكمة ك. األنيميا المنجمية مرض كراثي ينتقؿ مف األبكيف الحامميف لممرض إلى بعض أطفاليـ
ىذا المرض في إنتاج نخاع العظـ لكريات دـ حمراء تنقؿ الغذاء كاألكسجيف إلى مختمؼ أنحاء الجسـ 

مف أشير أمراض الدـ األنيميا المنجمية ك. بطريقة غير طبيعية نتيجة لخمؿ في تككيف الييمكغمكبيف
مكقع الكراثة )الكراثية شيكعان عمى مستكل العالـ بشكؿ عاـ، كفي أفريقيا كالشرؽ األكسط بشكؿ خاص 

 . (س -2004الكراثة الطبية،  مكقع)، (ز-2004الكراثة الطبية،  مكقع)، (ذ-2004الطبية، 
 

يحمبلف كبلىما إذا كاف الكالداف  قبؿ الكالدةما فحكصات كلمكقاية مف ىذا المرض، يجب إجراء 
 لمتأكد مف سبلمتو مف اإلصابة باألنيميا المنجمية فحص الجنيف فمف الممكف أف يتـ ،األنيميا المنجمية

 (Chorionic Villus)شيمة ـكيتـ الفحص بأخذ عينو مف اؿ.  مف الحمؿ11-10األسبكع خبلؿ 
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 4-3 نتيجة التحميؿ خبلؿ ر، كتظو أـ الان  لمعرفة إذا ما كاف الجنيف مصابDNA ػكتحميميا بكاسطة اؿ
 . (ش-2004الكراثة الطبية،  مكقع )(2.3)الممحؽ ،أسابيع

 
 :(فقر دم البحر المتوسط)" Thalassemia"الثالسيميا . ح   

 
اعتمادان عمى مكقع الخمؿ،  (3.3)ثبلسيميا األلفا كثبلسيميا ألبيتا الممحؽ: يفنكعإلى الثبلسيميا تقسـ 

أك  (الييمكغمكبيف)في خضاب الدـ " ألفا"إف كاف في المكركث المسئكؿ عف تصنيع السمسمة البركتينية 
لثبلسيميا مف أىـ أمراض الدـ الكراثية ا كتعتبر .( ص-2004الكراثة الطبية،  مكقع)بيتا عمى التكالي 

االنحبللية التي تسبب تكسر كريات الدـ الحمراء الشائعة عمى مستكل العالـ بشكؿ عاـ، لكنيا تكثر 
يطاليا)في منطقة حكض البحر األبيض المتكسط  كمنطقة  (اليكناف، كمالطا، كقبرص، كتركيا، كا 

كشماؿ أفريقيا  (إيراف، كالعراؽ، كسكريا، كاألردف، كفمسطيف)الخميج العربي، كمنطقة الشرؽ األكسط 
، كجنكب شرؽ آسيا (مصر، كتكنس، كالجزائر، كالمغرب، كبعض مف الدكؿ األفريقية األخرل)
كشبو القارة اليندية، كدكؿ أخرل  (تايبلند، كالفمبيف، كاندكنيسيا، كسنغافكرة، ككمبكديا، كفيتناـ، كماليزيا)

كفي الكاليات المتحدة األمريكية، كانت الثبلسيميا تعرؼ باسـ . كالصيف، كأرمينيا، كجكرجيا، كأذربيجاف
، كىي مف األمراض المعركفة منذ القدـ في ىذه المنطقة، كقد (Cooleys anemia)" أنيميا ككليز "

أم % 4كتنتشر الثبلسيميا في فمسطيف بنسبة .1925تـ تحديد ىذه اآلفة عمى يد الطبيب ككلي عاـ 
  مكاطف فمسطيني يحممكف الصفة الكراثية لممرض120000 مريض في فمسطيف ك 650انو يكجد 

أما في منطقة الخميج العربي فنسبة . األكثر شيكعان في فمسطيف كالمنطقة" بيتا ثبلسيميا"كيعتبر مرض 
(. 2006جمعية أصدقاء مرضى الثبلسيميا،) .، كىي نسبو ال يمكف تجاىميا %5حاممي المرض 

 
يمكف كمف أىـ سبؿ الكقاية مف انتشار الثبلسيميا االستشارة كالفحص الطبياف قبؿ الزكاج، حيث 

الكشؼ عمى أم شخص لمعرفة إذا كاف حامبلن لممرض كبطريقة سيمة كميسرة ك متكفرة في معظـ 
 كمف سبؿ الكقاية . لكنو غاؿو في قيمتو العممية،ةمكىك تحميؿ رخيص في قيمتو المادالطبية، المختبرات 

التقميؿ مف ظاىرة التزاكج بيف األقارب، حيث ييعىد مف المسببات األكلى لتمركزه في مجتمعات أيضان 
 Ghotbi and، (ص-2004الكراثة الطبية،  عمكؽ)، (ظ-2004الكراثة الطبية،  مكقع)معينة 

tsukatani, 2003).) 

 
 :(Microcephalis)ضمور المخ والمخيخ . ط
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قد يككف ، كيصنؼ ىذا المرض تحت أمراض الصفة الجينية المتنحية كأمراض الصفة الجينية السائدة
 ما بالنسبة لمكجو فيكمؿأ. مف عمر الطفؿاألكلى أك يحدث فيما بعد خبلؿ السنة  (منذ الكالدة) ان خمقي

الكجو،  ر كبيصغير الرأسلنياية إلى تككيف طفؿ ا  كىذا يؤدم في، الرأس الطبيعي، فيمانمكه بشكؿ 
الرأس، كمف أىـ األعراض التي تظير عند األطفاؿ الذيف يعانكف مف ىذا المرض فركة  تجعد في عـ

أنو تتأثر عندىـ القدرات المختمفة الناتجة عف خمؿ في الجياز العصبي، كبيذا يحدث تأخر في التطكر 
الجسدم كالقدرة عمى الكبلـ مع تكاجد تخمؼ عقمي كصعكبات تعمـ، كقد تككف اإلعاقة الجسدية مكزعة 

مصحكبة بالشد العضمي الشديد، كبيذا تبقى ىذه  ((quadriplegiaعمى جميع أطراؼ الجسـ 
ضافة إلى األعراض  األعراض متبلزمة مع الطفؿ مدل حياتو مع حدكث زيادة في شدة اإلعاقة، كا 

 بكابة العرب، ةشبؾ) ، كالرأس الصغير(poor feeding)السابقة، ىناؾ مشاكؿ في التغذية 
2003)،(( Lucile Packard Children's Hospital, 2005، Healthlink-Medical 

College of Wisconsin, 2003), ) (National Institute of Neurological Disorders 

and Stroke, 2005). 
 

ال يكجد عبلج ليذا المرض، كلكف قد يتـ تفاديو بإجراء االستشارة ك الفحص الطبييف قبؿ الزكاج 
لممقبميف عمى الزكاج، حيث إف ىذا المرض كراثي، كيمكف منعو عف طريؽ الفحص الطبي، كذلؾ 

كبيذا، يتـ التعرؼ عمى التاريخ الطبي لمعائمة كاألمراض المرتبطة بيا . لتفادم إعاقة ال عبلج ليا
كمف الممكف  .Lucile Packard Children's Hospital, 2005 ))،(2003 بكابة العرب، ةشبؾ)

أف نتجنب ىذا المرض الكراثي عف طريؽ الكشؼ عنو مف خبلؿ معرفة االعتبلؿ في الجيف؛ أم 
. PCR الجيف المعتؿ، كذلؾ عف طريؽ عمؿ فحص اسمو

 
 : الجنسيةة األمراض المعدي2.4.3

 
كمف . األمراض الجنسيةالعديد مف  في تفادم ان أساسيان قبؿ الزكاج أىمية كدكر ماالطبي لفحص ؿ إف

يصاب كالتي  ، المنقكلة جنسيان األمراض التي مف الممكف تجنبيا بالفحص الطبي قبؿ الزكاج األمراض
 االتصاؿ أك حامؿ لممرض عف طريؽ نقؿ الدـ أك شخص بمجرد االتصاؿ بشخص مصاب بيا أم
يعتبر مرض الزكاج،  ما قبؿبشأنيا  ص الطبيفحالبدء بتحديد األمراض الكاجب إجراء اؿند ع. الجنسي

يميو مرض االلتياب  ك،لما لو مف أىمية بيف األمراض الجنسية كالمعدية اإليدز األكؿ عمى رأس القائمة
الثآليؿ  طريؽ الجنس مف األمراض الميمة األخرل التي تنتقؿ عفك. (سي كبي)الكبدم الكبائي 

 . التناسمية
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أم باستبعاد مرض )لؤلمراض المعدية المنقكلة بالجنس التي يمكف شفاؤىا  معدؿ السنكمعالميان، إف اؿ
 25 مميكنان تحت سف 111 منيا عمى األقؿ ،مميكف حالة 333ىك  (كااللتياب الكبدم الكبائي زاإليد
أك عف طريؽ   غير المشركع غالبان،األمراض المعدية التي تنتقؿ عف طريؽ الجنس  كمف أشير.عامان 
بفيركس  مميكف مصاب 36 ىك مرض اإليدز، حيث يكجد ، غير المعقمةاإلبر استخداـ ، أكالدـ

ـ بمغ عدد 2000  العاـأما بالنسبة لؤلمراض األخرل الشائعة، ففي. المرض عمى قيد الحياة في العالـ
مميكف حالة، كداء  12 كالزىرم  حالة، مميكف89ليكف حالة، كالكبلميدم  ـ62المصابيف بالسيبلف 

 .(2003اإلسبلـ اليكـ، ) مميكف حالة 170 (Trichomonissis)الميبمية المشعرات 
 

 (:Acquired Immune deficiency syndrome )مرض نقص المناعة المكتسب. 1
 

عمى الرغـ مف أف الصكرة غير كاضحة كغير مكتممة حكؿ كيفية عمؿ الفيركس في انييار جياز 
المناعة، فإف الفحكصات الطبية تمٌكف مف معرفة كمية الفيركس بالدـ، كالتي بإمكانيا أف تبيف سرعة 

كما أف مف شأف اكتشاؼ عبلجات جديدة إلى جانب المكجكدة اليـك . ىدـ الفيركس لجياز المناعة
كحديثان كيجد أف قياس . التخفيض مف كمية الفيركس بالدـ، ككذلؾ إبطاء كتيرة كسرعة تطكر المرض

بإمكانو أف يحدد قدرة المناعة النسبية لمجياز " CD4"أك " DC4"+عدد خبليا الدـ البيضاء مف 
 AIDS one-israelpositive )،)( Tomlinson and et al, 1997) ،(1958البار، )المناعي 

site ,2005-A، AIDS one-israelpositive site ,2005-B).) كينتقؿ فيركس اإليدز، الذم ىك
 بشخص مصاب، ككجكد )الطبيعي أك الشاذ)قابؿ لمكقاية، عف طريؽ العدكل باالتصاؿ الجنسي 

 كما تنتقؿ العدكل عف طريؽ نقؿ الدـ أك مشتقاتو. العدكل أمراض جنسية أخرل يضاعؼ احتماالت

كمف الطرؽ الشائعة النتقاؿ . مصاب مف متبرع (كبد، قمب ،كمية)الممكثة بالفيركس أك زراعة األعضاء 
ممكثة، مثؿ أمكاس الحبلقة أك أدكات الكشـ  اإليدز استخداـ إبر أك أدكات حادة أك ثاقبة لمجمد

كقد كجد أيضان أف معظـ األطفاؿ المصابيف قد تمت . خصكصان بيف المدمنيف عمى الحقف المخدرة
البار، )عدكتيـ عف طريؽ األـ أثناء الحمؿ أك أثناء الكالده، كربما عف طريؽ الرضاعة الطبيعية 

1958) ،( one-israelpositive site, 2005-B)،( AIDS one-israelpositive site ,2005-

C):،  (AIDS one-israelpositive site, 2005-D). 
 

، كعدد 2003 مميكنان حتى عاـ 60كتقدر منظمة الصحة العالمية عدد حاممي فيركس اإليدز عالميان بػ 
 5.4 فقط، قدِّر أف 1999كخبلؿ عاـ .  مميكنان 34.3المعايشيف لئليدز كلمعدكل بفيركسو كصؿ إلى 

أم بمعدؿ إصابة جديدة في )مميكف حالة حديثة لئلصابة بفيركس العكز المناعي البشرم قد كقعت 
شخص يكميان تقريبان،  8,500 كأشارت دراسة لمنظمة الصحة العالمية إلى إصابة. ( ثكافو 6أقؿ مف 
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، كتيعىدُّ البمداف الكاقعة جنكب one-israelpositive site, 2005-B )) مف األطفاؿ 1000منيـ 
الصحراء األفريقية مف أكثر البمداف تأثران بكباء اإليدز كالعدكل بفيركسو، إذ تشير التقديرات إلى أف في 

كفي جنكب شرؽ آسيا تزداد معدالت .  مميكف شخص يعايش اإليدز كفيركسو24.5تمؾ البمداف 
 6العدكل بفيركس العكز المناعي البشرم ازديادان سريعان حتى كصؿ عدد الحاالت إلى ما يقارب 

كفي بكركندم ككينيا كتايبلند كفي بمداف أخرل، أصبح المرضى االيجابيكف لفيركس . مبلييف حالة
-one العكز المناعي البشرم يشغمكف نصؼ األًسرَّة في مستشفيات المدف الكبرل في السنكات الحالية

israelpositive site, 2005-B)،( AIDS one-israelpositive site ,2005-C):. 

 حسب اإلحصائيات المتكفرة لدل 2005 مريض لمعاـ 61كيبمغ عدد مرضى اإليدز في فمسطيف 
. 2005 كزارة الصحة الفمسطينية لعاـالجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني ك

 
  :االلتياب الكبدي الوبائي. 2
 

كتكجد . الدـ المصابة بالفيركس ينتقؿ االلتياب الكبدم بشكؿ أساس مف خبلؿ الدـ أك منتجات
كالتي تسبب  (A, B, C, E, D, G) أك (د، ىػ، ك أ، ب، ج،)ستة أنكاع مف عائمة ىذا الفيركس 

التيابان كبديان، كالسبب الرئيس ألغمبية حاالت التياب الكبد الفيركسي، كأىميا االلتياب الكبدم 
. (ج) كااللتياب الكبدم (ب)
 

 مميكف إنساف 1.25يكجد  ، ك بالنياب الكبدمالكاليات المتحدة  إنساف كؿ سنة في300,000يصاب 
  إنساف5900كيمكت تقريبان . لدييـ أعراض مرضية مصاب إصابة مزمنة، كنسبة كبيرة منيـ ال تكجد

 مف تطكر سريع 400ك  مف سرطاف الكبد،1500 مف التميؼ الكبدم، 4000: سنكيان كنتيجة لممرض
يحممكف الفيركس في المممكة  كبالنسبة لمعالـ العربي يكجد أكثر مف مميكف إنساف. اللتياب الكبد

 كيبمغ عدد 2005 لمعاـ (carriers) حالة 1977العربية السعكدية كحدىا اما في فمسطيف فتكجد 
. (أ-2005 اآلف، معرب)، ( 2005كزارة الصحة الفمسطينية،  ) لنفس العاـ40الحاالت 

كيمكف الكقاية مف ىذا المرض بإجراء الفحص الطبي قبؿ الزكاج، كىك عبارة عف فحص مخبرم زىيد 
الثمف، إذ يتـ التعرؼ مف خبللو عمى كجكد ىذا المرض أك عدـ كجكده، كالفحص المعتاد عممو ىك 

Hbs Ag. 
 

ال يتـ نقمو عف طريؽ  (ج)، ففيركس االلتياب الكبدم (أ) كعمى العكس مف فيركس االلتياب الكبدم
أفراد  غير ميٍعدو بصكرة كبيرة بيف (ج)كما أف فيركس االلتياب الكبدم . أك البراز الطعاـ أك الماء
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كقائي ضد االلتياب الكبدم  كلكف لآلف ال يكجد تطعيـ أك عبلج.  (ب-2005عربي اآلف، ) األسرة
 (ج)االلتياب الكبدم الكبائي كيكصؼ  .(Emond et al., 1995)، (ب-2005عربي اآلف،  (،(ج)

.  "الصامت"غالبان بالكباء 
 

مميكف إنساف عمى مستكل العالـ، بضمف  170عمى األقؿ  (ج)يصيب االلتياب الكبدم الكبائي 
فيك يعتبر أكثر مف تيديد لمصحة عامة، إذ بإمكانو  . مبلييف أمريكي4 مبلييف أكركبي ك9ذلؾ 

إنساف  180,000 ففي الكاليات المتحدة األمريكية كحدىا يصاب. العالمي القادـ أف يككف الكباء
ثبلثة  كيتكٌقع ارتفاع ىذا العدد إلى.  إنساف10,000سنكيان، كيقدر عدد الذيف يمكتكف سنكيان بػ 

ف  المرضى  مف% 80أضعاؼ خبلؿ السنكات العشر القادمة، طبقان لمنظمة الصحة العالمية، كا 
بالمائة يصابكف بتميؼ كبدم،  20المصابيف يتطكركف إلى التياب الكبد المزمف، كمنيـ حكالي 

كيعتبر الفشؿ . الكبد خبلؿ السنكات العشر التالية  بالمائة منيـ يصابكف بسرطاف5كمف ثـ فإف 
المتحدة أما  المزمف السبب الرئيسي لزراعة الكبد في الكاليات (ج)االلتياب الكبدم  الكبدم بسبب

كزارة الصحة  ) حالة مف ىذا المرض196في فمسطيف فحسب المعمكمات المتكفرة فانو تكجد 
. (ب-2005عربي اآلف، )، ( 2005الفمسطينية، 

 
 :((herpes simplex genitalis, HSV البسيطاليربس التناسمي . 3
  

بالممارسة ىذا المرض ينتشر ك كيعرؼ أيضان بالحؤل التناسمي، كىك مرض يصيب الجياز التناسمي
عربي )، (2004الحسيني، ) أياـ 5 إلى 4كقد تصؿ فترة الحضانة ليذا المرض ما بيف  ،الجنسية
 كلمتشخيص يجب إجراء الفحص المخبرم عف طريؽ سحب بعض نقاط مف السائؿ .(ج-2005اآلف، 

كما . المكجكد في الحبيبات الحمئية، أك سحب خزعة صغيرة مف مكاف اإلصابة كزرعيا في المختبر
مف الممكف إجراء فحص لخبليا عنؽ الرحـ تحت عدسة المجير، كىذا الفحص ضركرم جدان، كذلؾ 

ألف ىذا المرض يصطحب معو أكرامان سرطانية أحيانان، كما أف الزرع يتـ لمتأكد مف عدـ انتشار 
تكجد .((Emond and et al, 1995 ، (1958البار، )، (2004الحسيني، )اليربس في منطقة الرحـ 

كبيذا، تظير أىمية  ، ( 2005كزارة الصحة الفمسطينية،  ) حالة مرضية في الضفة الغربية لكحدىا45
الفحص الطبي قبؿ الزكاج في التعرؼ عمى ىذا المرض، كذلؾ بإجراء فحص مخبرم رخيص الثمف، 

                                                 

كمية، كبد، )أك عند زراعة األعضاء  (لمدـ المكاد المخثرة)  يتـ عف طريؽ نقؿ الدـ أك أحد منتجاتو :(ج)انتقاؿ العدكل بالتياب الكبد   
أثناء العمميات الجراحية أك العناية باألسناف أك  كمف الطرؽ الشائعة النتقالو استخداـ إبر أك أدكات جراحية ممكثة. متبرع مصاب مف (قمب

أمكاس  ، أك المشاركة في استعماؿ األدكات الحادة مثؿ(إدماف المخدرات عف طريؽ الحقف)الخطأ  اإلصابة باإلبر الممكثة عف طريؽ
. (ب-2005عربي اآلف، ) لعالقات الجنسية خصوصاً المتعددة الشركاءكأيضان خبلؿ ا. الحبلقة أك أدكات الكشـ
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 herpes simplex 1, 2كمف خبللو يتـ التعرؼ عمى كجكد المرض أك عدـ كجكده، كالفحص ىك 

antibodies .
 
 (:( Syphilisالسفمسأو مرض الزىري . 4
 

ىك مرض ميٍعدو خطير كسريع العدكل بيف الرجاؿ كالنساء، يصيب الجياز التناسمي، كتسببو جرثكمة 
 بكتيريا الزىرم في ؿ ينتقؿ مف المرأة الحامؿ إلى الجنيف في الرحـ، كتدخا، كـ"لكلبية الزىرم"تسمى 
 ىذا المرض حتى يصبح مزمنان، حيث يستمر مع ر تنتشر إلى جميع أجزاء الجسـ، كيسيـالدـ، ث

، AIDS one-israelpositive site, 2005-E))المريض سنيف طكيمة إذا لـ تتـ معالجتو 
، كتظير اإلصابة (ت-2005عربي أالف، )، Emond and et al, 1995) )، (2004، مالحسيف)

 ينتشر في جميع أنحاء الجسـ، كنادران ما يككف فحص الدـ في ىذه ك ،(4.3)عمى شكؿ مراحؿ الممحؽ
-AIDS one) (1958البار،  )الحالة سمبيان، كتختفي ىذه األعراض إذا أىمؿ المصاب معالجتيا 

israelpositive site, 2005-E), ،(2004، مالحسيف). 
 

يتـ تشخيص الزىرم مف خبلؿ األعراض السريرية الظاىرة عمى المريض، كالفحص السريرم، كأخذ 
التاريخ المرضي العائمي كتاريخ اإلصابة، حيث يساعد ذلؾ في تحديد المرحمة التي يككف فييا 

كيساعد إجراء الفحكصات باألشعة السينية في تحديد مكاف إصابة العظـ، إضافة إلى . المريض
 ،(2004، مالحسيف)، (1958البار،  )( النسيجيص، الفحعفحص الدـ، النخا)الفحكصات المخبرية 

(AIDS one-israelpositive site, 2005-E) .
 

لمكقاية مف ىذا المرض، يجب إجراء الفحكص الطبية البلزمة قبؿ الزكاج، كاالبتعاد عف الممارسات 
، مالحسيف)الجنسية المشبكىة، كاستعماؿ الحافظ الذكرم لمذيف يستبيحكف العبلقات الجنسية العابرة 

2004) ،( (AIDS one-israelpositive site, 2005-E كيمكف زكاج مريض الزىرم بعد شفائو ،
. مف المرض شفاء تامان 

 
 :(Gonorrhea) السيالن .5
 

ىك أحد األمراض الجنسية المعدية، كيحدث التيابان في " التصفية"إف مرض السيبلف أك ما يسمى 
" الجكنكككؾ"الجياز التناسمي، كيعتبر مف أىـ سباب العقـ بيف الرجاؿ كالنساء، كتسببو جرثكمة 

كىك . التي تتكاجد خاصة في سكائؿ المجارم البكلية كالتناسمية لئلنساف المصاب (المككرات البنية)
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مرض غير كراثي، إال أنو يؤثر عمى الجنيف إذا كانت األـ مصابة، كذلؾ بإصابتو في عينو عند 
 كذلؾ يمكف أف تنتقؿ العدكل لؤلطفاؿ خبلؿ الكالدة، كقد تسبب ، ككالدتو برمد سيبلف قد يؤدم لمعمى 

عربي )بكتيريا السيبلف لمرضع التياب العيكف الذم يؤدم إلى اإلصابة بالعمى إذا لـ يعالج بسرعة 
. (Emond et al., 1995) (2004الحسيني، ) (2004جريدة البياف، )، (ث-2005اآلف، 

ذا لـ يتـ عبلجيا باألدكية كالعقاقير الطبية ، كا  كيشخص ىذا المرض بفحص عينات مف ىذه اإلفرازات 
 عند "فالكب" في انسداد الحبؿ المنكم عند الرجاؿ كقناة ب كيتسب، مرض مزمفإلىالمناسبة يتحكؿ 

جريدة البياف، )، (ث-2005عربي اآلف، )  كينتيي بعقـ كامؿ نتيجة انسداد األنابيب كتمٌيفيا،النساء
. (2004الحسيني، ) (2004

 
: Chlamydiaالكالميديا . 6

 
 كفي الكقت نفسو ،مستديرة الشكؿ،  تسببو بكتيريا صغيرة الحجـ جدان تناسميالكبلميديا عبارة عف مرض 

يقدر ك. كتمييزىا عف غيرىا أمران صعبان جدان ا  مما يجعؿ مراقبتو،ليا نفس خصائص الفيركسات الزىرية
 إحصاءات كذلؾ بناء عمى ،مميكف شخص 500  بػعدد المصابيف بيذا المرض عمى مستكل العالـ

س قائمة أكتكضع عمى ر، األمراض البكتيرية الخطيرةف  ـكتعد الكبلميديا. منظمة الصحة العالمية
كتصيب . كتسبب العديد مف المضاعفات الصحيةكمييما، األمراض التناسمية التي تصيب الجنسيف 

كىذا  .  كىي الكاليات المتحدة األمريكية،كبر البمداف تقدمان أفي  كثر مف أربعة مبلييف شخص سنكيان أ
 كيسبب لدييف العقـ إذا لـ يتـ عبلجو ، كيصيب النساءكالمراىقيف،الشباب  المرض أكثر شيكعان بيف

تحمؿ   كما قد ينتج عنيا أف،كما أف الكبلميديا تصيب الرحـ كتسبب تمؼ قنكات فالكب أيضان ، مبكران 
ساسي عف طريؽ الممارسة أ كتتـ العدكل بشكؿ ،المرأة حمبلن كاذبان في قناة فالكب كليس في الرحـ

 ، (2005 الرياض، ةجريد)، (2003مكقع صحة، )، (ب-2004مكقع لمكبار فقط، ) الجنسية

(Emond et al., 1995). 
 

أكليا جمع عينة مف السائؿ مف المنطقة المصابة ، الكبلميدياف ف مف الفحكصات لمكشؼ عاىناؾ نكع
 أما الطريقة الشائعة ىذه األياـ (.مثؿ قطف تنظيؼ األذف  )باستخداـ قطف  أك (الميبؿ أك القضيب  )

، (ب-2004مكقع لمكبار فقط، )، (استخداـ عينة مف البكؿ لمكشؼ عف كجكد بكتيريا الكبلميديا فيي
المضادات   باإلمكاف عبلج الكبلميديا باستخداـ(2003مكقع صحة، )، (2005 الرياض، ةجريد)

 (.2003مكقع صحة، )، (2005 الرياض، ةجريد) ،(ب-2004مكقع لمكبار فقط، ) الحيكية
كتتـ الكقاية مف ىذا المرض عف طريؽ إجراء الفحص الطبي قبؿ الزكاج، كىك فحص مخبرم قميؿ 

 .الثمف يمٌكف مف الكشؼ عف كجكد ىذا المرض أك عدمو
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 :تصميم الدراسة 1.4

 

االستشارة  المجتمع المحمي الفمسطيني في مدينة راـ اهلل إزاء قانكفتكجيات آراء ك  دراسةتتـ
تـ .  بنكعييا الكمي كالنكعيقكالكصفي االستكشافية المنيجيةباستخداـ  قبؿ الزكاج يفكالفحص الطبي

 (Purposive non-random sample)" العشكائيةغير المقصكدة  العينة"ما يسمى انتياج 
 حكؿ قانكف االستشارة  المجتمع المحمي الفمسطيني كتكجيات آراءمعرفةك كاستكشاؼ ءستقصاال

كدراسة الطرؽ كاألساليب المفضمة لدل المجتمع في تكصيؿ المعمكمات  ، قبؿ الزكاجيفكالفحص الطبي
. التثقيفية، خاصة تمؾ المتعمقة بالفحص الطبي قبؿ الزكاج

 
  :الدراسة رجميو 2.4

 
كألغراض كأىداؼ . عرؼ جميكر الدراسة عمى المدل الكاسع بأنو المجتمع المحمي لمحافظة راـ اهلل

:  البحث تـ تقسيـ جميكر الدراسة إلى
. في محافظة راـ اهلل (صؼ التكجييي)عينة مف أىالي طبلب المدارس الثانكية  .1
. عينة مف مديرم المدارس الثانكية، كعينة مف المدرسييف في المدارس نفسيا .2
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الشخصيات الدينية : ات المختارهـالجماعات المؤثرة في كؿ مف مدينة راـ اهلل كالقرل كالمخي .3
 . الشعبية كالكطنية المكجكدة في المحافظةتكأئمة المساجد، كالمؤسسا

 كىـ سكاف محافظة راـ اهلل (سنة رابعة) الخريجيف مف جامعة بيرزيت بعينة مف الطبل .4

 

 :حجم عينة الدراسة 3.4

 
 استبانة 500بعد أف تـ اختيار الفئة المستيدفة ليذه الدراسة كتصميميا، تـ تحديد عينة الدراسة بػ 

 كاف التكقع لمتجاكب .(حسب تكصية الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني بشأف مثؿ ىذه الدراسات)
.  استبانة600، لذلؾ تمت زيادة عدد االستمارات إلى %75مع االستبانة مف قبؿ العينة المختارة 

. الطريقة التي تـ بيا تكزيع العينة (1.4)كيبيف الشكؿ 
 
 
 
 
 

 :طريقة انتقاء العينة 4.4

 
  كذلؾ لعدـ كجكد، السيؿ تحديد آلية الكصكؿ إلى جميكر الدراسةعند تصميـ الدراسة لـ يكف مف

إطار محدد يمكف الكصكؿ مف خبللو إلى الفئة المستيدفة لمدراسة، كالتي تعكس بطريقة صحيحة آراء 
فقد استيدفت الدراسة عائبلت مف عدة مناطؽ .  المجتمع الفمسطيني في الفحص الطبي قبؿ الزكاج

، كصٌناع قرار مف المستكل الثاني؛ أم أكلئؾ الذيف لدييـ تأثير (قرية ك مدينة كمخيـ)في المحافظة 
مجتمعي كاضح لتطبيؽ أم قرار أك قانكف، خصكصان في مكاضيع متعمقة في األمكر الصحية 

لذلؾ تـ تحديد ىذه الفئة بمديرم المدارس كالمدرسيف كطمبة الجامعات في السنة األخيرة . كاالجتماعية
.   لمدراسة، كالفئات المؤثرة اجتماعيان كأئمة المساجد كمديرم المراكز الشعبية في المناطؽ المختارة

  
، كتـ الحصكؿ عمى قكائـ المدارس ةلمكصكؿ إلى العائبلت، تـ تحديد المدارس الثانكية كإطار الدراس

