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دور الخصائص الديموغرافية واالجتماعية فى انتشار مرض الدرن بمحلية القالبات الكبرى_ دراسة فى
الجغرافية الطبية

أمحد عبدالرحيم حسن زلمد *

مستخلص :
ىدفت الدراسة للتعرف على دور اخلصائص الدؽلوغرافية واالجتماعية ُب انتشار مرض الدرن مبحلية
القالبات الكربى أستخدم الباحث ادلنهج االحصائى التحليلي ،واالستبانة كأداة جلمع البيانات،وبعد
التحقق من صدق االستبانة وزعت على عينة عشوائية موزعة على قرى ومستشفيات منطقة
الدراسة.وقدًب حتليل البيانات باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (  .)SPSSومن
أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة :أن ىنالك عالقة وارتباط بُت تدىن ادلستوى التعليمي الذي يعترب
من أىم العوامل االجتماعية وانتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة.وكذلك الوصمة االجتماعية دلرض
الدرن مرتفعة َب اجملتمع وحتول دون العالج شلا يتسبب ُب انتشار ادلرض .توصى الدراسة بإدخال
الرسائل اإلرشادية حول مكافحة الدرن ُب مناىج التعليم بادلراحل األولية مبنطقة الدراسة،وزلاربة األمية
وجعل التعليم االساسى إجباريا لكل من ىم َب سن التعليم ألنو يساعد على حتقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية.
Abstract
This study aimed at knowing the role of demographic and
social characteristics in the out –spread of tuberculosis in the
locality of greater gallabat. The researcher used statistical
analytical approach, and questionnaire as a tool to collect data
,after check its validity ,it distributed for random sample in
hospitals and villages of the study. The data analyzed by using
(SPSS) social packages for statistical sciences . the most
important findings of this study are: there is correlation between
education level deteriorating that consider one of the most
important social factors and tuberculosis spread. The study
recommend messages concerning this disease must be included
in school curriculum in the study field and removal illiteracy
and make basic education compulsory for whom at education
age since, it helps to achieve social and economic development
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المقدمة:
تعترب اجلغرافيا الطبية من ادلوضوعات احلديثة نسبياً ُب رلال الدراسات اجلغرافية ،وخاصة
ادلوضوعات ادلتعلقة باخلدمات الصحية ،وترجع البدايات األويل للجغرافية الطبية إىل عهد أبقراط
الذي كتب فصال مستقالً حتت عنوان ادلاء واذلواء وعالقتهما بالصحة ،منذ ذلك العهد وحىت اليوم
ال تزال الدراسات تتناول العالقة بُت البيئة الطبيعية وعناصرىا واحلالة الصحية لإلنسان.
وأول من حاول وضع تعريف للجغرافية الطبية ىو ) (Skvortsov-1875فقد كتب عن
اجلغرافيا الطبية بأهنا:هتتم بدراسة ادلناطق ادلتنوعة من األرض ،وذلك من وجهة نظر التأثَت الكلي أو
للسك ن .وُب عام( 1949م( كون االحتاد الدويل للجغرافيُت جلنة
ا
اجلزئي ذلذه البيئة علي احلالة الصحية
لدراسة زلتوي ومضمون اجلغرافيا الطبية ،وًب تقدًن أول تقرير ذلذه اللجنة ُب سنة 1952م ،وتضمن
تعريفاً للجغرافية الطبية بأهنا :هتتم بدراسة العوامل اجلغرافية وتأثَتىا علي الصحة
وادلرض.وقدم(1950م (MAYحبثاً بعنوان Medical Geography Its Methods
 and Objectivesوعرف اجلغرافيا الطبية بأهنا :هتتم بدراسة العالقات بُت العوامل الباثولوجية
 Pathogensوالعوامل اجلغرافية  .Geogensوقدم ( 1963م  (HUNTERتعريفاً للجغرافية
الطبية بأهنا :تطبيق للمفاىيم واألساليب اجلغرافية لدراسة الصحة وادلشكالت ادلرتبطة هبا[1] )1(.
ظل االىتمام بدراسة األمراض وايكولوجيتها رلاال للجغرافية الطبية حىت عام 1972م ،حيث
عقد ادلؤمتر الرابع جمللس اجلغرافيُت العادلي ُب مدينة  GUELPHبكندا ُب أغسطس 1972م ،ومن
نتائجو أن تبٍت مفهوماً جديداً للجغرافية الطبية وىو (جغرافية الرعاية الطبية) واليت تركز علي دراسة
اخلدمات الصحية كموضوع أساسي من موضوعات اجلغرافية الطبية إىل جانب دراسة األمراض
()1
وايكولوجيتها ،وًب إصدار نشرة دورية خاصة باجلغرافية الطبية ونشر ىذا ادلفهوم اجلديد ذلا.
وقدمت (1986م )Melindaدراسة عنواهنا (التحليالت اجلغرافية للمرض والرعاية الصحية)
وأشارت إىل أن اجلغرافيا الطبية من الفروع البينية بُت علم اجلغرافيا والعلوم األخرى وكذلك بُت فروع علم
اجلغرافيا نفسو ،وتناولت ادلداخل اليت تستخدم لدراسة موضوعات اجلغرافية الطبية ،وادلفاىيم والنظريات
اجلغرافية وإمكانية االستفادة منها ُب الصحة وادلرض واخلدمات الصحية.

1

اللبان ،خلف حسن محمد 1997.م .الصحة والبيئة في التخطيط الطبى ،دار المعرفة الجامعية
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يعترب مرض الدرن أو السل أكثر األمراض ادلعدية اليت تؤدي إىل العجز ادلزمن والوفاة ُب أغلب
بالد العامل ويؤدي إىل نتائج اجتماعية واقتصادية وخيمة ألنو يصيب اإلنسان ُب سن العمل واإلنتاج
()2
(الفئة العمرية  49-15سنة).
ويعد مرض الدرن مرضاً خطَتاً ُب معظم اجملتمعات ،وقد كان يفتك مباليُت من البشر كل عام
ُب سلتلف أرجاء العامل ،وقد صلحت الدول ادلتقدمة ُب كبح مجاح ىذا ادلرض عن طريق التطعيم ادلبكر
ضد ىذا ادلرض وحتسُت مستوي احلياة ادلعيشي لسكاهنا.ولكن الزال ىذا ادلرض يشكل عبئا كبَتاً وسبباً
من أسباب الوفاة ُب معظم الدول النامية ،ومن مل ؽلت من ادلرض فانو يصاب بوىن شديد يؤثر علي
إنتاجيتو ،وقد وجد أن أىم مسببات ىذا ادلرض ىي الظروف االقتصادية واالجتماعية ونوعية التغذية
)) 3
وعدم التطعيم ادلبكر.
وتعترب والية القضارف واحدة من أكثر واليات السودان تأثرا مبرض الدرن بصورة متوطنة ويالحظ تركز
ىذا ادلرض ُب زلليات القضارف والرىد والقالبات بصورة كبَتة.
أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل االتى :
 .1التعرف علي أىم اخلصائص ادلؤثرة َب انتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة .
 .2توضيح العالقة بُت اخلصائص االجتماعية وانتشار ادلرض بادلنطقة .
 .3اإلسهام النظري ُب وضع بعض احللول اليت قد تساىم ُب مكافحة ادلرض أو التقليل من
معدالت اإلصابة.

