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 :الممخص

 العررا  ومنيا في عموم المجتمعات اإلنسانية دولة المؤسساتيةيعد الوعي الصحي من  واجبات ال
ل توعيرررةم ومنهرررا ىرررذا ا مرررر ىرررو  الصرررحية ص جرررزي  يرررر ن يرررن مرررن ميزانيرررات المؤسسررراتخصررري الرررذي

االسررتناد ىلررف الة سررةة الترري مةادىررا ان اإلنسرران ه مررا زاد وعيررو ه مررا هرران دهعررر نرردرة ع ررف االبتعرراد عررن 
فران الروعي يعمرن هخرط دفراع دون ل مؤسسرات الصرحية  ومرن عرم ومسبباتيا دو زيادة تةانميام  ا مراض

 في االمراض او تجنبيا. لتجنب الونوع
ومرراىي  مة الحاليررة الررف معرفررة اذا هانررت ىنرراي تنميررة صررحية فرري ن رراي الطارميررةتسررعف الدراسرر

نطاعاتيا وما مقدار التنمية المتحققة فيوم هما ان الدراسة تحاون معرفة التحديات والعقبات التي تواجرو 
 تنمية الوعي الصحي في منطقة الدراسة.

 الطارمية(.) الوعي الصحيم التنميةم ن اي اله مات المةتاحية:
Developing health awareness in rural communities 

Researcher: Mazhar Hamid Khudair Abbas 

University of Baghdad/ College of Arts/ Department of Sociology And 

the age of Mohsen Hassan 

University of Baghdad/ College of Arts/ Department of Sociology 

Abstracts: 

Health awareness is one of the institutional duties of the state in all 

human societies, including Iraq, which allocates a significant portion of the 

budgets of health institutions for awareness-raising. Hence, awareness acts as 

the first line of defense for health institutions to avoid or avoid falling into 

diseases. 

The current study seeks to find out if there is health development in the 

district of Tarmiya, what are its sectors and how much development has been 

achieved in it. The study also tries to know the challenges and obstacles 

facing the development of health awareness in the study area. 

Keywords: (health awareness, development, Tarmiya district). 
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 المبحث االول: عناصر الدراسة
  مشكمة الدراسة:اواًل: 

مجتمعررو وتحترراج الررف دراسررة نرراجم عررن عرفررت المهرره ة ع ررف انيررا حالررة سرر بية مرر  
سررروي التنظررريم واالدارة او سررروي  تهيرررم االنسررران مررر  مجتمعرررو وتحتررراج الرررف دراسرررة وافيرررة 
تتروخف معرفررة السرر بيات واعرىررا بيرردم و رر  الح رون ليرران عررن طريرر  الجيررود الجماعيررة 

 اليادفة.
ورهررزت الدراسررة ع ررف مهرره ة  ررعم الرروعي الصررحي واسرربابو فرري ن رراي الطارميررة 

 نحاون في ىذه الدراسة التعرم ع ف وان  تنمية الوعي الصحي في المجتم  الريةي.وس
 اهمية الدراسة:ثانيًا: 
ان اىميررررة الدراسررررة الحاليررررة تهمررررن فرررري هونيررررا تسرررر ط ال رررروي ع ررررف الرررروعي  .1

 الصحي في مجتم  مح ي وىو ن اي الطارمية.
ذات اىمية ان النتائج التي يمهن ان تتوصن الييا الدراسة الحالية ند تهون  .2

لوعي الصحي بالغة لمتخذ القرار في منطقة الدراسةم مما يسيم في تعزيز ا
 والتغ ب ع ف الس بيات والمعونات.

 الهدف من الدراسة:ثالثًا: 
التعرم ع ف مدى الوعي الصحي في المجتم  المح ي لق اي  .1

 الطارمية.
المؤسسات المجتمعية في تعزيز الوعي الصحي  التعرم ع ف دور .2

 مجتم  الريةي.في ال
 المفاهيم والمصطمحات:رابعًا: 

 التنمية: . أ
تعرم التنمية ع ف انيا: عم ية تيدم الف تحقي  تحوالت اساسية في 

هعر ندرة ع ف تنمية الطانات النباي االجتماعي واالنتصادي لتصبح ا
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االنتاجية وصواًل الف تحقي  زيادة في متوسط الدخن الحقيقي ل ةرد 
 (65م ص2004وتنمية العالنات االجتماعية.)الربيعيم 

ا تغيير المجتم  من العالنات التق يدية الف وعرفت التنمية هذلي باني
طر  اهعر احداعة وند تهمن التنمية تحسين الحياة هالتع يم 

 1(11م ص1988والصحة..)رجبم 
 الوعي الصحي: . ب

حون هيةية التعامن  يقصد بالوعي الصحي رف  العقافة االجتماعية لالفراد
م  االمراض واالصابات المخت ةةم ف اًل عن تجنب االمراض والوناية 

منيا. ولذلي يعرم الوعي الصحي: ع ف انو الوناية من اتباع 
الس وهيات الخاطئة وتجنب العادات الس بية التي يمهن ان ت ح  ا رار 

 2( 61م ص 2007وامراض بين الممارسين ليا.) نندينم 
 الريفي: المجتمع  . ت

ىو المجتم  الذي يعتمد  البية سهانو ع ف الزراعة في معيهتيم 
والذي يتهون من ت ي المناط  التي ترتة  فييا درجة االلةة والعالنات 

 3(78-77م 2009الهخصية  ير الرسمية.)حبيبم 
 المؤسسة الصحية وتنمية الوعي الصحيالمبحث الثاني: 

الهبرررررى ل مؤسسررررات الصررررحية  ظيرررررت ج يررررة ووا ررررحة بعررررد ان زادت  ىميررررةدالان 
 ا مراضوما يترتب ع ف ىذه  عدة مبصورة هبيرة جدًا بةعن متغيرات واسباب  ا مراض

مسرررت زمات تتط رررب اتخررراذ االحتياجرررات والتررردابير ل ونايرررة والحمايرررة منيرررام ويرررتم ذلررري مرررن 
واي ع ف المستوى الجسمي حالة هن مريض سهخالن تهخيص برنامج العالج المناسب 

دو الع ررروي دو النةسررري دو العق ررري بيررردم الحةررراظ ع رررف بنيرررة االنسررران الصرررحية سررر يمة 
م وممررا ذهررر يت ررح لنررا ان المؤسسررة الصررحية مررن اىررم الرهررائز االساسررية فرري (4) متعافيررة
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لذا يجب بنراي عالنرة متبادلرة برين المؤسسرات الصرحية   ا مراضبناي مجتم  خالي من 
 .(5)جتم  ا خرى هاالنسا  التع يمية واالنتصاديةودبنية الم
 دور المؤسسة الصحية في العراق :اواًل: 

تعررد المؤسسررة الصررحية مررن المؤسسررات االساسررية الترري اعررارت اىتمررام البرراحعين فرري 
هتف المجاالت لما ليا مرن دىميرة فري نهرر الروعي والمع ومرات ذات العالنرة عرن صرحة 

ع رررررف حيررررراتيم وتعميررررر  السررررر وهيات السررررر يمةم اذ يجمررررر  االفرررررراد فررررري المجتمررررر  والحةررررراظ 
المختصون دن تبني الس وهيات الصحية والتوجو الييام يجب دن تهون في مراحرن مبهررة 

 يررة عبررر التربيررة الصررحية بتعقيررم االفررراد عمررن حيرراة اإلنسرران  ن ذلرري سرريجع يا اهعررر فا
 .(6)وتزويدىم بمع ومات صحية س يمة
عي الصرحي عم يرة تهرارهية تسريم فيرو جيرات عردة نبرن ويمهن القون دن عم يرة الرو 

ا سررررة والجامعرررة وجيرررات والمؤسسرررات الرسرررمية و يرررر الرسرررمية معرررن منظمرررات المجتمررر  
 . (7)فاع ية  هعردتؤدي هن منيا دورىا بجيود  ىذ المدنيم 

