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 في محمية سهاكن االيدز المعرفة والمهاقف والدمهكيات تجاة مرض

 
 د أماني أحسج حدؽ عمي 

 جامعة البحخ األحسخ، كمية التخبية، قدؼ الجغخافيا 
 

 المدتخمص      
يسثل مخض اإليجز مذكمة صحية عالسية تتدايج حجتيا يؾمًا بعج يؾم مشح عيؾره ألول مخه في بجاية الثسانيشات. 

اإليجز في تخررات مختمفة، ولكؽ قمة تمػ الجراسات التي تشاولتيا مؽ مشغؾر جغخافي  مخض ة الكتابات عؽوقج كثخ 
، ومؽ  . وإن اإلىتسام بالسخض كغاىخة جغخافية  لؼ يكؽ ججيجًا فقج إىتؼ اإلندان مشح القجم باألبعاد السكانية لمسخض

     .جغخافياىشا بجأ عيؾر الجغخافيا الظبية كسجال مؽ مجاالت عمؼ ال
وتعخف الجغخافيا الظبية بأنيا دراسة العالقة بيؽ الجغخافية وصحة اإلندان أو أنيا الجراسة التي تيتؼ بالبحث عؽ 
التفديخات الجغخافية لغيؾر األمخاض وىي تسثل حمقة الؾصل بيؽ الجغخافية مؽ جية والظب مؽ جية أخخى، بحيث 

وقج ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى السعخفة  يسا عؽ حجود تخررويخجم كل مشيسا األخخ، دون أن يخخج أي مش
 .والسؾاقف والدمؾكيات تجاة مخض االيجز في محمية سؾاكؽ 

واستخجمت الباحثة السشيج الؾصفي التحميمي والسدحي لجسع البيانات وتكؾن مجتسع الجراسة مؽ سكان محمية سؾاكؽ 
 .وتؼ اختيار العيشة بظخيقة عذؾائية 

Abstract                                              
 

AIDS is a global health problem that has been increasing day by day since it first 

appeared in the early 1980s. It is different from the historical epidemics that appear and 

then disappear after a while, but AIDS does not seem to have an end soon. There has 

been a great deal of literature on AIDS in different disciplines, but few studies have dealt 

with it from a geographical perspective. The interest in the disease as a geographical 

phenomenon was not new. Since ancient times, man has been concerned with the spatial 

dimensions of the disease.  Hence , the emergence of medical geography as a field of 

geography.Medical geography is defined as the study of the relationship between 

geography and human health, or it is the study that is interested in the search for 

geographical interpretations of the emergence of diseases and is the link between 

geography and medicine, on the other hand, so that each other serve, without leaving 

either of the limits of specialization, Means that geographers and other scientists have 

many challenges to detect, develop and control the secrets of disease on a sound basis. 

53



                    

 2102(2علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا ملحق ) جملت،  جملت جامعت احلسني بن طالل للبحو ث

 

The study aimed to identify the knowledge, attitudes and behaviors of HIV / The 

researcher used descriptive and analytical methods to collect data. The study population 

was from the local population o Swakin f and the sample was randomly selected. 
 

 مقدمة:
 في ديدسبخ كانؾن االول واليؾنيديف ومشغسة الرحة العالسية بخنامج األمؼ الستحجة السذتخك إحراءات نذخت

 43فيخوس نقص السشاعة البذخي  اإليجز حؾالي  مع ستعايذيؽإتزح أن ال  2012إلى نياية   تذيخو  ، 2102عام 
 س فيخو ال مع  ألف شخص واألطفال الحيؽ يعيذؾن  01البالغيؽ مشيؼ بفيخوس اإليجز حؾالي  ، وندبة مميؾن شخص

بفيخوس االيجز حؾالي  حجيثا السرابيؽ مميؾن واألطفال 2.5 بفيخوس االيجز مميؾن ، واإلصابات الججيجة  3.3حؾالي
441,111 ، 

 .  مميؾن  0.2في نفذ العام حؾالي  الؾفيات بدبب اإليجز
ض وعيخت أول حالة إصابة  بيحا السخض في الدؾدان عام والدؾدان كغيخه مؽ دول العالؼ قج تأثخ بيحا السخ 

م وعمي أثخ ذلػ كان قيام البخنامج القؾمي لسكافحة االيجز بالدؾدان ) البخنامج 0432م تبعتيا حالتان عام 0431
 ( . 2112القؾمي لسكافحة االيجز، 