عدد المدارس الثانكية التي تحتكم عمى الصؼ الثاني )في محافظة راـ اهلل مف كزارة التربية كالتعميـ 
 42كاف معدؿ عدد الطمبة في الصؼ التكجييي في المدارس .  (100في المحافظة  (التكجييي)عشر 

ككفقان لقاعدة االحتمالية .  مدرسة12طالبان، لذلؾ تـ تحديد عدد المدارس التي سيتـ اختيارىا بػ 
 بعد استخداـ العينة الطبقية   Probability proportional to school sizeالمتناسبة
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Stratification، ،مدارس في 8:  مدرسة بيف قرية كمدينة كمخيـ12تـ تقسيـ  حسب مكقع المدرسة 
 أما بالنسبة إلى طمبة الجامعة الكحيدة في محافظة .القرل، كمدرستيف في المدينة، كأيخرييف في المخيـ

راـ اهلل،  فمقد تـ اختيار أحد الشُّعب مف طمبة سنة رابعة في الجامعة عشكائيان، كطمب منيـ المشاركة 
االستمارات عمى الطبلب بعد إنيائيـ بتكزيع خذ إذف أكقد تـ ذلؾ بعد في الدراسة بتعبئة االستبانة،  

 استبانة، كتـ استرجاع 55 مف قبؿ الجامعة، ثـ تكزيع تعييف اسـ قاعة ك كقد تـ اختيار،مشركع التخرج
.  استبانة54
 

كتـ إرساؿ االستمارات مع رسالة دعكة لممشاركة في الدراسة، كالتي تـ فييا شرح أىداؼ الدراسة 
إلى األىالي في جميع المدارس - كذلؾ مف خبلؿ الطبلب- كأىميتيا كتعريؼ بالجية القائمة عمييا

كفي نفس األماكف التي اختيرت . دائرة الصحة المدرسية- المختارة بعد أخذ المكافقة مف التربية كالتعميـ
 الشعبية ت المؤثريف، كالمؤسساصفييا المدارس تـ تكزيع االستمارات عمى أئمة المساجد، كاألشخا

. كالكطنية، كالمديريف كاألساتذة
 

تـ أخذ قائمة بأسماء المؤسسات الشعبية كالكطنية المكجكدة في راـ اهلل مف كزارة الثقافة كطاقـ شؤكف 
المرأة، حيث تـ إرساؿ استبانة إلى مسؤكؿ كؿ مؤسسة كطنية كشعبية، كالتي بمغ عددىا في مدينة راـ 

أما بالنسبة ألئمة الجكامع، فتـ أخذ قائمة بأسماء المساجد المكجكدة في مدينة راـ اهلل .  مؤسسة12اهلل 
. مف دائرة األكقاؼ اإلسبلمية

 
 :أداة جمع المعمومات 5.4

 
(. 1.1ممحؽ )لقد تـ تصميـ استبانة مصممة خصيصان كأداة جمع معمكمات ليذا النكع مف األبحاث 

كعمى الرغـ مف أف استعماؿ االستبانة كتحميميا قد يبدكاف أمريف سيميف كبسيطيف، فإف تصميميا 
، خصكصان عندما يككف (1991سميث، ثركب كلكم، - ايستربام)كتطكيرىا ليسا كذلؾ بالتأكيد 

مكضكع البحث متعمقان بقضايا ذات حساسية ثقافية كحضارية كصحية كاجتماعية، كما ىي الحاؿ في 
 أساسىٍيف؛ يعكس الجزء األكؿ المعمكمات العامة ف تضمنت االستبانة جزئيدكؽ. ىذه الدراسة

الجنس، :  لمدراسة كأقدمكا عمى تعبئة االستبانة، مثؿاعف جميكر الدراسة الذيف استجابك (الديمكغرافية)
أما الجزء الثاني مف .  التخصص، كالمكقع الكظيفيؿ، كالمستكل التعميمي، كمجاف، كالسفكالدم

كالتكجو كاآلراء كالمكاقؼ التي يحمميا جميكر الدراسة إزاء  المعرفة  سؤاالن، لقياس57االستبانة فتضمف 
 كالمادية كاالجتماعية النفسية األعباءك األمراضإزاء  ك، قبؿ الزكاجيفاالستشارة كالفحص الطبيمفيـك 
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االستشارة مدل ارتباط  ك،قانكف في فمسطيف ؾ ىذا المفيكـ عف عدـ تطبيؽالناتجة الصحيةكالمشاكؿ 
 . األقاربزكاج  ب قبؿ الزكاجيفكالفحص الطبي

 
كقد اشتممت االستبانة عمى بعض العبارات التي تدؿ عمى الرأم كفؽ سمـ ليكرت الخماسي، الذم 

 احتماالت تتراكح بيف الرفض كالقبكؿ بشدة، كبالتالي تدؿ عمى قكة القناعة بالعبارة أك 5يحتكم عمى 
 كقد .ضعفيا، بحيث يختار كؿ شخص جكابان كاحدان في المكاف المحدد لذلؾ حسب قناعتو الذاتية

. اشتممت بعض األسئمة عمى اختيار مف متعدد، كأسئمة تحتاج إلى اإلجابة بنعـ أك ال أك ال أعمـ
كاسترشادان بالمبدأ الذم يؤكد ضركرة تفكؽ الفائدة عمى التكمفة الناجمة عف تعبئة االستبانة، خصكصان 
تمؾ المتعمقة بعنصر المبلءمة كالكقت البلـز لتعبئتيا، فقد كاف ىناؾ اىتماـ خاص بأف تطرح األسئمة 

كعبلكة عمى ذلؾ، فقد أرفقت االستبانة برسالة . كالعبارات بشكؿ تبدك فيو بسيطة كمف السيؿ تعبئتيا
.  أكضحت فييا أىداؼ الدراسة كمبرراتيا، كقد بدأت االستبانة بتعميمات حكؿ كيفية تعبئتيا
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  استبانة 600تـ تكزيع  
  

 لقد تـ اختيار المدارس مف القائمة 

 عينة طبقية

االحتمالية المتناسبة 

    المرفقة مف التربية كالتعميـ عشكائيا
Stratification  

Probability proportional to size 

  

  مدارس مف القرية8
 

297 

المدينة  م ؼ مدرسة2 
 

120 

 مدرسة المخيـ 2 
  

128 

صؼ اختير عشكائيا مف طبلب  
جامعة ببر زيت السنة الرابعة 

53 
     

 إماـ
 سجد
 
(8) 

 تسساالمؤ
 الشعبية
 كالكطنية

(8) 

 أىالي
 
 

(225) 

دكر 
 مؤثر
 
(16) 

ير مد
  كمدرس
 
(40 )

 

إماـ 
 مسجد
 
(10) 

ت سساالمؤ
 الشعبية
 كالكطنية

(12) 

م أىاؿ
 
 
(78 )

دكر 
 مؤثر
 
(10) 

ير مد
كمدرس 

 
(10) 

 

إماـ 
 مسجد
 
(2) 

ت سساالمؤ
 الشعبية
 كالكطنية

(10 )

 أىالي

 
 
(90) 

دكر 
 مؤثر
 
(16 )

ير مد
كمدرس 

 
(10) 

  

    =170أك في حالة تغيير جميكر الدراسة  (بدؿ ضائع) االستمارات لممرة الثانية 
عدد االستمارات التي تـ استرجاعيا  

254 

85 %

عدد االستمارات التي تـ استرجاعيا   
79 
65 %

عدد االستمارات التي تـ استرجاعيا   
113 

88% 

 54=4ـ 

98% 

b=5 b=6 b=200 b=10 b=33  b=6 b=10 b=51 b=5 b=7  b=1 b=7 b=84 b=12 b=9 

 
  منيجية كتكزيع عينة الدراسة :1.4شكؿ 
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: تككنت مف  االستبانةأجزاء
 كالعنكاف، الكالدة كمكاف االجتماعية كالحالةاالسـ كالسف كالجنس كالديف : الذاتيةالمعمكمات  -1

.   مستكل التعمـ كمجاؿ التخصص كالمكقع الكظيفي كالمينيكأيضان 
.  منياالكقايةككيفية   عف الزكاجالناتجة ةالكراثي حكؿ األمراض المعرفيةالمعمكمات  -2
 . قبؿ الزكاجيف االستشارة كالفحص الطبيإزاء أىمية كالرأم كالتكجو كالخاصة العامة النظرة -3

 األعباء قبؿ الزكاج في الحد مف يف لدكر قانكف االستشارة كالفحص الطبيالمعرفيةالمعمكمات  -4
.  عف عدـ تطبيقوالناتجة الصحية كالمشاكؿ كالمادية كاالجتماعية النفسية

 . قبؿ الزكاجيفالفحص الطبياالستشارة ك كمدل ارتباطو باألقاربزكاج إزاء الرأم كالتكجو  -5

 كمدل ، قبؿ الزكاج في فمسطيفيف قانكف االستشارة كالفحص الطبيإزاء إقرارالرأم كالتكجو  -6
 . فعاليتوبنصو ك ةقناعاؿ

إمكانية المشاركة في الدفع لمفحص المسف ضمف الفحكص المطمكبة لمفحص الطبي قبؿ  -7
 .الزكاج

الطرؽ كاألساليب المفضمة لدل المجتمع في تكصيؿ المعمكمات التثقيفية، خاصة تمؾ المتعمقة  -8
. بالفحص الطبي قبؿ الزكاج

 20 إلىكقبؿ إقرار استعماؿ االستبانة بشكؿ فعمي، قمنا بإرساؿ عرض الدراسة كاالستبانة 
 Pilot) ( ة مف ذكم الخبرة مف الجنسيف مف الفئات المستيدفة أعبله لتػجربة االستبافان شخص

Testing . كقد تـ األخذ باقتراحاتيـ لتطكير االستبانة كما تبلءـ منيا مع أىداؼ الدراسة كطبيعة
 . جميكرىا، كمف ثـ تـ البدء بالدراسة الكاممة بعد إجراء التعديبلت المناسبة

 
 :آلية جمع المعمومات 6.4

 
بعد اإلقرار النيائي لبلستبانة، أرسمت رسالة إلى كزارة التربية كالتعميـ تتضمف طمب مكافقة الكزارة 
عمى الكصكؿ إلى المدارس المختارة مع شرح أىمية ىذه الدراسة كمبرراتيا، كقد أرفقت مع الرسالة 

كبعد المكافقة عمى إجراء الدراسة مف خبلؿ المدارس التابعة لكزارة التربية كالتعميـ، . نسخة االستبانة
 في دخكؿ المدارس ةتـ إرساؿ كتاب الكزارة إلى مديرية التربية كالتعميـ، كذلؾ لتسييؿ الميـ

رساؿ نسخة المكافقة مع التعميمات إلى جميع مديرم المدارس المختارة . كا 
 عمى المشاركة بالدراسة مع (consent from)رسالة تكضيحية كنمكذج المكافقة  إرساؿ  تـ

 الدراسة كأىمية ،ف عمى البحثك كالقائـالباحثة، فييا الجية ذيكر الدراسة، إلى جميكر االستبانة
، كتـ التكضيح لجميكر الدراسة أف اق كمبرراتةتـ شرح كتكضيح أىداؼ الدراسىا، ك فيكالمشاركة

اشتراكيـ في الدراسة ىك بإرادتيـ المطمقة، كليـ الحؽ باالنسحاب في أية لحظة أثناء تعبئة 
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أما بالنسبة لممديريف كاألساتذة فقد تـ تكزيع االستمارات  ( .2.4ممحؽ )االستبانة إذا أرادكا ذلؾ 
أما . عمى خمس مف المدرسييف في كؿ مدرسة مف المدارس المختارة، إضافة إلى مدير كؿ مدرسة

 ت المؤثريف، المؤسساصأئمة المساجد، األشخا)االستمارات المكجية لمفئات األخرل في الدراسة 
أما . فقد تـ االتصاؿ بكؿ منيـ، كأيرسمت ليـ دعكة لممشاركة مرفقة باالستمارة (الشعبية كالكطنية

طمبة الجامعة، بعد أف تـ اختيار الصؼ مف قبؿ إدارة الجامعة، فتمت تعبئة االستمارة مف قبؿ 
.   الطمبة أنفسيـ في كقت المحاضرة لذلؾ اليكـ

، كتمت متابعة 2005 خبلؿ شيرم أيار كحزيراف مف العاـ تكقد تـ تكزيع كجمع االستبانا
. األعماؿ الميدانية مف قبؿ الباحث القائـ عمى ىذه الدراسة

 
 :إدخال المعمومات 7.4

 
 الرزمة اإلحصائية لمعمـك ، تـ إدخاليا في برنامجتبعد أف تـ جمع البيانات بكاسطة االستبانا

اإلحصائي، حيث تـ تفريغ جميع البيانات عمى شكؿ جدكؿ خصص  ((SPSS االجتماعية
 .الستقباؿ المعمكمات المدخمة

 
 التحميل اإلحصائي 8.4

 
: قسمت البيانات التي جمعت في الدراسة إلى قسمين

 
كالديانة،  كىي تمؾ البيانات التي ال يكجد ليا ترتيب كاضح، مثؿ عامؿ الجنس،: بيانات اسمية

 .، كغيرىاقطاع العمؿكمكاف اإلقامة، ك كالمينة، كالحالة االجتماعية،
كىي تمؾ البيانات التي يكجد ليا ترتيب كاضح، أم يمكف كضعيا في رتب، كلكف : بيانات رتبوية

كفي ىذه الدراسة، تـ بناء األسئمة حكؿ اآلراء . المسافات بيف ىذه الرتب ليست بالضركرة متساكية
 ،(Talbot,1995)  (Likert Scale) كالتكجيات كالناحية المعرفية باستخداـ مقياس ليكرت

(Holm and Jane,1986) .
كتـ إخراج الجداكؿ التكرارية كالنسب لجميع البيانات لمغرض الكصفي لممعمكمات، كمف ثـ 

استكشاؼ ما إذا كانت ىناؾ عبلقات بيف المتغيرات التي تـ ربطيا باستخداـ فحص مربع كام 
(Chi Square). 

                                                 

يعتمد ىذا المقياس عمى تمخيص أك تجميع القياسات التقديرية، كالتي تتككف مف الجمؿ التصريحية التي : (Likert Scale )ليكرتمقياس   
(. Talbot 1995) القياس لمخيارات الجكابية لؤلسئمة منبع كدرجاتتككف 
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 :معيقات منيجية الدراسة 9.4

 
 استبانة لمفئات المستيدفة مع إعطائيـ أسبكعيف السترجاع 600في بداية الدراسة، تـ إرساؿ 

مما اضطررنا إلى إرساؿ استبانات كتـ فىٍقدي بعض االستبانات مف قبؿ أكلياء أمكر الطمبة، . تاالستبانا
، كذلؾ بسبب ( استبانة71)كما لـ يتـ التعاكف مف قبؿ إحدل المدارس . مرة ثانية لبعض المدارس

تغيب الطمبة لمتحضير لبلمتحانات، مما اضطرنا إلى استبداليا بمدرسة أخرل مف المنطقة نفسيا، 
 كبسبب التأخر بالرد مف قبؿ المدرسة، كانتياء دكاـ .خصكصان أف عينة الدراسة ىي عينة مقصكدة

، تـ أخذ قائمة بأسماء الطمبة في المدرسة المستبدلة عناكينيـ، كتـ إرساؿ "التكجييي"الطمبة في صؼ 
االستمارات إلى بيكت الطبلب، كسممت شخصيان إلى أىالي الطمبة، مما أدل إلى إرباؾ كتأخير مجرل 

، (ضائع باإلضافة لممدرسة المستبدلة) استبانة 170 كبيذا تـ إرساؿ .العمؿ الذم كاف مرسكمان لو
.  استبانة770 شخص بالضبط 600كبذلؾ بمغ مجمكع االستبانات المرسمة إلى 

 
كاجيت ىذه الدراسة عدة معيقات، مما أدل إلى إعاقة سرعة العمؿ، خصكصان في مسألة جمب 

االستمارات، فقد كاف مف المتكقع إرجاع االستبانة بعد أسبكعيف مف التكزيع، كالذم حصؿ أف معظـ 
.  جميكر الدراسة أرجع االستمارات بعد شير مف التكزيع

 
.  استمارات مف كؿ مدرسة4معظـ المدارس أرجعت معظـ االستمارات، ككانت نسبة النقص ال تتعدل 

أما بالنسبة لمفئات األخرل فقد كانت نسبة التجاكب تتفاكت، فقد كانت أعمى نسبة نقص لفئة أئمة 
 استمارات، كبالنسبة لممؤسسات الشعبية كالكطنية كانت أعمى نسبة نقص ال 4المساجد ال تتجاكز 

، كقد ت استبانا6 لفئة الدَّكر المؤثر كانت أعمى نسبة نقص ال تتعدل ة، كبالنسبت استبانا7تتجاكز 
 (. 1.4الشكؿ )كانت ىذه الفئة أكثر فئة لـ ترجع االستمارات 

 

بعد التأكد مف أنو مف الصعب أف يتـ استرجاع ما تبقى مف االستمارات تـ التكقؼ عف العمؿ ك
كلمتأكد مف صحة إدخاؿ البيانات فقد . الميداني، كالبدء بتنظيؼ البيانات التي تـ إدخاليا إلى الحاسكب

. تـ إدخاليا مرتيف، ثـ تـ تنظيفيا النيائي
 

 ثبات االستبانة وصدقيا: تجانس األداة 10.4
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كلمتحقؽ مف تجانس األداة ال بد مف حساب . إف تجانس األداة ىك الداللة عمى ثبات األداة الضمني
كركنباخ "  أما بالنسبة لمقيمة المقبكلة لػ .(Cronbach’s coefficient alfa)" كركنباخ ألفا"معامؿ 

 حيف تككف األداة في سمـ جديد، كىك ما ينطبؽ عمى األداة المستعممة في 0.70فقد تـ احتساب " ألفا
، كضعت جميع العبارات السبع  كصدقيا كالتحميؿ العامؿكلمتحقؽ مف ثبات األداة. ىذه الدراسة

كخمسيف في مجمكعات صنفت حسب المحاكر المفاىيمية الستة لمدراسة، كلكؿ محكر مف المحاكر 
" ألفا"ككانت . لقياس ثبات األداة كالتحميؿ العامؿ لقياس صدقيا" كركنباخ ألفا"استعمؿ المقياس 

 :لممجاالت التحميمية الستة كالتالي
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

: لمعوامل الستة تحت الدراسة" كرونباخ ألفا"قيمة  : 1.4جدول 
 

                                                 

عف طريؽ ربط أحد العكامؿ  (Internal consistency)االنسجاـ الداخمي لؤلداة " كركنباخ ألفا"معامؿ  يقيس 
كيحتسب متكسط معامؿ االرتباط لجميع االقتسامات النصفية لبلختبار .  األخرلالمكممةبالعكامؿ المتشابية أك 

(Talbot 1995)، كىك المدل الذم تستطيع األداة عنده تحقيؽ اليدؼ الذم صممت مف أجمو. 
. يشير إلى االستقرار في المقاييس، كىك مطمب رئيسي لتحقيؽ صدؽ األداة 

براز   كىك فف تقميص البيانات، كيفيد في تحديد ما إذا كانت ىناؾ قكاسـ مشتركة بيف المتغيرات تحت الدراسة، كا 
 .العبلقات بينيا بشكؿ مبسط

 .ىك المدل الذم تستطيع األداة عنده تحقيؽ اليدؼ الذم صممت مف أجمو 
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، 0.7" ألفا" أنو بالرغـ مف حداثة األداة المستعممة فقد كانت تجاكزت قيـ ( 1.4)الجدكؿيظير في 
فيما عدا العبارتيف المتيف تعمقتا بأحقية التفريؽ بسبب ظيكر أحد األمراض عند المفحكصيف، كأيضان 

كبالتالي نستطيع القكؿ . في األسئمة المتعمقة بتحمؿ مسؤكلية القرار بعد ظيكر نتائج الفحكص الطبية
إف األداة المستعممة عكست مستكل عاليان مف االرتباط إحصائيان، مما يعني نجاح األداة في تحقيؽ 

 . الغاية المتكقعة منيا، كمصداقية نتائج الدراسة في تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف استعماليا
 

 
 

 

 

 الفا العامل
 0.62 .أحقية التفريؽ قبؿ كبعد الزكاج

 0.76 .رأم المجتمع مف قانكف االستشارة كالفحص الطبي قبؿ الزكاج
 0.67 مسؤكلية القرار بعد إجراء الفحص الطبي

 0.92 باألمراض الفحكصات المتعمقة إلجراءاالستعداد 
 0.89لمعرفة كالدراية بماىية الفحكصات الطبية كاألمراض الكراثية كالمعدية ا

 0.73كسيمة اإلعبلـ المفضمة حتى تسمع عف الفحص الطبي قبؿ الزكاج 
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الفصل الخامس 
 

 النتائج 
 

     المقدمة1.5

     طرق تحميل المعمومات2.5

    البيانات المفقودة 3.5

    عرض نتائج الدراسة 4.5

 نتائج وتحميل نقاش المجموعة البؤرية    5.5
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: المقدمة 1.5
 

سيتـ في ىذا الفصؿ عرض النتائج عمى مرحمتيف، في المرحمة األكلى ستعرض حسب مقياس ليكرت 
ثـ سيتـ عرض . لكؿ سؤاؿ في االستمارة (مكافؽ جدان، مكافؽ، ال رأم لدٌم، معارض، معارض بشدة)

أما في .  ( االجتماعيةة التعميمي، الحاؿلالسكف، المستك)النتائج كعبلقتيا بالعكامؿ الديمكغرافية 
.  المرحمة الثانية فسيتـ عرض نتائج المجمكعة البؤرية لمدراسة

 
 :طرق تحميل المعمومات 2.5

 
كما أشرنا سابقان في طريقة التحميؿ في الفصؿ الرابع، فإف البيانات التي جمعت في الدراسة قسمت إلى 

البيانات الكصفية لمدراسة، : كتنقسـ النتائج إلى عدة مستكيات .بيانات اسمية كأخرل رتبكية: نكعيف
 .كالبيانات المعرفية، كالبيانات التي تكضح اآلراء كالتكجيات حكؿ مكضكع الدراسة

في بداية التحميؿ لؤلسئمة المستخدـ بيا مقياس ليكرت كجدنا أف ال تفاكت في تكزيع النسب بيف مكافؽ 
جدان كمكافؽ، كتكزيع النسب بيف معارض كمعارض بشدة، كلذلؾ تـ دمج نتائج مكافؽ جدان كمكافؽ 

كسيتـ ذكر الفركؽ إف كجدت بعد كؿ جدكؿ، ككذلؾ . بالمكافقة، كمعارض كمعارض بشدة بالمعارضة
%.  10لف يتـ عرض نتائج نسب الذيف ال رأم لدييـ إذا تعدت 

 
 ةمٌي، مرحمة االبتدائية، مرحؿأ) المستكل التعميمي لممجيبيفكعند دراسة العبلقة بيف اآلراء كالتكجيات ك

 في نتائج كجدنا أف التفاكت(  عميا بعد البكالكريكست، دراسام الثانكية، معيد، جامعةاإلعدادية، مرحؿ
 ، الثانكيةةمرحؿك اإلعدادية، ةرحؿكـمرحمة االبتدائية، مستكل تعميمي  كاف ضئيبلن بيف أميٍّ كاإلجابات

 سنة تعميمية 12)كلذلؾ تـ دمج النتائج ليذه المجمكعة بفئة جديدة تحت فئة المرحمة الدراسية األكلى 
 العميا تكأيضان تـ دمج نتائج المجيبيف مف خريجي المعيد، كالمرحمة الجامعية األكلى كالدراسا، (فأقؿ

قد يككف ليا  الجامعة ةطمبكالعتقادنا أف إجابات .  سنة دراسية12بعد البكالكريكس في فئة أكثر مف 
مرة مع دمج ىذه ) سنة تعميمية، تـ إجراء التحميؿ مرتيف 12تأثير عمى نتائج إجابات أكثر مف 

فمذلؾ تـ ، تأثير عمى النتائج ليذه الفئة، كلكف لـ يبلحظ كجكد (المجمكعة في التحميؿ كمرة بعدـ دمجيا
 عند تحميؿ البيانات األكلى  كلمسبب نفسو الكارد سابقان كبالمثؿ.  سنة فأكثر12دمجيا مع فئة الدارسيف 

 بالحالة الزكاجية لممجيبيف، فقد تـ دمج الخيارات أعزب، كخاطكالتكجيات ك العبلقة بيف اآلراءلمعرفة 
عمى الخبرة في الزكاج كعدميا  تأثير (سبؽ لو الزكاج)ؿ، كأـرؽ، مطؿجكمتزك (لـ يسبؽ ليـ الزكاج)

 .اآلراء كالتكجيات
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 :البيانات المفقودة 3.5

 
عمى حدة، ككجدنا أف نسبة البيانات  لكؿ عامؿ مف عكامؿ الدراسة  تـ حساب البيانات المفقكدة

كقد . في األسئمة المتعمقة بالمعرفة كالدراية باألمراض الكراثية كالمعدية% 2.0المفقكدة لـ تتجاكز 
كبمغت . عند السؤاؿ عف االستعداد إلجراء الفحكصات الطبية لتمؾ األمراض% 4.0ارتفعت إلى 

 في باقي األسئمة فمـ اعند السؤاؿ عف أم كسيمة إعبلـ تفضؿ السماع عف الفحص الطبي، أـ% 20
لذلؾ فإف النسب في التحميؿ لـ تأخذ في عيف االعتبار البيانات %. 1تتجاكز البيانات المفقكدة نسبة 

نما (. Valid percent)النسب الفعالة  المفقكدة كا 
 

 :عرض نتائج الدراسة 4.5

 
الجنس، الحالة االجتماعية، : (البيانات الديموغرافية العامة)المجال الوصفي لعينة الدراسة : أوالً 

.  التعميمي والدينىمكان اإلقامة، المستو
 

، كقد (1.5الشكؿ )% 46.1كاإلناث  %53.9  استبانة معادة، كانت نسبة الذككر500مف أصؿ 
مف أفراد العينة متزكجيف، فيما % 57.8ككاف ، (2.5الشكؿ)مف أفراد العينة  (%94)شكؿ المسممكف 

أما فيما يتعمؽ . (3.5الشكؿ )أرمؿ % 1.2خاطب ك% 4.3أعزب، ك% 35.9مطمقكف ، ك% 0.8
في القرية، % 45.4في المدينة، كيسكنكف   مف عينة الدراسة%31.4 كجدنا أفبمكاف اإلقامة، ؼ

مف العينة % 4.9كجدنا أف كفيما يتعمؽ بالمستكل التعميمي فقد . (4.5الشكؿ)في المخيـ % 23.1ك
 مرحمة %23.2مرحمة إعدادية، ك% 4.1، ك(مرحمة االبتدائية) سنكات دراسية 6حصمكا عمى أقؿ مف 

الشكؿ )يف أيميكانكا %  0.8ك دراسات عميا،   %10.2جامعي، % 38.7معيد، ك% 18.0كثانكية، 
5.5 .)
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أنثى

46%

ذكر

54%

أنثى

ذكر

 

  توزيع المجيبين حسب الجنس :1.5شكل 
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توزيع المجيبين حسب الدين  : 2.5شكل 

 
 



   

 75 

35.9

4.3

57.8

1.2 0.8

0

10

20

30

40

50

60

70

أعزب خاطب متزوج أرمل   مطلق
 توزيع المجيبين حسب الحالة الزواجية : 3.5شكل 
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 توزيع المجيبين حسب مكان اإلقامة : 4.5شكل 
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 توزيع المجيبين حسب المستوى التعميمي : 5.5شكل 

 
المجال التحميمي لعينة الدراسة بربطيا بمكان السكن والمستوى التعميمي والحالة االجتماعية : ثانياً 

. المعرفة والدراية والمواقف: لممجيبين
 

: إف مكضكع االستشارة كالفحص الطبييف قبؿ الزكاج ينقسـ إلى آالتي
. المعتقدات كالناحية المعرفية بالمكضكع- 1 
. المكاقؼ أك اآلراء كالتكجيات إزاء المكضكع- 2  

:  كلذلؾ، تـ تقسيـ العبارات المكجكدة في االستبانة إلى المجمكعات التالية
. لمعرفة كالدراية بماىية الفحكصات الطبية كاألمراض الكراثية كالمعديةا: المجاؿ التحميمي األكؿ - أ

 . قبؿ الزكاج أك بعدهالتفريؽالمعرفة، كالتكجو مف حؽ : المجاؿ التحميمي الثاني - ب

 حد مفاالستشارة كالفحص الطبييف قبؿ الزكاج لؿرأم المجتمع بقانكف :  المجاؿ التحميمي الثالث - ت
 .كالجنسية المنقكلة انتشار األمراض الكراثية

 .مسؤكلية القرار بعد إجراء الفحص الطبي: المجاؿ التحميمي الرابع - ث

 .باألمراض الفحكصات المتعمقة إلجراء االستعداد :المجاؿ التحميمي الخامس - ج

 .كسيمة اإلعبلـ المفضمة حتى تسمع عف الفحص الطبي قبؿ الزكاج:  المجاؿ التحميمي السادس - ح

 
 
. لمعرفة والدراية بماىية الفحوصات الطبية واألمراض الوراثية والمعديةا: لمجال التحميمي األولا
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 كالجنسية المعدية ةالعبارات المرتبطة بالمعرفة كالدراية بماىية األمراض الكراثي:  1.5جدكؿ 

. %كالفحكصات الطبية قبؿ الزكاج
ال نعم  أو الفحوصات الطبية ةاألمراض الوراثي

 16.6 83.6  (الثبلسيميا)فقر دـ البحر المتكسط 
 33.4 66.7 (الطرش) الخمقػػي الصػػـ

 44.7 55.5كالغدة الدرقية  (الكمكيةفكؽ )أمراض الغدد الصماء خاصة أمراض الغدة الكظرية 
 50.7 49.2 ألمنجميفقر الدـ 

 53.6 46.4 ضمكر العضبلت
 61.1 38.8 م الك راث الرئكمالتميؼ

 62.8 37.6 ضمكر المخ كالمخيخ
 66.3 33.2 (أنيميا التفكؿ)التفكؿ اختبار أنزيـ

 71.7 28.3  (8،9 نشاط عامؿ التخثر  )اختبار الييمكفيميا
ال نعم  األمراض المعدية

 9.8 90.0اإليدز 
 26.6 73.4الزىرم 
 29.1 70.9السيبلف 

 31.7 68.3 ( ج،ب)التياب الكبد الكبائي 
 72.7 27.5 اليربس

 80.8 19.1الكبلميديا 
 
 العبارات المرتبطة بالمعرفة كالدراية بماىية الفحكصات الطبية كاألمراض (1.5) الجدكؿ ظير فيم