ولعن  عم القطاع الصحي في اداي ادواره ابتداي مرن عقرد التسرعينيات ابران  رزو 
ادى الحصررار المةررروض ع ررف العرررا  بعررد الغررزو  ىررذاوصررواًل ىلررف يومنررا  العرررا  ل هويررت

الررف نقررص ا دويررة والتجييررزات والمعرردات الطبيررة ف رراًل عررن االنقطرراع الع مرري والمعرفرري 
عررن المسررتجدات و الخبرررات والتجررارب الدوليررة فرري المجرران الصررحي والعالجرري والونررائيم 

الم العرررانيين السرريما االطةرران والر رر م وهرران نتيجررة الررنقص الغررذائي والرردوائي وفرراة اآ
وند تةانمت صعوبة الحصون ع رف ال روازم الطبيرة بسربب اصرار والخ روع لبررامج الرنةط 
مقابن الغذايم ما ددى ىلف تدىور النظام الصحي دهعر فراهعرم ترافر  هرن ذلري مر  ىجررة 

 الهعير من االطباي والمختصين بحعًا عن حياة دف ن.
ات هرريدت خةررض النظررام السرراب  ميزانيررة وزارة الصررحة الررف يالتسررعين مرح ررةهمررا ان 

% والررذي هرران مررن 90درجررات نياسررية يقرردرىا ذوي االختصرراص بانيررا نررد وصرر ت ىلررف 
( اذ لرررم يتحسررررن 2013تداعياترررو تررردىور الو ررر  اهعرررر فررراهعرم وصررررواًل الرررف بعرررد عرررام )

 .(8)الو   الصحي هعيرًا بةعن تغير النظام السياسي.
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ن  رررعم االسرررتقرار االمنررري والسياسررري والةسررراد اإلداري والمرررالي ددى ىلرررف تررردىور ى
هبيرررر فررري مسرررتويات الخرررردمات الصرررحية والطبيرررة فررري ظررررن  يررراب الرؤيرررة اإلسررررتراتيجية 
ل نيرروض بيررذا القطرراع الميررم والحيرروي  ررمن رؤيررة تنمويررة الهررام ةم ىهررذا يمهررن لنررا دن 

دداة التنميرة و ايتيرام وا ىميرة  دان  نرو يعرنةيم دن وزارة الصحة  ايتيا ا ساسية اإلنسر
التي يحظف بيا القطاع الصحي والدور الذي يؤديو في بناي اإلنسرانم وتوعيترو الصرحية 
نجررد ان ىررذا الجانررب نررد ح رري باىميررة اسررتعنائية فرري س سرر ة د ىرردام ا ساسررية ل تنميررة 

 .(9)هافة  التي تسعف الف تطوير حياة ا فراد في المجاالت
 التحديات التي تواجه المؤسسة الصحية:: ثانياً 
بنراًي ع رف مرا سر م ذهرره فنننرا نسرتطي  ان نسرطر بع رًا مرن اىرم التحرديات التري   

 :(10)تواجو المؤسسة الصحية ومنيا
زيادة عدد السهان: ترتة  معدالت الزيادة ارتةاعًا م حوظًا في العررا  وىرذا يرؤعر  -1

 الصحية.تاعيرًا مباهرًا ع ف تطوير الخدمة 
وجررود ا زمررات الماليررة الترري تواجررو المؤسسررات الصررحية فرري مجرران التمويررنم مررا  -2

 يؤعر تاعيرًا مباهرًا ع ف العم ية الصحية.
 ارتةاع معدالت الةقر مما يؤدي ىلف ت خم المههالت الصحية. -3
مرررن حيرررث الهرررم والنررروع ممرررا يرررؤعر سررر بيًا ع رررف عمرررن المؤسسرررة  ا مرررراضزيرررادة  -4

 الصحية.
 ويات ا مية وانتهار الس وهيات والممارسات الم رة بالصحة. وارتةاع مست -5
عررردم وجرررود سياسرررات صرررحية مالئمرررة تسررريم فررري احرررداث تغيررررات سررر وهية يجرررب  -6

اتباعيررررا معررررن الغررررذاي الصررررحيم الممارسررررات الريا ررررية االبتعرررراد عررررن الترررردخين والسرررر وي 
 .(11)االنجابي

 األمن الصحي واألمن اإلنساني :ثالثًا: 
. وهرران (12)التقريررر العررالمي ل تنميررة البهرررية 1994المتحرردة فرري عررام دط قررت ا مررم 

 Healthبعنوان ا من اإلنسانيم وت من سبعة دنواع هان في مقدمتيا )ا من الصحي 
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Security اإلنسران )الردخن ا سراس الم رمون( وا مرن  دمن( والذي يمعن دحد مهونات
ذاي( وا مرررن الصرررحي )الخ رررو الغرررذائي )تررروفير فررررص ماليرررة وماديرررة ل حصرررون ع رررف الغررر

 النسبي من المرض والعدوى(.
ىرررواي بنيرررة تحتيرررة(م واالمرررن  –وا مرررن البيئررري )تررروفير فررررص ل حصرررون ع رررف ميررراه 

الهخصي )ا من من العنم البدني والتيديدات البدنية( وا مرن السياسري )حمايرة حقرو  
المعرفرررري والتسرررررب اإلنسرررران وحرياتررررو ا ساسررررية( وا مررررن التع يمرررري )ا مررررن مررررن اليرررردر 

 المدرسي والجين وا مية(.
وانمراط  ا مرراض مان الحد ا دنف مرن الحمايرة مرن  ىلف  وييدم ا من الصحي

 .(13)حياة  ير صحية وييتم با من الصحي العالمي
ولقررد اهرردت منظمررة الصررحة العالميررة ىلررف دىميررة ا مررن الصررحيم ىذ دهررار التقريررر 

اي بعنرروان )مسررتقبن اهعررر دمنررًا( ىلررف تغييرررات ( والررذي جرر2007الخرراص بالصررحة عررام )
م ادات الميهروبراتم  عمانجذرية في الجوانب الديمغرافية والتدىور البيئيم واساية است

هرررن ذلررري ادى ىلرررف خ رررن فررري تررروازن الميهروبرررات فظيررررت دمرررراض جديررردة بمعررردن  يرررر 
 .(14)مسبو  وبوان  مرض لهن عام

ة بجرودة خردماتيا المقدمرة ل مسرتةيدين نتيجة لذلي تعراظم اىتمرام المؤسسرات الصرحي
عررن طريرر  االفررادة ممررا ترروفره برراني الع رروم والميررن السرراندة ومنيررا  )الخدمررة االجتماعيررة( 

 الدوارىرم المينيرة من خالن توظيم دخصرائيين اجتمراعيين فييرام والرذين عبرر ممارسرتيم
 :(15)ماياتييسيمون في تعزيز الدور االيجابي ل مؤسسة الصحيةم والتي من اىميا ىذ 

حرث المررريض ع رف هيةيررة مواجيررة مهرهالتو بنةسررو والحاجرة الماسررة لالخصررائي  -1
 االجتماعي لمساعدتو.

م والتاهيررد ع رررف فحرررص الطبيررب المعررالج لررروم بعررد انيررو تبصررير المررريض بمرررا يع -2
الحالة الخاصة برالمريض مرن خرالن دراسرتو مسرتقب ية مرن الناحيرة الجسرمية وعودترو ىلرف 

 .يعم وعم و الذي هان 
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االتصران برالمواطنين ممرا  عرن طرير االىتمام الهبير بالتوعيرة والعقافرة الصرحية  -3
 يجنبيم االصابة بالمرض.

االتصرران بالمؤسسررات الصررحية بررالمجتم  وهررن الييئررات التطوعيررة والمؤسسررات  -4
 الرسمية وذلي لتوفير اجواي صحية س يمة لألصحاي والمر ف ع ف السواي.