مشـكلة الدراسة:
ؽلثل مرض الدرن مشكلة عادلية ُب الوقت احلاضر بعد أن مضي علي اكتشافو حوايل قرن وربع،
وذلك نتيجة لسهولة انتشار البكتَتيا ادلسببة للمرض وإمكانية إصابتها لألفراد كلما وجدت لذلك
سبيالً.كما أنو يصيب األفراد ُب عمر اإلنتاج ،حوايل مثانون بادلائة من مرضي الدرن ُب العامل أعمارىم
()4
ُب الفئة العمرية ( 49-15سنة) و بذلك ؽلثل أحد األمراض اليت تؤثر سلباً علي ىذه الفئة.
ويعترب مرض الدرن من أكثر األمراض تفشياً ُب منطقة الدراسة ،حيث تشَت التقارير إىل أهنا
حتتل ادلرتبة الثانية من بُت زلليات الوالية ُب نسبة اإلصابة بادلرض ولفًتات طويلة ،وأن مؤشر انتشار
ادلرض يزيد فيها بصورة كبَتة )5( .شلا ينتج عنو كثَت من ادلشكالت االقتصادية واالجتماعية ،وعلي ضوء
ذلك ؽلكن صياغة مشكلة الدراسة ُب التساؤالت اآلتية:
* ماىي أسباب انتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة؟
*إىل أي مدي تؤثر العوامل االجتماعية ُب انتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة؟
*ىل للخصائص الدؽلوغرافية دور ُب انتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة؟
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أهمية الدراسة:
تتمثل أعلية الدراسة ُب اآلٌب:
 .1تعترب الدراسة إسهام َب دراسات اجلغرافية الطبية بالسودان.
 .2توفَت بيانات ومعلومات حقيقية عن مرض الدرن مبنطقة الدراسة تساعد اجلهات ادلسئولة ُب وضع
إسًتاتيجية دلكافحة ادلرض.
 .3مساعدة صانعي القرار واجلهات ادلختصة ُب وضع بعض احللول للحد من انتشار ادلرض مبنطقة
الدراسة.
فروض الدراسة:
 .1العوامل االجتماعية مبنطقة الدراسة أسهمت بصورة كبَتة ُب انتشار مرض الدرن.
 .2ىنالك عالقة بُت اخلصائص الدؽلوغرافية وانتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة.
منهجية الدراسة:

- 1المنهج اإلحصائي التحليلي:
يقوم ىذا ادلنهج بتجميع ادلادة العلمية جتميعاً كمياً وىو بذلك يعكس نتائج البحث العلمي ُب
صورة رياضية باألرقام والرسوم البيانية ،مبعٍت أنو ػلول اللغة الكيفية إىل كمية ،ويستخدم ادلنهج
اإلحصائي لتحليل وبيان األحداث ادلتكررة ،ويقوم علي ادلالحظة الكمية للبيانات والتغَتات الكمية اليت
()6وقد استخدمو الباحث ُب حتليل
حتدث ُب ادلخرجات اليت ترتبط باألحداث موضوع الدراسة.
اإلستبانة للوقوف على نواحي كثَتة مشلتها اإلستبانة مستخدماً ُب ذلك برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم
االجتماعية (  )SPSSوأنواع من العالقات منها النسب ة ادلئوية واجلداول التقاطعية ( Cross
 )Tablesاليت تستخدم مربع كاى  ،واالرتباط لتحليل أسباب اإلصابة بادلرض وانتشاره وربطها
بالعوامل البشرية مبنطقة الدراسة.
اإلطار المكاني والزماني للدراسة:
يتمثل اإلطار ادلكاين للدراسة ُب زللية القالبات الكربى اليت تشمل زللييت القالبات الشرقية
والغربية وىي بوالية القضارف اليت تقع بُت دائرٌب العرض (  )15.40-و (  )12.40-مشال خط
(  )33.30-و (  )36.30-شرق خط غرينتش .أما اإلطار
االستواء وخطي طول
الزماين فيشمل الفًتة من 1997م إىل 2007م .
مصادر جمع المعلومات -:يعتمد الباحث علي نوعُت من ادلصادر وعلا-:

- 1المصادر الثانوية:
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تتمثل ىذه ادلصادر ُب الكتب وادلراجع اليت تتعلق مبوضوع ومنطقة الدراسة ،والدوريات
واإلصدارات الرمسية والنشرات اليت تصدرىا ادلؤسسات وادلنظمات ذات الصلة بادلوضوع.
المصادر األولية:

االستبيان:
نسبة دلا تتمتع بو الوسيلة من فعالية ُب مجع ادلعلومات فقد استخدمها الباحث كوسيلة أساسية ُب
الدراسة وقد صممت االستمارة من رلموعة أسئلة مشلت زلاور سلتلفة لقياس اخلصائص العامة جملتمع
الدراسة واليت متثلت ُب ادلعلومات األولية عن أرباب األسر واخلصائ ص الدؽلوغرافية لألسر واخلصائص
االجتماعية وخصائص ادلسكن  ،وزعت على أرباب األسر وادلصابُت ببعض ادلستشفيات ُب أربعو
وحدات إدارية اختَتت عشوائيا عن طريق العينة العشوائية ادلنتظمة .وًب اختيار العينة عن طريق العينة
العشوائية البسيطة متثلت ُب قرى (أم بليل،باندغيو ،العبيك،الرميلو،كنينو البَت،مهلو،السرف
األمحر،السريفه،صابوين،تقلى) ومستشفيات (دوكة الريفى،باسندة الريفى،كساب الريفى) وبلغ حجم
العينو250أسره حواىل%3من رلموع أفراد األسر لتمثل رلتمع الدراسة مع مراعاة موقع تلك القرى.