 أهمية الدراسة:  
عمي العؾامل الجغخافية السختمفة ودورىا في إنتذار وتؾطؽ  أ. تؾضيح الجور الحي تقؾم بو الجغخافية الظبية وتخكيدىا 

 األمخاض والتؾزيع الجغخافي لألمخاض. 
( يعسل عمي إعاقة عسمية التشسية في 44 - 00ب. أن إنتذار مخض اإليجز بيؽ الدكان خرؾصًا الفئات السشتجة )

 . مختمف السجاالت 
ولتو مؽ الشؾاحي الظبية واإلحرائية إضافة إلي  الجؾانب ج. أن معغؼ الجراسات التي تشاولت مؾضؾع اإليجز تشا

لسجسؾع البحؾث التي تشاولت ىحه الغاىخة مؽ ن تكؾن ىحه الجراسة إضافة حقيقية اإلجتساعية والشفدية فقط . يسكؽ أ
  مشغؾر مكاني مؽ وجية نغخ الجغخافيا الظبية. 

 أهداف الدراسة:  
مة مخض األيجز ودور الجغخافيا التظبيقي في حل السذكالت  الرحية عمؼ الجغخافيا في فيؼ مذكأ. تؾضيح دور 

 العالسية.
 . السداىسة في إنتذار مخض االيجز بسحمية سؾاكؽالجغخافية ب. التحقق مؽ العؾامل 

 ومقارنتيا بالسعخفةج. قياس مدتؾى السعخفة بسخض األيجز والسؾاقف تجاه السخض والسخضى والدمؾكيات 
 فروض الدراسة: 

 ىشالػ عالقة بيؽ الؾضع االقترادي في السشظقة وانتذار مخض اإليجز. .أ
  مخض اإليجز.وتفذي االجتساعية والدمؾكيات في السشظقة السسارسات . ىشالػ عالقة بيؽ ب
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 . ىشالػ ضعف في الؾعي بسخض االيجز وطخق إنتقالو وكيفية التعامل مع السخض والسخضى .ج
 منهجية الدراسة: 

 ة عمي األسمؾب الؾصفي التحميمي5 إعتسجت الجراس
  :مرادرجمع البيانات

وتذسل الكتب والخسائل الجامعية وتقاريخ مكاتب اإلحراء الدكاني ومكاتب وزارة الرحة أواًل مرادر الثانهية : 
 .والسجالت العمسية والبحؾث العمسية 

  ثانيًا المرادر األولية: 
 . السدؾحات السيجانية    4      قابالت الذخرية. الس2. السالحغة السباشخة               0
 تاريخ مرض اإليدز:  

أعمؽ مخكد أطالنظا لسكافحة األمخاض في الؾاليات الستحجة األمخيكية ألول مخة عؽ مخض إسسو  0430في عام 
جمة إصابة مد 302لؼ يعمؽ فقط عؽ حالة  أو اثشيؽ أو عذخة بل أعمؽ عؽ   (AIDS -) نقص السشاعة السكتدبو 

ففي بادىء األمخ أعتبخت أعخاض ىحا  .مخيزًا. وكان معغؼ الزحايا لخجال شاذيؽ جشدياً  242رسسيًا راح ضحيتيا 
 .(  0431السخض أمخًا خاصًا بالذاذيؽ جشديًا مؽ الخجال ) القريسي وابؾ خظؾة ، 

 ض مرض اإليدز:  / مراحل العدوى وأعرا8
 (2100،  مشغسة الرحو العالسيةا يمي5 )ىشاك عجة مخاحل لمعجوى ويسكؽ تمخيريا كس 

 األعخاض فتخة الحزانة السخحمة 
أسابيع   }   3 – 4مؽ  األولى

 الذباكيةفتخه  – كسؾن {
  أآلم عزمية، تعب وصجاع والحشجخة والبمعؾم، في الغجة الميسفاويةالتياب حسى،

}  سشة 00 –شيؾر 1مؽ الثانية 
 كسؾن { 

 راب ويبجأ في اضعاف مشاعة الجدؼ تجريجياً يتكاثخ الفيخوس داخل جدؼ الس

سشتيؽ     }  –مؽ سشة   الثالثة
  {فتخة عيؾر السخض

% أو أكثخ مؽ وزن الجدؼ ، التعخق الميمي،  إسيال 01الحسى، نقص الؾزن 
 ، إعتالل الجياز العربي مدمؽ، الدل، األورام الخبيثة