 الصحة االنجابية:رابعًا: 
منذ دن وجد اإلنسان وىو فري حالرة صرراع مر  البيئرةم وهران م رطرًا باسرتمرار ىلرف 

م عبرررر ىيجررراد اهرررهان وانرررواع مرررن التررروازن بينرررو وبرررين مررروارد ا رضم معيررراتهيرررم نةسرررو 
م والررذي هرران ييرردم ىلررف تحقيرر   ايررات (16)عرردة منيررا تحديررد النسررن. مسررتعماًل طرائرر  

 انتصادية.
دمررا الرردواف  االجتماعيررة فترجرر  ىلررف عيررد الةالسررةة اليونررانم مررن افالطررون وارسررطو  

الررذين دهرردوا ع ررف دىميررة السرراللة ومتانررة البنرراي الةيزيقرري ل جسررمم اذ انترررح ارسررطو بع ررًا 
من الممارسات معرن االجيراض واعردام االطةران المهروىين واهرد ع رف تحديرد السرن الرذي 

دو عرردم ا نجرراب  ن الرجرران المتقرردمين فرري السررن هررانيم يق رر  اإلنسرران فيررو عررن الررزواج 
 .(17)هان االحداث ال ينجبون ىال مخ ونات نانصة جسمًا وعقالً 

 ايرات ودىردام عردة تقرم خ رم تحديرد النسرن منيرا  فينالري دما في الونت الرراىن  
 سباب.ما ىو تنظيمي ومنيا ما ىو صحي بالدرجة االساس وتاتي باني العوامن وا 

مررن اىررم الجوانررب االساسررية فرري  عرردههررد مررالتوفي ع ررف الجانررب االنتصررادي و لقررد ا
هررون ازديرراد عرردد االفررراد متماهرريًا مرر  ازديرراد وسررائن المعيهررة يرفاىيررة اإلنسرران فيجررب ان 

م فري جم رة تحرت عنروان )تزايرد 1798وموارد الرز  وىذه هانت فهرتو التري نهررىا سرنة 
بسبب العامن االنتصادي الذي دفعو  (18) ستقبن(السهان وتاعيره في تقدم المجتم  في الم

 ىلف ذلي.
هرريد اىتمامررًا هبيرررًا بق ررية تحديررد النسررن مررن  1941وتجرردر االهررارة الررف ان عررام  

المرردة المتمرردة وىري  1941لدن ع ماي ومةهرين امعان مارجيت التري اصردرت فري عرام 
 .(19)واىدافو  نهرة هيرية ت م عمان صةحات تت من وسائن من  الحمن
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هما ان الزيادة الحاص ة في عدد السهان ادت ىلف تخ م المهراهن فري العرالمم ممرا 
ادى ىلف تدخن وتعاون دولي بدال من ترهيا ل جيود الةردية والتي عم ت ع ف عقرد عردة 

ل حرد مرن مهره ة  عردة  مؤتمرات عالمية تحت اهرام عصبة ا مم المتحردة واتخرذنرارات
الحهومررات واالىتمررام الهبيررر برراالجرايات والمبررادرات  تزايررد السررهانم مررن  ررمنيا توصررية
 .(20)عن طري  االىتمام بتنظيم ا سرة

( والررذي دعررف ىلررف حريررة االجيرراض ل مررردة 1975ونررد عقررد مررؤتمر المهسرريي عررام ) 
وهررذلي الحريرررة الجنسررية ل مرررراىقين والتاهيررد ع رررف االىتمررام بوانررر  ا سرررة والسررريطرة ع رررف 

 .(21)سهان العالم العالث
ات من القرن الما ي بدد االىتمام بو   اىدام اساسية لتقرديم يي بداية العمانينوف

الخرررردمات الصررررحية الترررري تؤهررررد ع ررررف صررررحة السرررريدات فرررري سررررن االنجرررراب ومررررن خررررالن 
)المنظمررات الدوليررة( واالىتمررام بصررحة الطةولررة وا سرررةم واهرردت الهعيررر مررن الرردون ع ررف 

ذلي تاسيس  يد ف اًل عننمو السهاني المتزافي الدون ذات الوالسيما نوعية حياة ا سرة 
ألسرة وبعد ذلي لانسام خاصة في وزارة الصحة ل طةولة وا مومة وازدياد الدعم العالمي 

( واخررذ ييررتم بالبعررد السررهاني لألسرررة 1984جرراي انعقرراد المررؤتمر السررهاني العررالمي عررام )
بررري لألمومرررة عرررام وذلررري لوجرررود مهرررهالت الخاصرررة بالررردون الناميرررة دمرررا فررري مرررؤتمر نيرو 

انخةررراض فررري معررردالت مرتةعرررة فررري معظرررم الررردون الناميرررة وتق يرررن  ىلرررفيررردم ف( 1997)
م بعرد ذلري ظيرر مةيروم ييرتم (22)م2000%( عام 55معدالت الوفيات لألميات بنسبة )

بالتاهيد ع ف صحة المردة والسيما في بداية التسعينيات من القرن الما ي والذي ييردم 
ل تررردخالت التررري تتع ررر  بصرررحة المرررردة بهرررهن واسررر م ولهرررن بسررربب  الطرائررر  الةاع رررةىلرررف 

تهررعب المو رروع واحتوائررو ع ررف تخصصررات متعررددة لررم يحررظ بالرردعم الررالزم فرري تطررور 
 .(23)الخدمات
انعقاد المؤتمر العالمي ل سرهان  فهاندما الحدث االىم في تاريخ الصحة االنجابية  

ورة االىتمررررام بصررررحة المرررررردة م( والررررذي دعررررا الرررررف  ررررر 1994( عررررام )ICPDوالتنميررررة )
واحتراميرررا والتاهيرررد ع رررف دورىرررا فررري المجتمررر  وهررران مرررن انجرررازات المرررؤتمر التاهيرررد ع رررف 
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م( واهرررد ع رررف رسرررم 1995م وبعرررد ذلررري دي رررًا عقرررد مرررؤتمر بهرررين )(24)الصرررحة االنجابيرررة
 .(25)والتي اىتمت بالصحة االنجابية هافة  ايديولوجية ل مردة في انحاي العالم

صرررحي يرررنعهس ع رررف مجمرررن االفعررران الحياتيرررة ل نسررران ويعمرررن ع رررف دن الررروعي ال
توجيررررو خياراترررروم ومررررن ىررررذه الخيرررراراتم الصررررحة االنجابيررررةم والترررري تتمحررررور حررررون السررررن 
المناسررب لألنجررابم وعرردد حرراالت االنجرراب والمرردة بررين حمررن وقخرررم ف رراًل عررن التقيررد 

ة دنرررواع وسرررائن منررر  بالجررردون الررردوري ل مراجعرررات الطبيرررةم وجررردون ال قاحرررات ... ومعرفررر
 .عمالياالحمن وهيةية است

التغيثثثرات الحاصثثثمة فثثثي قطاعثثثات الرعايثثثة األوليثثثة فثثثي قضثثثا  المبحثثثث الرابثثثع: 
 الطارمية:

 يرًا برن ان عم ية التنمية في ابسط مةاىيميا ىي عم ية تغيير وىذا التغيير لريس ت قائ
مرن  اً ىو تغيير مقصود يستيدم نطاعات معينرة فري المجتمر  مرن اجرن دن يحردث تغييرر 

 ههن ىلف قخر في البناي االجتماعي باهم وم ويهون ىذا التغيير ع ف نوعين:
دي الزيررادة فرري هميرررة الخرردمات المقدمرررة ل مجتمرر م لهررري  النثثوع األول تغييثثثر كمثثثي:

ايرة منيرا وصرون ىرذه الخردمات لهرن يستوعب الزيرادة التري تحصرن فري عردد السرهانم الغ
فراد المجتم  و التق ين والحرد مرن المهرهالت التري يعراني منيرا المجتمر  فري المؤسسرات د