جدول ()1

توزيع العينة على القرى والمستشفيات المختارة.
المنطقة

عدد األسر
673
633
549

20
19
16

684
856
670
377

20
25
20
11

N:12.57-E35.51
N:13.04-E36.00
N:13.20-E35.55
N:13.22-E35.54

264

8

N:13.36-E35.43

555

16

N:13.39-E35.32

تقلى
مستشفى دوكو

681

20

N:13.39-E35.31

-

30

N:13.31-E35.45

مستشفى باسنده
مستشفى كساب

-

19
26

N:13.48-E35.50
N:13.39-E35.32

أم بليل
باندغيو
العبيك
الرميلو
كنينو البَت
مهلو غرب
السرف األمحر
السريفو
صابوىن

حجم العينة

الموقع
N:13.48-E35.33
N:12.49-E35.13
N:12.46-E35.19
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*ادلصدر :العمل ادليداين 2009م.
تعريف مرض الدرن :
يعترب مرض الدرن من األمراض البيئية اليت ذلا طابعها اخلاص،وىو من أشد األمراض خطرا على
حياة اإلنسان،إذ انو يفتك سنويا بعدة ماليُت من البشر ُب سلتلف أرجاء العامل،وخصوصا الدول الفقَتة
ُب آسيا وأفريقيا فما زال منتشرا على نطاق واسع وليس ارتفاع عدد الوفيات ىو أخطر ما يسببو ىذا
()7
ادلرض من خسائر إذ ان األخطر منو ىو ما يسببو من وىن يالزم ادلريض طول حياتو.
وىو مرض إنتاىن مزمن ينجم عن متفطرات مركب التدرن Mycobacteria of the
 ، tuberculosis complexوبشكل رئيسي عن ادلتفطره الدرنيو ، Mycrobactrium
وػلدث ادلرض بواسطة ميكروب بكتَتي ىو باسيلى الدرن،ويوجد منو نوعان أحدعلا بشرى متوطن ُب
()8
اإلنسان والثاىن حيواىن متوطن ُب األبقار ويطلق عليو أسم البوفُت . Bovine
أنواع الدرن :
الدرن مرض ٍ
معد يكون ُب كثَت من األحيان مزمناً،وحتدث اإلصابة بادلرض ُب أماكن سلتلفة من
اجلسم ولكن السل الرئوي ىو األكثر انتشارا،وتنتج اإلصابة َب ىذا الشكل نتيجة دخول العامل ادلسبب
باالستنشاق عن طريق اجلهاز التنفسى،أما انتشار األشكال األخرى اليت يطلق عليها رلتمعو السل خارج
الرئة فهو اقل،ومن أىم ىذه األشكال السل ادلعوى الذى ينتج عادة عن تناول األغذية احملتوية العامل
ادلسبب للمرض حيا،وكذلك قد ػلدث السل ادلعوى بُت ادلصابُت بالسل الرئوى إثر ابتالعهم للعاب
بدال من إخراجو.
وتشمل األشكال األخرى السل السحائى ،والسل ادلفصلى والعظمى وسل العيون والعقد
اللمفيو والكلى وسل اجللد،وَب ىذه األشكال يكون االنتشار عن طريق اللمف أو الدم تاليا إلصابة ما
()9
تكون أوليو رئوية .
مصادر العدوى وطريقة االنتشار:
من أىم مصادر العدوى الرذاذ ادلتناثر من أفواه وأنوف ادلصابُت بسل الرئتُت فعندما يسعل
ىؤالء أو يعطسون أو يتكلمون أو يبصقون تنطلق عصيات السل من داخل رئاهتم إىل اذلواء حيث
ؽلكنها أن تظل معلقو لعدة ساعات ولذلك يكون احتمال العدوى مرتفعا عندما يتعرض الشخص عن
قرب ودلدة طويلة ُب مكان مغلق دلريض بسل رئوي يكون البلغم لديو اغلابياً لعصيات السل  ،أما إذا
كان البلغم سلبياً للعصيات فاحتمال العدوى ضئيل ويكاد يكون منعدماً دلريض السل خارج الرئة.
ومن طرق انتشار ادلرض استعمال أدوات ومهمات ادلريض ادللوثة  ،باإلضافة إىل األلبان
()10
ومنتجاهتا غَت ادلعقمة خصوصاً من األبقار.

عوامل انتشار مرض الدرن :
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بعد أن أقرت منظمة الصحة العادلية إن الدرن ىو احد األزمات الصحية األكثر إعلاال و اخلارجة عن
السيطرة ُب أماكن عديدة من العامل  ،أعلنت ادلنظمة ُب ابريل 1993م أن وباء الدرن ؽلثل طارئة عادلية
 ،وتعود زيادة معدالت اإلصابة بو إىل أربعة عناصر رئيسة .
 -1األولوية المنخفضة في السياسات الصحية :
عاما ادلاضية  ،فشلت برامج مكافحة الدرن من قبل السياسات الصحية ُب
خالل األربعُت ً
البلدان ذات الدخل ادلنخفض و ادلتوسط  ،كما أدت الربامج اليت مل يتم متويلها بصورة صحيحة إىل
زيادة جتميع مصادر العدوى ادلزمنة ،وَب أغلب األوقات مل ينجح نظام االثٌت عشر شهراً من ادلعاجلة
الكيميائية ادلعيارية عند وصفو ليؤخذ بالكامل من قبل ادلرضى اخلارجُت وحدىم والسيما ُب ادلناطق اليت
كان تطور خدمات الرعاية الصحية األولية فيها ضئيالً ،وبذلك فان نصف إمجايل عدد ادلرضي تقريبا
()11
يظل اغلايب اللطاخو شلا يؤدي إىل زيادة معدالت انتشار ادلستفرغُت ادلزمنُت للعصيات السلبية.
 -2العناصر الديموغرافيه :
قامت بدور رئيسي ُب عوده ظهور مرض الدرن علي ادلستوى العادلي ،ففي خالل الثالثة عقود
ادلاضية ،اطلفضت معدالت وفيات األطفال بصوره اكرب من معدالت اطلفاض الوالدات ،شلا أنتج زيادة
كبَته ُب أعداد اجملموعات السكانية من ادلراىقُت والشباب ،وان عدداً كبَتاً من ىؤالء قد أصيب بعدوي
العصيات السلبية ُب طفولتو ،فان زيادة عدد احلاالت بُت ىذه اجملموعات قد حدثت علي الرغم من
()11
إستفرار معدالت اإلصابة .
 -3وباء فيروس العوز المناعي المكتسب :
يساىم فَتوس العوز ادلناعي ادلكتسب مساعلو كبَته ُب تدىور الوضع ادلتعلق مبرض الدرن ُب
عدد متزايد من البلدان النامية السيما ُب قارٌب أفريقيا واسيا ،وان عدوي فَتوس العوز ادلناعي ادلكتسب
بإضعافها لالستجابة ادلناعية للجسم،ىى ابرز عوامل االختطار اليت أدت إىل تطور مرض الدرن خالل
السنوات ادلئو ادلاضية ،ففي غياب ىذه العدوي ينخفض نسبيا خطر استنشاط الدرن ُب األفراد ادلصابُت
بالعدوي (تصل النسبة إىل  %10خالل حياه اإلنسان ) .أما بالنسبة للمصابُت بعدوي فَتوس العوز
ادلناعي ادلكتسب مع اإلصابة بعدوي الدرن فيًتاوح خطر االستنشاط ما بُت  5إىل  % 10سنوياً .
باإلضافة إىل ان اإلصابة بعدوي فَتوس العوز ادلناعي ادلكتسب ترفع من خطر التحول السريع
من رلرد عدوي مبدئية إىل اإلصابة بادلرض  ،وهبذا فهي تزيد من معدالت الدرن والسيما بُت الشباب
والكهول ،كما تسبب زيادة حاده ُب نسبو إماتة احلاالت بسبب اإلصابة بالدرن ُب غياب التدبر
()11
العالجي الفعال للحاالت .
 -4االتجاهات االجتماعية واالقتصادية :
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رمبا تكون االجتاىات االجتماعية واالقتصادية قد ساعلت أيضاً ُب انتشار مرض الدرن ،فقد
تضاعف ُب األعوام العشرة األخَتة عدد البلدان األقل ظلوا واطلفض إمجايل الناتج القومي ُب بعض
البلدان ادلتوسطة الدخل شلا يعٍت اطلفاضا ُب توافر ادلوارد ادلخصصة دلكافحو الدرن.
كما أن احلركة السكانية أصبحت أكثر شيوعا من أي وقت مضي وىي تأخذ صور عديدة
كاذلجرة من أجل العمل ،واذلجرة العامة ،والنزاعات ادلسلحة ،وحركات الالجئُت ،شلا أدي إىل ارتفاع
معدالت انتقال الدرن .وُب نفس الوقت فان تطور وسائل النقل احلديثة قد رفع بصوره كبَتة من فرص
()9
ادلخالطة احملتملة مع احلاالت ادلصابة بالدرن.

النتائج والمناقشه:
تأٌب أعلية دراسة النواحي الدؽلوغراُب ة لدورىا الفاعل ُب التأثَت على الصحة وادلرض وتتضمن
األسس الدؽلوغرافية الًتكيب النوعي والعمري والنواحي االجتماعية وحجم األسرة ،وتأثَتىا على انتشار
مرض الدرن مبنطقة الدراسة .
- 1التركيب النوعي لعينة الدراسة :
تعترب دراسة الًتكيب النوعي من ادلوضوعات اذلامة ُب الدراسات ادلتعلقة باألمراض ،واجلغرافيا
الطبية بشكل عام.