 
 طرق العالج من مرض اإليدز:
أو مرل يقي  مؽ فيخوس اإليجز. غيخ أّنو يسكؽ، عؽ طخيق التقّيج بالعالج القائؼ عمى ال يؾجج أّي عالج شافي 

األدوية السزادة لمفيخوسات القيقخية واإلستسخار فيو  يبظيء تظّؾر الفيخوس داخل جدؼ اإلندان عمى نحؾ يؾحي 
البقاء في صحة جيجة ويدتسّخون بتؾقف نذاطو تقخيبًا. ويتدايج عجد الستعايذيؽ مع فيخوس اإليجز مّسؽ يقجرون عمى 

. كثيخًا ما يحتاج حامل فيخوس اإليجز، إضافة ، حتى في البمجان السشخفزة الجخل في العسل والعظاء لفتخات مظّؾلة
إلى العالج باألدوية السزادة لمفيخوسات القيقخية، إلى خجمات السذؾرة والجعؼ الشفدي. كسا أّن االستفادة مؽ التغحية 
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ياه الشقية والشغافة األساسية مؽ األمؾر التي تداعج أولئػ األشخاص أيزًا عمى الحفاظ عمى نؾعية حياة الجّيجة والس
  . (2100عالية ) مشغسة الرحة العالسية ، 

  محمية سهاكن:
حؾالي عذخة محميات وىي محميات سؾاكؽ  الؾالية تزؼو  } والية البحخ األحسختقع مجيشة سؾاكؽ في   

الجدء الذسال الذخقي  { فيوطؾكخعقيق ت وىيا ودرديب والقشب واألوليب وحاليب وجبيت السعادن وبؾرتدؾدان وسشكا
 0بيؽ خظي عخض  م مؽ سظح مدتؾى البحخ، 11عمى الداحل الغخبي لمبحخ األحسخ عمى ارتفاع حؾالي  لمدؾدان

كؼ إلى الغخب،  132وتبعج عؽ العاصسة الخخطؾم ما يقارب  درجة شخق . 0و 42درجة شسال وخظي طؾل  04و
وأماميا بشجر يدسى وىي عبارة عؽ جديخة محيظيا ميل ونرف ميل  . كؼ 03ؾرتدؾدان عمى بعج بوتحجىا مجيشة 

  { 2113} بجوي ،  .متخًا  31القيف يبعج عؽ البحخ مدافة 
ُبشيت مؽ الحجارة ، والتي  القخون الؾسظى تعتبخ سؾاكؽ مجيشة تاريخّية أثخّية تزؼ العجيج مؽ اآلثار العائجة إلى

  . الدياحّية  والدخارف الخذبّية، كسا تحتؾي ىحه السجيشة عمى العجيج مؽ السعالؼ ، وُزيشت بالشقؾش السخجانّية
 التركيب الدكاني ألفراد العينة: 

 التركيب النهعي ألفراد العينة:
 ( يؾضح عجد أفخاد العيشة %  حدب الشؾع0ججول رقؼ ) 

 االناث الدكؾر

 
 03.2 % 

 
30.3% 

 2102السرجر ، العسل السيجاني ، 
( التخكيب الشؾعي لسجتسع الجراسة أي تؾزيع الدكان حدب الجشذ )ذكؾر، إناث( وقياس 0يتزح مؽ الججول رقؼ ) 

أفخاد األسخ السبعؾثة حدب الشؾع  أن  لؾحع. بسا يعخف بشدبة الشؾع لسعخفة السالمح الجيسؾغخافية لسجتسع الجراسة
 % لالناث 30.3% لمحكؾر و 03.2 مؾزعيؽ بشدبة

 كسا تؼ تؾزيع أفخاد العيشة حدب الفئآت العسخية كسا يمي5  
 يؾضح تؾزيع أفخاد العيشة حدب الفئآت العسخية %( 2رقؼ )ججول 
 لسجسؾع ا 01أكثخ مؽ  01 – 41 40 – 03 03 أقل مؽ