 الصحية. 
ويقصررد بررو رفرر  نوعيررة الخرردمات المقدمررة  أمثثا النثثوع الثثثاني فهثثو التغييثثر النثثوعي:

جرررن تحسرررين نررردرة المجتمررر  ع رررف االبرررداع واالرتقررراي برررالوان  الصرررحي ىلرررف دل مجتمررر  مرررن 
مسرررتوى دف رررنم لقرررد بررردد اىتمامرررات المؤسسرررات الصرررحية بهرررهن عرررام فررري العررررا  ع رررف 
الطانات البهرية من المالهات الطبية في ىذه المؤسسة عبر نهر عقافة الوعي الصرحي 

الرهررررادات وبرررررامج التوعيررررة فررررراد المجتمعررررات السرررريما الريةيررررة منيررررام عررررن طريرررر  ادبررررين 
الصررحية ووسررائن االعررالم والمررؤتمرات وعقررد النرردوات...  ررمن برررامج وخطررط المؤسسررة 

المنتهرررة حاليررًا فرري  ا مراضالصررحيةم ورهررزت دي ررًا ع ررف الونايررة خوفررًا مررن االصررابة برر
وجود فر  جوالة في هعير من القررى الموجرود فري الق راي ومتابعرة  ف اًل عنالمجتم م 
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المر ررية والتاهيررد ع ررف االىتمررام الهبيررر بعقافررة ا سرررة الريةيررةم والترهيررز ع ررف  الحرراالت
تغيرات هبيرة من خرالن الزيرادة الحاصر ة فري  تحص  دذنظافة المسهن والغذاي والتع يمم 

( مراهرز صرحيةم 8( مراهرز واصربحت االن )6عدد المراهرز الصرحية التري هران عرددىا )
م ولهن توجد بعض المعونات في ىذه المراهز والسربب تعمن بنظام وزارة الصحة العرانية

مستهررةف الطارميررة العررام فرري عررام  ئتىررو نقررص فرري بعررض المالهررات الطبيررةم همررا ان هرر
(م ف رراًل عررن  الرردعم مررن المجررالس المح يررة والمنظمررات  يررر الحهوميررة.. الترري 2009)

 هان ليا دور هبير في تعزيز الجانب الصحي في منطقة الدراسة.
قون دن دىم ا ىردام االساسرية ل مؤسسرة الصرحية ومراهرز الرعايرة ا وليرة ويمهن ال

ساسرية التري يقردمونيا ىو هيةية االىتمام بصحة االفرراد داخرن المجتمر م عبرر ا دوار ا 
 المجتم م لغرض النيوض بالوان  الصحي.  فراد

ع ررف وسروم نتنرراون بهرريي مررن اإليجرراز المؤسسرات الصررحية فرري ن رراي الطارميررة و 
 اآتي: لنحوا

 مستشفى الطارمية العام :: اوالً 
( طبيبًا من هال 40من االطباي والبالغ عددىم ) اً عددقسم مستهةف الطارمية العام ي

الجنسين ومن جمي  االختصاصات ووحدات جراحية خاصة بالعم يرات وردىرات خاصرة 
في عم يات  وجد اطباي اختصاصيذلي ف اًل عن بالوالدةم ورعاية الحوامنم وا طةانم 

المنتهررة  ا مراضا ذن وا نم والحنجررة داخرن المستهرةف ووجرود  ال قاحرات الخاصرة بر
خرردمات الطرروارس واستهررارية العم يررات واطبرراي التخرردير ووجررود صرريدليةم هافررة ال حاليررًا و

اعنرراي العم يرات الجراحيررةم معررن  فرري وجررود معونرات مرر وتوجرد ا  ررب المسررت زمات الطبيرة 
م يرررات الخاصرررة بالنررراظور ردي برررايم ويوجرررد دي رررًا طبيرررب خةرررر يرررتم نقرررص ه بسرررات الع

عررررن طريرررر  الطررروارس لمعالجررررة المر ررررف بعررررد انتيررراي الرررردوام الرسررررميم وييررررتم  ؤهاسرررتدعا
فررررر  متابعررررة االطةرررران  يررررر  عررررن طريرررر المستهررررةف فرررري هعيررررر مررررن الخرررردمات الصررررحية 

دة التغذيرة وا سرنان ال قاحات الروتينية والصحة المدرسية والصحة النةسية وحقحين بالم 
ورعاية هبار السن ووجود مقاعد خاصة لذوي االحتياجات الخاصة وجود حمالت توعية 
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والعواصرررم  ا مرررراضمرررن  ل ونايرررةمرررن نبرررن مالهرررات المؤسسرررة الصرررحية فررري المستهرررةف 
الخاصرررة باالطةررران دو  ا مرررراض( و 19معرررن هوفيرررد ) ا مراضالترابيرررة وتوعيرررة النررراس بررر

وجررررد منسرررر  صررررحي بررررين المؤسسررررة الصررررحية والمرررردارسم فالغايررررة الهبررررار دو النسرررراي وي
 فراد المجتم .دساسية ل مؤسسات الصحية ىو االىتمام بصحة ا 

 ثانيًا: مركز الرعاية الصحية االولية:
ع ررف توجررد فرري منطقررة الدراسررة مجموعررة مررن مراهررز الرعايررة الصررحية االوليررة وىرري 

 النحو الألتي
 مركز الرعاية الصحية األولية في قضا  الطارمية:  .1

ي م ىذا المرهز خمسة عهر طبيبًا م  مالهات ادارية وصحيةم يقدمون الخردمات 
الررررردورات التعقيةيرررررة واالعالنرررررات والبوسرررررترات وبررررررامج تعزيرررررز  عبرررررر الصرررررحية والتوعويرررررة 

الحمن وتوعية  الصحة... ف اًل عن برامج تنظيم ا سرة والصحة االنجابية ووسائن من 
 المنتهرة حاليًا. ا مراضافراد المجتم  ب

م وتقررردم لية وىرررذا المرهرررز مرررزود بال قاحرررات هافرررة واالدويرررة ال ررررورية داخرررن الصررريد
( سرنوات 6ال قاحات الدورية الخاصرة باالطةران حرديعي الروالدة مرن عمرر يروم واحرد ىلرف )

نجرراب وتهررجي  النسرراي حسررب جررداون لقاحررات وزارة الصررحة ورعايررة النسرراي فرري سررن االب
الحوامرررن الررروالدة داخرررن المستهرررةياتم وجرررود اجيرررزة اهرررعة مررر  سرررونار ومررر  جيررراز خ رررط 
حهرروات ا سررنان ووجررود عرردد مررن اطبرراي االسررنان والبررالغ عررددىم عهرررة اطبررايم ووجررود 
مختبر ل تح يالت المر ية واطباي استهاريين داخرن المرهرز الصرحيم التاهيرد ع رف دخرذ 

جيرزة الونايرة الهمامرات دبالنسبة ل مصابينم وعدم االخرتالط بيرم ولربس ال قاحات الدورية 
واالبتعاد عن الهعافات السهانية واالىتمام باالرهادات الصحية خوفًا من الونوع بالمرض 

  ن الوناية خير من العالج.
 مركز الرعاية االولية في المصمحية : .2

( طبيبًا من هال الجنسين 18) يوجد في ىذا المرهز عدد من االطباي والبالغ عددىم
 ا مرررراضيوجرررد بررررامج توعيررة وارهرررادات وبوسررترات حرررون تم هافررة  ومررن االختصاصرررات
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المنتهرة حاليًام وجود عدد مرن الةرر  الجوالرة بالرذىاب ىلرف المنراط  الريةيرة وتوعيرة ىرذه 
المنررراط  باخررررذ ال قاحررررات واالىتمامررررات بالصررررحة مرررن خررررالن النظافررررة والسررررهن والغررررذايم 