الكراثية كالجنسية المعدية لدل األفراد الذيف أقدمكا عمى تعبئة االستمارة، حيث أظيرت النتائج أف 
، كأقؿ معرفة (الطرش)جميكر الدراسة لدييـ معرفة كدراية كاضحة بأمراض الثبلسيميا، كالصـ الخمقي 

.  كدراية بالييمكفيميا كأنزيـ التفكؿ كضمكر العضبلت
أما بالنسبة لؤلمراض الجنسية المعدية، فأظيرت النتائج أف عينة الدراسة لدييا معرفة كدراية كاضحتاف 

. بمرض اإليدز كالزىرم، كأف المعرفة األقؿ ىي بأمراض الكبلميديا كاليربس
 
 
 

مستكل مكافقة المجيبيف عف العبارات المرتبطة بالمعرفة كالدراية بماىية الفحكصات :  2.5 جدكؿ
%.  كالمعدية مكزعة حسب منطقة السكف لعينة الدراسةةالطبية كاألمراض الكراثي
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العبارات 
                               مكان السكن

 مدينة
155n= 

 قرية
224n= 

 مخيم
114n= 

Total 

n=493 

p-value 

 

       أو الفحوصات الطبيةةاألمراض الوراثي
 0.12 83.6 83.2 80.5 88.3  (الثبلسيميا)فقر دـ البحر المتكسط 

 0.47 66.7 63.2 66.2 70.1 (الطرش) الخمقػػي الصػػـ
أمراض الغدد الصماء خاصة أمراض الغدة 

كالغدة الدرقية  (الكمكيةفكؽ )الكظرية 
57.5 54.8 54.0 55.5 0.82 

 0.04 49.2 44.2 55.5 43.8 ألمنجميفقر الدـ 
 0.12 46.4 45.2 42.2 52.9 ضمكر العضبلت

 0.50 38.8 43.0 38.7 35.9 م الك راث الرئكمالتميؼ
 0.72 37.6 36.3 39.5 35.8 ضمكر المخ كالمخيخ

 0.11 33.2 28.3 31.3 39.5 (أنيميا التفكؿ)التفكؿ اختبار أنزيـ
 0.18 28.3 21.4 30.6 30.1  (8،9 نشاط عامؿ التخثر  )اختبار الييمكفيميا
      األمراض المعدية

 0.00 90.0 92.1 85.6 94.8اإليدز 
 0.05 73.4 68.8 70.8 80.5الزىرم 
 0.00 70.9 73.5 63.6 79.2السيبلف 

 0.05 68.3 71.9 62.7 73.5 ( ج،ب)التياب الكبد الكبائي 
 0.07 27.5 20.4 27.3 33.1 اليربس

 0.71 19.1 21.2 19.2 17.2الكبلميديا 
 

 العبارات المرتبطة بالمعرفة كالدراية بماىية الفحكصات الطبية كاألمراض (2.5)يتضمف الجدكؿ 
الكراثية لدل األفراد الذيف أقدمكا عمى تعبئة االستمارة مكزعة حسب منطقة السكف، حيث أظيرت 

النتائج أف جميكر الدراسة لدييـ معرفة كدراية كاضحتاف بأمراض الثبلسيميا ثـ الطرش، كأقؿ معرفة 
كحسب الجدكؿ لـ تبلحظ فركؽ كاضحة بيف . كدراية بالييمكفيميا كضمكر العضبلت كأنيميا التفكؿ

 حيث كانت المعرفة بماىيتو المنجمي،فقر الدـ سكاف المدف كالقرل كالمخيمات، ما عدا المعرفة بمرض 
أعمى في القرية كيعزل ذلؾ إلى انو تكجد العديد مف المؤسسات الحككمية كالغير حككمية تعمؿ عمى 

نشر المعمكمات الطبية كخصكصا المتعمقة بأمراض الدـ حيث أف أكثر الفئات المستيدفة ىي 
كتعمؿ ىذه المؤسسات بأسمكب التعزيز الصحي أم بيدؼ تمكيف األشخاص مف السيطرة عمى .القرل

.  صحتيـ كالرقي بيا
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أما بالنسبة لؤلمراض المعدية، فقد أظيرت النتائج أف عينة الدراسة لدييا معرفة كاضحة بمرض اإليدز 
كقد تفاكتت ىذه النسب بيف سكاف القرل . كالزىرم كالسيبلف، كأقؿ معرفة بأمراض الكبلميديا كاليربس

كالمدف كالمخيمات، حيث أظيرت النتائج أف سكاف المدف أكثر دراية كمعرفة باألمراض الجنسية 
المعدية مما يعزل ذلؾ باف مجاالت المعرفة عف طبيعة ىذه األمراض أسيؿ في المدينة كما أف الثقافة 

 يجب أف يتـ تحفيز ؾفي المدينة تتقبؿ الحديث بيذه األمراض الجنسية أكثر مف القرية كالمخيـ، لذؿ
. ىذا المكضكع في المخيـ كالقرية كذلؾ عف طريؽ التعزيز الصحي
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مستكل مكافقة المجيبيف عف العبارات المرتبطة بالمعرفة كالدراية بماىية الفحكصات الطبية : 3.5 جدكؿ
 كالمعدية الجنسية، كمكزعة حسب المستكل التعميمي كالحالة االجتماعية لعينة ةكاألمراض الكراثي

%. الدراسة
 العبارات

العامل 
 الحالة الزواجية المستوى التعميمي

  سنة12 < 

161N= 

  سنة12 >

327N= 

p-value 

 
لم يسبق لو 

الزواج 
N=198 

سبق لو 
 الزواج

N=295 

p-value 

 

 أو الفحوصات الطبية ةاألمراض الوراثي
 0.99 83.6 83.6 0.00 88.6 74.5  (الثبلسيميا)فقر دـ البحر المتكسط 

 0.12 69.4 62.8 0.00 73.8 51.9 (الطرش) الخمقػػي الصػػـ
أمراض الغدد الصماء خاصة أمراض 

كالغدة  (الكمكيةفكؽ )الغدة الكظرية 
الدرقية 

43.9 61.6 0.00 54.6 56.1 0.75 

 0.13 46.4 53.3 0.49 50.3 46.5 ألمنجميفقر الدـ 
 0.35 48.1 43.8 0.00 54.3 31.0 ضمكر العضبلت

 0.85 39.2 38.3 0.01 42.9 30.8 م الك راث الرئكمالتميؼ
 0.02 41.5 31.6 0.00 43.4 26.3 ضمكر المخ كالمخيخ

 0.00 38.3 25.5 0.00 38.9 21.3 (أنيميا التفكؿ)التفكؿ اختبار أنزيـ
 نشاط عامؿ  )اختبار الييمكفيميا

  (8،9التخثر 
24.4 29.9 0.20 31.6 26.0 0.18 

       األمراض المعدية
 0.83 89.8 90.4 0.00 94.5 81.8اإليدز 
 0.04 76.7 68.4 0.00 81.7 56.7الزىرم 
 0.00 77.3 61.1 0.00 78.2 56.3السيبلف 

 0.67 67.6 69.4 0.00 75.2 55.1 ( ج،ب)التياب الكبد الكبائي 
 0.00 32.3 20.2 0.07 30.1 22.3 اليربس

 0.10 21.5 15.4 0.13 20.9 15.1الكبلميديا 
 
 

 عمى الناحية المعرفية لممجيبيف (3.5)عند تحميؿ النتائج لتحديد تأثير المستكل التعميمي جدكؿ 
بأمراض الكراثية كالمعدية، أظيرت النتائج أف جميكر الدراسة لدييـ معرفة كدراية كاضحتاف بأمراض 

كحسب . الثبلسيميا ثـ الطرش، كأقؿ معرفة كدراية بالييمكفيميا كأنيميا التفكؿ كضمكر العضبلت
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تـ مبلحظة الفركؽ بالمعرفة كالدراية، كبشكؿ كاضح في األمراض الكراثية ما بيف مف  (3.5)الجدكؿ 
 سنة دراسية مقارنة باألقؿ تعميمان حيث إف المعرفة كالدراية كانت 12لدييـ سنكات دراسية أكثر مف 

 دأما بالنسبة لؤلمراض المعدية الجنسية، فؽ. أكثر لدل األشخاص ذكم السنكات الدراسية األكثر
أظيرت النتائج أف عينة الدراسة لدييـ معرفة كاضحة بمرض اإليدز كالزىرم كالسيبلف ك أقؿ األمراض 

، ككاف التفاكت كاضحان أيضان بيف سالجنسية المعدية يعرفيا جميكر الدراسة ىي الكبلميديا كاليرب
 12المستكييف التعميمييف حيث كانت المعرفة كالدراية أكثر لدل مف ىـ ذكم سنكات دراسية أكثر مف 

 سنو دراسية يحتاجكف 12كاف دؿ ذلؾ عمى شئ فانو يدؿ عمى أف المستكل التعميمي األقؿ مف .سنة
. إلى التثقيؼ بأىمية األمراض المعدية في فمسطيف كذلؾ عف طريؽ التعزيز الصحي

 
أما بالنسبة لتأثير الحالة الزكاجية لؤلفراد عمى الناحية المعرفية، لـ يسبؽ ليـ الزكاج مقارنة بمف سبؽ 

ليـ الزكاج، فأظيرت النتائج أف ىذه النسب لـ تختمؼ بشكؿ كاضح ما بيف رأل مف لـ يسبؽ لو الزكاج 
كمف سبؽ لو الزكاج، إال في أنيميا التفكؿ كضمكر المخ كالمخيخ، فقد كانت المعرفة لدل مف سبؽ لو 

أما بالنسبة لؤلمراض الجنسية المعدية فقد كانت المعرفة أقؿ عند . الزكاج أعمى ممف لـ سبؽ لو الزكاج
األفراد الذيف لـ يسبؽ لو الزكاج، كأف أكثر األمراض الجنسية المعدية معرفة لدل مف سبؽ لو الزكاج 

. اإليدز كالزىرم كاليربس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  قبل الزواج أو بعدهالتفريقالمعرفة والتوجو إزاء حق : المجال التحميمي الثاني
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%. العبارات المرتبطة بالمعرفة إزاء حؽ التفريؽ قبؿ الزكاج أك بعده:  4.5 جدكؿ

موافق  العبارات
جدا 

ال رأي موافق 
لي 

معارض معارض 
بشدة 

 إصابةحؽ عدـ تزكيج شخصيف لحمؿ أك م
.        كبلىما قبؿ الزكاج بمرض كراثي

44.4 33.1 9.7 9.3 3.6 

إصابة حؽ عدـ تزكيج شخصيف لحمؿ أك م
ال  معد خطر قبؿ الزكاج بمرض أحدىما

كاإليدز  يمكف معالجتو

69.6 15.9 5.0 2.8 6.6 

إصابة حؽ عدـ تزكيج شخصيف لحمؿ أك م
يمكف  معد خطر قبؿ الزكاج بمرض أحدىما
.         أك الزىرم  السؿؾ معالجتو

29.9 32.3 15.1 17.7 5.0 

يحؽ التفريؽ بيف الزكجيف إذا أكتشؼ عند 
     .أحدىـ عيب خمقي بعد الزكاج

16.3 32.9 42.1 8.1 0.6 

 
العبارات المرتبطة بالمعرفة كالتكجو إزاء حؽ التفريؽ قبؿ الزكاج أك بعده، فيما إذا  (4.5)يبيف الجدكؿ 

تبيف عند أحد أك كبل المقدميف عمى الزكاج مرض كراثي أك جنسي معدو كحتى العيب الخمقي، تبيف 
النتائج أنو تكجد مكافقة بإصرار إزاء أحقية التفريؽ، خصكصان إذا كاف أحد المقدميف عمى الزكاج 

كيدؿ ذلؾ عمى أف جميكر الدراسة مصمـ عمى التفريؽ كذلؾ الف جميكر .مصابان بمرض اإليدز
الدراسة عمى عمـ كاضح بخطكرة ىذه األمراض أم أف قناعة الجميكر بخطكرة المرض أدت إلى اتخاذ 

 لذؾ يجب رفع المعرفة باألمراض لدل جيكر الدراسة مما ينتج سمكؾ كمعتقدات .سمكؾ صحي سميـ
. صحية سميمة
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مستكل مكافقة المجيبيف عف العبارات المرتبطة بأحقية التفريؽ قبؿ أك بعد الزكاج، كمكزعة : 5.5 جدكؿ
%. حسب منطقة السكف لعينة الدراسة

 مدينة العبارات
155n= 

 قرية
224n= 

 مخيم
114n= 

Total 

n=493 

p 
value 

 

 كبلىما قبؿ إصابةحؽ عدـ تزكيج شخصيف لحمؿ أك م
.        بمرض كراثيالزكاج 

76.6 73.5 85.8 77.3 0.13 

 قبؿ إصابة أحدىماحؽ عدـ تزكيج شخصيف لحمؿ أك م
كاإليدز  ال يمكف معالجتو معد خطربمرض الزكاج 

91.6 80.3 88.5 85.7 0.02 

 قبؿ إصابة أحدىماحؽ عدـ تزكيج شخصيف لحمؿ أك م
 أك السؿؾ يمكف معالجتو معد خطرالزكاج بمرض 

.        الزىرم

65.2 63.4 58.0 62.7 0.64 

يحؽ التفريؽ بيف الزكجيف إذا أكتشؼ عند أحدىـ عيب 
     .خمقي بعد الزكاج

43.1 52.0 52.2 49.3 0.14 

 
 إذا كاف الشخص حامبلن لؤلمراض الكراثية، أك المعدية،  بمكضكع التفريؽ الخاص(5.5)جدكؿ يبيف اؿ

 فيما يتعمؽ بحؽ عدـ التزكيج إذا كاف أحد الطرفيف كحتى العيب الخمقي، أنو لـ تتفاكت نسب المكافقة
، ككانت (%86المكافقة )% 16، كمكافؽ %70 (بإصرار)مصابان باإليدز، فكانت نسبة مكافؽ جدان 

بخصكص أحقية التفريؽ لئلصابة % 49أعمى ىذه النسب في المدف، كلكف انخفضت النسبة إلى 
مف % 60كمع ذلؾ، فمقد ارتأل أكثر مف . ال رأم لدييـ% 42بعيب خمقي بعد الزكاج، مع العمـ أف 

العينة أف القرار بالزكاج يجب أف ال يترؾ بيد األفراد ميما كانت نتائج الفحكص الطبية، كقد أكدت ىذه 
ضركرة إجراء كتطبيؽ الفحص الطبي بغض النظر  (مف العينة% 90أكثر مف )النتيجة بتأكيد الجميع 

لـ يحبذكا اإلجبار عمى إجراء % 65عف التبعات المادية أك االجتماعية أك النفسية، مع العمـ أف 
الفحص الكراثي قبؿ كجكد برنامج تكعكم لذلؾ، كالذم قد ييعزل لعدـ قناعتيـ الكافية بأف الفحص 

كيبيف الجدكؿ عدـ . (مف العينة% 50)الكراثي قد يساىـ في التقميؿ مف انتشار األمراض الكراثية 
. كجكد تفاكت كاضح بيف سكاف المدف كالقرل كالمخيمات في التجاكب مع القانكف أك آلية التطبيؽ

 
 
 
 

مستكل مكافقة المجيبيف عف العبارات المرتبطة بأحقية التفريؽ قبؿ الزكاج أك بعده، : 6.5  جدكؿ
%.  مكزعة حسب المستكل التعميمي كالحالة االجتماعية لعينة الدراسة
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الزواجية الحالة  المستوى التعميميالعبارات 
  سنة12 < 

161N= 

  سنة12 >

327N= 

p-

value 

 

لـ يسبؽ لو 
الزكاج 
N=198 

سبؽ لو 
 الزكاج

N=295 

p-

value 

 

حؽ عدـ تزكيج شخصيف لحمؿ م
 كبلىما قبؿ الزكاج إصابةأك 

.        بمرض كراثي

71.3 80.6 0.06 73.0 80.3 0.08 

حؽ عدـ تزكيج شخصيف لحمؿ م
 قبؿ الزكاج إصابة أحدىماأك 

ال يمكف  معد خطربمرض 
كاإليدز  معالجتو

78.3 89.2 0.00 85.1 86.1 0.75 

حؽ عدـ تزكيج شخصيف لحمؿ م
 قبؿ الزكاج إصابة أحدىماأك 

 يمكف معالجتو معد خطربمرض 
.         أك الزىرم  السؿؾ

55.6 66.6 0.01 52.3 69.7 0.00 

يحؽ التفريؽ بيف الزكجيف إذا 
أكتشؼ عند أحدىـ عيب خمقي 

     .بعد الزكاج

51.3 48.1 0.39 53.1 46.8 0.00 

 

مستكل مكافقة المجيبيف عف العبارات المرتبطة بأحقية التفريؽ قبؿ الزكاج أك  (6.5 )يبيف الجدكؿ
بعده،  كحسب المستكل التعميمي كالحالة الزكاجية لعينة الدراسة، أظيرت النتائج أف اختبلؼ المستكل 

التعميمي يؤثر عمى مدل اإلصرار عمى التفريؽ، خصكصان إذا كاف المرض خطران كال عبلج لو 
كاإليدز، كما أف النتائج أكدت أف األشخاص الذيف سبؽ ليـ الزكاج عمى دراية أعمؽ مف مف لـ يسبؽ 
لو الزكاج بحيث إف إصرار مف سبؽ ليـ الزكاج عمى أحقية التفريؽ، خصكصان في األمراض الخطرة 

. ، يدؿ عمى الخبرة مف خبلؿ الزكاج بخطكرة ىذه األمراضزكاإليد
 
 
 
 
 
 

 حد مناالستشارة والفحص الطبيين قبل الزواج لل رأي المجتمع في قانون :المجال التحميمي الثالث
 والجنسية المنقولة انتشار األمراض الوراثية
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العبارات المرتبطة برأم المجتمع في قانكف االستشارة كالفحص الطبييف قبؿ الزكاج لمحد  :7.5جدكؿ 
 %:مف األمراض الكراثية كالجنسية المعدية

 العبارات
 

معارض معارض ال رأي لي موافق موافق جدا 
بشدة 

 1.2 1.8 2.6 26.6 67.7  عمى قانكف الفحص الطبي قبؿ عقد الزكاجالمكافقة 
 0.8 1.2 5.3 29.5 63.1   البنؾ لفحص الطبيا إجراءمكافؽ عمى اشتراط 
 0.6 1.2 5.9 30.1 62.1   البنتؾ لفحص الطبيا إجراءمكافؽ عمى اشتراط 

بعض ب يرتبطالكراثيو  األمراضحدكث أك ظيكر  اف
    في فمسطيف بيف بعض العائبلتك الجغرافيةالمناطؽ 

5.2 36.9 30.8 21.6 5.4 

التدخؿ القانكني في بعض العائبلت التي يكجد يجب 
 في حالة عقد القراف لزكاج كراثية ألمراضبيا تاريخ 
األقارب 

35.3 42.9 16.5 4.8 0.4 

أف االستشارة كالفحص الطبي قبؿ الزكاج يساعداف في 
 كالجنسية المعدية في ةتقميؿ انتشار األمراض الكراثي

فمسطيف 

70.9 23.9 3.4 0.8 1.0 

 القياـ باالستشارة قيجب عمى كؿ خاطب ك مخطكبت
 .طبي قبؿ الزكاجاؿكالفحص 

69.9 26.7 0.8 1.2 1.4 

يجب عمى كؿ خاطب ك مخطكبتو القياـ باالستشارة 
كالفحص طبي قبؿ الزكاج بغض النظر عف تبعاتو 

 .المادية

53.5 40.0 2.0 3.2 1.2 

يجب عمى كؿ خاطب ك مخطكبتو القياـ باالستشارة 
طبي قبؿ الزكاج بغض النظر عف تأثيراتو  اؿكالفحص

 . كالنفسيةاالجتماعية

48.4 43.0 4.8 3.0 0.8 

األمراض الكراثيو أك لمتقميؿ كالكقاية مف انتشار 
نشر الكعي عف الجنسية ألمعديو يجب األمراض 

الستشارة ك الفحص الطبي قبؿ الزكاج ا

62.7 30.7 2.8 1.8 2.0 

اف سبلمة التحاليؿ تعني أف الشخص خالي تماما مف 
 ة الكراثياألمراض

14.3 36.4 22.5 23.7 3.1 

، حيث  الفحص الطبي قبؿ عقد الزكاجتـ السؤاؿ عف قناعة عينة الدراسة بقانكف (7.5)في الجدكؿ
عمى الصيغة المطركحة، كلـ  (مكافقكف جدان % 68)مف العينة مكافقكف % 95أظيرت النتائج أف 

كقد أكد معظـ . يبلحظ أم اختبلؼ في مكافقة الكالديف سكاء لمفتاة أك لمشاب الراغبيف في الزكاج
جميكر الدراسة أىمية إجراء الفحص الطبي قبؿ الزكاج بغض النظر عمى التبعات االجتماعية أك 

. المادية أك حتى النفسية
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أف جميكر الدراسة عمى قناعة تامة كمكافقة عمى نص القانكف  (8.5)تبيف النتائج في الجدكؿ 

 تبلحظ أم اختبلفات في مكافقة الكالديف عمى إجراء الفحص الطبي قبؿ الزكاج، سكاء ـالمطركح، كؿ
ف جميكر . لمفتاة أك لمشاب الراغبيف في الزكاج، كانو ال اختبلؼ في ذلؾ حسب منطقة السكف كا 

الدراسة بمختمؼ أماكف السكف كافؽ كبنسبة عالية عمى ضركرة إجراء الفحص الطبي قبؿ الزكاج 
. لمخاطبيف كمييما، بغض النظر عف التبعات االجتماعية كالنفسية
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 حد مفلؿقانكف باؿعف العبارات المرتبطة  (مكافؽ جدان كمكافؽ)مستكل مكافقة المجيبيف : 8.5جدكؿ 
%.  كالجنسية المنقكلة، مكزعة حسب منطقة السكف لعينة الدراسةانتشار األمراض الكراثية

 العبارات
 

 مدينة
155n= 

 قرية
224n= 

 مخيم
114n= 

Total 

n=493 

p-value 

 0.12 94.5 99.1 93.3 92.9  عمى قانكف الفحص الطبي قبؿ عقد الزكاجالمكافقة 
 0.06 92.7 92.0 91.9 94.6   البنؾ لفحص الطبيا إجراءمكافؽ عمى اشتراط 
 0.44 92.1 92.9 91.0 93.2   البنتؾ لفحص الطبيا إجراءمكافؽ عمى اشتراط 

بعض ب يرتبطالكراثيو  األمراضحدكث أك ظيكر  إف
    في فمسطيف بيف بعض العائبلتك الجغرافيةالمناطؽ 

45.2 41.5 37.8 41.8 0.64 

التدخؿ القانكني في بعض العائبلت التي يكجد يجب 
 في حالة عقد القراف لزكاج كراثية ألمراضبيا تاريخ 
األقارب 

75.3 78.1 81.3 78.0 0.47 

أف االستشارة كالفحص الطبي قبؿ الزكاج يساعداف في 
 كالجنسية المعدية في ةتقميؿ انتشار األمراض الكراثي

فمسطيف 

96.8 92.4 97.3 94.9 0.20 

 القياـ باالستشارة قيجب عمى كؿ خاطب ك مخطكبت
 .طبي قبؿ الزكاجاؿكالفحص 

96.8 96.0 98.2 96.7 0.72 

يجب عمى كؿ خاطب ك مخطكبتو القياـ باالستشارة 
كالفحص طبي قبؿ الزكاج بغض النظر عف تبعاتو 

 .المادية

94.2 92.4 95.5 93.6 0.44 

يجب عمى كؿ خاطب ك مخطكبتو القياـ باالستشارة 
طبي قبؿ الزكاج بغض النظر عف تأثيراتو  اؿكالفحص

 . كالنفسيةاالجتماعية

92.9 91.0 90.3 91.4 0.64 

 أك الكراثيةاألمراض لمتقميؿ كالكقاية مف انتشار 
نشر الكعي عف الجنسية ألمعديو يجب األمراض 

الستشارة ك الفحص الطبي قبؿ الزكاج ا

     

إف سبلمة التحاليؿ تعني أف الشخص خالي تماما مف 
 ة الكراثياألمراض

43.5 55.3 51.3 50.6 0.13 
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قانكف مكزعة حسب اؿعف العبارات المرتبطة ب (مكافؽ جدان كمكافؽ)مستكل مكافقة المجيبيف  : 9.5 جدكؿ
%. المستكل التعميمي كالحالة االجتماعية لعينة الدراسة

الزواجية الحالة  المستوى التعميميالعبارات 
  سنة12 <

161N= 

< 12 
 سنة

327N= 

P 
value 

 

لم يسبق لو 
الزواج 

N=198 

سبق لو 
 الزواج

N=295 

P 
value 

 

عمى قانكف الفحص الطبي قبؿ عقد المكافقة 
  الزكاج

93.1 95.1 0.05 93.4 95.2 0.41 

 0.03 93.2 92.0 0.00 95.6 87.3   البنؾ لفحص الطبيا إجراءمكافؽ عمى اشتراط 
 0.55 92.8 91.0  0.00 95.0 86.6   البنتؾ لفحص الطبيا إجراءمكافؽ عمى اشتراط 

بعض ب يرتبطالكراثية  األمراضحدكث كظيكر 
 بيف بعض العائبلت ك الجغرافيةالمناطؽ 

32.1 46.9 0.00 37.6 44.7 0.04 

التدخؿ القانكني في بعض العائبلت التي يكجد 
 في حالة عقد القراف كراثية ألمراضبيا تاريخ 

األقارب لزكاج 

74.2 79.4 0.07 80.0 76.6 0.36 

كالفحص الطبي في تقميؿ انتشار  يساعد
 كالجنسية المعدية في فمسطيف ةاألمراض الك راثي

91.9 96.6 0.07 89.3 92.9 0.03 

 القياـ باالستشارة قعمى كؿ خاطب ك مخطكبت
 .طبي قبؿ الزكاجاؿكالفحص 

94.4 97.9 0.12 88.8 90.8 0.67 

عمى كؿ خاطب ك مخطكبتو القياـ باالستشارة 
كالفحص طبي قبؿ الزكاج بغض النظر عف 

 .تبعاتو المادية

89.4 95.7 0.02 92.3 89.5 0.53 

عمى كؿ خاطب ك مخطكبتو القياـ باالستشارة 
طبي قبؿ الزكاج بغض النظر عف  اؿكالفحص

 . كالنفسيةتأثيراتو االجتماعية

86.9 94.2 0.02 94.4 92.9 0.54 

األمراض الكراثيو أك لمتقميؿ كالكقاية مف انتشار 
نشر الكعي عف الجنسية ألمعديو يجب األمراض 

 .الستشارة ك الفحص الطبي قبؿ الزكاجا

89.4 95.4 0.02 94.4 92.9 0.02 

إف سبلمة التحاليؿ تعني أف الشخص خالي تماما 
 ة الكراثياألمراضمف 

58.2 47.0 0.06 44.4 54.9 0.05 

 
خمك )عند دراسة تأثير المستكل التعميمي عمى قناعة عينة الدراسة بقانكف الفحص الطبي قبؿ الزكاج 

، أظيرت النتائج تفاكتان كاضحان بيف الحاصميف عمى سنكات تعميمية أكثر مف (9.5الجدكؿ  )(الزكجيف
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 سنة دراسية، مقارنة بغيرىـ، حيث أبدل ذكك السنكات األكثر دراسة قناعة كاضحة بالقانكف، مقارنة 12
كقد انعكست ىذه النسبة عند السؤاؿ عف مكافقة الكالديف عمى إجراء الفحص الطبي . بالمستكل الثاني

 سنة دراسية استعدادان 12لؤلبناء، سكاء لمذككر أك اإلناث، فقد أظير المستكل التعميمي أكثر مف 
أما عند مقارنة قناعة مف سبؽ لو .( سنة دراسية12أقؿ مف )كاضحان مقارنة بالمستكل الدراسي الثاني 

الزكاج بمف لـ يسبؽ لو الزكاج بقانكف الفحص الطبي قبؿ الزكاج، فمـ تظير فكارؽ كاضحة بيف 
. الطرفيف

 
%: العبارات المرتبطة بزكاج األقارب كقانكف الفحص الطبي قبؿ الزكاج : 10.5جدكؿ 

 العبارات
 

موافق 
جدا 

ال رأي موافق 
لي 

معارض معارض 
بشدة 

 بيف  التي تنشأةالك راثي األمراض أف اغمب
 . ىي نتيجة لزكاج األقارب فقطاألفراد

11.8 31.5 10.6 37.3 8.6 

 يرتبطالكراثية  األمراضحدكث أك ظيكر  إف
 بيف بعض ك الجغرافيةبعض المناطؽ ب

   في فمسطيفالعائبلت

5.2 36.9 30.8 21.6 5.4 

التدخؿ القانكني في بعض العائبلت التي يجب 
 في حالة عقد كراثية ألمراضيكجد بيا تاريخ 
األقارب القراف لزكاج 

35.3 42.9 16.5 4.8 0.4 

إف زكاج األقارب ممكف بعد التأكد مف أف 
الخطيبيف ال يحمبلف أم مرض ممكف 

35.8 55.5 3.0 4.2 1.4 

 
 دالناحية المعرفية لدل المجيبيف إزاء ارتباط األمراض الكراثية بزكاج األقارب، فؽ (10.5)يبيف الجدكؿ 

كقد أكد أكثر مف .  عمى أف ىناؾ عبلقة كاضحة بيف زكاج األقارب كاألمراض الكراثية% 43كافؽ 
مف جميكر الدراسة أف زكاج األقارب ممكف في حاؿ أف الفحكصات الطبية أكدت أف الخطيبيف % 90

مف جميكر الدراسة أنيـ مع التدخؿ القانكني في % 85كقد أكد أكثر مف . ال يحمبلف أم مرض ممكف
. بعض العائبلت التي يكجد لدييا تاريخ ألمراض كراثية في حاؿ عقد القراف

أف زكاج األقارب غير % 41عند السؤاؿ بتفضيؿ الزكاج بيف األقارب في المجتمع الفمسطيني، أكد ك
أما الذيف %. 6نسبة الذيف ال رأم لدييـ  مفضؿ ألنو يزيد احتماؿ كالدة أكالد مريضيف، فيما لـ تتجاكز