جدول ()2

التركيب النوعي ألسر المبحوثين
النوع
ذكر

النسبة%

أنثى

42.6
57.4

المجموع

100

* ادلصدر :العمل ادليداين 2009م.
من خالل اجلدول ( )2يتبُت أن الذكور ؽلثلون حواىل  %42.6من أفراد أسر عينة الدراسة،
بينما بلغت نسبة االناث  ،%57.4وبلغ عدد أفرا د األسر ادلبحوثة  1881نسمو  ،وقد ًب حساب
ادلتوسط حلجم األسرة ب  7.5فرد لألسرة.
وأتضح من خالل الدراسة أن ىناك عالقة بُت النوع واإلصابة مبرض الدرن مبنطقة الدراسة .
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يوضح مستوى ادلعنوية احملسوبة وجود عالقة بُت اإلصابة مبرض الدرن والنوع ،وذلك الن مستوى
ادلعنوية احملسوبة  .000اصغر من مستوى ادلعنوية القياسي  0.05شلا يشَت إىل أن ىنالك عالقة وارتباط
بُت النوع واإلصابة بالدرن مبنطقة الدراسة ويفسر ذلك خروج الذكور وانتقاذلم من مكان إىل أخر
واختالطهم باجملتمعات ادلختلفة وسفرىم إىل ادلناطق احلدودية ُب كثَت من األحيان طلباً للعمل شلا
غلعلهم أكثر عرضة لإلصابة باألمراض ادلختلفة.

 -2التركيب العمرى :
تأتى أعلية دراسة الًتكيب العمرى ُب رلال اجلغراُبا الطبية من خالل التعرف على التوزيع النسيب
للسكان ُب الفئات العمرية ادلختلفة  ،حيث لكل رلموعة عمرية مشكالهتا الصحية ومتطلباهتا من
اخلدمات الصحية من حيث الكم والكيف  .يتسم اذلرم السكاىن حمللية القالبات بالقاعدة العريضة،
وىذه القاعدة حتتوى على فئة صغار السن أو مرحلة الطفولة ،وتبلغ نسبتها  %49.4من مجلة رلتمع
الدراسة ،وتعد ىذه السمة من مسات اذلرم السكاىن بدول العامل الثالث ،تليها الفئة العمرية من -16
 60سنو وىذا يشَت إىل أن رلتمع احمللية رلتمع شاب ،وتقل فئة كبار السن الىت تضم الفئة فوق 60
سنو وذلذه السن أمراضها وإحتياجاهتا من الرعاية.
جدول()3

التركيب العمرى ألسر المبحوثين
الفئة العمرية

%

 15-1سنة
 45-16سنة
 60-46سنة
 61فأكثر

4.9

المجموع

100

49.4
35.3
10.4

*ادلصدر العمل ادليداين 2009م.
من اجلدول ( )3يالحظ أن الًتكيبة العمرية للمجتمع ادلبحوث يغلب عليها األطفال ُب الفئة
العمرية من (  15-1سنة) ويشكلون حواىل  %49.4وىؤالء ؽلثلون عبء اقتصادى كبَت على
األسر،وتأتى الفئة العمرية(  45-16سنو) ُب ادلرتبة الثانية بنسبة  %35.3وىؤالء ؽلثلون القوى
اإلنتاجية اليت تعتمد عليها األسر ُب الدخل ،وتبلغ نسبة كبار السن حواىل  %15.3من مجلة العينة
وتعترب ىذه الفئة عرضة لكثَت من األمراض.
وتبُت من خالل الدراسة أن حواىل  %92.6من ادلصابُت بالدرن ُب الفئة العمرية ( 16ـ 45
سنة) وينعكس ذلك على األوضاع االقتصادية باعتبار ان ىذه الفئة ىي اليت يقع عليها عبء اإلنتاج
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والعمل ،وحوايل ُ %7.4ب الفئة العمرية ( 15-1سنة) وتعود معظم اإلصابات ُب ىذه الفئة النتقال
العدوى من األمهات.
مستوى ادلعنوية احملسوبة يوضح أنو توجد عالقة إحصائية ذات داللو معنوية عالية ،وذلك الن
مستوى ادلعنوية احملسوبو .000أصغر من مستوى ادلعنوية القياسي  ،0.05وعليو فان ىناك عالقة بُت
العمر واإلصابة مبرض الدرن مبنطقة الدراسة.

 /3حجم األسرة:
يعترب نظام العائلة ىو النظام األسرى السائد ُب منطقة الدراسة ،واألسر َب منطقة الدراسة أسر
شلتدة يعيش فيها اآلباء واألمهات واألبناء وأزواجهم وأبناءىم ُب منزل واحد ،وىنالك بعض األسر
الصغَتة وىى ُب غالبها أسر انفصلت من األسر الكبَتة وكونت كيانات خاصة هبا نتيجة لتغَت األوضاع
االقتصادية وادلعيشية مبنطقة الدراسة.
جدول رقم ()4

عدد أفراد األسرة لعينه الدراسة
عدد األفراد
 6-1أفراد
 12-7فرد
13فأكثر
المجموع

النسبة%
26
63.2
10.8
%100

* ادلصدر العمل ادليداين 2009م.
من خالل اجلدول رقم (  )4يتضح كرب حجم األسرة مبنطقة الدراسة حيث بلغت نسبة األسر
اليت تتكون من (  )6-1أفراد  %26وارتفعت النسبة إىل  %63.2لدى األسر اليت تتكون من ( -7
 )12فرد ،ونسبة %10.8لألسر اليت تتكون من  13فرد فأكثر وىى األسر اليت تتميز بتعدد الزوجات،
 7.5أفراد شلا ينعكس على األوضاع
وقد توصلت الدراسة إىل ان متوسط حجم األسرة العام
االقتصادية وبالتايل األوضاع الصحية مبنطقة الدراسة .
مستوى ادلعنوية احملسوبة يوضح وجود عالقة إحصائية ذات داللو معنوية عالية  ،وذلك الن
مستوى ادلعنوية احملسوبة  .000اصغر من مستوى ادلعنوية القياسي ، 05 .وعليو فان ىناك عالقة قوية
بُت حجم األسرة واإلصابة مبرض الدرن مبنطقة الدراسة  .ويفسر ذلك العالقة الوثيقة بُت مرض الدرن
ودرجة التزاحم اليت توضح العالقة بُت عدد أفراد األسرة وعدد الغرف السكنية.
الخصائص االجتماعية والمرض بمنطقة الدراسة :
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من العوام ل اليت ذلا عالقة باحلالة الصحية للسكان األبعاد االجتماعية اليت ذلا انعكاس على
احلالة الصحية  ،واليت ترتبط هبا معدالت انتشار األمراض ادلختلفة ،ومن بُت العوامل االجتماعية ادلتعلقة
بالصحة وادلرض ادلستوى احلضارى للسكان وادلستوى التعليمى ،واحلالة االجتماعية ،وحجم األسرة.
 -1اإلصابة بالمرض ومكان السكن:
ينقسم رلتمع زللية القالبات على حسب ظلط ادلعيشة إىل حضر وريف وبدو ،ان سكان الريف
ؽلثلون  %94.5من احلجم الكلى للسكان ،وىذا يؤكد بأن رلتمع زللية القالبات ىو رلتمع ريفى
زراعى ،أما سكان احلضر ؽلثلون  %5.2ويتواجدون َب ادلراكز اإلدارية مثل دوكو وكساب ،أما البدو
فيمثلون  %0.3وىى نسبو ضئيلة وذلك لعدم وجود مراعى هبذه ادلنطقة.
وتبُت من خالل العمل ادليداين أن الريف ىو أكثر ادلناطق النتشار مرض الدرن وإنسان الريف
أكثر عرضو لإلصابة بادلرض نتيجة للبيئة احمليطة بو واليت متثل بيئة مثلى النتقال وانتشار ادلرض.
جدول رقم ()5