ي وهبررار ااجعررة المراهررز عنررد الهررعور برراي حالررة مر ررية والترراعير ع ررف االطةرران والنسررومر 
السررن واالىتمررام بررالتع يم مررن خررالن الررذىاب الررف المرردارسم ى ررافة   ررف دور العديررد مررن 

هعير من المست زمات الالهباب بتوفير  بعضمنظمات معن المنظمات التطوعية من نبن 
االوهسرررجين واجيرررزة الونايرررةم ومنظمرررات المجتمررر  المررردني الطبيرررة اعنررراي الح ررررم معرررن 

فرري مسرراعدة المراهررز الصررحية خدمررة  عررنوهرريوخ العهررائر ورجرران الرردين هرران ليررم دور فا
ويوجررد  ا مررراضوالسرريطرة ع ررف االمررراض ل صررالح العررام وخدمررة لمنرراطقيم مررن انتهررار 

وجرود دهرعة بعرض العم يرات الصرغرى داخرن المراهرزم توجرد بعرض المعونرات منيرا عردم 
وجرررود منسررر  ف ررراًل عرررن او  دجيرررزة السرررونار.وتوجد فررري المرهرررز صرررحة تنظررريم ا سررررة 

 صحي بين المرهز وبين المدرسة.
 مركز الرعاية الصحية األولية في العبايجي : .3

يعد مرهز العبايجي من المراهز الميمرة فري منطقرة الدراسرة ويسريم فري نهرر العقافرة 
ع ررف اخررذ ال قاحررات الدوريررة  ىذ ترهررز ة العرانيررة الصررحية مررن خررالن برررامج وزارة الصررح

المنتهررة داخرن  ا مراضلتوعية بباالطبي  ودىتمام المالي هارتات الت قيحم  وعن طري  
االطةررران واالىتمرررام بالنسررراي والسررريما االخررررى  ا مرررراضالق ررراي معرررن )جائحرررة هورونرررا( و 

دمرررراض  فررريريين ووجرررود اطبررراي استهرررا ا مراضالردىرررات الخاصرررة بررر فررريوهبرررار السرررن 
 ا مررررراضالحصرررربة والسررررعان الررررديهيم والتيرررراب الهبررررد الةايروسرررري والتيرررراب القصرررربات و 

ا خرررىم والترهيررز ع ررف حمايررة افررراد المجتمرر  مررن خررالن اجيررزة الونايررة وعرردم االخررتالط 
المعديررةم يوجررد دي ررًا اىتمررام  ا مررراضبالمصررابين والحجررر داخررن المنررازن عنررد انتهررار 

 ىالي والمراهرز الصرحية خوفرًا ع رف صرحتيم توجرد بعرض المعونرات وتعاون هبير بين ا
 بمرور الزمن من خالن اعالم الوزارة بيا. معالجتيالهن يمهن 

 مركز الرعاية األولية في لباججي: .4
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ي م ىذا المرهز عدد من االطباي والصيادلة واطباي االسنان ويوجد وحدة تحصرين 
م هافرررة  صررريدلية فييرررا االدويرررة وال قاحررراتوجرررود  ف رررال عرررن ال قاحرررات ورعايرررة االطةررران 

المرهز الصرحيم لهرن توجرد بعرض المعونرات منيرام دن خاصرةب وجرد دي رًا فرر  جوالرةتو 
البنايررة ال تصرر ح دن تهررون مرهررز صررحي  نيررا بنايررة نديمررة وصررغيرة جرردًام و ن المرهررز 

م هبيرررر مرررن اعرررداد خررتين ابتدائيرررة وعانويررةم ممرررا ادى ىلرررف وجرررود ز سرررالصررحي يجررراور مدر 
الهعافرررة  ف رررال عرررن فررري المجتمررر   ا مرررراضفررري ىرررذه الةتررررة مرررن انتهررار  السررريماالط بررة 

 خاصررة السررهانية مررن ابنرراي المنطقررةم فرران المرهررز الصررحي يعرراني هعيرررًا مررن الصررعوبات 
 .ذليبيجب االىتمام الوزارات المعينة  ىذ ىمادالمر ف واعد

 مركز الرعاية األولية في الشيخ حمد : .5
عنررد ال قرراي مرر  الرردهتور ع رري سرريام يوسررمم اهررد لنررا ان البنايررة الموجررودة ال تصرر ح 

بعض المراهرز الموجرودة فرري لروالسربب يعرود ىلرف دىمرران المؤسسرة الصرحية  اً مرهرز صرحي
تررم انتقرران مرهررز الهرريخ حمررد ىلررف بنايررة دخرررى والمرهررز الصررحي الموجررود نررد  ىذالق رراي 

يي بناية صغيرة ال تصر ح دن تهرون مرهرزًا صرحيًام امرا فا    تمامًام دما البناية الجديدة 
وجرررود فرررر  صرررحية ترررذىب ىلرررف المررردارس ع مرررًا  ف رررال عرررن موجرررودة فيررري  العالجرررات 

الف صعوبة معالجرة المررض مرن هعافة سهانية هبيرة واعداد مدارسم مما يؤدي يتوجد دن
معرن )وبراي هورونرا والرذي  ا مرراضانتهرار العديرد مرن  نردع االمالهات الصحيةم السيما

جرررود عقافررررة صرررحية مررررن عرررردم و وفررراة هعيررررر مرررن النرررراس مرررن  ررررمنيم اطبرررايم و الرررف ادى 
هافررررة  فرررررادم همررررا ان الصرررريدلية تحترررروى ع ررررف ال قاحررررات  االمالهررررات الطبيررررة وارهررررادىم 

 بر ل تح يالت المر ية.تومخ
 مركز الرعاية الصحية األولية في الطابي: .6

مررن االختصاصررات المخت ةررةم وتوجررد لقاحررات دوريررة تهررمن  اً ي ررم ىررذا المرهررز عرردد
الرعاية الصحية االنجابية ورعاية االطةان واالىتمام بهبار السن والنسرايم وبررامج تعزيرز 
الصررررحة والةررررر  الجوالررررة ل ررررذىاب ىلررررف المنرررراط  الريةيررررة لغرررررض التوعيررررة واالرهرررراد فرررري 

ال قاحرررات الدوريرررة واالىتمرررام المنتهررررة حاليرررا فررري المنررراط  والتاهيرررد ع رررف دخرررذ  ا مرررراض
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حالرة  ةبالنظافة والسهنم والغذايم والتع يم والرذىاب ىلرف المراهرز ا وليرة عنرد الهرعور باير
مر ررية داخررن ا سرررةم ولهررن توجررد بعررض المهررهالت الخاصررة بررالمراهز الصررحية منيررا 
البنايررات الخاصررة بررالمراهز وا  بيررا بيرروت ال تصرر ح دن تهررون مؤسسررة صررحية دو مرهررز 

نقررص الهعيررر مررن اطبرراي السررونار واالهررعة وبعررد المسررافة والجوانررب  ف رراًل عررن ي صررح
االنتصادية تؤعر تاعيرًا مباهرًا ع ف عدم الرذىاب ا سرر ىلرف المراهرز الصرحية وانهرغاليم 
بهعير من االعمان الزراعيةم وجود منس  صحي بين المردارس ووجرود صريدلية ومختبرر 

المرهررز الصررحي.الغاية االساسررية واليرردم االسرراس واجيررزة حمايررة واجيررزة اطةرراي داخررن 
ليررررذه المراهررررز ىررررري تقررررديم اف رررررن الخرررردمات الصرررررحية البنرررراي المجتمررررر  لغرررررض تطرررررور 

 واالزدىار في هافة مجاالت الحياة.
 مركز الرعاية الصحية األولية في المشاهدة : .7

ي م ىذا المرهز مجموعرة مرن التخصصرات مرن دطبراي وصريادلة ودطبراي ا سرنانم 
انتهرار الوبرايم الحصربةم السرعان الرديهيم التيراب  فري اعنراي مرح رة لقاحات دورية  توجد