 مف ناحية كراثية، لكنو جيد مف ناحية اجتماعية، فمـ يتعدكا رغكباعتقدكا أف زكاج األقارب غير ـ
كأكد . ف العائمة ال تسمح بالزكاج مف خارج العائمةأ ضركرم في حالة  أنو%3في حيف أكد %. 21
 (.1.5ارجع إلى ممحؽ ) اجتماعية كغير جيد مف ناحية ،غير مرغكب مف ناحية كراثيةنو أ%  28
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عف العبارات المرتبطة بزكاج األقارب  (مكافؽ جدان كمكافؽ) مستكل مكافقة المجيبيف :11.5جدكؿ 

%. كقانكف االستشارة كالفحص الطبييف قبؿ الزكاج مكزعة حسب منطقة السكف لعينة الدراسة
 

 العبارات
 

 مدينة
155n= 

 قرية
224n= 

 مخيم
114n= 

Total 

n=493 

p-value 

0.05> 

 بيف  التي تنشأةالك راثي األمراض أف اغمب
 . ىي نتيجة لزكاج األقارب فقطاألفراد

36.1 50.7 39.8 43.6 0.00 

 يرتبطالكراثية  األمراضحدكث أك ظيكر  إف
 بيف بعض ك الجغرافيةبعض المناطؽ ب

   في فمسطيفالعائبلت

45.2 41.5 37.8 41.8 0.64 

التدخؿ القانكني في بعض العائبلت التي يجب 
 في حالة عقد كراثية ألمراضيكجد بيا تاريخ 
األقارب القراف لزكاج 

75.3 78.1 81.3 78.0 0.47 

إف زكاج األقارب ممكف بعد التأكد مف أف 
الخطيبيف ال يحمبلف أم مرض ممكف 

85.7 92.4 97.3 91.4 0.01 

 
الناحية المعرفية لدل المجيبيف بارتباط األمراض الكراثية بزكاج األقارب حسب ( 11.5)يكضح الجدكؿ 

عمى أف ىناؾ عبلقة كاضحة بيف زكاج األقارب كاألمراض الكراثية، % 44منطقة السكف، فقد كافؽ 
ككانت أعمى النسب بالمكافقة بيف سكاف القرل، فيما كانت نسبة الذيف ال رأم لدييـ في ذلؾ ال تتجاكز 

 كراثية ألمراضىا تاريخ لدمالقانكني في بعض العائبلت التي يكجد ضركرة التدخؿ % 78، كأيد %/10
عمى تزكيج األقارب في حاؿ أف الخطيبيف % 92كمع ذلؾ، كافؽ . األقاربفي حالة عقد القراف لزكاج 

 .في المدف (%86)ال يحمبلف أم أمراض، ككانت أقؿ ىذه النسب 
أف % 41، أكد  لمدينة راـ اهللعند السؤاؿ عف تفضيؿ الزكاج بيف األقارب في المجتمع الفمسطينيك

زكاج األقارب غير مفضؿ ألنو يزيد احتماؿ كالدة أكالد مريضيف، كلـ تتفاكت النسبة بيف المدينة كالقرل 
أما الذيف اعتقدكا أف زكاج األقارب غير %. 6ات، فيما نسبة الذيف ال رأم لدييـ ال تتجاكز ـكالمخي

كانخفض ىذا الرأم في %. 21مفضؿ مف ناحية كراثية، لكنو جيد مف ناحية اجتماعية، فمـ يتعدكا 
  أنو%3، بينما أكد %25، فيما في المخيـ كالقرية كانت النسبة %14المدينة، حيث كانت النسبة 

غير مرغكب مف أنو % 28كأكد . ف العائمة ال تسمح بالزكاج مف خارج العائمةأضركرم في حالة 
ارجع ) كقد تماثؿ ىذا الرأم بيف مختمؼ مكاف اإلقامة ة، كغير جيد مف ناحية اجتماعي،ناحية كراثية
(. 2.5إلى ممحؽ 
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عف العبارات المرتبطة بزكاج األقارب  (مكافؽ جدان كمكافؽ)مستكل مكافقة المجيبيف :  12.5جدكؿ 

  كالناحية االجتماعيةكقانكف االستشارة كالفحص الطبييف قبؿ الزكاج، مكزعة حسب المستكل العممي
 .%لعينة الدراسة

 
 

 الناحية المعرفية لدل المجيبيف عف العبارات عمىعند دراسة تأثير المستكل التعميمي كالحالة الزكاجية 
 تبلحظ فركقات ـ ؿ،(12.5جدكؿ )المرتبطة باألمراض الكراثية بزكاج األقارب في المجتمع الفمسطيني 

كاضحة بيف المستكييف التعميمييف أك بيف مف سبؽ لو الزكاج بمف لـ يسبؽ لو الزكاج إال في حاؿ ربط 
  .األمراض الكراثية ببعض المناطؽ الجغرافية

كعند دراسة تأثير المستكل التعميمي كالحالة الزكاجية عمى تفضيؿ الزكاج بيف األقارب في المجتمع 
%. 6الفمسطيني، لـ تتفاكت النسب بيف المستكييف التعميمييف، فيما نسبة الذيف ال رأم لدييـ ال تتجاكز 

عند السؤاؿ عف ارتباط  (ذكم الدراسات العميا مقارنة باألقؿ تعميمان )كلكف كاف الفرؽ كاضحان بيف الفئتيف 
 (.3.5ارجع إلى ممحؽ )األمراض الكراثية ببعض المناطؽ الجغرافية 

  الزواجيةالحالة   المستوى التعميميالعبارات 

  سنة12<

161N= 

< 12 
 سنة

327N= 

p-value 

 
لم يسبق لو الزواج 

N=198 

سبق لو 
الزواج 

N=295 

p-

value 

 

 ةالك راثي األمراض ىؿ تعتقد أف اغمب
 ىي نتيجة لزكاج  بيف األفرادالتي تنشأ

 .األقارب فقط

45.0 42.9 0.85 39.1 46.6 0.19 

الكراثية  األمراضحدكث كظيكر  ىؿ
 ك الجغرافيةبعض المناطؽ ب يرتبط

     ؟ في فمسطيفبيف بعض العائبلت

32.5 46.8 0.00 37.6 44.7 0.04 

 مع التدخؿ القانكني في نتأىؿ 
بعض العائبلت التي يكجد بيا تاريخ 

 في حالة عقد القراف كراثية ألمراض
 ؟األقاربلزكاج 

74.4 79.4 0.08 80.0 76.6 0.36 

ىؿ زكاج األقارب ممكف بعد التأكد 
مف أف الخطيبيف ال يحمبلف أم 

مرض ممكف؟ 

92.5 91.1 0.46 90.9 91.8 0.59 
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أف زكاج األقارب % 41عند السؤاؿ عف تفضيؿ الزكاج بيف األقارب في المجتمع الفمسطيني، أكد ك
غير مفضؿ ألنو يزيد احتماؿ كالدة أكالد مريضيف، كلـ تتفاكت النسبة بيف المتزكجيف كغير 

أما الذيف اعتقدكا أف زكاج األقارب %. 6المتزكجيف، فيما كانت نسبة الذيف ال رأم لدييـ ال تتجاكز 
، في حيف ارتفعت ىذه %21غير مفضؿ مف ناحية كراثية، لكنو جيد مف ناحية اجتماعية، فمـ يتعدكا 

 ضركرم  أنو%3، بينما أكد %18، أما غير المتزكجيف %24النسبة لدل المتزكجيف، حيث أكد ذلؾ 
، كارتفعت ىذه النسبة لدل األشخاص ف العائمة ال تسمح بالزكاج مف خارج العائمةأفي حالة 
 كارتفعت ة،غير مرغكب مف ناحية كراثية كغير جيد مف ناحية اجتماعي أنو %28كأكد . المتزكجيف

 (.3.5ارجع إلى ممحؽ )ىذه النسبة عند األشخاص غير المتزكجيف 
 

 مسؤولية القرار بعد إجراء الفحص الطبي: المجال التحميمي الرابع
 
. % القرار بعد إجراء الفحكص الطبيةالمرتبطة بمسؤكليةالعبارات : 13.5جدكؿ 

موافق  العبارات
جدا 

ال رأي موافق 
لي 

معارض معارض 
بشدة 

يترؾ قرار الزكاج أك عدمو لحرية الشخص كضميره في 
 إلى شريؾ قد ينقمو لمرض معد  الحمؿ أكاإلصابةحالة 

. الحياة أك أطفالو إذا اثبت ذلؾ مف خبلؿ الفحص الطبي

16.2 21.8 10.4 28.7 22.8 

 قرار الزكاج أك عدمو لحرية الشخص كضميره في يترؾ
 إلى شريؾ  قد ينقمولمرض كراثي الحمؿ  أكاإلصابةحالة 

. الحياة أك أطفالو إذا اثبت ذلؾ مف خبلؿ الفحص الطبي

12.4 24.5 10.0 28.7 24.3 

 بؿ مالك راثال يجكز إجبار أم شػػخص إلجراء االخػتػبار 
التركيز عمى تشػػػجيع الناس كنشػػػر الكعي بالكسػػػػائؿ 

 مالك راثالمختمػػفة بأىمػػية االخػػتػبار 

26.2 39.0 8.0 19.5 7.2 

 
العبارات المرتبطة بمسؤكلية القرار بعد إجراء الفحكص الطبية، فمقد ارتأل أكثر  (13.5)يبيف الجدكؿ 

مف العينة أف القرار بالزكاج يجب أف ال يترؾ بيد األفراد ميما كانت نتائج الفحكص الطبية، % 60مف 
لـ يحبذكا اإلجبار عمى إجراء الفحص الطبي قبؿ كجكد برنامج تكعكم لذلؾ، % 65مع العمـ أف 

. كالتركيز عمى تشجيع الناس عمى إجراء الفحص
 

عف العبارات المرتبطة بمسؤكلية القرار بعد ( مكافؽ جدان كمكافؽ)مستكل مكافقة المجيبيف : (14.5)جدكؿ 
. %إجراء الفحص الطبي حسب منطقة السكف لعينة الدراسة
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 مدينة العبارات
155n= 

 قرية
224n= 

 مخيم
114n= 

Total 

n=493 

p-value 

 

يترؾ قرار الزكاج أك عدمو لحرية الشخص كضميره في 
 إلى شريؾ قد ينقمو لمرض معد  الحمؿ أكاإلصابةحالة 

. الحياة أك أطفالو إذا اثبت ذلؾ مف خبلؿ الفحص الطبي

38.1 42.9 29.2 38.2 0.14 

 قرار الزكاج أك عدمو لحرية الشخص كضميره في يترؾ
 إلى شريؾ  قد ينقمولمرض كراثي الحمؿ  أكاإلصابةحالة 

. الحياة أك أطفالو إذا اثبت ذلؾ مف خبلؿ الفحص الطبي

35.7 39.7 33.6 37.1 0.72 

 بؿ مالك راثال يجكز إجبار أم شػػخص إلجراء االخػتػبار 
التركيز عمى تشػػػجيع الناس كنشػػػر الكعي بالكسػػػػائؿ 

 مالك راثالمختمػػفة بأىمػػية االخػػتػبار 

63.6 63.2 72.6 65.5 0.08 

 
مف عينة الدراسة لدييـ قناعة بعدـ ترؾ القرار % 60 أف (14.5)جدكؿ اؿ  الدراسة فيأكضحت نتائج 

لحرية الشخص في حاؿ كجكد مرض ميعدو أك كراثي، كأف ىذه النسب لـ تتفاكت بشكؿ كاضح بيف 
مف العينة مع التركيز عمى تشجيع الناس كنشر الكعي عف % 65فيما كاف . مختمؼ مكاف اإلقامة

. الفحص الطبي كأىميتو، كقد ارتفعت ىذه النسبة في المخيـ
 
 
 
 

عف العبارات المرتبطة بمسؤكلية القرار بعد  (مكافؽ جدان كمكافؽ)مستكل مكافقة المجيبيف : 15.5جدكؿ 
. %إجراء الفحص الطبي، كمكزعة حسب المستكل التعميمي كالحالة االجتماعية لعينة الدراسة

 الحالة الزواجية المستوى التعميمي العبارات

  سنة 12 <

161N= 

 سنة  12 >
327N= 

p-

value 

 

لم يسبق لو 
الزواج 

N=198 

سبق لو 
الزواج 
N=295 

p-

value 

 

يترؾ قرار الزكاج أك عدمو لحرية 
  أكاإلصابةالشخص كضميره في حالة 
 إلى شريؾ الحمؿ لمرض معد قد ينقمو

الحياة أك أطفالو إذا اثبت ذلؾ مف خبلؿ 
. الفحص الطبي

38.5 38.3 0.00 38.1 38.3 0.54 

 قرار الزكاج أك عدمو لحرية يترؾ
  أكاإلصابةالشخص كضميره في حالة 

34.4 38.0 0.00 36.2 37.6 0.64 
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 إلى شريؾ الحمؿ لمرض كراثي قد ينقمو
الحياة أك أطفالو إذا اثبت ذلؾ مف خبلؿ 

. الفحص الطبي
ال يجكز إجبار أم شػػخص إلجراء 

 بؿ التركيز عمى مالك راثاالخػتػبار 
تشػػػجيع الناس كنشػػػر الكعي بالكسػػػػائؿ 

 مالك راثالمختمػػفة بأىمػػية االخػػتػبار 

65.8 64.8 0.00 67.3 64.3 0.63 

 
عند دراسة تأثير المستكل التعميمي كالحالة االجتماعية عمى قناعة عينة الدراسة بمسؤكلية القرار بعد 

مف العينة ضركرة عدـ ترؾ القرار لمشخص نفسو، كأف ىذه النسبة لـ % 60، أكد  الطبيإجراء الفحص
 كأما بالنسبة لمحالة الزكاجية فمـ تبلحظ فركقات كاضحة بيف رأم مف .تختمؼ بيف المستكييف التعميمييف

. (15.5جدكؿ اؿ )سبؽ لو الزكاج بمف لـ يسبؽ لو الزكاج 
 
 
 
 
 
 

 باألمراض الفحوصات المتعمقة إلجراء االستعداد :المجال التحميمي الخامس
 

. %باألمراض الفحكصات المتعمقة إلجراء العبارات المرتبطة باالستعداد:  16.5جدكؿ 
 ال نعم العبارات

 12.1 87.9 (الثبلسيميا) دـ البحر المتكسط فقر
 15.8 84.2ألمنجمي فقر الدـ 

 16.7 83.3 (ب، ج)التياب الكبد الكبائي 
أمراض الغدد الصماء خاصة أمراض الغدة الكظرية 

 كالغدة الدرقية (الكمكيةفكؽ )
81.8 18.2 

 19.8 80.2 (الطرش)الصػػـ الخمقػػي 
 20.6 79.4  الرئكمالتميؼ

نشاط عامؿ التخثر الثامف كالتاسع عدـ كجكد 
 (أ ب)لمكشؼ عف الييمكفيميا 

79.6 20.4 

 20.8 79.2 ضمكر العضبلت



   

 95 

 22.2 77.8 التفكؿ  أنزيـمرض
 23.6 76.4اإليدز 

 25.0 74.9 ضمكر المخ كالمخيخ
 25.5 74.4السيبلف 
 27.0 73.0الزىرم 

 28.8 71.2الكبلميديا 
 27.6 72.4اليربس 

 
 قائمة الفحكصات الطبية المتعمقة باألمراض الجنسية المعدية كالكراثية، (16.5)الجدكؿ  يتضمف 

عمى إجراء أم فحص بغض النظر عف % 70كمدل استعداد األىالي إلجرائيا، حيث كافؽ أكثر مف 
ف دؿ ذلؾ %88كمف أىـ ىذه الفحكصات فحص الثبلسيميا لتصؿ النسبة إلى . إدراكيـ لماىيتو ، كا 

عمى شيء فإنو يدؿ عمى الكعي المكجكد لدل األفراد حكؿ مكضكع الثبلسيميا، حيث إف جميع 
المؤسسات الحككمية كغير الحككمية تنتج برامجيا عف الثبلسيميا، كببل شؾ تصبح المعمكمة عنو 

دارجة بيف أفراد المجتمع، ككذلؾ القانكف المتعمؽ بفحص الثبلسيميا كالزكاج حيث إنو ال يستطيع أحد 
.  أف يعقد القراف إال إذا أجرل فحص الثبلسيميا

 
 

 باالستعداد (نسبة اإلجابات بنعـ)مستكل مكافقة المجيبيف عف العبارات المرتبطة :  17.5 جدكؿ
. %باألمراض مكزعة حسب منطقة السكف لعينة الدراسة الفحكصات المتعمقة إلجراء

 مدينة العبارات
155n= 

 قرية
224n= 

 مخيم
114n= 

Total 

n=493 

p-value 

 

 0.20 88.2 89.2 85.0 92.1 (الثبلسيميا) دـ البحر المتكسط فقر
 0.84 84.2 85.2 84.8 82.7ألمنجمي فقر الدـ 

 0.36 83.8 81.8 81.6 88.2 (ب، ج)التياب الكبد الكبائي 
أمراض الغدد الصماء خاصة أمراض الغدة الكظرية 

 كالغدة الدرقية (الكمكيةفكؽ )
86.1 78.7 84.5 82.4 0.15 

 0.37 80.2 82.6 76.2 84.1 (الطرش)الصػػـ الخمقػػي 
 0.18 80.0 82.4 75.4 84.7  الرئكمالتميؼ

نشاط عامؿ التخثر الثامف كالتاسع عدـ كجكد 
 (أ ب)لمكشؼ عف الييمكفيميا 

83.3 75.8 82.6 79.8 0.31 

 0.59 79.5 78.7 77.7 82.8 ضمكر العضبلت
 0.81 77.9 76.9 77.5 79.3 التفكؿ  أنزيـمرض



   

 96 

 0.35 76.7 77.1 75.2 78.7اإليدز 
 0.81 75.5 75.9 73.6 77.9 ضمكر المخ كالمخيخ

 0.70 74.7 78.0 73.1 74.7السيبلف 
 0.54 73.3 77.1 69.6 75.8الزىرم 

 0.63 71.5 72.2 69.4 73.8الكبلميديا 
 0.46 72.9 74.1 70.1 75.8اليربس 

 
 باألمراض الجنسية المعدية كالكراثية، ةقائمة الفحكصات الطبية المتعمؽ  (17.5) الجدكؿ يتضمف

عمى إجراء أم فحص % 70، حيث كافؽ أكثر مف (مرتبة تنازليان )كمدل استعداد األىالي إلجرائيا 
بغض النظر عف إدراكيـ لماىيتو، كلـ تتفاكت ىذه النسب بيف المدف أك القرل أك المخيمات، كلـ 

%.   7تتجاكز نسبة الذيف ال رأم لدييـ 
 
 
 
 
 
 

 الفحكصات المتعمقة إلجراء مستكل مكافقة المجيبيف عف العبارات المرتبطة باالستعداد:  18.5جدكؿ 
. %باألمراض مكزعة حسب المستكل التعميمي كالحالة االجتماعية لعينة الدراسة

 الحالة الزواجية المستوى التعميمي العبارات

> 12 
سنة  

161N= 

 سنة  12 >
327N= 

p-value 

 
لم يسبق 
لو الزواج 

N=198 

سبق لو 
الزواج 
N=295 

p-

value 

 

 أو الفحوصات الطبية ةاألمراض الوراثي
 دـ البحر المتكسط فقر
 (الثبلسيميا)

81.3 91.8 0.00 91.6 85.9 0.05 

 0.07 81.8 87.8 0.00 89.7 73.9ألمنجمي فقر الدـ 
أمراض الغدد الصماء خاصة 

فكؽ )أمراض الغدة الكظرية 
 كالغدة الدرقية (الكمكية

71.9 87.6 0.00 84.7 80.9 0.29 

 0.94 80.3 80.0 0.00 84.5 71.4 (الطرش)الصػػـ الخمقػػي 
 0.72 79.4 80.7 0.00 85.6 68.4  الرئكمالتميؼ
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نشاط عامؿ التخثر عدـ كجكد 
الثامف كالتاسع لمكشؼ عف 

 (أ ب)الييمكفيميا 

69.1 85.0 0.00 80.9 79.1 0.63 

 0.94 79.6 79.4 0.00 85.8 66.7 ضمكر العضبلت
 0.27 79.6 75.4 0.00 84.3 66.0 التفكؿ  أنزيـمرض

 0.75 76.0 74.7 0.00 82.4 61.1 ضمكر المخ كالمخيخ
      األمراض المعدية 

 0.79 83.4 84.3 0.00 89.6 71.2 (ب، ج)التياب الكبد الكبائي 
 0.82 71.1 72.0 0.00 76.9 59.3الكبلميديا 
 0.95 74.6 74.9 0.00 80.3 63.8السيبلف 
 0.75 72.8 74.1 0.00 78.1 62.7الزىرم 
 0.47 75.6 78.4 0.00 80.3 69.5اإليدز 
 0.96 72.8 73.0 0.00 78.3 61.6اليربس 

 
 

 باألمراض الجنسية المعدية كالكراثية، ة قائمة الفحكصات الطبية المتعمؽ(18.5)الجدكؿ يتضمف 
كاف التفاكت كاضحان بيف . كمقارنة تأثير المستكل التعميمي كالحالة االجتماعية عمى تقبؿ إجرائيا

المستكييف التعميمييف، حيث إف أصحاب المستكل التعميمي الجامعي أبدكا مستكل مكافقة كاضحة عمى 
 سنة، كلـ تتجاكز نسبة الذيف ال 12إجراء الفحكصات الطبية عف ذكم المستكل التعميمي األقؿ مف 

كتشابيت النسب بيف مف سبؽ لو الزكاج بمف لـ يسبؽ لو الزكاج، ما عدا  ،مف العينة% 7رأل لدييـ 
 . في الثبلسيميا، فقد أكد إجراء الفحص ليا مف لـ يسبؽ لو الزكاج بنسبة أعمى ممف سبؽ لو الزكاج

 
: النتائج الخاصة بالمساىمة المادية

 
%: العبارات المرتبطة بمدل مساىمة األفراد المادية في حاؿ طمب ذلؾ منيـ: 19.5جدكؿ 

أقل العبارات 
من 

100 
 شيكل

100-
200 
 شيكل

200-
500 

شيكل 

500-
1000 
 شيكل

مقدار ما 
يمزم 

 القانون

لن أرغب بالدفع 
حتى لو ألزمت 

إذا كاف ال بد مف مشاركة المكاطف 
في الدفع إلجراء الفحكص الطبية، 
ما مقدار مساىمتؾ المادية لمقياـ 

32.8 17.1 3.3 2.9 36.9 7.1 
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بيا ؟ 
 

مدل استعداد األىالي لممساىمة المادية، حيث كافؽ ثمث جميكر الدراسة عمى  (19.5)يبيف الجدكؿ 
.   سيكؿ إلجراء الفحص الطبي قبؿ الزكاج إال في حاؿ كجكد قانكف ممـز100دفع مبالغ ال تتعدل 

 
بمدل مساىمة  (نسبة اإلجابات بنعـ)مستكل مكافقة المجيبيف عف العبارات المرتبطة :  20.5جدكؿ 

 %:األفراد المادية في حاؿ طمب ذلؾ منيـ مكزعة حسب منطقة السكف لعينة الدراسة

 
عند السؤاؿ عف مدل استعداد األىالي لممساىمة المادية، كافؽ ثمث جميكر الدراسة عمى دفع مبالغ ال 

، كلـ تتفاكت ىذه 100تتعدل   شيكؿ إلجراء الفحص الطبي قبؿ الزكاج إال في حالة كجكد قانكف ممـز
.  النسب باختبلؼ أماكف السكف

 
بمدل مساىمة  (نسبة اإلجابات بنعـ)مستكل مكافقة المجيبيف عف العبارات المرتبطة :  21.5 جدكؿ

: %األفراد المادية في حاؿ طمب ذلؾ منيـ مكزعة حسب المستكل التعميمي لعينة الدراسة

 

 اذا كان ال بد من مشاركة المواطن في الدفع إلجراء الفحوص الطبية، ما مقدار مساىمتك المادية لمقيام بيا ؟

 مدينةالعبارات 

n=153 

 قرية
n=220 

 مخيم

n=112 

total 

 32.8 34.8 36.4 26.1  شيكؿ100أقؿ مف 
 17.1 17.0 14.1 21.6  شيكؿ100-200
 3.3 2.7 4.1 2.6 شيكؿ 200-500
 2.9 0.9 2.7 4.6  شيكؿ500-1000

 36.9 38.4 35.9 37.3مقدار ما يمـز القانكف 
 7.0 6.3 6.8 7.8 لف أرغب بالدفع حتى لك ألزمت

 100أقل من العبارات 
 شيكل

100-200 
 شيكل

200-
500 

شيكل 

500-
1000 
 شيكل

مقدار ما 
يمزم 

 القانون

لن أرغب بالدفع 
حتى لو ألزمت 

  سنة 12>
N=160 

 

37.5 13.8 3.1 3.8 33.1 8.8 

 سنة  12 <
N=320 

30.3 18.4 3.4 2.5 38.8 6.6 
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عند السؤاؿ عف مدل استعداد األىالي لممساىمة المادية، كافؽ ثمث جميكر الدراسة عمى دفع مبالغ ال 
، كقد تتفاكت ىذه 100تتعدل   شيكؿ إلجراء الفحص الطبي قبؿ الزكاج إال في حالة كجكد قانكف ممـز

 (. 21.5الجدكؿ )النسب بشكؿ بسيط باختبلؼ المستكل التعميمي 
 

بمدل مساىمة  (نسبة اإلجابات بنعـ)مستكل مكافقة المجيبيف عف العبارات المرتبطة : 22.5 جدكؿ
%: األفراد المادية في حاؿ طمب ذلؾ منيـ مكزعة حسب الحالة الزكاجية لعينة الدراسة

 

أنو ال اختبلؼ بيف الحالة االجتماعية لجميكر الدراسة في المساىمة، كالمشاركة  (22.5)الجدكؿ يبيف 
 .في الدفع إلجراء الفحص الطبي قبؿ الزكاج

 
 

 وسيمة اإلعالم المفضمة حتى تسمع عن الفحص الطبي قبل الزواج: المجال التحميمي السادس
العبارات المرتبطة بكسيمة اإلعبلـ التي يفضميا أفراد المجتمع بيدؼ : 23.5 جدكؿ                      

%: اكتساب المعمكمة الصحية
 كسيمة اإلعبلـ

 
 ال نعـ

 4.8 95.2تمفزيكف 
 11.2 88.8محاضرات في الجامعات كالمدارس 
 12.4 87.5تثقيؼ في عيادات الرعاية األكلية 

 13.0 87.0برنامج ثقافي 
 17.6 82.4عمى شكؿ دعايات في التمفزيكف 

 17.5 82.5خطب في الجكامع 
 18.5 81.5راديك 

 18.3 81.7منشكرات  
 19.5 80.4العاممكف أك المثقفكف الصحييف 
 22.5 77.5محاضرات كندكات في النكادم 

 24.6 75.5االنترنيت 

 100أقل من العبارات 
 شيكل

100-200 
 شيكل

200-
500 

شيكل 

500-
1000 
 شيكل

مقدار ما 
يمزم 

 القانون

لن أرغب بالدفع 
حتى لو ألزمت 

 33.2 16.8 3.1 3.1 37.8 6.1 (N=196) أعزب
 32.5 17.3 3.5 2.8 36.3 7.6 (N=289)   متزكج
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كسيمة اإلعبلـ التي يفضميا الناس في السماع عف الفحص الطبي، فقد كانت  (23.5)يعرض الجدكؿ 

 .أعمى نسبة لصالح التمفاز، كأقؿ نسبة لئلنترنت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مستكل مكافقة المجيبيف عف العبارات المرتبطة بكسيمة اإلعبلـ التي يفضؿ جميكر : 24.5 جدكؿ
الدراسة السماع عبرىا عف الفحص الطبي قبؿ الزكاج مكزعة حسب منطقة السكف لعينة 

%: الدراسة
 كسيمة اإلعبلـ

 
 مدينة
155n= 

 قرية
224n= 

 مخيـ
114n= 

total p-value 

 

 0.01 95.4 98.1 93.4 95.9تمفزيكف 
 0.25 88.9 89.0 87.2 91.2محاضرات في الجامعات كالمدارس 
 0.59 87.6 91.6 87.1 85.4تثقيؼ في عيادات الرعاية األكلية 

 0.42 86.8 84.5 88.7 85.6برنامج ثقافي 
 0.33 82.7 87.5 79.0 84.3عمى شكؿ دعايات في التمفزيكف 

 0.05 82.5 89.8 80.1 80.2خطب في الجكامع 
 0.01 81.9 75.3 84.4 83.2راديك 

 0.37 81.9 82.5 81.2 82.5منشكرات  
 0.74 80.6 78.8 79.9 83.0العاممكف أك المثقفكف الصحييف 
 0.12 77.9 75.5 76.8 81.5محاضرات كندكات في النكادم 

 0.04 75.9 72.6 73.7 81.7االنترنيت 
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مرتبة )كسيمة اإلعبلـ التي يفضميا الناس في السماع عف الفحص الطبي  (24.5)يعرض الجدكؿ 
، (%76)، كأقؿ نسبة كانت لصالح اإلنترنت (%95)، فقد كانت أعمى نسبة لصالح التمفاز (تنازلي

، كقد تفاكتت بعض ىذه النسب بيف المدف كالقرل %3.5كلـ تتعدل نسبة الذيف ال رأم لدييـ 
.  كالمخيمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مستكل مكافقة المجيبيف عف العبارات المرتبطة بكسيمة اإلعبلـ التي يفضؿ جميكر :  25.5جدكؿ 
الدراسة السماع عبرىا عف الفحص الطبي قبؿ الزكاج مكزعة حسب المستكل التعميمي كالحالة 

%: االجتماعية لعينة الدراسة
 الحالة الزواجية المستوى التعميمي 

 كسيمة اإلعبلـ
 

 سنة  12 <
161N= 

 سنة  12 >
327N= 

p-

value 

 

لم يسبق 
لو الزواج 

N=198 

سبق لو 
الزواج 
N=295 

p-

value 

 

 0.47 95.6 95.1 0.29 96.0 93.8تمفزيكف 
محاضرات في الجامعات 

كالمدارس 
85.3 90.8 0.08 88.4 89.3 0.76 

تثقيؼ في عيادات الرعاية 
األكلية 

86.6 88.2 0.64 89.0 88.6 0.35 

 0.35 88.6 84.0 0.18 88.2 83.5برنامج ثقافي 
عمى شكؿ دعايات في 

التمفزيكف 
75.8 86.4 0.00 84.1 81.7 0.33 

 0.58 83.2 80.5 0.27 84.1 79.7خطب في الجكامع 
 0.37 82.6 80.8 0.00 85.9 74.8راديك 

 0.63 83.3 79.9 0.00 85.4 73.9منشكرات  
 0.55 81.5 79.3 0.00 86.3 70.6العاممكف أك المثقفكف 
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الصحييف 
محاضرات كندكات في 