أماكن السكن للمصابين
مكان السكن
مدينة
قرية
المجموع

النسبة%
13.11
86.89
100

* ادلصدر العمل ادليداىن 2009م.
تتضح من خالل اجلدول رقم (  )5أعلية مكان السكن ودورىا َب انتشار مرض الدرن مبحلية
القالبات حيث سجلت ادلناطق الريفية والقرى أعلى نسبة لإلصابة بادلرض بلغت  ،%86.89بينما
قلت النسبة َب ادلدن وبلغت  %13.11من مجلة ادلصابُت.
من خالل نتيجة التحليل صلد ان ىنالك عالقة قوية بُت اإلصابة بالدرن ومكان السكن حيث
إن قيمة مستوى ادلعنوية احملسوبة  .000اقل من مستوى ادلعنوية القياسي 05 .وىذا يؤكد تأثَت درجة
احلضرية على إنتشار مرض الدرن ومكان السكن  ،ويشَت معامل االرتباط إىل وجود عالقة بُت السكن
الريفى وانتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة شلا يؤدى إىل ارتفاع نسبة ادلرض وزيادة انتشاره َب منطقة
الدراسة مستقبال ما مل تتحسن األحوال بالنسبة لسكان ادلناطق الريفية من خالل تنظيم القرى وتوسيع
دائرة التوعية ورفع قدرات السكان الريفيُت .
 -2اإلصابة بالمرض والمستوى التعليمى:
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يؤثر ادلستوى التعليمى للسكان َب اى رلتمع على احلالة الصحية العامة اليت يتمتع هبا ىذا
اجملتمع  ،ويظهر أثر ادلستوى التعليمى للسكان من خالل السلوك الصحى والبحث عن طرق وأساليب
العالج عند اإلصابة بادلرض أو الوقاية من اإلصابة بادلرض  .تعاىن زللية القالبات من عدم كفاية
ادلؤسسات التعليمية من حيث الكم والنوع والتوزيع ،وقد تفاقمت ىذه ادلسألة ُب السنوات األخَتة
خاصة بعد التقسيمات اإلدارية اجلديدة ،شلا أدى إىل إنشاء العديد من ادلؤسسات التعليمية بصورة
متسارعو وغَت مدروسو ،وقد أدى التوسع السريع ُب ادلؤسسات التعليمية هبذه ادلنطقة إىل نقص ادلعلمُت
من حيث الكم والكفاءة ،إىل جانب نقص البنيات األساسية ،شلا زاد الضغط على سكان القرى وآباء
التالميذ خاصة ُب ظل األوضاع االقتصادية ادلتدنية شلا انعكس سلبا على العملية التعليمية بادلنطقة.
جدول رقم()6

العالقة بين المستوى التعليمى واإلصابة بالدرن
النسبة المئوية

المستوى التعليمى
أمى

53.3
32.8

خلوه
أساس
ثانوى
جامعى

9.8
3.3
0.8

المجموع

100

*ادلصدر :العمل ادليداىن 2009م.
يتضح من خالل اجلدول رقم (  )6ان للتعليم دور فاعل َب اإلصابة مبرض الدرن مبنطقة
الدراسة ،وذلك من خالل ارتفاع اإلصابات وسط األميُت حيث بلغ عدد ادلصابُت منهم 65فرد بنسبة
 %53.3من ادلصابُت  ،والذين تلقوا تعليم باخلالوى حيث بلغ عد دىم  40فرد بنسبة  %32.8من
مجلة ادلصابُت ،ويالحظ اطلفاض اإلصابات بُت فئات ادلتعلمُت حيث بلغت حواىل  %9.8دلستوى
األساس و %3.3للثانوى و %0.8للمستوى اجلامعى .
وؽلكن مالحظة مدى العالقة بُت ادلستوى التعليمى واإلصابة مبرض الدرن من خالل اختبار
مربع كاى.
Chi square tests.
مستوى الداللة المحسوبة

درجة الحرية

قيمة كا

.000

4

152.689

2

Pearson Chi square
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من الواضح ان ىنالك عالقة إحصائية ذات داللو معنوية عالية  ،ويؤكد ذلك ان مستوى
ادلعنوية احملسوبة  .000اصغر من  0.05وعلية ؽلكن القول بان ىنالك عالقة قوية جداً بُت تدىن
ادلستوى التعليمى وانتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة .
ويتضح أيضاً من خالل التحليل ان ىنالك ارتباط قوى بُت ادلستوى التعليمى واإلصابة مبرض
الدرن مبنطقة الدراسة حيث بلغت نسبة االرتباط حواىل  %77.2وىى مؤشر لوجود عالقة قوية بُت
تدىن ادلستوى التعليمى وزيادة انتشار ادلرض بادلنطقة  ،وعليو ؽلكن ان تستمر معدالت انتشار ادلرض
واإلصابة بو َب االرتفاع ما مل تتحسن األوضاع احلالية للتعليم مبنطقة الدراسة .

 -3الحالة االجتماعية للمجتمع المبحوث :
تعترب معرفة احلالة االجتماعية مهمة لتوضيح النواحي األسرية للمجتمع ادلبحوث  ،ومن ٍب
النواحي الدؽلوغراُبة وكل ذلك لو عالقة وثيقة بالنواحي الصحية وادلرض .
جدول ()7

الحالة االجتماعية وعدد مرات الزواج ألفراد العينة المبحوثة
النسبة%

عدد مرات الزواج

النسبة%

الحالة
عازب
أرمل

80.8
12.8
2.8

مرة
مرتُت
ثالثة

مطلق

3.6

أربعة

59.8
22.8
17.4
-

المجموع

100

متزوج

100

* ادلصدر العمل ادليداين 2009م.
يشَت اجلدول رقم ( )7إىل ارتفاع نسبة ادلتزوجُت بُت أفراد عينة الدراسة ويشكلون %80.8
يليهم غَت ادلتزوجُت بنسبة  %12.8وادلطلقُت بنسبة  %3.6واألرامل بنسبة  ، %2.8وان %17.4
من الذين تزوجوا مرتبطُت بثالثة زوجات و  %22.8مرتبطُت بزوجتُت والذين يرتبطون بزوجة واحده
ؽلثلون  %59.8وىى الفئة الغالبة لدى رلتمع الدراسة ،ويعترب تعدد الزوجات مؤشر واضح لسن الزواج
ادلبكر  ،ورغبة اآلباء ُب تأمُت حياهتم االجتماعية اليت غالباً ما يفقدو ن فيها األبناء بسبب ادلرض ،
ورغبة ُب زيادة أفراد األسرة خاصة األبناء باعتبارىم واجهو اجتماعية أو تامُت اقتصادي حيث يشكل
مجيع أفراد األسرة قوى عاملو ومنتجو خصوصا ُب موسم الزراعة.