صحة والصحة يزيةل برامج تعز  الف جانب ا خرىم  ا مراضف ال عنالهبد الةايروسيم 
نررو يوجررد د 7/6/2022النةسررية ومررن خررالن ال قرراي مرر  مرردير المرهررز دهتررور ليررث بترراريخ 

الصحي في المناط  الريةيةم وتوجد استمارات خاصة فر  جوالة تساىم في نهر الوعي 
العررالج خوفررًا ع ررف دخررذ وتهررجي  العوائررن الريةيررة  ا مراضفرري ا  ررب المراهررز الصررحية برر

 .ا مراضمن االصابة بهعير من 
ف ررال عررن وجررود سررر فرري الطرروارس ل حرراالت المر ررية الخاصررة وجررود عرردد مررن االً 

اني االوهسررجين لحرراالت االختنررا  و رري  فر ننررالقاحررات مرر  تررو و فييررا ادويررة  صرريدليتين
خاصرة باالسررنان  ىررةالعواصررم الترابيرة يحتروي المرهررز ع رف ردفري اعنرراي حردوث  الترنةس

حهرروات خ رر  االسررنانم البنايررة تصرر ح ان تهررون مستهررةف ولرريس مرهررز و واجيررزة تعقرريمم 
ز هافة الردىات الخاصة برالمراه  مت عةبناية حديولهونيا  وذلي لحجم مساحتيا  اصحي

وجرود نقرص فري مر  ىرذا يالصحية ووجود  رفرة الترذاهر الخاصرة بالباصرات المجانيرةم و 
الطبيرررة معرررن السرررونارم التخطررريطم االهرررعةم فيجرررب االىتمرررام بيرررذه  مالهررراتالهعيرررر مرررن ال
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مرر  المراهررز مررن  المؤسسررة الصررحية  ن المرهررز يقرر   ررمن هعافررة سررهانية عاليررة جرردام 
 ووجود اهعر من خمس مدارس .

المؤسسات التربوية ودورها في تنمية الوعي الصحي في الخامس: المبحث 
 المجتمع المحمي

دولت اإلنسانية فري مراحرن متقدمرة مرن تراريخ البهررية اىتمامرًا هبيررًا بتطروير التع ريم 
تتمعرررن  (26)الرررذي يمهنرررو مرررن تسرررخير الطبيعرررة والحةررراظ ع رررف حياترررو ومواجيرررة االخطرررار

م فيههررررم لنررررا الترررراريخ اإلنسرررراني عررررن النهرررراة ا ولررررف (27)بمؤسسررررات تربويررررة متخصصررررة
ل مؤسسرررات التع يميرررة فقرررد ظيررررت فررري الح رررارات القديمرررة هح رررارة برررالد الرافررردين فةررري 

( االم عرررام نبرررن المررريالد ععرررر ع رررف 5000عصرررر السرررالالت السرررومرية نبرررن حررروالي )
 مررن دلررواحمدرسررتين تعررودان ىلررف عيررد الم رري حمررورابي هررذلي خطررت دون ا حرررم ع ررف 

الطررين. وسررنت نرروانين لتنظرريم حيرراة اإلنسرران والمجتمرر  والررتع م فرري مراح ررو ا ولررف هرران 
 .(28)يخ   لتاعير الطبقة االجتماعية والةرو  العقافية

 التعميم في العراق : -1
 بنسربة عاليرة جردًا ول مراحرن الدراسرية اً حهومير اً دصبح نظرام التع ريم فري العررا  نظامر

عدا وجود نسم من اله يات ا ى ية في مرح ة التع يم العراليم حيرث نامرت الدولرة  هافة م
بتوفير المالهات والييئرات التدريسرية والمسرت زمات التربويرة لغررض انجراح ىرذه المؤسسرة 

لجميرر  المررواطنين والزاميررة هافررة  لقررد  ررمن الدسررتور العرانرري حرر  التع رريم فرري المراحررن 
م بةررروع التع رريم وبرردون تمييررز واالىتمررام بعنايررة خاصررة لسررهان التع رريم االبترردائي واالىتمررا
ات هران العررا  يمت ري نظامرًا تع يميرًا يعرد ي.فةي نيايرة السربعين(29)المناط  الريةية والنائية

مرررررن اف رررررن االنظمرررررة فررررري المنطقرررررة ولهرررررن الحرررررروب التررررري خا ررررريا العررررررا  والحصرررررار 
 رريم و ررعم الدافعيررة لرردى طيررم نظمررة التعدسررببًا دساسرريًا فرري ترردىور  ااالنتصرراديم هانرر

 . (30) واس  من الط بة في المراحن الدراسية هافة
دمررا فرري ن رراي الطارميررة فيعررد التع رريم مررن اىررم الوسررائن االساسررية فرري تنميررة الرروعي 

مرررن المررردارس االبتدائيرررة والبرررالغ  عررردداً الصرررحي الفرررراد المجتمررر  وذلررري مرررن خرررالن وجرررود 
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فرررع الترراجيم و  3تربيررة بغررداد الهرررخ /  مدرسررة ابتدائيررة حسررب احصررائيات 63عررددىا 
( مدرسررة تعمررن بنظررام 102( مدرسررة عانويررة ليصرربح مجمرروع المرردارس فرري الق رراي )39)

م وتوجد فييا مالهات تربوية مرن هرال الجنسرين وباالختصاصرات (31)وزارة التربية العرانية
ذلي توجد جامعة حهومية ىي الجامعة العرانية ه ية التربيرةم وتحتروي  ف ال عن هافةم 

وزارة التع يم العالي والبحث الع ميم وحاليًا انهات ه ية دى يرة  ىلفتابعة  عدة ع ف انسام
مرن االنسرام الع ميرة  ًا  مت عدد ىذفي ناحية المهاىدة وسميت به ية الرهيد الجامعةم 

التع رريم مررن دىررم الرهررائز االساسررية فرري تنميررة الرروعي  م يعرردوممررا تقرردواالنسررام اإلنسررانيةم 
الصحي والعقافة الصحية لدى االفراد في المجتمعات المح يةم فا سرة تحت رن ا طةران 
وتنمي فييم الس وي الحسن عم المدرسة التي تمنح الطالب الع م والمعرفة لهي يرتقي من 

هران ليرا دور فعران فري ىرذا المجران  وان  ىلف وان  دف نم والسيما وجود منظمات اى ية
هررر الهعيررر مررن برررامج التوعيررة الصررحية ومررن خرررالن نوتوجررد نطاعررات حهوميررة نامررت ب

وسائن اإلعالم دي ًام ويعد التع يم من اىم الميادين لقياس التنمية  نو يسيم في تطوير 
م رري العنصررر البهررري ليصرربح نررادرًا ع ررف ترجمررة متط بررات التنميررة البهرررية الررف وانرر  ع

 م موس ومعاش بههن يومي.
دون تمييرز برين مرن السيما ان الدستور العراني ينص ع ف ان التع يم ح  ل جمير  و 

اصرربح التع رريم فرري العرررا  مجانررًا فرري جميرر  المراحررن الدراسررية والزاميررًا  ىذالررذهور واالنرراث 
لسرررنة  ( مرررن دسرررتور الجميرررور العرانيرررة14فررري المرح رررة االبتدائيرررةم اسرررتنادًا ىلرررف المرررادة )

(م ف اًل عن نانون محو االميرة الرذي يؤهرد ع رف اتاحرة فرصرة التع ريم ل جمير م 2005)
.لقد اهد الهعير من الباحعين في الع وم التربوية ع ف وجود (32) (2011( لسنة )23رنم )

بعض العوامن والتي ليا دىمية هبيرة في تحديد نوع التع يم الذي يت قاه االهرخاصم ومرن 
العوامن االنتصرادية والرنظم االجتماعيرة التري تيرتم بنروع المينرة وتحديرد ىذه العوامن ىي 