النكادم 
71.5 81.1 0.03 80.5 76.2 0.39 

 0.42 74.3 78.0 0.00 83.8 59.2االنترنيت 
 
 

 كانت األساليب الحديثة لئلعبلـ أكثر رغبة عند المتعمميف مقارنة بغيرىـ، (25.5)في الجدكؿ 
كلـ يظير أم تأثير كاضح لمحالة الزكاجية الستخداـ كسيمة التثقيؼ . كبالتحديد استخداـ اإلنترنت

 . الصحي
 
 
 
 

 :نتائج وتحميل نقاش المجموعة البؤرية    5.5

 
، تـ التحضير لجمسة نقاش لممجمكعة البؤرية بدعكة منسؽ الييئة الكطنية لمفحص الطبي قبؿ الزكاج

 حككميةاؿ غير تالمؤسساكالعديد مف  جمعية الثبلسيميا، رمدمك قاضي القضاة في فمسطيف، ةسماحك
.    كممثميف مف جامعة القدس( الطبيةةلجاف العمؿ الصحي، اإلغاث)

:  تـ النقاش لممحاكر الرئيسة التالية. كقد تـ تحديد أىداؼ الجمسة كآلية العمؿ خبلليا
ٌناع القرارالكطنية مف الدراسة األكلى  الييئةةمدل استفاد .1  . المتعمقة بصي

 .الكطنيةالييئة  كلكياتأبعاد تأثير أىداؼ الدراسة الثانية عمى أ .2

 آراء كتكجيات المجتمع المحمي الفمسطيني في محافظة راـ اهلل نقاش النتائج األكلية لدراسة .3
 .تجاه الفحص الطبي قبؿ الزكاج

  .لمدراسة نقاش النتائج الدقيقة .4

 .لمدراسةالخركج بالتكصيات العممية  .5

 .كالبحثية المتعمقة بمكضكع الدراسة يةـالخركج بالتكصيات العؿ .6

 
 

الفحص  تجاه قانكف  صناع القراركتكجياتتـ في بداية االجتماع نقاش نتائج الدراسة األكلى حكؿ آراء 
مكانية تطبيقو ، كالتي ساىمت في الدفع لتككيف أكؿ ىيئة لفمسطينيع اعمى المجتـ الطبي قبؿ الزكاج كا 
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ف أعماؿ الييئة منسؽ الييئة الكطنية أكقد أكضح . كطنية تيتـ بالعمؿ عمى تفعيؿ القانكف المسف
، AIDS)بمجانيا الخمس تحاكؿ دفع القانكف لمتطبيؽ ضمف قائمة مصغرة مف الفحكص الطبية 

، الييمكفميا C & B Hepatitis،  Congenital Deafness and blindness   الثبلسيميا، 
كقد تـ التأكيد عمى أىمية تفعيؿ عمؿ المجاف قي الييئة الكطنية لدعـ إصدار .  (كاألنيميا المنجمية

 . القائمة في القائمة المقترحة لؤلمراض الخمسة أعبله
 

كمف ثـ تـ نقاش نتائج الدراسة الثانية كالمتعمقة بآراء كتكجيات المجتمع المحمي الفمسطيني تجاه قانكف 
النتائج الرئيسة، كالنتائج كعبلقتيا :  تـ عرض النتائج عمى مرحمتيفدالفحص الطبي قبؿ الزكاج، كؽ

  : كالتاليالنتائج الرئيسة كتـ تمخيص ، لعينة الدراسةبيانات الديمكغرافية العامةباؿ
 معرفة ؿف جميكر الدراسة لدييـ معرفة كدراية كاضحتاف بأمراض الثبلسيميا، ثـ الطرش، كأؽإ .أ 

أف لدييـ معرفة كدراية كاضحتيف بمرض  كما . المخ كالمخيخ، كأنيميا التفكؿربالييمكفيميا، كضمك
كلذؾ يجب العمؿ . ، كأقؿ معرفة بأمراض الكبلميديا كاليربسم، كااللتياب الكبدماإليدز، كالزىر

عمى تحفيز برامج التعزيز الصحي في رفع مستكل المعرفة لدل جميكر الدراسة باألمراض األقؿ 
 .معرفة بالنسبة لجميكر الدراسة

 حتى ككانت المكافقة بإصرار عمى أحقية التفريؽ في حاؿ إذا كاف أحد الطرفيف مصابان باإليدز، أ .ب 
 .كانخفضت النسبة بأحقية التفريؽ لئلصابة بعيب خمقي بعد الزكاج، مرض كراثي

بغض النظر قبؿ الزكاج إف عينة الدراسة لدييـ قناعة كاستعداد كاضحاف بفكرة الفحص الطبي  .ج 
 مع العمـ أف الناحية المعرفية بانتشاره ال تكازم القناعة ،، كالنفسيةةعف تبعاتو المادية، كاالجتماعي

 .بضركرية إجرائيا

مف جميكر الدراسة أنو يجب أف ال يترؾ قرار الزكاج بيد األفراد ميما كانت % 60أكد أكثر مف  .د 
الفحكص الطبية، مع التأكيد عمى عدـ إجبار األفراد إلجراء الفحص، بؿ التركيز عمى نشر 

يبلحظ أم اختبلؼ في مكافقة الكالديف، سكاء لمفتاه أك الشاب، عمى إجراء ، كلـ الكعي حكلو
 .الفحص

إف جميكر الدراسة ال يؤمف بتكفر الككادر البشرية أك المختبرات المتطكرة البلزمة إلجراء الفحص  .ق 
 .الطبي قبؿ الزكاج في فمسطيف

 .يفضؿ جميكر الدراسة التمفاز لمسماع عف الفحص الطبي .ك 

 

بالمستكل التعميمي كالحالة الزكاجية كمكاف السكف لجميكر الدراسة، أصبح لدل عند ربط النتائج أعبله 
راـ اهلل تجاه محافظة المجمكعة البؤرية معرفة كاضحة بتكجيات المجتمع المحمي الفمسطيني في 

الفحص الطبي، كبيذا تحكؿ النقاش إلى كيفية التطبيؽ، كآلية تطبيؽ القانكف، كأىمية المشاركة في 
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كىذا ممخص النقاش كالتكصيات بعد . نشر الكعي حكؿ الفحص الطبي كأىميتو في الحد مف األمراض
 :عرض النتائج

باألمراض دراية اؿمعرفة ك في اؿتبلحظ فركؽ كاضحة بيف سكاف المدف كالقرل كالمخيماتلـ  .1
كقد تفاكتت ىذه النسب بيف سكاف القرل ألمنجمي، ، ما عدا المعرفة بمرض فقر الدـ الكراثية

 الجنسية باألمراض دراية أكثر سكاف المدف أف النتائج أظيرتكالمدف كالمخيمات، حيث 
 .المعدية

 سنة 12المعرفة كالدراية بيف مف لدييـ سنكات دراسية أكثر مف في مبلحظة الفركؽ ت تـ  .2
 النسب لـ أفأظيرت النتائج ك. ، باألمراض الكراثية كالمعدية مقارنة باألقؿ تعميمان ،دراسية

ف، إال في أنيميا التفكؿ كضمكر مكالمتزكج (غير المتزكجيف) متختمؼ بشكؿ كاضح بيف رأ
 كانت المعرفة، كعمى مف غير المتزكجيفأف مفقد كانت المعرفة لدل المتزكج، المخ كالمخيخ

 .، خصكصان الزىرم كالسيبلف كاليربسقؿ عند األفراد غير المتزكجيفأ باألمراض الجنسية

 لقانكف الفحص الطبي  مف العينة مكافقكف عمى الصيغة المطركحة%95أف  النتائج أظيرت .3
 لمشاب الراغبيف في أك سكاء لمفتاه ،مكافقة الكالديففي  اختبلؼ أم، كلـ يبلحظ قبؿ الزكاج

 .، كلـ يبلحظ أم اختبلؼ بالنسبة لمسكف أك المستكل التعميمي أك الحالة الزكاجيةالزكاج

 ان حد الطرفيف مصابأال إذا كاف إلـ تتفاكت نسب المكافقة فيما يتعمؽ بحؽ عدـ التزكيج  .4
كلـ تتفاكت النسب في آلية اتخاذ القرار، ككانت عمى ىذه النسب في المدف، أككانت ، باإليدز

الدراية كاضحة بيف األكثر تعميمان مقارنة باألقؿ تعميمان، كلـ تبلحظ فركؽ حسب الحالة 
 .االجتماعية

لـ تختمؼ اآلراء اآلليات المطمكبة لدعـ القانكف كالتبعات المتكقعة عند التطبيؽ مكزعةن إف  .5
 كالحالة االجتماعية، إال فيما يخص تنافي القانكف مع الشريعة، حسب منطقة السكفحكليا 

كقد أظير األكثر تعميمان تفيمان أعمى لآلليات . (%25)حيث أظير سكاف القرل النسبة األعمى 
 .  كالتبعات لمقانكف إال في تنافي القانكف مع الشريعة، حيث اظير األقؿ تعميمان النسبة األعمى

جميكر ، فإف  تكفير الككادر كالبنية التحتية لتطبيؽ القانكف مكزعةإزاءمعرفة كالتكجو بالنسبة لؿ .6
الدراسة ال يؤمف بتكفر الككادر البشرية أك المختبرات المتطكرة البلزمة إلجراء الفحص الطبي 

 .، خصكصان في المدف كبيف األكثر تعميمان قبؿ الزكاج في فمسطيف

، أظير الجميكر بنسب منخفضة رغبتيـ المادية في حاؿ طمب ذلؾأما عف مساىمة الجميكر  .7
في المشاركة، كمف دكف فكارؽ كاضحة حسب مكقع السكف أك المستكل التعميمي أك الحالة 

 .االجتماعية

% 70 مف أكثركافؽ ؼ ،الفحكصات الطبية المتعمقة باألمراض الجنسية المعدية كالكراثيةأما  .8
 كلـ تتفاكت ىذه النسب بيف المدف أك ، لماىيتوإدراكيـ فحص بغض النظر عف أم إجراء لىع
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التفاكت ككاف .  العينةمف% 7 لدييـ مك المخيمات، كلـ تتجاكز نسبة الذيف ال رأأالقرل 
بدكا مستكل أ المستكل التعميمي الجامعي أصحاب إف حيث ، بيف المستكييف التعميمييفان كاضح

، كمف دكف تفاكت حسب الحالة  الفحكصات الطبية عف غيرىـإلجراءمكافقة كاضحة 
 . االجتماعية

عف الفحص الطبي قبؿ مف خبلليا  التي يفضؿ جميكر الدراسة السماع اإلعبلـكسيمة أما  .9
فكاف التفاكت كاضحان بيف سكاف المدف كالقرل كالمخيمات كالمستكل التعميمي، كليس  ،الزكاج

 . حسب الحالة االجتماعية

 

كبعد أسبكعييف مف اجتماع المجمكعة البؤرية تـ عرض النتائج نفسيا مف خبلؿ كرشة عمؿ ضمت 
 االستنتاجات كالتكصياتكلـ تختمؼ . ممثميف عف العديد مف المؤسسات الحككمية كغير الحككمية

 :كالتالياالستنتاجات كالتكصيات الناتجة بيف كرشة العمؿ كالمجمكعة البؤرية، كقد كانت 
  إدراؾ الجميكر التاـ أف المستكل التعميمي يؤثر إيجابان عمى تكجيات األفراد تجاه تطبيؽ

 .الفحص الطبي، كأف المستكل الثقافي يسيـ في تقبؿ الفحص الطبي

  أظيرت النتائج أف المجتمع عمى قناعة تامة بقانكف الفحص الطبي قبؿ الزكاج، كليذا يجب
العمؿ عمى تكعية المجتمع المحمي بأىمية إجراء الفحص الطبي، كرفع مستكل الكعي لدل 

ٌناع القرار  .المجتمع تجاه الفحص الطبي، كبالتكازم مع صي

  القياـ بحممة إعبلمية تثقيفية لتشجيع المكاطنيف عمى إجراء ىذه الفحكصات، مع التركيز عمى
الجكانب الحضارية كالصحية المتمثمة في إجرائيا قبؿ الزكاج، كاستغبلؿ كسائؿ اإلعبلـ 

 كاالتصاؿ المرئية كالمسمكعة كالمقركءة المتاحة حتى تصؿ التكعية إلى غالبية أفراد المجتمع،
 .مع التشديد كالتأكيد عمى استيداؼ طمبة المدارس، خصكصان طمبة المرحمة الثانكية

  إف عمى لجاف الييئة الكطنية تحديد استراتيجياتيا حسب أىدافيا لمعمؿ عمى البدء بتحديد
 .المكائح المراد استخداميا لبدء التطبيؽ

  أف تراعى النكاحي التعميمية كمكاصفات الفئة المستيدفة عند البدء بالتكعية، أك تطبيؽ المكائح
 .المقرة في حينو

  البدء بتطبيؽ القانكف تدريجيان كمرحميان، كحسب األكليات لؤلمراض المعنية، كاالستفادة مف كؿ
 .مرحمة في تطبيؽ المرحمة التالية

إف البدء باألمراض الخمسة المقترحة كاؼو كخطكة أكلى بسبب تعثر بدء التطبيؽ لعدـ تكفر 
 المادية، كالبنية التحتية، كالككادر البشرية، كعدـ قدرة المجتمع المحمي عمى المساىمة تاإلمكانيا

الكاضحة لمتطبيؽ، لذلؾ اتفؽ الجميع عمى ضركرة العمؿ عمى جمع األمكاؿ لمبدء بالتطبيؽ بعد 
. اإلعداد لمؤتمر كطني كدعكة الممكليف المتكقعة مساىمتيـ بالدعـ
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 :المقدمة 6.1

 

إف ىذه الدراسة ىي مف أكائؿ الدراسات المشابية في العالـ العربي، كالتي اىتمت بآراء كتكجيات 
المجتمع المحمي الفمسطيني في محافظة راـ اهلل تجاه قضية ميمة كالفحص الطبي قبؿ الزكاج، كلقد 
ٌناع القرار، كدكرىـ  بينت المراجعات األدبية بشكؿ جمي قصكران كبيران عمى الصعيد البحثي المعني بصي

.   في سف كتطبيؽ قكانيف الصحة العامة كالفحص الطبي خاصة
كتعتبر ىذه الدراسة الثانية مف نكعيا في فمسطيف، كالتي اىتمت بآراء كتكجيات صناع القرار تجاه 

 كالذم ،العامة مف الفصؿ الثاني لمشركع قانكف الصحة (5)رقـ قانكف الفحص الطبي قبؿ الزكاج 
كييعمؿ عمى عدـ ": الصيغة التاليةلقانكف الفحص الطبي قبؿ عقد الزكاج  ق الثانيفصؿضمف في يت

عمى حياة كصحة  يؤثر مما يمكف أف ،تكثيؽ العقد إال بعد الفحص الطبي لمتأكد مف خمك الزكجي
 .  "نسميما

 
 :النتائج الرئيسة 6.2

 

أظيرت نتائج الدراسة أف المجتمع المحمي الفمسطيني عمى دراية جيدة بمخاطر عدـ تطبيؽ القانكف قبؿ 
 ،الزكاج، كلـ تتفاكت المعرفة كالدراية بذلؾ بشكؿ كاضح باختبلؼ العكامؿ مثؿ مكاف السكف أك السف

.  المستكل التعميمي لحالة االجتماعية أككلكف تفاكتت في كثير مف األحياف عند ربطيا با
لصيغة المطركحة لقانكف الفحص اأشارت البيانات إلى أىمية تطبيؽ القانكف بطريقة قانكنية إلزامية كقد 

بغض النظر عف  العامة مف الفصؿ الثاني لمشركع قانكف الصحة (5)الطبي قبؿ عقد الزكاج رقـ 
 مع العمـ أف الناحية المعرفية بانتشاره ال تكازم القناعة بضركرة ، كالنفسيةةتبعاتو المادية، كاالجتماعي

  .إجرائيا
كاإلدارم أكضحت النتائج، أيضان، أف غالبية جميكر الدراسة شكككا بجاىزية النظاـ الصحي ك

لتطبيؽ القانكف، كذلؾ لعدـ تكفر الككادر البشرية المتخصصة كالمختبرات المجيزة بأحدث الفمسطيني 
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المعدات الخاصة بإجراء ىذا النكع مف الفحكص، مما يتطمب كجكد الدعـ المادم الكافي إلنشاء البنية 
لممساىمة في تكاليؼ  (اظيركا استعدادان % 20أقؿ مف )، كلـ يبلحظ استعداد كاضح التحتية إلجرائيا

. إجراء الفحكص المنكم إجراؤىا
كمف أىـ النتائج أف جميكر الدراسة يفضؿ كسائؿ السمع كالرؤية عف القراءة لمسماع عف أم مكضكع 

 .  تثقيفي، خصكصان بيف الحاصمييف عمى أقؿ عدد مف السنيف الدراسية

 عف مكاطنيفكالتثقيؼ لؿتكعية الدقيؽ كاؿ التكضيح الثانية ضركرة العمؿ عمى لةأظيرت نتائج المرحكقد 
 رغـ أف الدراسة ، عمىالفحص الطبي قبؿ الزكاجماىية الفحكصات التي سيتعرضكف ليا عند إجراء 

أكضحت أف لممكاطنيف عممان بأسماء االمراض، لكف ىذا ال يؤكد معرفتيـ أك درايتيـ بما سيتعرضكف 
االستعانة بكما أكد الجميع أف التكعية كالتثقيؼ المجتمعي يجب أف يتماف . لو، أك التبعات الناتجة عنو

 المنبثقة عف الييئة الكطنية لقانكف الفحص الطبي قبؿ الزكاج لمتثقيؼ كالتعزيز بمجنة التكعية كاإلعبلـ
 كالمؤسسات غير الحككمية، خصكصان كبدائرة الكعظ كاإلرشاد كاألكقاؼ اإلسبلميةالصحي، 

  .المختصيف مف الجامعات األىمية
 

: مقارنة المجاالت التحميمية بنظرية القناعات الصحية والتعزيز الصحي وربطيا معا 
 

 :المجال التحميمي األول .1

 
 كالجنسية المعدية ةالعبارات المرتبطة بالمعرفة كالدراية بماىية األمراض الكراثيعند مقارنة نتائج 

السمكؾ الصحي الذم سيتخذه األفراد تجاه قانكف الفحص الطبي قبؿ  ككالفحكصات الطبية قبؿ الزكاج
 نمكذج 2.3 انظر إلى الفصؿ الثالث مف الدراسة  )مف خبلؿ نظرية القناعات الصحية الزكاج

 نستدؿ مف النظرية انو كمما زادت المعرفة لدل األشخاص بطبيعة المرض فإننا (القناعات الصحية
جرائو، أم أف االعتقاد  كخطكرتو أدل ذلؾ إلى سيكلة قبكؿ قانكف الفحص الطبي قبؿ الزكاج كا 

الصحي بقبكؿ إجراء الفحص الطبي قبؿ الزكاج يصبح أكثر قبكال عند األفراد المقدميف عمى الزكاج 
عندما ترتفع معرفتيـ بماىية المرض كخطكرتو كأىمية الفحص الطبي قبؿ الزكاج كبالتأثير السمبي لعدـ 
استخدامو، كبمعنى أخر انو بالفحص الطبي يمكف أف نتفادل األمراض الكراثية كالجنسية المعدية،كبما 

أف األضرار لعدـ قبكؿ الفحص الطبي كاضحة كمعركفة مف خبلؿ انتشار األمراض، يحفز ىذا 
األسمكب إتباع السمكؾ العمني مع زيادة الثقة عند األشخاص،حيث يتـ تحديد السمكؾ الصحي الغير 

كمف ىنا يجب العمؿ عمى رفع مستكل المعرفة باألمراض األقؿ . سميـ كاستبدالو بسمكؾ صحي ناجح
معرفة لدل جميكر الدراسة مما يعكس عمى الجميكر سيكلة قبكليـ لمفحص الطبي قبؿ الزكاج بشكؿ 

سريع كىذا ضمف إطار التحفيز التخاذ اإلجراءات الصحية االيجابية كلتفادم نتائج صحية سمبية 
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أيضا يجب أف نتبنى نظرية التعزيز الصحي الثانية كالتي تركز  .المطركح في نظرية القناعات الصحية
كعند ربط . (3.3 انظر الفصؿ الثالث التعزيز أك الترقية الصحية )عمى طرؽ التعميـ الصحية لممجتمع

 النظرية التي تركز عمى اتخاذ القرارات ذا المجاؿ بنظرية التعزيز الصحي فانو مف األنسب اتخاذق
. عمى المستكل الشخصي كتركز عمى طرؽ التعميـ الصحي

 
 
: المجال التحميمي الثاني. 2
 

 تكجد مكافقة بإصرار عند أنونتائج مجاؿ المعرفة كالتكجو إزاء حؽ التفريؽ قبؿ الزكاج أك بعده، بتبيف 
جميكر الدراسة كخصكصا مف سبؽ لو الزكاج كفئة المتعمميف الجامعييف إزاء أحقية التفريؽ خصكصان 

كيدؿ ذلؾ عمى أف جميكر الدراسة مصمـ .إذا كاف أحد المقدميف عمى الزكاج مصابان بمرض اإليدز
عمى التفريؽ كذلؾ الف جميكر الدراسة عمى عمـ كاضح بخطكرة ىذه األمراض، أم أف قناعة الجميكر 

 القناعة عند مف سبؽ ليـ الزكاج كمف ىـ تكازداد. بخطكرة المرض أدت إلى اتخاذ سمكؾ صحي سميـ
كذلؾ الف القناعات الصحية ترتبط مع المتغيرات االجتماعية الديمكغرافية كالظركؼ كذلؾ جامعييف 

 )مف اجؿ القياـ بسمكؾ صحي أك اتخاذ إجراءات تأميف صحية سميمة كىذا ما تـ ذكره في النظرية
لذلؾ يجب رفع مستكل المعرفة . ( القناعات الصحية نمكذج3.3 انظر إلى الفصؿ الثالث مف الدراسة

باألمراض ذات العبلقة لدل جيكر الدراسة مما ينتج عنو سمكؾ كمعتقدات صحية سميمة قد تساىـ في 
كيتـ رفع المعرفة بماىية األمراض مف خبلؿ نظرية التعزيز الصحي لممجتمع .تطبيؽ القانكف المسف

كلنظريات التعزيز الصحي . مف خبلؿ تمكيف الناس بيدؼ زيادة صحتيـ كتحسينا كمنع األمراض
عبلقة مباشرة بنظرية القناعات الصحية أم أف التعزيز السميـ لممجتمع ينتج سمكؾ صحي سميـ 

كبيذا يصبح ىدؼ . كعادات صحية سميمة مثؿ التشجيع عمى إجراء الفحص الطبي قبؿ الزكاج
التعزيز الصحي المرتبط بنظرية القناعات الصحية بالتحسيف المتكازف لمظكاىر االجتماعية كالعقمية 

. كالجسدية كذلؾ لمكصكؿ إلى اليدؼ كىك إجراء الفحص الطبي قبؿ الزكاج
 

:  المجال التحميمي الثالث. 3
 

في ىذا المجاؿ تـ معرفة رأم المجتمع تجاه قانكف الفحص الطبي قبؿ الزكاج كذلؾ لمحد مف األمراض 
الكراثية كالمعدية الجنسية، كقد أظيرت النتائج كبشكؿ عاـ مدل مكافقة كاضحة لدل معظـ جميكر 

الدراسة في المكافقة عمى القانكف كحتى إجراء الفحص الطبي لؤلبناء، كقد ارتفعت نسبة المكافقة لدل 
 سنو دراسية، كىذا ما تؤكده النظرية في أف 12مف ىـ حاصمكف عمى مستكل تعميمي أكثر مف 
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 الصحي يتأثر ببعض العكامؿ كمنيا المستكل التعميمي حيث أف اإلنساف ؾالقناعات الصحية كالسمك
يصبح عمى قناعة تامة في اتخاذ إجراء صحي كقائي لؤلمراض كمما ارتفع تحصيمو العممي ككمما 
ارتفعت معرفتو باالمراض، مما ببل شؾ يؤثر عمى مدل الثقافة العامة كالسمكؾ الصحي لديو كبيذا 

جراءه أكثر قبكال عندىـ مف غيرىـ انظر الفصؿ الثالث مف ) إلى يصبح مكضكع الفحص الطبي كا 
كبيذا كحسب النظرية فانو يجب االىتماـ بتقكية البرامج ( القناعات الصحية  نمكذج3.3 الدراسة

السمككية كاالجتماعية في برامج الصحة مف اجؿ رفع مستكل القناعات الصحية لدل شتى طبقات 
المجتمع كعمى مختمؼ المستكيات التعميمية كذلؾ مف خبلؿ نظريات التعزيز الصحي كالتي مف 

. الممكف جدا أف تؤثر عمى نمط السمكؾ  الصحي لؤلفراد عمى المدل القريب كالبعيد
 
 :المجال التحميمي الرابع .4

 
مف جميكر % 60 ف، أنتائج العبارات المرتبطة بمسؤكلية اتخاذ القرار بعد إجراء الفحص الطبيتبيف 

 أف يترؾ قرار الزكاج بيد األفراد في حاؿ أف الفحكصات الطبية أظيرت كجكد بالدراسة أيدكا انو ال يج
 العمـ أف نفس النسبة مف الجميكر ال يحبذكا إجبار األفراد عمى إجراء الفحص  معحالو مرضية،

الطبي قبؿ الزكاج،كمف ىذه النتيجة نجد أف جميكر الدراسة غير حاسـ في مكضكع المسؤكلية مف 
 اإلجبار إلجراء الفحص الطبي، كحسب نظرية ذ ال يحبةكبنفس المحظ. القرار بعد إجراء الفحص

القناعة الصحية فاف نقص المعمكمات تجاه مكضكع صحي يؤثر عمى اتخاذ القرار عمى مستكل األفراد 
كالجماعات، إضافة إلى أف ىذا النمكذج ىك نمكذج نفسي يحاكؿ تكضيح كتكقع سمكؾ الصحة كيعتمد 

الفصؿ  انظر إلى)ذلؾ عمى المكاقؼ كاالعتقادات لؤلفراد كىذا المطمكب في ىذا المجاؿ التحميمي 
أم أف عدـ معرفة الجميكر الكافية بخطكرة النتائج السمبية  ( نظرية القناعات الصحية3.3الثالث 

الناتجة عف الفحص الطبي يؤثر بشكؿ جمي عمى اتخاذ القرارات مما أدل إلى زعزعة جميكر الدراسة 
كلذلؾ فاف مفيكـ التعزيز الصحي بنظرياتو   .تجاه مكاقفو مف مسؤكلية القرار في حاؿ كجكد مرض

االثنتيف يركز عمى المفاىيـ كالتأثيرات كاالتجاىات كىذا المطمكب ليذا المستكل مف التحميؿ حيث أف 
النظرية األكلى كىي المناسبة جدا في ىذا المجاؿ التحميمي حيث أنيا تركز عمى المضاميف السياسية 
كاالجتماعية كاألنظمة في عكامؿ الصحة مما يؤثر عمى تكجيات األفراد كيسيؿ عمييـ اتخاذ القرار 

 .السميـ في حاؿ أف الفحص الطبي اظير كجكد مرض كراثي أك معد
 
: المجال التحميمي الخامس. 5
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السمكؾ كالعبارات المرتبطة باالستعداد إلجراء الفحكصات المتعمقة باألمراض عند عرض نتائج 
 دمف جميكر الدراسة انو عمى استعدا% 70الصحي الذم سيتخذه األفراد تجاه ذلؾ فقد كافؽ أكثر مف 

تاـ لمقياـ بالفحكصات بغض النظر عف إدراكيـ لماىية الفحكصات أك حتى األمراض كخطكرتيا كمف 
(  نمكذج القناعات الصحية2.3 انظر إلى الفصؿ الثالث مف الدراسة  )خبلؿ نظرية القناعات الصحية

 نستدؿ مف النظرية انو كمما زادت المعرفة لدل األشخاص بطبيعة المرض كخطكرتو زاد االستعداد فإننا
مف الجميكر عمى استعداد تاـ إلجراء فحص % 88إلجراء الفحص الطبي لو، كقد بينت النتائج أف 
 الذيف ىـ عمى عمـ جيد بمرض الثبلسيميا أبدك ةالثبلسيميا مما يدؿ ذلؾ عمى أف جميكر الدراس

استعدادا تاـ إلجرائو، كىذا ما تؤكده النظرية في أف معرفة الفرد عف المرض تغير تكجيو كتقكده 
أم أف االعتقاد الصحي بقبكؿ إجراء فحص الثبلسيميا أصبح أكثر قبكال . لمعادات الصحية السميمة

كما أف التأثير .عند األفراد المقدميف عمى الزكاج كذلؾ لمعرفتيـ بماىيتو أكثر مف أم مرض أخر
السمبي لعدـ إجراء الفحص الطبي بدأ كاضحان ن أبدل كاضح لمجميكر كذلؾ مف خبلؿ الحاالت 

كقد يؤكد ىذه النظرية في ىذا المجاؿ نفس النتائج عندما ارتبطت . المكجكدة كبشكؿ كبير في فمسطيف
بالمستكل التعميمي كالحالة الزكاجية حيث أبدل المستكل التعميمي األعمى استعداد أعمى إلجراء 

مما يدؿ عمى أىمية دكر التعزيز . الفحكصات مف غيرىـ كما الحاؿ في األشخاص المتزكجكف
الصحي لجميع الفئات المجتمعية مف اجؿ رفع مستكل االستعداد لتغيير القناعات إلى المستكل 

المطمكب مف اجؿ الحد مف األمراض كالقبكؿ إلجراء الفحص الطبي قبؿ الزكاج لمدل أىميتو في الحد 
. مف األمراض

 
 :المجال التحميمي السادس. 6

 
تيتـ العبارات بكسيمة اإلعبلـ المفضمة حتى يسمع جميكر الدراسة عف الفحص الطبي كذلؾ لتسييؿ 

، كقد أظيرت النتائج أف جميكر ( التعزيز الصحي3.3الفصؿ الثالث )ميمة التعزيز الصحي انظر
الدراسة يحبذ التمفزيكف كدرجة أكلى لمسماع عف الفحص الطبي كلكف اختمفت ىذه اآلراء عندما تـ ربط 