 -4حاالت الوفاة لدى األسر :
يات وأسباهبا ومن
تلعب األحوال االجتماعية دوراً ُب اإلصابة باألمراض  ،واليت ذلا عالقة بالو ف
خالل الدراسة اتضح ارتفاع حاالت الوفاة لدى اسر عينة الدراسة ومعظمها نتيجة لإلصابة باألمراض .
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جدول رقم ()8

حاالت الوفاة لدى األسر خالل العشرة أعوام السابقة
النسبة%

حالة الوفاة
نعم
ال

32.8

المجموع

100

67.2

* ادلصدر العمل ادليداىن 2009م.
من خالل اجلدول رقم (  )8يالحظ ارتفاع نسبة الوفيات لدى األسر خالل العشرة أعوام
السابقة حيث بلغت نسبة الذين لديهم حالة وفاة حواىل  %67.2وىى مؤشر واضح النتشار األمراض
مبنطقة الدراسة.
جدول رقم ()9

أسباب الوفاة لدى اسر المبحوثين
السبب

النسبة%

طبيعى

22.6

حادث
مرض

1.8
75.6

المجموع

100

* ادلصدر العمل ادليداىن 2009م.
يشَت اجلدول ( )9إىل ارتفاع نسبة الوفاة نتيجة للمرض حيث بلغت  ،%75.6تليها الوفاة
الطبيعية بنسبة ٍ %22.6ب الوفاة نتيج ة حلادث بنسبة  %1.8ويعترب ذلك مؤشر النتشار وتوطن
األمراض مبنطقة الدراسة .
وتبُت من خالل الدراسة ان مجيع ادلصابُت مبرض الدرن كانت لديهم حاالت وفاة ُب األسرة
خالل العشرة أعوام السابقة نتيجة لإلصابة باألمراض ادلختلفة .
يوضح مستوى ادلعنوية احملسوبة وجود عالقة وارتباط بُت مرض الدرن وحاالت الوفاة ،وذلك
الن مستوى ادلعنوية احملسوبة  .000اصغر من مستوى ادلعنوية القياسي  0.05وىذا مؤشر لوجود
عالقة بُت أسباب الوفاة ومرض الدرن مبنطقة الدراسة .ويشَت معامل ارتباط بَتسون إىل وجود عالقة
إرتباطية بلغت  %68.2بُت أسباب الوفاة ومرض الدرن مبنطقة الدراسة .
 -5خصائص المسكن و المرض :
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تتأثر احلالة السكنية مبكونات البيئة األيكلوجية وتعترب من ادلوضوعات اذلامة عند دراسة احلالة
الصحية وانتشار األمراض ،وعالقة ادلسكن بالصحة عالقة وثيقة ومباشره وقد أوضحت العديد من
الدراسات العالقة بُت البيئة السكنية والصحة،فقد وجد أن ادلساكن اليت تفتقر إىل اخلدمات األساسية
واليت تتمثل ُب ميا هنقية وصرف صحى جيد  ،ومواد بناء جيده  ،مصدراً للعديد من األمراض  .وان
نسبة وفيات األمراض السارية ُب مناطق السكن السيئ أضعاف السكن اجليد .
وشروط السكن الصحى التنطبق مع مواصفات السكن مبنطقة الدراسة  ،فطبيعة السكن َب
ادلنطقة عبارة عن منازل ريفية بسيطة يغلب عليها َب مادة البناء القش واحلطب  ،وتفتقر ألسس البناء
الصحى السليم والصرف الصحى ،ومعظم ادلنازل ال توجد هبا مرافق صحية وحىت اليت توجد هبا ال
تتصف بادلواصفات الصحية ،وتتصف غالبية ادلساكن بسوء التهوية الذى لو عالقة وثيقة مبرض الدرن
واألمراض الصدرية عموماً شلا غلعل ادلخاطر الصحية أكثر َب ىذه البيئة السكنية .

نوع السكن والمرض :

جدول ()10

نوع السكن والمرض بمنطقة الدراسة
نوع السكن
سلطط

النسبة%

غَت سلطط

12
88

المجموع

100

*ادلصدر :العمل ادليداىن 2009م
من اجلدول السابق نالحظ ان الغالبية العظمى لعينة الدراسة وؽلثلون  %88يعيشون ُب مساكن
غَت سلططة وبالتايل فهم عرضو النتشار األمراض واألوبئة نتيجة للبيئة السكنية ادلتدىورة وعدم مالئمة
ادلساكن الجتاىات الرياح ومساقط اإلشعاع الشمسي شلا يؤثر على البيئة الداخلية للسكن  ،أما الذين
يعيشون َب ادلساكن ادلخططة بلغت نسبتهم  %12وبالرغم ذلك فانو من ادلالحظ عدم إلتزام السكان
بالبيئة السكنية حسب مواصفات جهات االختصاص وادلخططُت.
يشَت مستوى ادلعنوية احملسوبة إىل وجود عالقة بُت نوع السكن من حيث التخطيط وانتشار
مرض الدرن مب نطقة الدراسة وذلك الن مستوى ادلعنوية احملسوبة .000اصغر من مستوى ادلعنوية
القياسى  0.05ويوضح معامل ارتباط بَتسون وجود عالقة إرتباطية بُت نوع السكن وانتشار ادلرض ،
وؽلكن إرجاع اإلصابة بادلرض وانتشاره َب ادلساكن ادلخططة إىل نواحي أخرى مثل النواحي الدؽلوغرافية
والبيئة السكنية الداخلية لألسرة واليت تعمل رلتمعو على زيادة اإلصابات وىذا يفسر إرتفاع اإلصابات
وانتشار ادلرض َب مناطق السكن العشوائى .
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عدد الغرف والمرض-:
من خالل العمل ادليداىن تبُت أن ىنالك عالقة واضحة بُت عدد الغرف وادلرض مبنطقة الدراسة
 ،وؽلكن مالحظة ذلك من خالل اجلدول التايل:
جدول رقم ()11

عدد الغرف ألسر عينة الدراسة
عدد

النسبة%

غرفة واحدة
غرفتان
ثالثة غرف
أكثر من ثالثة

16.4
42.4
25.6
15.6

المجموع

100

* ادلصدر العمل ادليداىن 2009م
من خالل اجلدول رقم (  )11يتضح ان  %42.4من رلموع األسر ذلا غرفتان ،و %16.4
ؽلتلكون غرفو واحده وحوايل %25.6ؽلتلكون ثالثة غرف ،وا ن الذين ؽلتلكون أكثر من ثالثة غرف
تقل نسبتهم حيث بلغت  %15.6ويالحظ ان عدد الغرف ؼلتلف من أسرة إىل أخرى تبعا لعدة
أسباب من بينها الوضع االقتصادى والدؽلوغراَب و االجتماعي لألسرة .
ومن خالل العمل ادليداىن تبُت ان اإلصابة مبرض الدرن تركزت ُب األسر اليت متتلك غرفو واحدة بنسبة
%33.6واليت متتلك غرفتُت بنسبة  %66.4بينما انعدمت اإلصابة بُت أفراد األسر اليت متتلك ثالثة
غرف وأكثر ،ويعترب ذلك مؤشر لوجود عالقة بُت عدد الغرف وانتشار ادلرض لدى األسر مبنطقة
الدراسة .
يشَت مستوى ادلعنوية احملسوبة إىل وجود عالقة ارتباطيو ذات داللو إحصائية عالية بُت عدد
الغرف ألسر عينو الدراسة وانتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة وذلك الن مستوى ادلعنوية احملسوبة
 .000اصغر من مستوى ادلعنوية القياسى  ، 0.05وباستخدام معامل االرتباط تبُت ان ىنالك عالقة
ارتباطيه قوية بلغت حواىل  %79.5بُت عدد الغرف وانتشار مرض الدرن ،ويعترب ذلك مؤشر لزيادة
إنتشار ادلرض مستقبالً مامل تتحسن األوضاع السكنية لألسر مبنطقة الدراسة.
عدد النوافذ والمرض :
من ادلالحظ ان ىناك عالقة وثيقة بُت الظروف السكنية ادلتدىورة واإلصابة مبرض الدرن
وخاصة سوء التهوية لو عالقة وثيقة هبذا ادلرض واألمراض الصدرية األخرى .
وتبين من خالل الدراسة ادليدانية عدم االىتمام بوجود النوافذ ُب غرف السكن دلعظم األسر
وبالتايل سوء التهوية للمنازل شلا يساعد على انتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة.
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جدول ()12