 .(33)دور االفراد والطبيعة االجتماعية التي ينتمي الييا
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 الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي :
لقرررد اهررردت الهعيرررر مرررن البحررروث الع ميرررة ع رررف االىتمرررام بالجوانرررب الطبيرررة والنةسرررية 
واالجتماعية  دىمية تهوين الهخصية اإلنسانية لألفراد فري مراحرن النمرو والتهروينم ومرن 
ىنا بدد التاهيد ع ف برامج الرعاية االجتماعية في ادوار التع ريم المخت طرةم  ن المدرسرة 

التررري يهترررب الةررررد مرررن خالليرررا العديرررد مرررن التصررررفات والعرررادات ىررري الرهيرررزة االساسرررية 
هران االىتمرام ىذ م (34)والس وهيات وتيتم بادوار اساسرية فري عم يرات التنهرئة االجتماعيرة

المالحظررات واالىرردام الع ميررة فرري ىررذا الجانرربم  عررن طريرر المتزايررد فرري رعايررة الط بررة 
ىلرف عردم اسرتةادة الط برة مرن وجود بعض المههالت والصعوبات التري ددت  ف ال  عن 

المناىج التع يميةم مما ددى ىلف  رورة تدخن وزارة التربية لتوفير اخصائيين اجتماعيين 
النمو  وبسببدراستيمم  ع ف ومرهدين ونةسيين وخبراي لمساعدة الط بة ذوي المههالت 

فرري دور  المتزايررد برردد االىتمررام بادخرران الخدمررة االجتماعيررة المدرسررية همينررة لهرري تسرراعد
فعرررررران فرررررري تحديررررررد االنسررررررا  والرعايررررررة االجتماعيررررررة ل ط بررررررة والترررررري سررررررميت بالمرررررردرس 

.وتعد المدرسة من المؤسسات التربوية التي تيدم ىلف تنهئة االفرراد وتطرويرىم (35)الزائر
 . (36)ود بعد اسرتوةنحو ا ف ن ولهونيا تعتبر المؤسسة ا ولف التي ينتمي الييا ال

جتماعية من دىم الميرن التري تسراعد ع رف تحقير  ا ىردام وتعتبر مينة الخدمة اال
المدرسرريةم وتسرراىم مسرراىمة هبيرررة فرري هعيررر مررن الجوانررب ا ساسررية الترري ترررتبط ارتباطررًا 
وعيقرررًا بالعم يرررة التربررروي وال يقتصرررر تررردخ يا ع رررف ا ىررردام الخاصرررة فررري الطالررربم وانمرررا 

ية ىرري تطروير القردرات المدرسررية يتعردى ىلرف المدرسرة وا سرررة والمجتمر م والغايرة ا ساسر
والعمرررررررررن ع رررررررررف زيرررررررررادة االىتمرررررررررام بت بيرررررررررة احتياجرررررررررات هرررررررررن مرررررررررن الطالرررررررررب وا سررررررررررة 

.فالمدرسة تقوم باىم وظيةة اساسية ىي نريبة الطةن نبن اسرتو التي يعيش (37)والمجتم 
تنمية ندراتو ووعيو وعقافتو الصحيةم ومن وظائم المدرسة نقن االجيران  وذلي عبرفييا 

.فالمدرسرررة تسررريم فررري خ ررر  بيئرررة مناسررربة ل عقافرررة (38)ة لصرررغار االجيررران الحا ررررةالما ررري
داخررن المدرسررةم فررال ويطورىررا  والروعي الصررحيم وبمررا يخرردم ر نرردراتيم وافهرارىم الع ميررة 
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االرهادات المدرسية ل ت ميذ حتف يصن  عبربد دن يهون تعاون ما بين ا سرة والمدرسة 
 .(39)ىلف تحقي  االىدام التي يروم الوصون الييا

تقرديم اىردام اساسرية ل مدرسرةم  عبررولقد اىتمرت ىرذه المينرة فري المجران التع يمري 
مؤسسررة تربويررة فحسررب وانمررا اصرربحت مؤسسررة تربويررة ذات اىرردام ت ودن المدرسررة ليسرر

خدمرة  –ينرة مرن خرالن طرنيرا الرعالث )خدمرة فررد م وهذلي اتخذت ىذه الم(40)اجتماعية
من دىم الرهائز ا ساسية في تطوير ندرات االفراد  دتنظيم المجتم ( والتي تع –جماعة 

ع ف القيام بوظائةيم المتعرددة وتروفير مجموعرة مرن العالنرات واالنهرطة لغررض التةاعرن 
تقررررديم الخرررردمات مرررر  المدرسررررة والمجتمرررر  المح رررريم وتعمررررن فرررري المجرررران التع يمرررري ىلررررف 

وظيررررم التوافرررر  مرررر  البيئررررة تاالساسررررية عررررن طريرررر  االنسررررا  االجتماعيررررة والعمررررن ع ررررف 
المجتمعيرررةم حيرررث تصررربح الخدمرررة احرررد ميهانزمرررات اىررردام االنسرررا  الخاصرررة برررالتع يم 

.ان (41)والتوصررن ىلررف حالررة اهعررر تطررورًا ودف ررن اىتمامررًا مرر  متط بررات انسررا  المجتمرر 
رىرا ع ررف ارهراد وتوجيررو والجماعرات نحررو مسراعدة اإلنسرران دو  ؤديالخدمرة االجتماعيرة ترر

م وتيررردم ىلررف الوصرررون برررالمجتم  (42)ع ررف تحقيررر  اف ررن تهيرررم مرر  بيئترررو االجتماعيررة
المح ي ىلف دنصف ندر من التنمية واالزدىار وحن مههالتو المخت ةرة التري يتعررض ليرا 

ح ري مماعرة والمجتمر  الافرادهم والخدمة بههن عام ىردفيا ىرو تقرديم المسراعدة ل ةررد والج
من اجن الوصون بيم ىلف اهبر ندر ممهن من الرفاىية االجتماعية ومن اجن ذلي تقوم 
ع ف استخدام اساليبيا المينية الخاصة المخت ةة عن باني الميرن ا خررىم فران مرن اىرم 
اىررردافيا دنيررررا تعمررررن ع ررررف مراعرررراة العوامرررن االجتماعيررررة والعوامررررن االنتصررررادية والعوامررررن 

هولوجية والعوامن البيئية التي يمهن ان تؤعر ع ف حياة االفراد والجماعات والمجتم  السي
المح رريم وتيررتم باسررتعمار الجيررود الماديررة والبهرررية فرري مسرراعدة الهررباب الهتسرراب القرريم 

 .(43)والمعارم والميارات استعمارًا مةيداً 
المينرري فرري دمررا وظررائم االخصررائي االجتمرراعي الترري يؤدييررا عبررر ممارسررتو لرردوره 

 :ع ف النحو ا تيالمؤسسة التربوية المدرسة في المجتمعات المح ية فيمهن اجماليا 
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ان االخصرررائي االجتمررراعي ع يرررو ان يسرراعد المجتمررر  ع رررف اخبرررار  ىذالمرهررد :  -1
االساليب واف  يا من اجن تحقي  اىدام المجتم  المح ي وطموحاتوم وىذا يتط ب من 

م نةسرررو ل مجتمررر  بهرررهن مقنررر  ودن داالخصرررائي ان يتسرررم بالمبررراددة والمو ررروعية وان يقررر
 يحدد دوره بههن وا ح.

االخصررائي  تسرريين عم يررات تنظرريم المجتمرر  والترري تبرردد باعررارة  ع ررفالممهررن :  -2
مهاعر عدم الر ف عن ظروم المجتمر  وعرن او راعو ومسراعدة االفرراد ع رف الرؤيرة 

 الوا حة.
ع رف تزويرد المجتمر  بالمع ومرات والميرارات  اً الخبير : ان يهون االخصائي نادر  -3

وم بتهررخيص المجتمرر  بمهررهالتو المينيررة الالزمررة ل عمررنم وىررذا الرردور يتط ررب منررو ان يقرر
 واحتياجتو وان يجري البحوث والدراسات الالزمة لذلي.