النتائج بالمستكل التعميمي كالحالة الزكاجية كمكاف السكف فعمى سبيؿ المثاؿ يحبذ األشخاص 
 نظرية القناعة الصحية فاف يجب بالجامعييف السماع عف الفحص الطبي عف طريؽ االنترنت كحس

العمؿ عمى تغير التكجيات لدل األفراد بطرؽ مختمفة كمناسبة لكؿ فرد ككؿ حسب قدراتو كقد أكدت 
كما  ( القناعة الصحية3.2الفصؿ الثالث )النظرية عمى أسمكب التجربة في التعزيز الصحي انظر إلى

أكدت النظريات المتعمقة بالتعزيز الصحي عمى تنكيع كتكزيع طرؽ نشر المعمكمة في المجتمع 
 كالغير مرئية ليتسنى لجميع الفئات فرصة السماع عف ةباستخداـ مختمؼ كسائؿ اإلعبلـ المرئي

كىذا ما تـ تأكيده مف خبلؿ  ( التعزيز الصحي3.3الفصؿ الثالث مف الدراسة )الفحص الطبي انظر
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انظر إلى )التجربة الخاصة بمؤسسات حككمية كغير حككمية في فمسطيف في مجاؿ التعزيز الصحي 
حيث أف تجربة المؤسسات  ( التعزيز كالتثقيؼ الصحي في فمسطيف2.3.3الفصؿ الثالث مف الدراسة 

 .في مجاؿ التعزيز الصحي ناجحة كتصؿ جميع فئات المجتمع
 

 :(مقارنة نتائج الدراسة األولى بالدراسة الثانية) مقارنات بحثية 

 
كالتي عقدت في مدينة راـ اهلل "الفحص الطبي قبؿ الزكاج إلى أيف؟"كرشة عمؿ بعنكاف في 
ٌناع القرار بنتائج الدراسة   تـ10/02/2006 عرض مقارنة بيف نتائج الدراسة األكلى المتعمقة بصي

الثانية المتعمقة بالمجتمع المحمي، حيث تـ عرض االختبلفات كالتشابيات بيف صناع القرار مف ناحية، 
. كالمجتمع المحمي، مف ناحية أخرل

: كفيما يمي سيتـ عرض أبرز االختبلفات كالتشابيات في الجداكؿ اآلتية
 

  :المعرفة والتوجو إزاء حق التفريق قبل أو بعد الزواج: المجال التحميمي األول
%: المعرفة كالتكجو إزاء حؽ التفريؽ قبؿ أك بعد الزكاج، كمستكل مكافقة المجيبيف عنيا :  1.6جدكؿ 

 المجتمع  صناع القرارالعبارات                                                                     الفئة 

 35.6 34.8 ىؿ حددت الديانات السماكية نكعية األمراض التي تكجب التفريؽ بيف الزكجيف؟
 49.2 62   .يحؽ التفريؽ بيف الزكجيف إذا أكتشؼ عند أحدىـ عيب خمقي بعد الزكاج

يحؽ عدـ تزكيج شخصيف إلصابة أحدىما قبؿ الزكاج بأحد األمراض المعدية الخطرة 
. كاإليدز أك السؿ الرئكم أك الجذاـ كالبرص أك الجنكف

88.7 85.5 

 77.5 67. حؽ عدـ تزكيج شخصيف لحمؿ أك إصابة كبلىما قبؿ الزكاج بمرض كراثي

 
% 35كاعتقد . األسئمة الخاصة بمكضكع التفريؽ (1.6)لقد طرحت العبارات مف األداة في الجدكؿ 

مف جميكر الدراسة مف العينة أف الديانات السماكية أكجبت التقريؽ بيف الزكجيف بسبب أنكاع معينة 
مف العينة المرتبطة % 77.5كقد اعتقد . مف المرض، كأف ىذه النسبة بيف جميكر الدراسة متشابية

برأم الجميكر التابع لممجتمع كجكب التفريؽ بيف الزكجيف بسبب حمؿ أحدىما قبؿ الزكاج مرضان 
بالنسبة لرأم صناع القرار في المكضكع نفسو، كلـ تتفاكت % 67.0كراثيان، فيما قٌمت النسبة إلى 

في حيف أشارت النسب إلى تفاكت في اآلراء  .النسبة في حاؿ إصابة أحدىما بمرض خطر كاإليدز
ٌناع القرار مع كجكب التفريؽ  في حاؿ اكتشؼ عند أحد الزكجيف عيب خمقي بعد الزكاج، حيث إف صي

. بنسبة أعمى مف رأم المجتمع
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ٌناع القرار عند الحديث عف أىمية  دراكان في المجتمع المحمي يشابو صي كبيذا، نجد أف ىناؾ كعيان كا 
االستشارة كالفحص الطبييف في الحد مف األمراض، كما أف المجتمع الفمسطيني أكد بكضكح أنو مع 

ٌناع القرار كانت نسبة مكافقتيـ عمى القانكف أقؿ مف  نص القانكف بخمك الزكجيف في ظؿ أف صي
 .المجتمع المحمي

 
 العبارات المرتبطة بانتشار األمراض الميعدية كالكراثية، كأىمية الفحص الطبي كفاعميتو  :2.6 جدكؿ

. (%)كآلية تطبيقو، كمستكل مكافقة المجيبيف عنيا بنعـ 
 العبارات

 
 أراء المجتمع صناع القرار

  منتشرة في فمسطيف؟ةىؿ تعتقد أف األمراض الكراثي
 

76.4 67.6 

ىؿ تعتقد أف األمراض الجنسية المعدية منتشرة في فمسطيف؟ 
 

28.1 25.2 

ىؿ أنت مكافؽ عمى أف االستشارة كالفحص الطبي قبؿ الزكاج يساعداف في تقميؿ انتشار 
 كالجنسية المعدية في فمسطيف؟ ةاألمراض الك راثي

93.3 94.8 

المجتمع الديني كالتشريعي تبني مكضكع االستشارة ك الفحص الطبي قبؿ الزكاج  عمى قادة
 .لنقاشيا في المحافؿ المختمفة

98.9 90.0 

نشر الكعي الجنسية ألمعديو يجب األمراض الكراثيو أك األمراض لمتقميؿ كالكقاية مف انتشار 
 .الستشارة ك الفحص الطبي قبؿ الزكاجاعف 

100 92.7 

 ك يعمؿ عمى عدـ تكثيؽ “ التالي؟عمى قانكف الفحص الطبي قبؿ عقد الزكاجىؿ أنت مكافؽ 
 حياة كصحةمما يمكف أف يؤثر عمى  العقد إال بعد الفحص الطبي لمتأكد مف خمك الزكجيف

". نسميما

87.2 94.3 

 90.6 96.6 ىؿ مف الضركرم إثارة مسألة االستشارة كالفحص الطبي قبؿ الزكاج في المجتمع الفمسطيني؟
 
 

المعرفة والتوجو إزاء قانون االستشارة والفحص الطبيين قبل الزواج : المجال التحميمي الثاني
 

تظير العبارات في الجدكؿ األسئمة الخاصة بمكضكع انتشار األمراض الكراثية كالجنسية، كآلية الكقاية 
ٌناع القرار كالمجتمع المحمي لمحافظة راـ اهلل كال بد مف اإلشارة إلى . مف انتشارىا مف كجية نظر صي
مف جميكر % 6أف نسبة الذيف ال رأم لدييـ في القانكف المطركح أك حيثيات تطبيقو لـ تتعد 

 .الدراستيف
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: الناحية المعرفية
 

ٌناع القرار أف  ، األمراض الكراثية منتشرة في فمسطيفيعتقدكف أف % 76.4 أظيرت النتائج المتعمقة بصي
، فيما أظيرت النتائج أف األمراض الجنسية المعدية منتشرة في فمسطيففقط يعتقدكف % 28.1ك

 25.2%يعتقدكف بانتشار األمراض الكراثية في فمسطيف، كأف % 67.6المتعمقة بآراء المجتمع أف 
ٌناع القرار الفمسطيني عمى معرفة  يعتقدكف أف ىناؾ انتشاران لؤلمراض المعدية، كمف النتائج نجد أف صي
. كدراية أكثر مف المجتمع المحمي الفمسطيني بخصكص انتشار األمراض الكراثية كالمعدية في فمسطيف
ٌناع القرار كالمجتمع المحمي الفمسطيني  ف دؿ ذلؾ عمى شيء فإنو يدؿ عمى أف صي كبشكؿ عاـ، كا 

كمف النتائج الميمة في ىذه الدراسة أف . يحتاجكف إلى التثقيؼ بأىمية األمراض المعدية في فمسطيف
الجنسية األمراض الكراثية أك األمراض لمتقميؿ كالكقاية مف انتشار جميع جميكر الدراسة يؤمف بأنو 

ف عمى .  قبؿ الزكاجيفالستشارة كالفحص الطبيانشر الكعي عف المعدية يجب  المجتمع الديني  قادةكا 
، كقد  قبؿ الزكاج لنقاشيا في المحافؿ المختمفةيفكالتشريعي تبني مكضكع االستشارة كالفحص الطبي

ٌناع القرار مقارنة بالمجتمع، ٌناع القرار عمى يقيف أكثر مف ارتفعت ىذه النسب عند صي  حيث إف صي
 .المجتمع بأىمية نشر الكعي حكؿ الفحص الطبي، كتبنيو مف قبؿ قادة المجتمع

 
: سنماالستشارة والفحص الطبيين قبل الزواج الالتوجو إزاء قانون 

 
مف جميكر المجتمع % 94.3عند طرح مكضكع قانكف االستشارة كالفحص الطبييف قبؿ الزكاج، كافؽ 

ف ارفض عقد الزكاج إال إذا أجرل الخطيبالحؽ في لعاقد الزكاج عمى صيغة القانكف بأف يككف 
  .الفحص الطبي

ٌناع القرار، حيث كافؽ  منيـ عمى الصيغة المطركحة، كبشكؿ عاـ % 87كقد انخفضت النسبة لدل صي
ٌناع القرار كالمجتمع المحمي بأىمية المكضكع في المجتمع الفمسطيني كلقد . يؤكد ذلؾ مدل كعي صي

ٌناع القرار أنو % 96.6دعـ    قبؿ الزكاجيفالستشارة كالفحص الطبييجب العمؿ عمى تفعيؿ امف صي
ٌناع القرار% 90، كقد أيد ذلؾ قانكنيان في فمسطيف  .مف جميكر المجتمع، أم بنسبة أقؿ مف صي
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 العبارات المرتبطة بمسؤكلية القرار بعد إجراء الفحكص الطبية، كمستكل مكافقة المجيبيف :3.6جدكؿ 
. %عنيا

 
 : إزاء ترك قرار توثيق العقد أو عدم توثيقو بعد إجراء الفحوص الطبيةالتوجو

 
ال يحبذ إجبار األفراد عمى إجراء الفحص الطبي قبؿ % 65أظيرت النتائج أف المجتمع المحمي بنسبة 

مف صناع القرار فقط % 28.5الزكاج، بؿ التركيز عمى نشر الكعي بأىميتو، فيما أظيرت النتائج أف 
كعند السؤاؿ عف القرار بعد إجراء . مع فكرة عدـ اإلجبار كالتركيز عمى نشر الكعي إزاء الفحص

تقريبان مف جميكر الدراستيف أف يترؾ قرار الزكاج لحرية األفراد في حاؿ % 39الفحص، ارتأل 
ٌناع القرار أف الرأم % 48كعند السؤاؿ في حاؿ كجكد مرض كراثي أيد . اإلصابو بمرض ميعدو  مف صي

.  لحرية األفراد، في حيف انخفضت النسبة بالنسبة لرأم المجتمع
 العبارات المرتبطة بالمعرفة كالتكجو إزاء التبعات االجتماعية لمقانكف، كمستكل مكافقة  :4.6جدكؿ 

. (%)المجيبيف عنيا
  المجتمع المحمي صناع القرارالعبارات 

 37.4 28.8 .إف التكسع في الفحكص الطبية قبؿ الزكاج ليا تأثير اجتماعي سمبي
 18.3 3.4   . المقترح مع شريعة الزكاجاالستشارة كالفحص الطبي قبؿ الزكاج نافى قانكف م
تكسع في الفحكص الطبية يعني ربط الزكاج بالصحة الجسدية، أم  اؿإف
 "الزكاج لؤلفضؿ"

66.7 37.4 

 أكإف ظيكر شيء في الفحكص التي تجرل قبؿ الزكاج يعني البحث عف زكج 
زكجة أخرل 

57.0 44.4 

 

صناع العبارات 
 القرار

أراء 
 المجتمع

 بؿ التركيز عمى تشػػػجيع الناس كنشػػػر مالك راثال يجكز إجبار أم شػػخص إلجراء االخػتػبار 
 مالك راثالكعي بالكسػػػػائؿ المختمػػفة بأىمػػية االخػػتػبار 

28.7 65,2 

 الحمؿ لمرض معد قد  أكاإلصابةيترؾ قرار الزكاج أك عدمو لحرية الشخص كضميره في حالة 
.  إلى شريؾ الحياة أك أطفالو إذا اثبت ذلؾ مف خبلؿ الفحص الطبيينقمو

39.1 38.0 

 الحمؿ لمرض كراثي قد  أكاإلصابة قرار الزكاج أك عدمو لحرية الشخص كضميره في حالة يترؾ
.  إلى شريؾ الحياة أك أطفالو إذا اثبت ذلؾ مف خبلؿ الفحص الطبيينقمو

47.7 36.9 
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 العبارات المرتبطة بالمعرفة كالتكجو مف تكفر الككادر كالبنية التحتية لتطبيؽ القانكف :5.6 جدكؿ 
. (%)كمستكل مكافقة المجيبيف عمييا 

صناع القرار صناع القرار العبارات 
يجب تشكيؿ لجنة يتكاجد فييا جميع المتخصصيف لدراسة مكضكع االستشارة 

كالفحص قبؿ الزكاج مف جميع جكانبو الشرعية كالطبية كاالجتماعية كاالقتصادية 
. كالفكائد كالعقبات قبؿ العمؿ عمى تطبيقو

96.6 96.6 

ىؿ يتكفر في فمسطيف ككادر بشريو متخصصة لتطبيؽ قانكف االستشارة كالفحص 
الطبي قبؿ الزكاج؟ 

58.0 58.0 

 يتكفر في فمسطيف مكارد مالية كافيو لتطبيؽ قانكف االستشارة كالفحص الطبي ىؿ
قبؿ الزكاج؟ 

45.9 45.9 

ىؿ يتكفر في فمسطيف مختبرات طبية مناسبة لتطبيؽ قانكف االستشارة كالفحص 
الطبي قبؿ الزكاج؟ 

57.5 57.5 

 
 

 المعرفة والتوجو إزاء التبعات االجتماعية والمادية لمقانون: المجال التحميمي الثالث
 

لقد طرحت العبارات في الجدكليف السابقيف مف األداة األسئمة الخاصة بمكضكع التبعات االجتماعية 
 . كالمادية لمقانكف

ٌناع القرار أف ال تبعات اجتماعية سمبية ستنشأ مف % 66.6مف الناحية االجتماعية، يعتقد  مف صي
مف المجتمع المحمي، ككذلؾ فإف % 45إجراء االستشارة كالفحص الطبييف قبؿ الزكاج، كاعتقد بذلؾ 

ٌناع القرار ال يعتقدكف ب% 66.7  بسبب إجراء ىذه الفحكص، فيما ربط الزكاج بالصحة الجسديةمف صي
ٌناع القرار أف كجكد شيء في % 57، في حيف اعتقد%37أكد ذلؾ في المجتمع المحمي  مف صي

%.  44الفحكصات يعني البحث عف زكجة أخرل، كقمت النسبة في رأل المجتمع المحمي إلى 
أما مف ناحية القدرة عمى القياـ باالستشارة كالفحص الطبييف فمتطبيؽ ىذا القانكف ال بد مف تكفر 
الككادر البشرية المتخصصة كالمختبرات المجيزة بأحدث المعدات الخاصة بإجراء ىذا النكع مف 

كحسب بيانات .  الفحكص، مما يتطمب كجكد الدعـ المادم الكافي إلنشاء البنية التحتية إلجرائيا
ٌناع القرار يؤمنكف ب% 58الدراسة فإف  ، فيما انخفضت النسبة في  متخصصةةتكفر ككادر بشرممف صي

ٌناع مف % 57.5كأجاب %. 30رأم المجتمع إلى  ، فيما أكد مختبرات طبية مناسبةالقرار بتكفر صي
ٌناع مف % 45.9ك .مف المجتمع% 50ذلؾ   لتطبيؽ قانكف القرار يتكقعكف كجكد مكارد مالية كافيةصي

ظ اختبلفات بالنسبة لرأم المجتمع  قبؿ الزكاجيفاالستشارة كالفحص الطبي . (12جدكؿ رقـ )، كلـ تبلحى
 .ىذا القانكفلتطبيؽ كىذا يدعكنا إلى التفكير بجاىزية النظاـ الصحي كاإلدارم الفمسطيني 
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األكثر ك  الزكاجقبؿلمفحص الطبي العبارات المرتبطة بنكعية الفحكص الطبية المقترحة : 6.6جدكؿ 

. (%) كمستكل مكافقة المجيبيف عمييا شيكعا في العالـ العربي
المجتمع المحمي صناع القرار العبارات 
 76.4 94.2  اإليدز

 83.3 94.0 (ب ، ج)التياب الكبد الكبائي 
 87.9 97.7   (الثبلسيميا)فقر دـ البحر المتكسط 

 80.2 76.2 (الطرش)الصػػـ الخمقػػي 
Cystic fibrosis 79.4 79.7   التميؼ الرئكم الكراثي 
 74.9 83.3 ضمكر المخ كالمخيخ

 ANAEMIA SICKLE CELL  83.4 84.2  فقر الدـ المنجمي
 77.8 68.6 (التفكؿ) G6PDاختبار أنزيـ 

 81.8 77.0 كالغدة الدرقية (فكؽ الكمكيو)أمراض الغدد الصماء خاصة أمراض الغدة الكظرية 
 79.2 79.5 ضمكر العضبلت

 79.6 80.0 (أ ب)اختبار نشاط عامؿ التخثر الثامف كالتاسع لمكشؼ عف الييمكفيميا 
 
 

 الالزم إجراؤىا بنوعية الفحوص الطبيةمعرفة ُصناع القرار : الرابع المجال التحميمي
 

، تـ عند تحضير الجدكؿ الخاص بأنكاع الفحكص المتكقع إدراجيا في قائمة الفحص الطبي قبؿ الزكاج
 حسب ما ىك معمكؿ بو في الدكؿ العربية إدراج الفحكص المعتقد أنيا ميمة في فمسطيف، كأيضان 

 لدييـ دراية كافية بأىمية فأما نتائج االستبانة، فقد دلت عمى أف نسبة عالية مف المستجيبي.  األخرل
ٌناع الفحكص المطركحة بيف  ٌناع القرار كالمجتمع المحمي، كقد كانت المعرفة مرتفعة لصالح صي صي

ٌناع  كتدؿ ىذه النتائج عمى إدراؾ ،(13جدكؿ رقـ )القرار مقارنة بالمجتمع المحمي  القرار الفمسطيني  صي
كمعرفتيـ بحزمة الفحص الطبي المتكقع إدراجيا بعد سف القانكف، كأيضان تكضح أف اآلراء كالتكجيات 

كلكف كبالرغـ مف . في إجابة االستبانة كانت مبنية عمى دراية كمعرفة بالمكضكع، كلـ تكف عشكائية
النسب عالية بالناحية لممعرفية، فبل تزاؿ لدينا قناعة كافية باف المجتمع لديو معرفة سطحية بيذه 

.  االمراض كيجب اخذ ىذا باالعتبار في تثقيؼ المجتمع
 

 :استنتاجات حول مشكمة البحث  5.6
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كتكصية أساسية مف نتائج الدراسة، كمف كجية نظر الباحث، التأكيد عمى ضركرة تككيف لجاف 
متخصصة، كذات خبرة في المجاالت كالسياسات الصحية كالشرعية كالقانكنية كاالجتماعية كالنفسية 

 قبؿ البدء بتفعيؿ القانكف،  قبؿ الزكاجيفكالفحص الطبيكالمالية، لكضع لكائح لتطبيؽ قانكف االستشارة 
كما أكضحت نتائج المجمكعة البؤرية ككرشة العمؿ أف . مع مراعاة جاىزية المجتمع المحمي لمتطبيؽ

تفعيؿ دكر الييئة الكطنية بمجانيا الخمس عمى مستكل المحافظات سيساىـ قدمان في المضي بتحكيؿ 
المكائح المقترحة مف دكر التحضير إلى المكافقة عمييا، ثـ التطبيؽ عمى مستكل الكطف كالمحافظات، 
مما سيككف لو الدكر األساس في التطبيؽ األسمـ لمقانكف ضمف لكائح كاضحة لمتطبيؽ، كالذم بدكره 
سيساىـ في االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرل لمكصكؿ إلى اليدؼ األساس؛ أال كىك التقميؿ ثـ الحد مف 

. األمراض التي تنقؿ بالكراثة، كالحد مف انتشار األمراض المعدية كالمنقكلة جنسيان 
عمى مستكل الييئة الكطنية لجاف شراؾ المجتمع المحمي في كحسب كجية نظر الباحث، فإف إ

العمؿ عمى جمب ، كأيضان سيسيـ في نقؿ كجيات النظر في آليات التطبيؽالمحافظات سيساىـ في 
تقـك المجاف كمف الكاضح أيضان أف ال نغفؿ أف . عمى المستكل المحمياألمكاؿ لتطبيؽ المكائح 

ٌناع القرار،  أيضان، حسب ما أظيرت المقارنة أعبله مع الدراسة المختصة برفع مستكل الكعي لدل صي
ٌناع األكلى بخصكص آراء كتكجيات  .  القرار القمسطينييفصي

تفعيؿ مكضكع الفحص الطبي قبؿ كلمعمؿ عمى إنجاح مشركع تفعيؿ القانكف كتطبيؽ آلياتو ال بد مف 
مراعاة طرؽ نشر المعمكمة عف الفحص الطبي حسب  ك مختمؼ المحافؿ الدينية كاإلعبلميةفيالزكاج 

حيث اف نسبة  (4.2الفصؿ الثاني انظر الى)رغبة جميكر الدراسة كما حصؿ في قبرص كايراف 
مرضى الثبلسيميا انخفضت بشكؿ ممحكظ بعد اقرار قانكف الفحص الطبي قبؿ الزكاج كاتخاذ اسمكب 

.  الثقيؼ الصحي لجميع طبقات المجتمع كخصكصا المدارس
 تعزيز أنماط صحية سميمة كاستراتيجية أساسية لمقاكمة المشاكؿ الصحيةيجب ايضا العمؿ عمى 

المعتقدات تغيير بعض الناتجة عف الزكاج، كباألخص زكاج األقارب، مما يدعك إلى المساىمة في 
تطكير أدكات كطرؽ جديدة كمبتكرة الستخداميا   كمما يدعك لمذكر ىك الحاجة ؿ.السائدة في المجتمع
تسييؿ مشاركة الفئات المستيدفة في  ؾاألخرل،التثقيفية الدعـ كالتنسيؽ مع البرامج  كفي عممية التثقيؼ

فريؽ تدريب لتدريب الشباب كنقؿ المعمكمات حكؿ األمراض الكراثية عداد عممية التثقيؼ كالتعزيز، كا  
نتاج  ، نتاج نشرة كبكستر تثقيفييف، كا  كالمعدية كتنظيـ كرش تثقيفية ،  حكؿ المكضكعvideo spotsكا 

  كقد قاـ الباحث بعرض الخبرات في .التعاكف مع كزارة التربية كالتعميـ كتعزيز لمطبلب في المدارس،
 كالتثقيؼ التعزيزانظر الفصؿ الثالث باب )ىذا المجاؿ لدل المؤسسات المحمية الحككمية كاألىمية 

كالتي تكافؽ تكصيات ىذه الدراسة باسمكب تكصيؿ المعمكمة كالتكعية  (2.3.3 في فمسطيف الصحي
 القناعة 3.3 الفصؿ الثالث انظر الى)ايضا يجب تبني نظرية القناعات الصحية ك.  لممجتمع
مف ىذه الدراسة كذلؾ  (3.3الفصؿ الثالث  انظر الى)كما ىك الحاؿ في التعزيز الصحي  (الصحية
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مف اجؿ رفع مستكل القناعات عند جميكر الدراسة بمكضكع الفحص الطبي قبؿ الزكاج مما يعكس 
. عمى السمكؾ كالتكجو الصحي السميـ مف ىذا المكضكع

 

كأخيران كليس آخران التركيز عمى أىمية إبقاء الحكار حيان في الدكائر الرسمية كالقانكنية كالتشريعية مع 
شرائح المجتمع الفمسطيني بغرض استعماؿ األدكات كالمداخؿ البحثية إلحداث تحكؿو مممكسو في رؤل 

ٌناع كتكجيات  . القرار كالمجتمع المحميصي
 

 :توصيات لمزيد من البحث   6.6

 

ف مف ناحية بحثية، نؤكد ضركرة إجراء بحث مكمؿ ليذه الدراسة عمى جميع محافظات الكطف، أل
كحيث إف ىذه الدراسة تسبؽ البدء محافظة راـ اهلل كحدىا ال تمثؿ رأم المجتمع الفمسطيني كمو، 

بالتحضير لتطبيؽ برنامج التعزيز كالتثقيؼ الصحييف المزمع إجراؤه قبؿ البدء بتطبيؽ لكائح الفحص 
الطبي قبؿ الزكاج، ال بد مف أف نؤكد فائدة إعادة الدراسة بعد تطبيؽ برنامج التكعية كالتثقيؼ الصحي 

.  لتقييـ نجاعتو قدر المستطاع
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(http://www.werathah.com/blood/sickle/cause.htm,15/05/2005) 

 

 ةالتشخيص، السعكدم- األنيميا المنجمية: (س-2004)الكراثة الطبية  مجمة .
http://www.werathah.com/blood/sickle/diag.htm, 12/04/2005) 

 

 ةالثبلسيميا، السعكدم: (ص-2004)الكراثة الطبية  مجمة .
(http://www.werathah.com/blood/thala.htm, 22/05/2005) 

 

http://www.werathah.com/blood/sym.htm
http://www.werathah.com/genetic/aut_dom.htm
http://www.werathah.com/genetic/consan.htm
http://www.werathah.com/blood/G6PD/index.htm
http://www.werathah.com/blood/G6PD/index.htm
http://www.werathah.com/blood/G6PD/index.htm
http://www.werathah.com/blood/G6PD/cause.htm
http://www.werathah.com/blood/G6PD/treat.htm
http://www.werathah.com/down/thyroid.htm
http://www.werathah.com/blood/sickle/sym.htm
http://www.werathah.com/blood/sickle/cause.htm,15/05/2005
http://www.werathah.com/blood/sickle/diag.htm
http://www.werathah.com/blood/thala.htm
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 ةالتشخيص، السعكدم- الثبلسيميا: (ط-2004)الكراثة الطبية  مجمة .
(http://www.werathah.com/blood/diag.htm, 11/03/2005) 

 

 ةالعبلج، السعكدم-الثبلسيميا: (ظ-2004)الكراثة الطبية  مجمة .
(http://www.werathah.com/blood/treat.htm, 04/03/2005) 

 

 ةالكراثة المرتبطة بالجنس، السعكدم: (ع-2004)الكراثة الطبية  مجمة .
(http://www.werathah.com/genetic/x_link.htm, 04/03/2005) 

 

 ةالكراثة المتعددة األسباب، السعكدم: (غ-2004)الكراثة الطبية  مجمة .
(http://www.werathah.com/m/multi.htm, 04/03/2005) 

 
  ة، مكقع مجمة كراثة، السعكدم الطبي قبؿ الزكاجصالفح: (2004)مجمة كراثة . 

(http://www.werathah.com/premarital.htm, 05/03/2005) 

 
  السعكدية الطبي قبؿ الزكاجص، الفح(2004-2001)مجمة كراثة، صفحة الكراثة الطبية ،. 

)http://www.werathah.com/premarital.htm, 10/03/2005) 

 

 كعي الشباب الجامعي بالفحص الطبي قبؿ الزكاج: (2003 )مصمح رشا، كالقريناكم صابريف. 

(www.mohp.gov.eg/sec/heducation/advises.asp, 12/04/2005) 

 

  ر؟ مص الفحص قبؿ الزكاج ضركرة أـ ترؼ(:2004)لمكبار فقط ممتقى. 

(http://www.egypty.com/lelkebar/issue9/article1.htm, 10/05/2005) 

 

  2004(مكقع اإلسبلـ اليـك.) 

(http://saaid.net/mktarat/alzawaj/75.htm, 12/04/2005) 

 

  المتنحية، السعكديةةالكراث: (ب-2004)مكقع الكراثة الطبية . 

(http://www.werathah.com/genetic/aut_rece.htm, 14/05/2005) 

 
  الفحص الكراثي قبؿ الزكاج كسيمة لتجنب مآسو أسرية كأطفاؿ مرضى، : (2004)مكقع الكطف

 . عمافةسمطف
(http://www.alwatan.com/graphics/2001/mar/4.3/heads/lt1.htm, 02/05/2005) 

 ة، السعكدم الكبلميديا(:2003)مكقع صحة. 

(http://www.sehha.com/diseases/id/chlamydia.htm, 02/05/2005) 

http://www.werathah.com/blood/diag.htm
http://www.werathah.com/blood/treat.htm
http://www.werathah.com/genetic/x_link.htm
http://www.werathah.com/m/multi.htm
http://www.werathah.com/premarital.htm
http://www.werathah.com/premarital.htm
http://www.werathah.com/premarital.htm
http://www.werathah.com/premarital.htm
http://www.mohp.gov.eg/sec/heducation/advises.asp
http://www.werathah.com/genetic/aut_rece.htm
http://www.alwatan.com/graphics/2001/mar/4.3/heads/lt1.htm
http://www.sehha.com/diseases/id/chlamydia.htm
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  الفحص قبؿ الزكاج ييدؼ إلى التحذير مف اقتراف حاممي المكرثات  (:2004)مكقع كيككات
  .ة، السعكدمالمعتمة

(http://majales.qcat.net/showthreaded.php?&Board=UBB11&Number=64144

9, 02/05/2005) 

 

  ؟ مصرالفحص قبؿ الزكاج ضركرة أـ ترؼ(:2004)مكقع لمكبار فقط. 

(http://www.egypty.com/lelkebar/issue9/article1.htm, 13/05/2005) 

 
  ر الفحص قبؿ الزكاج ضركرة أـ ترؼ؟ مص:(أ-2004)مكقع لمكبار فقط. 