عدد النوافذ في كل غرفة لعينة الدراسة
النسبة%

عدد النوافذ
بدون نوافذ
نافذة واحده
نافذتُت

5.6
27.2

ثالثة وأكثر

3.2

المجموع

100

64

*ادلصدر العمل ادليداين 2009م.
من اجلدول أعاله نالحظ عدم اىتمام أفراد العينة بالتهوية اجليدة للسكن وبلغت نسبة الذين
التوجد لديهم نوافذ حواىل  %64من ادلبحوثُت وحوايل  %5.6لديهم نافذة واحدة ويعترب ذلك مؤشر
النتشار ادلرض ُب ظل ىذه األوضاع السكنية ،وتبلغ نسبة الذين لديهم نافذتُت حواىل  %27.2بينما
يالحظ تدىن نسبة من لديهم ثالثة نوافذ إىل  ، %3.2شلا يؤكد على عدم االىتمام بالبيئة السكنية
الصحية مبنطقة الدراسة .
وتبُت من خالل الدراسة ادليدانية ان غالبية ادلصابُت مبرض الدرن من الذين التتوفر لديهم نوافذ
مبساكنهم  ،بينما انعدمت اإلصابة متاماً بُت الذين تتوفر لديهم نوافذ ويعود ذلك لعامل التهوية اجليدة
ودوره ُب انتشار ادلرض.
يوضح مستوى ادلعنوية احملسوبة وجود عالقة ذات داللو إحصائية عالية بُت عدد النوافذ ُب كل
 .000اصغر من
غرفة وانتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة  ،وذلك الن مستوى ادلعنوية احملسوبة
مستوى ادلعنوية القياسي  ،0.05وباستخدام معامل االرتباط تبين ان ىنالك عالقة إرتباطية اغلابية
بلغت  % 72بُت عدد النو افذ ُب كل غرفة وانتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة ويعترب ذلك عامل
يساعد على انتشار ادلرض مستقبالً ما مل تتغَت نظرة اجملتمع ضلو أعلية النوافذ ودورىا ُب التهوية وحتسُت
األوضاع الصحية للمساكن .
عدد األفراد في كل غرفة والمرض :
يشَت عدد األفراد ُب كل غرفة عند النوم إىل درجة التزاحم اليت توضح العالقة بُت السكان
وعدد الغرف السكنية وتعد احد ادلؤشرات على مدى صحة البيئة السكنية  ،ومن خالل الدراسة
ادليدانية تبُت ان ىنالك عالقة واضحة بُت عدد األفراد ُب كل غرفو عند النوم وانتشار مرض الدرن ،وىذا
ما يبينو اجلدول التايل -:
جدول ()13
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عدد األفراد في كل غرفة عند النوم لعينة الدراسة
عدد األفراد

النسبة%

واحد
اثنُت
ثالثة – مخسة
مخسة فأكثر

14.4
63.2
18.4

المجموع

100

4

* ادلصدر العمل ادليداين 2009م.
من خالل اجلدول رقم (  )13يتضح ارتفاع درجة التزاحم مبنطقة الدراسة حيث بلغت نسبة
الفئة من( ) 5-3أفراد بالغرفة الواحدة حواىل  %63.2من مجلة العينة ،ومن مخسة فأكثر %18.4
واثنُت حواىل  %14.4وكانت اقل نسبة ىى فرد لكل غرفة حيث بلغت  %4من مجلة العينة ويعترب
ذلك مؤشر واضح إلمكانية تفشى وانتشار األمراض ادلعدية نتيجة االختالط والتزاحم بُت أفراد األسرة
الواحدة مبنطقة الدراسة  ،وىذا ما أوضحتو الدراسة ُب دور درجة التزاحم وانتشار مرض الدرن بادلنطقة.
وتبُت من خالل الدراسة ادليدانية ان اكرب نسبة للمصابُت ُب الفئة من (  )5-3أفراد للغرفة
حيث بلغت نسبة اإلصابة لديهم حواىل  %62من مجلة ادلصابُت ،تليهم فئة اثنُت بنسبة %29.5
بينما تقل اإلصابة ُب فئة الفرد الواحد ووصلت إىل  %8.5من مجلة ادلصابُت ورمبا ؽلثل ىؤالء مصابُت
قد ًب عزذلم للسيطرة على انتشار ادلرض أو نتيجة للعزلة االجتماعية بسبب ادلرض ،ويفسر ذلك
االرتباط الوثيق بُت درجة التزاحم وانتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة.
يبُت مستوى ادلعنوية احملسوبة ان ىناك عالقة إرتباطية ذات داللو إحصائية عالية بُت عدد
األفراد ُب كل غرفة عند النوم وانتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة وذلك الن مستوى ادلعنوية احملسوبة
 .000اصغر من مستوى ادلعنوية القياسي  ، 0.05وباستخدام معامل االرتباط تبُت ان ىنالك عالقة
قوية بلغت  %60.5بُت عدد األفراد ُب كل غرفة عند النوم وإنتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة
ومن مالحظات الباحث ان درجة التزاحم تزداد ُب بعض األماكن العامة كأندية ادلشاىدة
لىا أنسب
اجلماعية ادلنتشرة بكثافة عالية مبنطقة الدراسة واليت التراعى هبا األسس الصحية شلا غلع
األماكن لتفشى وانتقال العدوى مبنطقة الدراسة .
الوقود المستخدم داخل المنزل :
ىنالك كثَت من األمراض ادلرتبطة بنوعية الوقود ادلستخدم ُب ادلنازل خاصة فيما يتعلق باألمراض
الصدرية كمرض الدرن واحلساسيات،كما يعد نوع الوقود مؤشر للوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة،
وقد أتضح من خالل الدراسة ادليدانية ان ىناك عالقة بُت نوع الوقود وانتشار ادلرض مبنطقة الدراسة.
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جدول رقم ()14