 دور االخصائي في المؤسسات والجماعات المحمية :
االىتمرررام و مسررراعدة اع ررراي الجماعرررات فررري المجتمعرررات المح يرررة بيقررروم االخصرررائي 

ي االع ررراي بالتةاعرررن الجمررراعيم وتبرررادن االفهرررار فيمرررا بيرررنيم وتقرررديم المسررراعدات ليرررؤال
ىويررة جماعيررة ليررم لهرري يررتم ارتبرراطيم بيررذه اليويررة الترري تجمرر  بررين افررراد ىررذه  البتهررار

ذلي يزيد من احساس اع اي الجامعة  ف اًل عن الجماعات لهي تستمر ىذه الجماعة 
 عررررن طريرررر م فيجررررب ع ررررف االخصررررائي االجتمرررراعي (44)بررررانيم يهرررره ون مجتمعررررًا حقيقيرررراً 

الميررارات واالفهررار الترري يمت هيررا ان ييررتم بيررذه الهررريحة مررن المجتمرر  ومررن خررالن تقررديم 
فرري ىررذه المجتمعررات ومنيررا  ا مررراضمررن  ااالرهرراد الصررحيةم خاصررًا بعررد انتهررار عديررد

ا خررررررىم ونرررررد اهررررردت الهعيرررررر مرررررن الدراسرررررات حرررررون االىتمرررررام  ا مرررررراض( و 19هوفيرررررد )
 عرن طرير فعران فري عقافرة المجتمعرات المح يرة  باالخصائيين االجتمراعيين لمرا ليرم دور

 .(45)االخصائيعم يا الندوات دو وسائن االعالم التي يست
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 سادس:النتائج والتوصيات والمقترحاتال البحث 
 اواًل: النتائج:    

ىناي  عم في مستوى الوعي الصحي باالمراض المعدية وطر  االصابة  .1
 بيا.

الدراسة  عيةة وليست بالمستوى ان مستوى الخدمات الصحية في منطقة  .2
 المط وب.

  عم البرامج التوعوية المقدمة ل مجتم  الريةي من حيث الهم والهيم. .3
 عم التعاون بين سهان المجتم  الريةي والمؤسسات الصحية في منطقة  .4

 الدراسة.
عندما تهون البرامج التوعوية مت ادة م  االعرام والقيم االجتماعية المتوارعة  .5

  قف القبونم وتواجو بالرفض.فانيا الت

 عانيًا التوصيات:

 ...توصي الدراسة باالتي:

االىتمام المهعم من جانب وزارة الصحة بالجانب الصحي وبرامج التوعية  .1
ورفد المستهةيات والمراهز الصحية وبالمزيد من االمهانيات  الصحية

 والمست زمات من اجن اداي واجبيا بالههن المط وب.
خاصة من وزارة التخطيط بالمجتمعات الريةية عبر تعزيز اعطاي اىمية  .2

 وانعيا الصحي والتع يمي والبيئي
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 .46-45، ص2008انُٓزٍٚ، كهٛخ االداة، 

، 1263رسق اهلل، ػجذ انحًٛذ، رُظٛى انُظم، ثذٌٔ ؿجؼخ، انجحٕس االجزًبػٛخ، رَٕض، (16)

 .136-135ص
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 http://www.ar.wikiped.org10ٔٚكٛجٛذٚب، انًٕطؼخ انحزح، رحذٚذ انُظم، (12)

 .2/6/2022، أحذس حزح 2013يبرص، 

اثزاْٛى احًذ  رُظٛى األطزح يٍ انُبحٛخ االجزًبػٛخ، ثذٌٔ ؿجؼخ، انجًؼٛخ انؼبيخ (20)

 .55-54نزذرٚت انؼبيهٍٛ فٙ حٛبح يٍ انـفٕنخ ٔاألطزح، ص

يبجذ ثٍ جؼفز انغبيذ٘، يؤرًز ثكٍٛ خـٕح ثبرجبِ يجزًغ انزحهم انؼبنًٙ، يُزذٖ طٛذ (21)

 . 2013يبرص/ 13انفٕائذ جزٖ انزحًٛم 

http://www.said.net/femal/M172.thm 

حًٕد ثٍ طبنى انجبثز٘، ، انظحخ االَجبثٛخ، رمزٚز يُشٕر فٙ اػبءاد ثحثٛخ، رظذر (22)

 .2، ص2011ػٍ دائزح يؼهٕيبد ٔانجحٕس ثًجهض انذٔل انظهـُخ ػًبٌ، طُخ 

انظحخ، يذٚزٚخ انزػبٚخ انظحٛخ األٔنٛخ، ٔطُذٔق األيى انًزحذح نهظكبٌ ٔٚذل ٔسارح (23)

انًزذرة فٙ انظحخ االَجبثٛخ )نهؼُبطز انظحٛخ انًظبػذح( يفٕٓو انظحخ االَجبثٛخ، 

 .2006ديشك، 

http://www.reefenet.gov.sy/heath/hygienci.publication/procreativ

e.hakt.h/6hisyry.htm.  2012ٕٚنٕٛ /  12جزٖ انزحًٛم  

 .3حًٕد ثٍ طبنى انجبثز٘، انظحخ االَجبثٛخ، يظذر طبثك َفظّ، ص(24)

 يبجذ ثٍ جؼفز انغبيذ٘، يظذر انظبثك َفظّ، يٍ يٕلغ انكززَٔٙ.(25)

 - هٕيبد يٍ انجٛبَبد انًزٕفزح نٕسارح انزخـٛؾ ٔانًمبثهخ انزٙ أجزاْب انجبحش رى اخذ انًؼ

فٙ يظزشفٗ  13/4/2022يغ د.طذاو يـهك حًذ يذٚز يظزشفٗ انـبريٛخ انؼبو فٙ 

 انـبريٛخ انؼبو .

-.الدهتور ناجح حميد مدير المرهز الصحي 

، 2011جبيؼخ ثغذاد، ػجذ انٓبد٘ فهٛح انمٛظٙ، ثحش يمذو، كهٛخ انؼهٕو اإلطاليٛخ، (26)

 .3ص

احًذ كًبل، يحًذ ػذنٙ، انًذرطخ ٔانًجزًغ، يـجؼخ االَجهٕ انًظزٚخ، يظز، (22)

 .1، ص1222

 .2احًذ كًبل انذٍٚ، انًظذر انظبثك َفظّ، ص(28)

 .22، ص2000جًٕٓرٚخ انؼزاق، ٔسارح انزخـٛؾ، رمزٚز انزًُٛخ انجشزٚخ نؼبو (22)

 .133، ص2008زٚز انزًُٛخ انجشزٚخ نؼبو جًٕٓرٚخ انؼزاق، ٔسارح انزخـٛؾ، رم(30)

 .( جًٕٓرٚخ انؼزاق ،ٔسارح انززثٛخ 31)

احظبٌ ػًز انحذٚثٙ، انزؼهٛى لجم انجبيؼٙ، لزاءح فٙ االطززارٛجٛخ انٕؿُٛخ نهززثٛخ (32)

ٔانزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ فٙ انؼزاق، يؤرًز انجٛبٌ انظُٕ٘ انثبَٙ، انززثٛخ ٔانزؼهٛى 

 .22، ص2012انًظزذايخ، يٍ اجم انززثٛخ 

http://www.ar.wikiped.org/
http://www.said.net/femal/M172.thm
http://www.reefenet.gov.sy/heath/hygienci.publication/procreative.hakt.h/6hisyry.htm
http://www.reefenet.gov.sy/heath/hygienci.publication/procreative.hakt.h/6hisyry.htm
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، 1220احظبٌ، يحًذ انحظٍ، ػهى االجزًبع االلزظبد٘، دار انكزت ٔانـجبػخ ٔانُشز، (33)
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