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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 