) http://www.egypty.com/lelkebar/issue9/article1.htm, 23/06/2005) 

 

  رالكبلميديا، مص- األمراض الجنسية (ب-2004)مكقع لمكبار فقط .
(http://www.egypty.com/lelkebar/issue10/article5.htm, 20/06/2005) 

 

 

 فحص ما قبؿ الزكاج، مصر - كزارة الصحة كالسكاف(:2003) ليا أكف اليف  مكقع  .
http://www.mohp.gov.eg/Arabic/sec/healthservices/delevH2.asp, 09/10/2005) 

 
  السبب الحقيقي كراء مرض   اكتشاؼ ضمكر العضبلت،ضمر: (2004)نادم النصر الرياضي

. دبي-  العربية المتحدةت، اإلماراضمكر العضبلت
(http://www.alnasrclub.com/naser/index.php?showtopic=12553, 26/06/2005) 

 

 
  ف، األرد مرض الييمكفيميا(:2004)نكفكنكرديسؾ.  

(http://www.novonordisk.com.jo/documents/article_page/document/Novosev

enFile.asp, 23/01/2005) 

 

  خمفية عف كزارة الصحة، البحريف: (2005)كزارة الصحة البحرينية.  

(http://www.moh.gov.bh/arabic/background.asp, 25/05/2005) 

 

 

 
 ةفحص ما قبؿ الزكاج، السعكدم: (2003)كزارة الصحة السعكدية . 

(http://www.moh.gov.sa/html/pre_tests.html-1, 23/04/2005) 

http://majales.qcat.net/showthreaded.php?&Board=UBB11&Number=641449
http://majales.qcat.net/showthreaded.php?&Board=UBB11&Number=641449
http://www.egypty.com/lelkebar/issue9/article1.htm
http://www.egypty.com/lelkebar/issue9/article1.htm
http://www.egypty.com/lelkebar/issue9/article1.htm
http://www.egypty.com/lelkebar/issue9/article1.htm
http://www.egypty.com/lelkebar/issue10/article5.htm
http://www.mohp.gov.eg/Arabic/sec/HealthServices/DelevH2.asp
http://www.mohp.gov.eg/Arabic/sec/healthservices/delevH2.asp
http://www.alnasrclub.com/naser/index.php?showtopic=12553
http://www.novonordisk.com.jo/documents/article_page/document/NovosevenFile.asp
http://www.novonordisk.com.jo/documents/article_page/document/NovosevenFile.asp
http://www.novonordisk.com.jo/documents/article_page/document/NovosevenFile.asp
http://www.moh.gov.bh/arabic/background.asp
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 ةالفحص الكراثي قبؿ الزكاج كسيمة لتجنب مآسو أسرية كأطفاؿ مرضى، سمطف: (2003)الكطف 

 . عماف
(http://www.alwatan.com/graphics/2001/mar/4.3/heads/lt1.htm, 18/05/2005) 

 

  ،األكلى، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ة العمؿ مع األصـ، الطبعؿ، دلي(2000)ف .عيكسؼ 
. فكالطباعة، عما

  ،األكلى، ةالكراثة كأمراض اإلنساف، الطبع: (1994.)ا، م، المتيفا، ؼ، يكسع، ر، عــيكسؼ 
 . ةمنشأة المعارؼ، اإلسكندرم

 

  االسمكؾ الصحي كاالتجاىات نحك الصحة، سكرم:(2004)كمية التربية جامعة دمشؽ. 

 

(http://de.geocities.com/psychoarab/Gesund, 20/06/2006) 
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: االتصاالت الشخصية
 

  جذكر"تجربة التثقيؼ الصحي كالتكعية الصحية في مؤسسة : (2005حزيراف )أمية خماش." 
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  التعزيز كالتثقيؼ الصحي المتبع في جمعية الثبلسيميا: (2005أيار)جياد محمد أبك غكش .
 التعزيز كالتثقيؼ الصحي المتبع في لجاف العمؿ : (2005حزيراف )كماؿ محمد زينة .د

. الصحي
  التعزيز كالتثقيؼ الصحي المتبع في اإلغاثة الطبية: (2005حزيراف )ريـ يعقكب مقدادم .
  التعزيز كالتثقيؼ الصحي المتبع في كزارة الصحة الفمسطينية: (2005أيار )زاىرة حبش. 

 
: منشورات وزارة الصحة الفمسطينية

 
  (بارقة أمؿ)أشرطة مسجؿ .
 ضمف برنامج الحممة الكطنية لمتغذية " ألـ كمكلكد سميميف" بعنكاف 2005/2006رزنامة

 .السميمة
  (.2005الصحة كالشباب)ممحؽ خاص يصدر عف دائرة التثقيؼ كالتعزيز الصحي 

  منشكرات ككتيبات(viral hepatitis)الخاصة بمشركع الصحة اإلنجابية في ة، االستراتيجي 
 ة الجيش كأخطارىا، الرضاعتمجاؿ المعمكمات كالتعميـ كاالتصاؿ، بارقة أمؿ، مخمفا

 .الطبيعية

 

:  اإلغاثة الطبية الفمسطينيةتمنشورا
 
 التغذية (،) بعض المشاكؿ الشائعة خبلؿ الحمؿ) ، ( الجمد الفطرية، كطرؽ الكقاية منياض أمرا(

كيؼ نكاجو حالة )،  (الشمس كالجمد)،  (حكايتي مع الككلستركؿ)،  (حب الشباب)، ) كالسكرم
 .(اليرقاف)، (النظافة)، (مخاطر الزكاج المبكر )(الطكارئ؟

 
 
 
 
 

: منشورات جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا
 

  أشرطة فيديك كcd ( 2005الثبلسيميا مع كمضة مف الماراثكف الرياضي) ،( بيدم أكمؿ
 (.2005حياتي
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  (الماراثكف الرياضي مف أجؿ صحة أفضؿ لمشباب)بكسترات .
  (نشرة دكرية تصدر عف جمعية الثبلسيميا)مجمة أمؿ. 

  منشكرات عمى شكؿ برامج مدرسية كمساطر كرقية تحتكم عمى معمكمات حكؿ الثبلسيميا
 .كأىمية الفحص الطبي قبؿ الزكاج

  أغمى ا بنضمف مستقبؿ أكالدنا، أكالدفؾ السعيدة، كىيةالثبلسيميا، األسر)نشرات ككتيبات باسـ 
 .( الثبلسيمياؿ الطبي قبؿ الزكاج، دليصمف أف نكرثيـ الثبلسيميا، الفح

 

: منشورات لجان اتحاد العمل الصحي
 
 المبكر عف أكراـ كسرطاف الثدم ؼالكش)، ( بالقدميفةالعنام)، ( العيفة صح)، (صحة الفـ كاألسناف)

، ( السكرمضمر)، ( األسرة في الصحة اإلنجابية كالرعاية الصحية أثناء الحمؿؿ دلي)، (كعنؽ الرحـ
. ( المراىقةة مرحؿ)، ( الصحية بعد الكالدةة الرعام)، ( المكلكد حديثان ة رعام)، ( السكر في الدـطىبك)
 

": جذور"منشورات مؤسسة 
 

  أشرطة فيديك كمسجؿ كcds (خضرةتمسرحية حياة، مغامرا ). 

  الصحة لجميع النساء، بخذكا منا المفيد كتعالكا نعرفكـ عمى الحديد، كتا)منشكرات ككتيبات 
. ( بالسبلمةتكلد

 

 

 

 
 
 
 

 

المالحق 
 

:   استبانة الدراسة1.1ممحق 
 

  الفحص الطبي قبل الزواجتجاه قانون الفمسطينيآراء المجتمع المحمي 
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كفي العاـ . ـ تـ طرح قانكف الصحة العامة لممجمس التشريعي لمدراسة كاإلقرار2000في العاـ 
، (5) رقـ المادة- الثانيالفصؿـ تمت المكافقة عمى قانكف الفحص الطبي قبؿ الزكاج حسب 2005

 تكفير الخدمات الكقائية كالتشخيصية كالعبلجية  الصحة الفمسطينية كزارةعمى أف عمى كالذم ينص
لصيغة المطركحة لقانكف الفحص الطبي قبؿ عقد  ا كمنيا، كالطفؿاألـكالتأىيمية المتعمقة بصحة 

 مما يمكف أف كيعمؿ عمى عدـ تكثيؽ العقد إال بعد الفحص الطبي لمتأكد مف خمك الزكجيف" ،الزكاج
 قانكف الفحص الطبي قبؿ الزكاج زيارة الطبيب المختص ؿكيشـ.  " نسميماحياة كصحةعمى يؤثر 

 في العائمة، كيشمؿ ةالذم يقـك بدكره بأخذ تاريخ طبي مفصؿ يتعرؼ مف خبللو عمى األمراض الكراثي
جراء فحكصات مخبرية تحددىا نتائج التاريخ الطبي كالفحص اإلكمينيكي كمف . أيضان فحصان سريريان، كا 

، كاإلعاقات السمعية كالبصرية (الثبلسيميا)، كأنيميا البحر المتكسط ةىذه األمراض أمراض الدـ الكراثي
.  كالعقمية كاألمراض المعدية كاإليدز كااللتياب الكبدم

 كتكجيات المجتمع التعرؼ عمى آراء إلى  قبؿ الزكاجيفالفحص الطبيتيدؼ دراسة االستشارة ك
التحضير لبرنامج تكعكم لممجتمع جؿ أمف ، الفحص الطبي قبؿ الزكاج قانكفتطبيؽ  إزاء الفمسطيني

. يتو في الحد مف األمراض الكراثية كالمعديةالمحمي بأىـ
أمجد يقدـ ىذا البحث استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في الصحة العامة لمطالب 

نرجك مكافقتكـ عمى االنضماـ لجميكر ىذه الدراسة بتعبئتكـ لذا . أبكديس-  مف جامعة القدساألحمدات
 فمسطيني حكؿ مكضكع الفحص الطبي قبؿ مجتمعىذه االستبانة، التي ستعكػس رأيكـ كمكقفكـ ؾ

الزكاج، مع العمـ أف ىذه الدراسة تيتـ بآراء كافة المشاركيف بغض النظر عف الخمفية العممية 
لممكضكع، كذلؾ ألىميتو االجتماعية كالنفسية كالدينية، إضافة إلى ضركرتو الطبية، ىادفيف لمكصكؿ 

إلى مجتمع فمسطيني سميـ كصحي خاؿو مف األمراض، كآمميف مف حضرتكـ إجابة كافة األسئمة 
بمكضكعيػو تامة بعد قراءة كؿ فقرة بتمعف، كاإلجابة عنيا حسب التعميمات الكاردة قبؿ كؿ فقره، عممان 

نضمف لكـ السرية التامة في . أف المعمكمات الكاردة في االستبانة ستستعمؿ ألغراض البحث فقط
المعمكمات التي ستدلكف بيا، كأنيا ستستعمؿ فقط ألغراض البحث العممي، ككمنا أمؿ بتفيمكـ كدعمكـ 

  .مف خبلؿ تعبئة االستمارة المرفقة ألغراض عممية بحتة

 

 أشيد أٌف الطالب أمجد األحمدات قد كضح لي ىدؼ كفكائد كمخاطر البحث العممي الذم يقكـ بو،
 . طكعان كبرغبتي الشخصية عمى المشاركة في ىذا البحث العمميأكافؽ عمى ذلؾ فإنني كبناء

 
 :--------------------------ة/المشػػػػػػػػارؾ

 
 : -------------------------التكقػػػػػػػػػػيع
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 ـ2005: -----/------/ التػػػػػػػػػػاريخ
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 الرجاء وضـع رقم الجواب الصحيح في المربع

:  المعــمومات الديموغرافية: القسم األول
ذكر  .2أنثى              .1:         الجنس-1 
  
 المجيب مرع-2 

:   عمى االستمارة
 بالسنكات_______

  
  ذلؾغير .3 المسيحية .2 اإلسبلـ .1الديانة -3 
    
الحالة - 4 

االجتماعية 
خاطب  .2أعزب  .1

مطمؽ  .5أرمؿ  .4متزكج  .3  
  
 ________    (أم شخص يسكف في البيت)عدد أفراد األسرة -5 
       
 ____________عدد األكالد- 6      
  
قرية  .2مدينػػو  .1: اإلقامةمكاف -7 
 مخيـ . 3      
  
مكاف (ب-8____________________________             المينة-8 

___________________ العمؿ
  
المستكل -9 

:  التعميمي
( ة سنكات مدرسي6-1)مرحمو ابتدائية  .1 ( ة سنكات مدرسي9-7 )ةعدادمإمرحمو  .2

( ة مدرسيةسف 12-10)مرحمو ثانكية  .3    ةمعيد أك كمي .4
دراسات عميا بعد البكالكريكس  .6 (المرحمة األكلى)جامعي  .5  
  أميٌ  .7  
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  قبل الزواجيين االستشارة و الفحص الطبالمعرفة والدراية بماىية:  القسم الثاني

ال أعمم -2نعم - 1ال -0 : أو الفحوصات الطبية اآلتيةةىل لديك اطالع أو دراية باألمراض الوراثي.10

    (الطرش) الخمقػػي الصػػـ (أ.10
    ضمكر العضبلت (ب.10
    (ب، أ )اختبار نشاط عامؿ التخثر الثامف كالتاسع لمكشؼ عف الييمكفيميا  (ج.10
    م الكراث الرئكمالتميؼ (د.10
    كالغدة الدرقية (الكمكيةفكؽ ) خاصة أمراض الغدة الكظرية ،أمراض الغدد الصماء (ق.10
    (أنيميا التفكؿ) التفكؿ اختبار أنزيـ (ك.10
    ألمنجميفقر الدـ  (ز.10

     (الثبلسيميا)فقر دـ البحر المتكسط  (ح.10
   ضمكر المخ كالمخيخ  (ط.10

ال أعمم -2نعم - 1ال -0: اآلتية ()ىؿ لديؾ إطبلع أك دراية باألمراض المعدية- 11
   اليربس  (أ.11   

   الزىرم  (ب.11
   السيبلف  (ج.11
   الكبلميديا    (د.11
   اإليدز  (ق.11
    ( ج،ب)التياب الكبد الكبائي  (ك.11

 ىؿ أنت مع فكرة إجراء الفحص الطبي قبؿ الزكاج؟ -12 
ال أعمـ . 2نعـ - 1ال - 0 
 ضركرية؟ مسألة الفحص الطبي قبؿ الزكاج ىؿ تعتقد أف-13 
 ال أعمـ -2نعـ - 1ال - 0 
  
 منتشرة في فمسطيف؟ ةىؿ تعتقد أف األمراض الكراثي-14 
 ال أعمـ -2نعـ - 1ال - 0 
  

ىؿ تعتقد أف األمراض الجنسية المعدية منتشرة في فمسطيف؟ - 15 
 أعمـال  -2نعـ - 1ال -0 
  

 : التاليعمى قانكف الفحص الطبي قبؿ عقد الزكاجىؿ أنت مكافؽ -16 
 حياة كصحةمما يمكف أف يؤثر عمى  ،ك يعمؿ عمى عدـ تكثيؽ العقد إال بعد الفحص الطبي لمتأكد مف خمك الزكجيف" 

". نسميما
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ال رأم لي  .3مكافؽ  .2مكافؽ جدان  .1 
  ةمعارض بشد .5معارض  .4 
  
 ؟  البنك لفحص الطبيا إجراء مكافؽ عمى اشتراط أنتىؿ -17 
 ال رأم لي. 3 مكافؽ. 2 مكافؽ جدان . 1 
 ة معارض بشد. 5 معارض. 4 
  
 ؟  البنتك لفحص الطبيا إجراء مكافؽ عمى اشتراط أنت ىؿ -18 
 ال رأم لي. 3 مكافؽ. 2 مكافؽ جدان . 1 
 ة معارض بشد. 5 معارض. 4 
    
.         قبؿ الزكاج بمرض كراثيىمايكل إصابةحؽ عدـ تزكيج شخصيف لحمؿ أك م – 19 
  ال رأم لي.3مكافؽ .2 مكافؽ جدان .1 
 ة  معارض بشد.5  معارض.4 
. كاإليدز ال يمكف معالجتو ميٍعدو خطر قبؿ الزكاج بمرض إصابة أحدىماحؽ عدـ تزكيج شخصيف لحمؿ أك م – 20 
  ال رأم لي.3مكافؽ . 2 مكافؽ جدان . 1 
 ة  معارض بشد.5  معارض.4 
  
.        أك الزىرم السؿؾ يمكف معالجتو معدو خطر قبؿ الزكاج بمرض إصابة أحدىماحؽ عدـ تزكيج شخصيف لحمؿ أك م-21 
  ال رأم لي.3مكافؽ .2 مكافؽ جدان .1 
 ة  معارض بشد.5  معارض.4 
     .كتشؼ عند أحدىـ عيب خمقي بعد الزكاجايحؽ التفريؽ بيف الزكجيف إذا - 22 
 ال رأم لي.3مكافؽ  .2مكافؽ جدان  .1 
  دةمعارض بش .4معارض  .3 
  
  قد ينقمولمرض معدٍد  الحمؿ  أكاإلصابة يترؾ قرار الزكاج أك عدمو لحرية الشخص كضميره في حالة -23 
 .إلى شريؾ الحياة أك أطفالو إذا أيثبت ذلؾ مف خبلؿ الفحص الطبي 
ال رأم لي  .3مكافؽ  .2مكافؽ جدان   .1 
  ةمعارض بشد .5معارض  .4 

  
  قد ينقمولمرض وراثي الحمؿ  أكاإلصابة قرار الزكاج أك عدمو لحرية الشخص كضميره في حالة يترؾ- 24 

. إلى شريؾ الحياة أك أطفالو إذا أيثبت ذلؾ مف خبلؿ الفحص الطبي 
  ال رأم لي.3مكافؽ .2     مكافؽ جدان .1 
 ة  معارض بشد.5  معارض.4 



   

 138 

  
؟  ىي نتيجة لزكاج األقارب فقط بيف األفراد التي تنشأةالكراثي األمراض ىؿ تعتقد أف أغمب- 25 
 ال رأم لي. 3 مكافؽ. 2 مكافؽ جدان . 1 
 ة معارض بشد. 5 معارض. 4 
  
     ؟ في فمسطيفبيف بعض العائبلتك الجغرافيةبعض المناطؽ ب يرتبطالكراثية  األمراضحدكث كظيكر  ىؿ- 26 
 ال رأم لي. 3 مكافؽ. 2 مكافؽ جدان . 1 
 ة معارض بشد. 5 معارض. 4 

 
:  زكاج األقارب تعتقد أفىؿ- 27 
غير مرغكب مف ناحية كراثية لكنو جيد مف ناحية .2؟ غير مفضؿ ألنو يزيد احتماؿ كالدة أكالد مريضيف.1 

ة؟ اجتماعي
 العائمة ال تسمح بالزكاج مف  أف ضركرم في حالة.3  

؟ خارج العائمة
غير مرغكب مف ناحية كراثية كغير جيد مف ناحية . 4

ة؟ اجتماعي
 ال رأم لدم. 5 
  
 في حالة عقد القراف لزكاج كراثية ألمراض تاريخ لدييانت مع التدخؿ القانكني في بعض العائبلت التي يكجد أىؿ - 28 

؟ األقارب
 ال رأم لي.3مكافؽ .2 مكافؽ جدان .1 
  ةمعارض بشد .2معارض  .1 
  

ىؿ زكاج األقارب ممكف بعد التأكد مف أف الخطيبيف ال يحمبلف أم مرض ممكف؟ - 29 
  ال رأم لي.3مكافؽ .2 مكافؽ جدان .1 
 ة  معارض بشد.5  معارض.4 
  
  كالجنسية ةىؿ أنت مكافؽ عمى أف االستشارة كالفحص الطبييف قبؿ الزكاج يساعداف في تقميؿ انتشار األمراض الكراثي-30 
 المعدية في فمسطيف؟ 
  ال رأم لي.3مكافؽ .2 مكافؽ جدان .1 
 ة  معارض بشد.5  معارض.4 
    
 . قبؿ الزكاجيفطبياؿيجب عمى كؿ خاطب كخطيبتو القياـ باالستشارة كالفحص - 31 
  ال رأم لي.3مكافؽ .2 مكافؽ جدان .1 
 ة   معارض بشد.5  معارض.4 
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 .الماديةتبعات العن  قبؿ الزكاج بغض النظر يفطبياؿيجب عمى كؿ خاطب كخطيبتو القياـ باالستشارة كالفحص -32 
  ال رأم لي.3مكافؽ .2 مكافؽ جدان .1 
 ة   معارض بشد.5  معارض.4 
  
   االجتماعيةىماعن تأثيرات قبؿ الزكاج بغض النظر يفطبي اؿيجب عمى كؿ خاطب كخطيبتو القياـ باالستشارة كالفحص-33 
 .والنفسية 
  ال رأم لي.3مكافؽ .2 مكافؽ جدان .1 
 ة   معارض بشد.5  معارض.4 
  
 . قبؿ الزكاج لنقاشيا في المحافؿ المختمفةيفالمجتمع الديني كالتشريعي تبني مكضكع االستشارة كالفحص الطبي  عمى قادة-34 
ال رأم لي  .3مكافؽ  .2مكافؽ جدان  .1 
  ة معارض بشد .5معارض  .4 

 

 

 

 

؟  قبؿ الزكاجيف سيسيـ المستكل التعميمي لممتقدميف لمزكاج عمى تطبيؽ قانكف االستشارة كالفحص الطبيىؿ-35 
ال رأم لي  .3مكافؽ  .2مكافؽ جدان  .1 
  ةمعارض بشد .5معارض  .4 
  
 ىؿ يسيـ المستكل الثقافي أك التعميمي لعائمتي الخطيبيف في تقبؿ إجراء الفحص الطبي قبؿ الزكاج؟ -36 
ال رأم لي  .3مكافؽ  .2مكافؽ جدان  .1 
  ة معارض بشد .5معارض  .4 
  
يجب تشكيؿ لجنة يتكاجد فييا جميع المتخصصيف لدراسة مكضكع االستشارة كالفحص قبؿ الزكاج مف جميع جكانبو - 37 
. الشرعية كالطبية كاالجتماعية كاالقتصادية كالفكائد كالعقبات قبؿ العمؿ عمى تطبيقو 
  ال رأم لي.3 مكافؽ .2 مكافؽ جدان . 1 
  ة معارض بشد.5 معارض .4 
  
 قبؿ الزكاج؟ يفكفر في فمسطيف مكارد مالية كافيو لتطبيؽ قانكف االستشارة كالفحص الطبيتتىؿ -38 
ال أعمـ . 2ال . 0نعـ . 1 
    
 قبؿ الزكاج؟ يف متخصصة لتطبيؽ قانكف االستشارة كالفحص الطبيةتكفر في فمسطيف ككادر بشرمتىؿ - 39 
 ال أعمـ. 2 ال. 0نعـ . 1 
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  قبؿ الزكاج؟يفتكفر في فمسطيف مختبرات طبية مناسبة لتطبيؽ قانكف االستشارة كالفحص الطبي تىؿ -40 
ال أعمـ  . 2ال . 0نعـ . 1 
  
إذا كاف ال بد مف مشاركة المكاطف في الدفع إلجراء الفحكص الطبية، فما مقدار مساىمتؾ المادية لمقياـ بيا؟ - 41 
 شيكؿ 500-200.  3 شيكؿ 200-100.  2 شيكؿ 100أقؿ مف .1 
ال أرغب بالدفع حتى لك ألزمت . 6مقدار ما يمـز القانكف . 5 شيكؿ 500-1000. 4 
  
ىؿ حددت الديانات السماكية نكعية األمراض التي تكجب التفريؽ بيف الزكجيف؟ -42 
 أعمـ ال . 2ال  . 0نعـ . 1 
  
    ؟ مع شريعة الزكاجالفحص الطبي قبؿ الزكاج قانكف  أك ال يتفؽيتنافى- 43 
ال رأم لي . 3مكافؽ . 2مكافؽ جدان . 1 
 معارض بشدة . 5معارض . 4 
  
.  إف التكسع في الفحكصات الطبية قبؿ الزكاج لو تأثير اجتماعي سمبي-44 
  ال رأم لي.3مكافؽ .2 مكافؽ جدان .1 
  بشدة معارض .5  معارض.4 
  
ىؿ تكافؽ عمى أف الفحكصات الطبية قبؿ الزكاج تنتج زكاجان فقط لمناس غير المصابيف؟ - 45 
ال رأم لي  .3مكافؽ  .2مكافؽ جدان  .1 
  بشدة معارض  .5معارض  .4 
؟ "الزكاج لؤلفضؿ"ىؿ تكافؽ عمى أف الفحكصات الطبية تعني ربط الزكاج بالصحة الجسدية -46 
ال رأم لي  .3مكافؽ  .2مكافؽ جدان  .1 
  بشدة معارض  .5معارض  .4 
  
.  زكجة أخرلأكإف ظيكر شيء في الفحكصات التي تجرل قبؿ الزكاج يعني البحث عف زكج - 47 
ال رأم لي  .3مكافؽ  .2مكافؽ جدان  .1 
  بشدة معارض  .5معارض  .4 
    
 ىؿ مف الضركرم إثارة مسألة االستشارة كالفحص الطبييف قبؿ الزكاج في المجتمع الفمسطيني؟-48 
 ال رأم لي.3 مكافؽ.2 مكافؽ جدان . 1 
  بشدةمعارض .5معارض .4 
  

 الستشارةانشر الكعي عف  يجب ةلمعدماالجنسية  أك األمراض ةاألمراض الكراثي لمتقميؿ كالكقاية مف انتشار -49 



   

 141 

 . قبؿ الزكاجيفكالفحص الطبي 
 ال رأم لي.3مكافؽ  .6مكافؽ جدان  .5 
  بشدةمعارض  .8معارض  .7 
  
  بؿ التركيز عمى تشػػػجيع الناس كنشػػػر،مالكراثإجراء االخػتػبار عمى  إجبار أم شػػخص ال يجوز- 50 
. مالكراثالكعي بالكسػػػػائؿ المختمػػفة بأىمػػية االخػػتػبار  
 ال رأم لي.3    مكافؽ.2  مكافؽ جدان .1 
  بشدة  معارض .5 معارض .4      
  
 ىؿ تعتقد أف عمى جميع كسائؿ اإلعبلـ كضع مكضكع الفحص الطبي قبؿ الزكاج عمى سمـ أكلكياتيا عند الحديث-51 
 عف الزكاج أك الصحة اإلنجابية؟ 
 ال رأم لي.3    مكافؽ.2  مكافؽ جدان .1 
  بشدة  معارض .5 معارض .4      
  
 ؟ة الكراثياألمراضىؿ سبلمة التحاليؿ تعني أف الشخص خاؿو تمامان مف - 52 
  ال رأم لي.3مكافؽ .2     مكافؽ جدان .1 
  بشدة  معارض .5  معارض.4 
    
ىؿ ترغب في المساىمة في نشر الكعي عف الفحص الطبي مف مكقعؾ االجتماعي عند البدء بالتطبيؽ؟ - 53 
  ال رأم لي.3مكافؽ .2     مكافؽ جدان .1 
  بشدة معارض .5  معارض.4 
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:  أمٍّ مف الفحكص المتعمقة باألمراض التالية (أك ألحد أبنائؾ)ىؿ أنت مستعد إلجراء -54
ال رأي لدي - 2نعم -1ال -0  المرض

   ؟ (الطرش)الصػػـ الخمقػػي  (أ-54
    ؟ضمكر العضبلت (ب-54
    ؟(ب، أ)نشاط عامؿ التخثر الثامف كالتاسع لمكشؼ عف الييمكفيميا عدـ كجكد  (ج-54

    ؟ الرئكمالتميؼ (د-54

   ؟ كالغدة الدرقية (الكمكيةفكؽ )أمراض الغدد الصماء خاصة أمراض الغدة الكظرية  (ق-54

    ؟التفكؿ  أنزيـمرض (ك-54
    ألمنجمي؟فقر الدـ  (ز-54
    ؟(الثبلسيميا) دـ البحر المتكسط فقر (ح-54
   ضمكر المخ كالمخيخ؟  (ط-54
   اليربس؟  (م-54
    الزىرم؟ (ؾ-54
    السيبلف؟ (ؿ-54
    الكبلميديا؟ (ـ-54
    اإليدز؟ (ف-54
    ؟(ب، ج)التياب الكبد الكبائي  (ص-54
- 1ال - 0:  معدو ض، مر مرض كراثي،يعانكف مف إعاقةفي عائمتؾ ىؿ يكجد أطفاؿ -55 

نعم 
:  ، فالرجاء تعبئة الجدكؿ التالي باالستعانة بالجدكؿ مف السؤاؿ السابؽ نعم55إذا كاف الجكاب عف سؤاؿ رقـ - 56

نكع أك اسـ المرض المصاب بو نكع القرابة عمر المريض بالسنكات اسـ المريض  

     
     
     
     

 
 
 

 

أم كسيمة إعبلـ تفضؿ لتسمع عف الفحص الطبي قبؿ الزكاج كأنكاعو كماىيتو كأم شيء يتعمؽ بفحكصاتو؟ - 57
 في المربع أسفل الجواب الصحيح  (X)ضع إشارة 
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ال رأي لدي -2نعم -1ال -0وسيمة اإلعالم  
   راديك  (أ.57 
   تمفزيكف   (ب.57 
   برنامج ثقافي  (ج.57 
   عمى شكؿ دعايات في التمفزيكف  (د.57 
   منشكرات   (ق.57 
   محاضرات كندكات في النكادم  (ك.57 
   خطب في الجكامع  (ز.57 
   محاضرات في الجامعات كالمدارس  (ح.57 
   تثقيؼ في عيادات الرعاية األكلية  (ط.57 
   االنترنيت  (م.57 
   العاممكف أك المثقفكف الصحيكف  (ؿ.57 
_ _________________________________م/غير ذلؾ، حدد (ـ.57 

 
. ذلكفي أرجو كتابة اسمكم الشخصي إذا لم يكن لديكم مانع 

______________    __________________ __________________ : الشخصي االسـ
 العائمة                  األب                         األكؿ                          

 
 __________________ (الجكاؿ)البمفكف _____ التمفكف _________________ عنكاف السكف 

 مشكرًا لكـــ
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مكونات الفحص الطبي في المممكة العربية السعودية   : 1.2ممحق 
 

:  مككنات الفحص الطبي في المممكة العربية السعكدية
 (. SICKLE CELL SCREENING )ألمنجميالفحص الكشفي عف مرض فقر الدـ  .1