نوع الوقود المستخدم بمنطقة الدراسة
نوع الوقود

النسبة%

حطب
فحم
غاز

8
4.8

المجموع

100

87.2

*ادلصدر العمل ادليداين2009م.
من خالل اجلدول رقم (  )14يالحظ اعتماد الغالبية العظمى من اسر عينة الدراسة على
استخدام احلطب بنسبو بلغت  %87.2ويعترب ىذا مؤشر لتفشى الكثَت من األمراض الصدرية نتيجة
لتصاعد الدخان والغازات ادلختلفة من احًتاق احلطب ُب أماكن سيئة التهوية ويتضح ذلك من خالل
إجابات ادلبحوثُت عن وجود مطبخ بادلنزل حيث بلغت نسبة الذين ؽلتلكون مطبخ حواىل %52.8
والذين ال ؽللكون  ،%47.2ويفسر ذلك ان ادلطبخ ادلوجود ال تنطبق عليو ادلواصفات الصحية فهو
عباره عن غرفو من ادلواد احمللية أو ما يسمى زلليا(بالتكل)،أما الذين ال ؽللكون ىذا النوع فهم أكثر
عرضو لألمراض حيث أجاب حواىل %68.6منهم بأهنم يطبخون داخل غرفة النوم (السكن ) شلا يزيد
من خطورة اإلصابة باألمراض ،وحوايل  %31.4يطبخون ُب العراء شلا غلعل غذاؤىم عرضو للجراثيم
وبالتايل اإلصابة باألمراض ادلختلفة ،وتتضح العالقة بُت وجود ادلطبخ بادلنزل  ،ونوعية الوقود ادلستخدم
وانتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة بالتايل:
يوضح مستوى ادلعنوية احملسوبة وجود عالقة إرتباطية بُت عدم وجود مطبخ بادلنزل ألسر عينة
الدراسة وإنتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة وذلك الن مستوى ادلعنوية احملسوبة  .000اصغر من
مستوى ادلعنوية القياسي  0.5وباستخدام معامل االرتباط اتضح ان ىناك عالقة إرتباطية قوية بلغت
حواىل  %92بُت عدم وجود مطبخ بادلنزل وانتشار ادلرض مبنطقة الدراسة.
يوضح مستوى ادلعنوية احملسوبة وجود عالقة وارتباط بُت نوع الوقود ادلستخدم بادلنزل وانتشار
ادلرض وذلك الن مستوى ادلعنوية احملسوبة  .000اصغر من مستوى ادلعنوية القياسي  0.05وىذا يعٌت
وجود عالقة بُت نوعية الوقود وانتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة
تربية الحيوان بالمنزل والمرض:
تكمن خطورة تربيو احليوان داخل ادلنزل إذا مل ؼلصص لو ادلكان ادلناسب النظيف،وإذا كان ىذا
احليوان مصاب باألمراض ،فهنالك الكثَت من األمراض ادلشًتكة بُت اإلنسان واحليوان كالدرن،واليت تنتقل
عن طريق احلليب أو حلوم احليوان إىل اإلنسان السليم  ،وتتوفر مبنطقة الدراسة أعداد كبَته من الثروة
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احليوانية ومتتلك معظم األسر أنواع سلتلفة منها،سواء كان ت رؤوس أبقار أو حيوانات صغَته كادلاعز
والضأن لالستفادة من ألباهنا وحلومها.واجلدول التايل يوضح عدد األسر اليت ترىب حيوانات وأنواعها
مبنطقة الدراسة.
جدول()15

امتالك األسر للحيوانات وأنواعها
الحيوانات بالمنزل
توجد
التوجد
المجموع

النسبة%

النوع

النسبة%

52
48
-

أبقار
ضان
ماعز

35.4
15.4
49.2

100

-

100

* ادلصدر:العمل ادليداىن 2009م.
من خالل اجلدول أعاله يتضح ان أكثر من نصف عينة الدراسة توجد لديهم حيوانات بادلنزل
وؽلثلون ،%52وتتمثل احليوانات ادلملوكة لألسر ُب األبقار بنسبو  %35.4والضان  %15.4وادلاعز
بأعلى نسبو حواىل  ،%49.2ومن ادلالحظ ان امتالك احليوانات ُب منطقة الدراسة يتمثل ُب أعداد
قليلو ولالكتفاء الذاٌب من منتجاهتا فقط بالرغم من مالئمة البيئة لًتبيتها ،ويفسر ذلك اعتماد غالبية
السكان على الزراعة ادلطرية باعتبارىا النشاط االقتصادى األول ُب منطقة الدراسة.
وقد إتضح من خالل الدراسة ان ىنالك عالقة بُت وجود احليوانات بادلنزل واإلصابة مبرض
الدرن مبنطقة الدراسة.
يشَت مستوى ادلعنوية احملسوبة إىل وجود عالقة وارتباط بُت وجود احليوانات بادلنزل واإلصابة
مبرض الدرن مبنطقة الدراسة وذلك الن مستوى ادلعنوية احملسوبة ،.000أصغر من مستوى ادلعنوية
القياسي  ، 0.05وباستخدام معامل االرتباط إتضح ان ىناك ارتباط قوى جدا بلغ  %94بُت وجود
احليوانات بادلنزل واإلصابة مبرض الدرن مبنطقة الدراسة،ويفسر ذلك الدور الرئيسي للحيوانات (األبقار)
ُب انتقال عدوى الدرن لإلنسان.
الخاتمة:
خلصت الدراسة اىل ان ىنالك عالقة بُت رلموعة من اخلصائص االجتماعية وانتشار مرض الدرن
مبنطقة الدراسة،منها مثال العالقة بُت ادلستوى التعليمى وانتشار ادلرض بادلنطقة ويوضح ذلك ان االميُت
ؽلثلون حواىل  %32.8من ادلبحوثُت باالضافة اىل  %40.8تلقوا تعليمهم باخلالوى فقط ،مع
مالحظو تدىن مستويات التعليم العايل حيث بلغت نسبتو  %1.2من عينة الدراسة ،وأكدت الدراسة
أن حواىل  %67.2من ادلصابُت بادلرض من فئة االميُت كما أوضحت نتائج التحليل وجود عالقة
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وارتباط بُت ادلستوى التعليمى و االصابو مبرض الدرن ،وشلا يؤكد ذلك أن مستوى ادلعنوية احملسوبة بلغ
 .000وىو أقل من مستوى ادلعنوية القياسى  0.05شلا يشَت اىل وجود عالقة واضحة بُت تدىن
ادلستوى التعليمى الذي يعترب من أىم العوامل االجتماعية وانتشار مرض الدرن مبنطقة الدراسة .وان
الوصمة االجتماعية دلرض الدرن مرتفعو ُب اجملتمع وحتول دون العالج شلا يتسبب َب انتشار ادلرض.
باإلضافة للجهل مبسببات الدرن وطبيعة ادلرض وإمكانية الشفاء منو واخلوف الزائد من ادلرض شلا يؤدى
إىل االنتشار واإلصابة بو وبالتايل زيادة انتشاره وسط رلتمع منطقة الدراسة  .ومالحظة اطلفاض درجة
احلضرية اليت متخض عنها سلوك غَت صحي للسكان سواء من ناحية الوقاية أو العالج شلا غلعل ادلنطقة
واحدة من أكثر أجزاء الوالية عرضو النتشار وتوطن الكثَت من األمراض ادلتعلقة باجلوانب الثقافية
واحلضارية للسكان .
التوصيات:
 إدخال الرسائل اإلرشادية حول مكافح ة الدرن َب مناىج التدريس بادلراحل األولية مبنطقة
الدراسة .
 تفعيل دور االتصال الشخصى بُت العاملُت الصحيُت وبُت مرضى الدرن وأسرىم هبدف حتسُت
التزام ادلرضى بتلقى العالج ورفع معدالت الشفاء.
 تفعيل دور مؤسسات التعليم العايل ُب نشر الوعى ومكافحة األمراض بادلنطقة عن طريق
القوافل الصحية والثقافية ،والًتكيز على ربط كلييت الطب ،وتنمية اجملتمع جبامعة القضارف
بالقضايا الصحية واالجتماعية بادلنطقة ودراستها ووضع احللول العملية والعلمية ذلا.
 زلاربة األمية وجعل التعليم االساسى إجباريا لكل من ىم َب سن التعليم االساسى ألنو يساعد
على حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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