 كأمراض ألمنجميميا كفقر الدـ ملكشؼ اعتبلالت الييمكغمكبيف مثؿ الثبلس)رحبلف الييمكجمكبيف  .2
(.  كاألخرلصبغة الدـ 

عف طرؽ التحميؿ لعناصر  (الثبلسيميا)الفحص الكشفي الختبلؿ سبلسؿ صبغة الييمكغمكبيف  .3
.  A2&F كتقدير نسبة صبغة الييمكغمكبيف ،الكبد

لكشؼ اعتبلالت الدـ اإلنزيمية عند كجكد تاريخ عائمي لممرض أك مؤشرات  (G6PD)اختبار أنزيـ  .4
.  طبية دالو عميو

عند كجكد تاريخ عائمي  ( ب،أ)اختبار نشاط عامؿ التخثر الثامف كالتاسع لمكشؼ عف الييمكفيميا  .5
 . لممرض أك مؤشرات طبية دالة عميو

.  لتأكيد النتائج اإليجابية (TPHA)لمكشؼ عف مرض الزىرم كفحص  (RPR)اختبار  .6
(.  AIDS)عف فيركس نقص المناعة المكتسب  (كالتأكيدم إذا لـز األمر)الفحص الكشفي  .7
. (2004مجمة كراثة، ) (C ،B)اختبارات فحص التيابات الكبد الفيركسية بنكعييا  .8
 .(2004مجمة كراثة، ) أشعة لمصدرؿ اليرمكنات، عـؿتحميؿ السائؿ المنكم، تحمي .9
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:  في السعكدية األىداؼ المرجكة مف تطبيؽ الفحص الطبي قبؿ الزكاج2.2ممحق 

 

 . الحد مف انتشار األمراض المعدية كاألمراض الكراثية .1
إيجاد جيؿ جديد خاؿو مف األمراض الكراثيةػ بإذف اهلل ػ، حيث أثبتت التجارب في بعض الدكؿ  .2

مثؿ قبرص بعد تطبيؽ قرار مشابو أنو لـ يكلد لدييـ خبلؿ العشريف عامان الماضية أم طفؿ 
 . مصاب بمرض األنيميا المنجمية الحادة

التقميؿ مف األعباء المالية الناتجة عف عبلج المصابيف باألمراض الكراثية أك المعدية، فعمى  .3
سبيؿ المثاؿ فإف متابعة حالة مريض تكسر الدـ الكراثي تكمؼ مئة ألؼ لاير سنكيان، كعممية 

 ألؼ لاير، كاألدكية التي تصرؼ لبعض ةزرع نخاع العظاـ ليذا المريض تكمؼ خمسمائ
.  األمراض المعدية تكمؼ آالؼ الرياالت سنكيان 

تقميؿ الضغط عمى المستشفيات كاالزدحاـ عمى أسٌرة المستشفيات، ككذلؾ تقميؿ الضغط عمى  .4
 . بنكؾ الدـ

يمكف لممصاب بأحد األمراض الكراثية أف يتزكج كينجب أطفاالن أصحاء شريطة اختيار الزكج  .5
أما لك تزكج بطريقة عشكائية دكف فحص فقد يصادؼ . المناسب الذم ال يحمؿ المرض نفسو

أف الطرؼ اآلخر حامؿ لممرض نفسو، كمف ثـ فإف مف المحتمؿ أف ينجب أطفاالن مصابيف 
.  بالمرض نفسو

إف تكعية المجتمع، السيما المقبميف عمى الزكاج، بمزايا الفحص الطبي السابؽ لمزكاج سترفع  .6
 . الحرج الذم لدل البعض في طمب الفحص قبؿ الزكاج

تجنب المشاكؿ االجتماعية كالنفسية لؤلسر التي يعاني أطفاليا مف أمراض كراثية، أك تجنب  .7
المشكبلت الزكجية عندما يعمـ الزكجاف أف أحدىما قد نقؿ مرضان معديان إلى اآلخر، كتسبب 

 .  في إصابتو بمرض خطير

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 146 

 الثبلسيميا- نمكذج الشيادة التي تصدر لممحاكـ الشرعية بخصكص الفحص الطبي: 3.2ممحق 
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 تعميـ الفحص الطبي قبؿ الزكاج في فمسطيف مف قبؿ ديكاف قاضي القضاة:  4.2ممحق 
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 : أركان التحميل المجتمعي 1.3ممحق 
 

تحديد البؤرة الجغرافية أك حدكد المجتمع لممشركع، أم حي أك مدينة أك مقاطعة : تعريف المجتمع .1
فالمنظمكف . أك منطقة، كتعكس القضايا التاريخية أك االقتصادية آلية اختيار الحدكد المجتمعية

لممشركع يقرركف طبيعة اليدؼ مف المجتمع بعد استشارتيـ لممثميف مف المؤسسات أك القطاعات 
، ة، كالحككــ اإلعبلةاالجتماعية الرئيسية مثؿ التعميـ، كالصحة، كالعمؿ، كالترفيو، كالديف، كأجيز

كمف المفيد أيضان أف يتـ أخذ كجمع معمكمات مف المؤسسات المجتمعية .  المدنيةتكالمنظما
ذا كاف ىناؾ . السابقة حكؿ جيكدىا، خبراتيا، كنجاحاتيا، كحاالت الفشؿ، كعممية اتخاذ القرارات كا 

 كالتعاكف كاتخاذ القرارات يجب أف تعرؼ، االجتماعيأنماط التفاعًؿ فإف  ،أكثر مف مجتمع منظـ
 .كما أف الدراسات الماضية التي أكممت في المجتمع قد تساعد في ىذه العممية

إف تجميع لمحة شاممة عف حياة مجتمع مف الصحة كالمعمكمات السكانية : جمع وتحميل البيانات .2
ألف الممؼ المجتمعي يحتكم عمى معمكمات عف مصادر  (لمحة عف حياة المجتمع)مساعد جدان 

كيساعد ذلؾ المنظميف عمى تحديد االحتياجات المجتمعية . المجتمع، كالتاريخ، كاالستعداد لمعمؿ
كاألشخاص ذكم االستعداد لمعمؿ ، كتحديد الجية التي تستطيع الدعـ، كاألشخاص ذكم القدرة 

 .عمى اتخاذ القرار، كأيضان أكلئؾ المعارضيف لمترقية الصحية

التعرؼ عمى المكانع المكجكدة في المجتمع لمترقية الصحية، كالمستكل : تقييم قدرة المجتمع .3
مكانية زيادة النشاط إذا كانت ىناؾ ضركرة كيتـ . الحالي لنشاط الترقية الصحية في المجتمع، كا 

يجاد ممخص يزكد بمعمكمات حكؿ البرامج الحالية القائمة، ككصؼ  ذلؾ بعد عمؿ التقييـ، كا 
 المالية، كتعريؼ المسئكليف رلممؤسسات المكجكدة كىيكميتيا، كالخبرات المكجكدة، كالمصاد

 .كالمؤثريف في مختمؼ الطبقات المجتمعية

لمخصائًص يجب عمى المنظميف أف ينظركا  .تحميؿ لممكانع المحتممة: تقييم المعيقات المجتمعية .4
 عف طريؽ معرفة معارضة خبلتكالعاداًت المحمٌيًة الفريدًة التي ييٍمًكف أىٍف تيحٌسفى أىك تىمنع التد

 .   في التجارب السابقةالخبراتالمجتمع لمتغيير أـ ال، كذلؾ مف 

 .المجتمع لمتغير، كذلؾ يؤثر عمى خطة البرنامج تحديد جاىزية :تقييم الجاىزية لمتغير .5

 .  كىي الخطكة األخيرة لبداية تنفيذ التعزيز الصحي:  تحميل األوليات وتحديدىا .6

 
 
 

 

 :العناصر الرئيسية لمتصميم والمبادرة 
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( 1984)قاؿ جرييف كماكاليستر . منسؽ/ تأسيس مجمكعة تصميـ كتخطيط كاختيار منظـ محمي .1
كتككف المجمكعة . إف التخطيط الشامؿ يتطمب جيدان لتنسيؽ برامج الترقية الصحية في المجتمع

 أعضاء ميتميف ذكم 8-5الرئيسية عادة مسؤكلة عف التخطيط الطكيؿ األمد، كتشمؿ المجمكعة 
 الرأم العاـ جمب اىتماـانتماء لمتخطيط كالمشاركة في إدارة المشاريع، كالتي مف مسؤكلياتيا 

، الييكمية المؤسسية ككتابة األىداؼ كالمياـ، كاختيار االحتياجاتلتحميؿ البيانات، كتعريؼ 
إف خبرة المنسؽ كميارتو ضركرية جدان في إنجاح البرامج عف . كاختيار المنسؽ كأعضاء المجنة

، كليذا يفضؿ أف يككف كتاريخ التقييـ المحميطريؽ فيـ التغييرات التي تحدث في المجتمع 
شخصان محميان يتمتع بالتجربة في تسييؿ التعاكف التنظيمي، كذا ميارات إدارية جيدة، كنشيطان، 

 .كلديو ميارات في حؿ النزاع

شراؾ المجتمع، كتتضمف  .2 اختيار ىيكؿ تنظيمي، ىناؾ عدة تراكيب ىيكمية بديمة لتنظيـ التدخؿ كا 
المجنة االستشارية أك مجمس أك شبكة شكمية، كالتي تعتمد عمى ثقافة المجتمع، كالتاريخ، كأسمكب 

 . الماضياتخاذ القرارات في 

يجب أف يككف األعضاء الذيف يمثمكف . ، كتكظيؼ أعضاء في المؤسسةرالتعريؼ، االختيا .3
المؤسسة ىـ مجمكعات متطكعة مف المجتمع كالسياسييف كاألطباء، ممف لدييـ القدرة عمى الكبلـ 

 .كاتخاذ القرار

أم بياف ميمة كأىداؼ المؤسسة كرؤيتيا بحيث تككف األىداؼ : تعريؼ ميمة المؤسسة كأىدافيا .4
 .معقكلة كقابمة لمقياس كضركرية، كالتي ىي بالتالي مقياس نجاح المؤسسات

تعريؼ األدكار كالمسؤكليات . ف، متطكعيفتكضيح األدكار كمسؤكليات أعضاء المجنة، مكظفي .5
. كالذم يساعد عمى تأسيس عبلقات عمؿ جيدة (منظمات، متطكعيف، مكظفيف)ألفراد لجنة العمؿ 

كتحديد األدكار، كتكضيح التخصص لكؿ مشارؾ حسب قدرتو الفردية، كمصالح المؤسسة 
 .كمف الميـ تحديد الكصؼ الكظيفي لتحديد طكؿ فترة العمؿ كالمياـ. كتكقعاتيا

تزكيد التدريب، يساعد التدريب في زيادة ثقة المكظفيف بأنفسيـ خصكصان إذا كاف التدريب مكجيان  .6
كالتدريب قد يككف عبارة عف جمسات . تجاه زيادة القدرات في الميارات كالتخطيط كتطبيؽ البرامج

 .تدريبية أثناء االجتماعات أك التعميـ المستمر

 

:  لمتطبيقالعناصر الرئيسية(  
 .اشتراؾ المكاطف، مف خبلؿ التكاصؿ مع الناس كتشجيعيـ عمى االشتراؾ كالتدخؿ  .1

 .مف خبلؿ حؿ المشاكؿ قصيرة األمد كالتخطيط لؤلىداؼ بعيدة األمد: تطكير خطة عمؿ متسمسمة .2
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كذلؾ مف أجؿ تغيير السمكؾ الصحي المكجكد في : استخداـ استراتيجيات شاممة كمتكاممة .3
نما بالتدريج لمكصكؿ إلى اليدؼ؛ كىك السمكؾ الصحي  المجتمع، كال يككف ذلؾ مرة كاحدة كا 

 .السميـ

كذلؾ لتسييؿ قبكؿ القيـ الجديدة المدرجة : إشراؾ القيـ المجتمعية في البرامج كالمكاد المراد تطبيقيا .4
 . في البرامج، كيتـ عف طريؽ إشراؾ بعض المؤثريف المكجكديف في المجتمع ليذا الغرض

 

:  إلعادة التقييمالعناصر الرئيسية 
يتضمف ذلؾ تجديد تحميؿ المجتمع، كيتضمف ذلؾ تغييران في القيادة، : تجديد التحميؿ المجتمعي .1

.  المنتدبيف عف المجتمعء، كأعضاركالمصاد
. تقييـ تأثير البرامج .2
إف عممية التخطيط لممستقبؿ تككف بمراجعة األىداؼ : اتجاىات كتعديبلت الخطط المستقبمية .3

عادة كتابتيا . كا 
 .تمخيص كنشر النتائج .4
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:  تحميل صورة الدم الكاممة2.3ممحق 

لكبيف غيككف مستكل الييمك (:"Complete Blood Count" CBC)تحميؿ صكرة الدـ الكاممة 
حجـ الكريات الحمراء كمستكل كريات الدـ ، فيما يككف (10mg/100mL-7) لممصاب منخفضان 

 ان، لممرض يككف التحميؿ سميـيفص الحامؿاشخبالنسبة لؤلبينما  ان، طبيعييةالبيضاء كالصفائح الدمك
. (س-2004الكراثة الطبية،  مكقع ) ىذا التحميؿ ال يفيد في اكتشاؼ الشخص الحامؿ لممرضؾكلذؿ

ىا عمى ؤجراإىـ التحاليؿ التي يمكف أىذا التحميؿ مف  (:sickling test)  الدـ" تمنجؿ"تحميؿ - 2
ككؿ شخص لديو خبليا منجمية بيذا التحميؿ  .ـ الأ خبليا منجمية قمف الناس لمعرفة مف لدم عدد كبير

ك أيجابي يككف حامبلن لؤلنيميا المنجمية إ ىذا التحميؿ قككؿ شخص لدم. يجابي إ المنجميقف تحميؿفإ
. (س-2004الكراثة الطبية،  مكقع )جراء التحميؿ رقـ ثبلثةإ كلذلؾ يجب ان بيا،مصاب

تمفة خلكبينات الـغ لنسبة الييمكان كىذا التحميؿ يعطي قياس :لكبيف الكيربائيةغاختبار حركة الييمك- 3
لكبيف غلكبيف في حالة الشخص المصاب باألنيميا المنجمية ىك نسبة الييمكغ ىيمك:ىيك ،في الدـ
ذا كانت إما ، أفالشخص حامؿ لؤلنيميا المنجمية% 50قؿ مف أذا كانت النسبة ، فإ(HBs)المنجمي

لكبيف فالشخص غير غذا لـ يكجد الييمكإ ك، المنجميةباألنيمياعمى مف ىذه النسبة فالشخص مصاب أ
 .(س-2004الكراثة الطبية،  مكقع) حامؿ كال مصاب باألنيميا المنجمية
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:  وبيتا ثالسيمياألفا 3.3ممحق
 
المسؤكؿ عف إنتاج مادة األلفا غمكبيف يسمى  (المكرث)الجيف (:  Thalassemia-∞) ثبلسيميا ألفا 

 اآلتي 16، اثنتاف منيا مكجكدة عمى كركمكسـك رقـ ( جينات4)كيكجد منو أربع نسخ . بمكرث األلفا
كأم خمؿ في ىذه المكرثات قد . مف األـ، كاالثناف اآلخراف مكجكداف عمى الكركمكسـك اآلتي مف األب

كتقسـ  ثبلسيميا ألفا حسب . يسبب مشاكؿ صحية حسب عدد المكرثات المعطكبة أك المصابة بالطفرة
يسبب طفرة لمكرث كاحد  (Silent Alpha)" ثبلسيميا ألفا الساكتة"فالنكع . الخمؿ في عدد الجينات

أم عدد الكريات الحمراء )فقط، كفي العادة ال يعرؼ الشخص أنو حامؿ عند إجراء تحميؿ دـ عادم 
كال يمكف الكشؼ عميو إال بعمؿ فحص لحركة الييمكغمكبيف اإللكتركني في األشير  (كالييمكغمكبيف

األكلى مف العمر، أما بعد ىذا السف فإنو يصعب اكتشاؼ ىذا األمر إال بالكشؼ عمى المكرثات 
أما النكع الثاني فيك الذم يصيب مكرثيف كيسمى الشخص حامبلن لصفة األلفا ثبلسيميا . مباشرة

(Alpha Trait)يصاب بأم مشاكؿ صحية، كلكف قد يكلد لو أطفاؿ مصابكف بمشاكؿ صحية ، كال 
كالنكع الثالث يصيب ثبلثة مكرثات كيسمى  .في الييمكغمكبيف إذا كانت زكجتو حاممة لنفس الصفة

كعند كالدة الطفؿ المصاب تككف . (Hemoglobin H disease)" ىيمكغمكبيف اتشثبلسيميا ألفا "
لدية قمة في كمية الييمكغمكبيف في كريات الدـ الحمراء مع كجكد ىيمكغمكبيف غير طبيعي يسمى 

كبعد مضي بعض األشير .، كىك ناتج عف اتحاد  أربع قطع مف غمكبيف غاما "ىيمكغمكبيف بارت"
، كيككف (10g/mL-8)يصاب الطفؿ بفقر دـ مف النكع المتكسط فيتراكح مستكل الييمكغمكبيف بيف 

بشكؿ عاـ، ال يحتاج األطفاؿ إلى نقؿ دـ، أما البالغكف فقد . لديو تضخـ في الطحاؿ مع يرقاف
استسقاء "كالنكع الرابع يصيب جميع المكرثات األربعة كيسمى بػ . يحتاجكف إلى نقؿ كميات مف الدـ

 الجنيف كىك في بطف أمو باستسقاء شديد في جميع يصابك ،(Hydrops Fetalis)" شديد لمجنيف
  مكقع)الجسـ نتيجة لكجكد فقر دـ حاد مع فشؿ في القمب كنتيجة ثانكية لنقص الييمكغمكبيف في الدـ 

 Ghotbi and)،(2004جمعية اصدقاء مرضى الثبلسيميا، )، (ص-2004الكراثة الطبية،

tsukatani,2003 .)
 

 الجيف المسؤكؿ عف إنتاج مادة البيتا غمكبيف يسمى (: β-Thalassemia)" بيتا ثبلسيميا"النكع 
بيتا "حسب الخمؿ في مكرثي " ثبلسيميا بيتا"كتقسـ  .  11، كيكجد عمى الكركمكسـك "مكرث البيتا"

عند كجكد مكرثي البيتا غمكبيف  ييحدث النكع األكؿ الثبلسيميا الصغرل، كالحامؿ لصفة البيتا". غمكبيف
سميمان كآخر معطكبان، كفي ىذا النكع ال يعاني حامؿ المرض مف أم مشكمة صحية، بؿ فقر دـ طفيؼ 
كال يحتاج إلى نقؿ دـ كال يستجيب لمعبلج بالحديد، بؿ يحذر مف تناكلو إال إذا كاف ىناؾ نقص في 

معان " البيتا ثبلسيميا الصغرل"ك" األلفا ثبلسيميا الصغرل"كقد يجمع الفرد صفة . معدؿ الحديد في الدـ
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فتككف أنيميا أما األعراض التي قد يعاني منيا بعض الحامميف الحقان . دكف أف يؤدم ذلؾ إلى مرض
، كبعض التغيرات في عظاـ الكجو كتضخـ الطحاؿ، كأحيانان حصيات في المرارة أك شديدة لؤلـ الحامؿ
الثبلسيميا المتكسطة، كالتي تحدث عند كجكد عطب في أما النكع الثاني فيك . تقرح في ساؽ القدـ

-7)المكرثيف كمييما، مما يؤدل إلى نقص متكسط الشدة في مستكل الييمكغمكبيف في الدـ 

10g/100mL) . كتظير "بيتا ثبلسيميا"مف مرضى الػ % 10-2كتشكؿ الثبلسيميا المتكسطة مف ،
أعراضيا خبلؿ السنة الثانية إلى الرابعة مف عمر المريض، كمخبريان تظير عبلمات فقر الدـ خبلؿ 

كقد يتعرض المريض لبعض المشاكؿ . السنة األكلى مف عمر المريض مف خبلؿ فحص الدـ الركتيني
 أما النكع األخطر فيك الثبلسيميا  .الصحية كضعؼ البنية كتضخـ الكبد كالطحاؿ كاإلصابة باليرقاف

الكبرل أك الشديدة، التي تحدث عند كجكد عطب في المكرثيف كمييما أيضان، كلكف في ىذا النكع ينتج 
نتيجة لتكسر كريات  (7g/100mL>)فينقص الييمكغمكبيف " بيتا غمكبيف"نقص شديد في نسبة الػ 

 أسابيع لممحافظة 4-3الدـ الحمراء غير الطبيعي، كبالتالي  يحتاج المريض إلى نقؿ دكرم لمدـ كؿ 
عمى نسبو عالية مف الييمكغمكبيف لكي ينمك الجسـ بشكؿ صحي، كيمكف اكتشاؼ المرض خبلؿ 

 Ghotbi and، (ص-2004الكراثة الطبية،  مكقع)األشير الستة األكلى مف عمر الطفؿ 

tsukatani, 2003).) 
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: مراحل انتقال مرض الزىري 4.3ممحق 
 

 يكمان، كفي ىذه المرحمة تظير عند 90-9تتراكح مدة حضانة بكتيريا الزىرم ما بيف : المرحمة األكلى
المصاب قرحة الزىرم في المكاف الذم دخمت منو بكتيريا الزىرم إلى الجسـ، كيككف ىذا المكاف عادة 

 ذلؾ تكـر في الغدد الميمفاكية المجاكرة، كتككف ىذه القرحة سطحية غير عفي األعضاء التناسمية، كيتب
عميقة مستديرة أك بيضكية ببل حافة، كذات لكف نحاسي كما تككف صمبة المممس، كقد تظير ىذه 

كقد يككف مكقع ىذه القرحة في عنؽ الرحـ، أك في داخؿ الميبؿ عند المرأة . القرحة أحيانان عمى الشفاه
كتبدك ىذه األعراض بكضكح عندما . المصابة، كأحيانان تمتئـ كتختفي ىذه القرحة دكف أم عبلج

-AIDS one-israelpositive site, 2005) ،(2004الحسيني، )تتضخـ الغدد الميمفاكية المجاكرة 

E) 
 أشير، حيث تتضخـ الغدد الميمفاكية كترتفع درجات الحرارة 6تبدأ بالظيكر بعد مركر : المرحمة الثانية

كما يظير طفح جمدم، خاصة في . كيغمب الشعكر بالتعب كاإلرىاؽ كاإلصابة باالالـ الركماتيزمية
 الظير كالصدر كالبطف، كتحتكم ىذه البثكر عمى المبلييف مف بكتيريا الزىرم، لتجكيؼ اإلبط، كعؿ

كقد تككف أحيانان غير كاضحة، لكنيا عبارة عف قطع حمراء باىتة المكف أك ذات لكف أحمر دمكم أك 
نحاسية المكف، كتككف ىذه البثكر مستديرة أك بيضكية الشكؿ ذات حدكد كاضحة، كتككف أحيانان 

بمستكل الجمد أك قد تعمكه قميبلن جدان، كيختمؼ عدد ىذه البثكر كحجميا كثيران، كقد تككف باىتة المكف 
. (2004، مالحسيف)، (AIDS one-israelpositive site, 2005-E)بشكؿ ال يمفت نظر المريض 

كفي بعض الحاالت قد تككف ىذه البقع قاتمة المكف، كتعمك الجمد بشكؿ كاضح، أك قد تبدك كأنيا بثكر 
عادية، كفي حاالت أخرل تظير ىذه البثكر عمى كجنتي المصاب، كقد يكتسي جسمو أيضان بيذا 

أما عند المرأة فقد يبدك بشكؿ خاص عمى شكؿ بقعة عقدية تككف مستديرة . الطفح األسمر البارز
، كمف ىذا العرض أصبح (كككب الزىرة) ما تظير عمى الجبيف كتسمى ىالة فينكس ان الشكؿ، كغالب

كتظير المكيحات المخاطية كىي بقع كبثكر بيضاء المكف تظير عادة في . اسـ ىذا المرض الزىرم
األجزاء الرطبة مف الجسـ، خاصة في األغشية الداخمية، حيث تككف عمى شكؿ تقرحات في باطف الفـ 

كقد تظير في نياية المرحمة الثانية . كاألسناف كالمساف أك عمى األغشية المخاطية لؤلعضاء التناسمية
-AIDS one)كبعد مركر سنة أك سنتيف أكراـ عنقكدية حكؿ األعضاء التناسمية كحكؿ الشرج 

israelpositive site, 2005-E)( ،2004الحسيني) 
 سنكات عمى بدء 4-3تظير أعراض ىذه المرحمة بعد نياية المرحمة الثانية، أم بعد : المرحمة الثالثة

كتشمؿ اإلصابة كبلن مف الجمد .  عامان، كىي غير معدية20اإلصابة، كقد تتجاكز مدة ىذه المرحمة
كأنسجتو الداخمية، حيث تظير دمامؿ صمغية كتقيحات منفردة أك مجتمعة، كقد تصيب ىذه الدمامؿ 



   

 155 

كالتقرحات عضكان ما فتفتؾ بو، كاألغشية المخاطية كالعظاـ كالمفاصؿ كالعضبلت كالشعر كالعيكف 
. كالمخ كالشراييف كالكبد كالكمى

كتظير في ىذه المرحمة حاالت مرضية تيدد حياة المريض مثؿ تقرحات الجمد كتسكس األسناف، كتمؼ 
المفاصؿ، كانكماش العضبلت، كتساقط الشعر، كفقداف البصر، كالجنكف، كتميؼ األعصاب، كىبكط 
القمب، كتضخـ الشراييف كتصمبيا، كىبكط الكبد كالكمى، كقد تؤدم ىذه الحاالت المرضية إلى مكت 
المريض، كتنتيي بمرحمة انحبلؿ النخاع ألشككي كفقداف انتظاـ الحركة كزكاؿ ردكد الفعؿ العصبية، 

. كما يصاب المريض بالشمؿ العاـ نتيجة إلصابة الدماغ بالبكتيريا الزىرية التي تفتؾ بو
قد يمر الزىرم أحيانان بالمرحمة المخفية كىي المرحمة التي ال تظير فييا أم أعراض : المرحمة المخفية

أك عبلمات لممرض عند المريض، كلكف بكتيريا الزىرم تككف مكجكدة في األنسجة، كتحدث ىذه 
الحالة عندما يتعاطى المريض عبلجان غير كاؼ لمقضاء عمى بكتيريا الزىرم، فيدخؿ المريض فيما 

. يسمى بالمرحمة المختفية، كىذه الحالة تكتشؼ عف طريؽ تحميؿ الدـ
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 Consent Form(:2.4)ممحق

 
  الفحص الطبي قبل الزواجتجاه قانون الفمسطينيآراء المجتمع المحمي 

كفي العاـ . ـ تـ طرح قانكف الصحة العامة لممجمس التشريعي لمدراسة كاإلقرار2000في العاـ 
، (5) رقـ المادة- الثانيالفصؿـ تمت المكافقة عمى قانكف الفحص الطبي قبؿ الزكاج حسب 2005

 تكفير الخدمات الكقائية كالتشخيصية كالعبلجية  الصحة الفمسطينية كزارةعمى أف عمى كالذم ينص
لصيغة المطركحة لقانكف الفحص الطبي قبؿ عقد  ا كمنيا، كالطفؿاألـكالتأىيمية المتعمقة بصحة 

 مما يمكف أف كيعمؿ عمى عدـ تكثيؽ العقد إال بعد الفحص الطبي لمتأكد مف خمك الزكجيف" ،الزكاج
 قانكف الفحص الطبي قبؿ الزكاج زيارة الطبيب المختص ؿكيشـ.  " نسميماحياة كصحةعمى يؤثر 

 في العائمة، كيشمؿ ةالذم يقـك بدكره بأخذ تاريخ طبي مفصؿ يتعرؼ مف خبللو عمى األمراض الكراثي
جراء فحكصات مخبرية تحددىا نتائج التاريخ الطبي كالفحص اإلكمينيكي كمف . أيضان فحصان سريريان، كا 

، كاإلعاقات السمعية كالبصرية (الثبلسيميا)، كأنيميا البحر المتكسط ةىذه األمراض أمراض الدـ الكراثي
.  كالعقمية كاألمراض المعدية كاإليدز كااللتياب الكبدم

 كتكجيات المجتمع التعرؼ عمى آراء إلى  قبؿ الزكاجيفالفحص الطبيتيدؼ دراسة االستشارة ك
التحضير لبرنامج تكعكم لممجتمع جؿ أمف ، الفحص الطبي قبؿ الزكاج قانكفتطبيؽ  إزاء الفمسطيني

. يتو في الحد مف األمراض الكراثية كالمعديةالمحمي بأىـ
أمجد يقدـ ىذا البحث استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في الصحة العامة لمطالب 

نرجك مكافقتكـ عمى االنضماـ لجميكر ىذه الدراسة بتعبئتكـ لذا . أبكديس-  مف جامعة القدساألحمدات
 فمسطيني حكؿ مكضكع الفحص الطبي قبؿ مجتمعىذه االستبانة، التي ستعكػس رأيكـ كمكقفكـ ؾ

الزكاج، مع العمـ أف ىذه الدراسة تيتـ بآراء كافة المشاركيف بغض النظر عف الخمفية العممية 
لممكضكع، كذلؾ ألىميتو االجتماعية كالنفسية كالدينية، إضافة إلى ضركرتو الطبية، ىادفيف لمكصكؿ 

إلى مجتمع فمسطيني سميـ كصحي خاؿو مف األمراض، كآمميف مف حضرتكـ إجابة كافة األسئمة 
بمكضكعيػو تامة بعد قراءة كؿ فقرة بتمعف، كاإلجابة عنيا حسب التعميمات الكاردة قبؿ كؿ فقره، عممان 

نضمف لكـ السرية التامة في . أف المعمكمات الكاردة في االستبانة ستستعمؿ ألغراض البحث فقط
المعمكمات التي ستدلكف بيا، كأنيا ستستعمؿ فقط ألغراض البحث العممي، ككمنا أمؿ بتفيمكـ كدعمكـ 

  .مف خبلؿ تعبئة االستمارة المرفقة ألغراض عممية بحتة
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 أشيد أّن الطالب أمجد األحمدات قد وضح لي ىدف وفوائد ومخاطر البحث العممي الذي يقوم بو،
.  طوعًا وبرغبتي الشخصية عمى المشاركة في ىذا البحث العمميأوافق عمى ذلك فإنني وبناء

 
:-------------------------- ة/المشــــــــارك

 
: ------------------------- التوقــــــــــيع

 
م 2005: -----/------/ التــــــــــاريخ
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