3.4% 12.0% 20%  3.2% 011% 
  2102السرجر ، العسل السيجاني ، 

%  12.0سشة و  03% مؽ األفخاد أعسارىؼ أقل مؽ  3.4( يتزح أن عيشة الجراسة تكؾنت مؽ 2لججول رقؼ )مؽ ا  
سشة ، بيشسا تجاوزت  01 – 41% مشيؼ تخاوحت أعسارىؼ ما بيؽ  20سشة ، و 40 – 03أعسارىؼ تخاوحتى ما بيؽ 
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 40 – 03فئة العسخية لسخحمة الذباب ) إذ نالحع أنَّ الشدبة األكبخ ىي ندبة ال. %  3.2سشة  01أعسار أكثخ مؽ 
( وتخى الباحثة أنَّ ىحه الفئة ىي الفئة السدتيجفة في بخامج اإليجز دائسًا وىي الفئة األكثخ إنتاجًا والتي يعتسج عمييا 

ي في التشسية والتظؾر في كافة السجاالت  التعميسية والرحية والدراعية والرشاعية وغيخىا ، وعميو البج مؽ أن تتمق
الؾعي واإلدراك واإلرشاد الكافي في كيفية التعامل مع مخض اإليجز ومرابي اإليجز وىي الشدبة األكبخ في مجتسع 

 . الجراسة 

 خخيظة تؾضح مؾقع محمية سؾاكؽ                           
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 السرجر ، د عظيات ، مخكد نغؼ السعمؾمات الجغخافية ، جامعة البحخ األحسخ   
أن أكثخ الفئات تعخضًا لإلصابة بفيخوس اإليجز ىي الفئة العسخية  2110 ،ؾزارة الرحة والية الخخطؾم وفي تقخيخ ل

 (  44 -00بيؽ )
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(  43 -03كسا أثبتت الجراسات أن لإليجز تأثيخ مباشخ عمى السؾارد البذخية وأن أكثخ الفئات تأثخًا ىي فئة الذباب ) 
سشتجة ففي ىحا العسخ يكؾن اإلندان أكثخ قؾًة وعظاء وإبتكارًا ، وإصابتو ( ىحه الفئات ىي ال 33- 43والفئة بيؽ ) 

بسخض اإليجز في ىحه السخحمة مؽ العسخ تؤثخ تأثيخًا قؾيًا عمى الشسؾ واإلنتاج والرشاعة وإقتراد الجول ، وأيزًا تخمق 
 00ومؽ غيخ اإليجز كان  عامًا بدبب مخض اإليجز 32إذ أصبح متؾسط العسخ في أثيؾبيا   .عجم تؾازن إجتساعي 

 ( 2113سمسى دمحم ، .) عامًا مفقؾده مؽ عسخ الفخد السشتج  04عامًا أي أن ىشاك 
 يؾضح مكان السيالد ألفخاد العيشة (3) ججول  رقؼ             

 السجسؾع غخب الدؾدان وسط الدؾدان شخق الدؾدان والية البحخاالحسخ السكان 
 011 3.4 3.2 3.2 34.4 الشدبة

 2102السرجر، لعسل السيجاني ،  
%  مؽ  3.2، و.والية البحخ األحسخ% مؽ أفخاد العيشة مكان ميالدىؼ  34.4( أن حؾالي 3يتزح مؽ الججول رقؼ )

  .غخب الدؾدان %3.4كان ميالدىؼ في وسط الدؾدان%  م3.2واليات الذخق ، و
 شة  ( يؾضح السدتؾى التعميسي ألفخاد العي3شكل رقؼ )            

 فؾق الجامعي جامعي ؾي ثان أساس خمؾة  أمي السدتؾى 
 3,2 44.4 44.4 01.2 3.4 3.2 الشدبة

 2102السرجر، لعسل السيجاني ، 
 فإن عميو ، متعمسة الغيخ السجتسعات في الرحي عشو السدتؾى  ارتفاع حيث مؽ حًغا أوفخ الستعمسة السجتسعات أن

 ومؽ السعخوف أن ثالث أرباع األمخاض في العالؼ الشامي ذات عالقة عمى.  الرحة مع طخدًيا تتشاسب التعميؼ ندبة
 تدتخجم ونججىا العالج وحتى وسائل والسكافحة الؾقاية وسائل تجيل السجتسعات ، وىحه واألمية بالجيل آخخ أو الشحؾ

 (  2113شحى ، .) طبية  ورعاية عشاية إلى األصل في أمخاض تحتاج في البمجي والخوحي العالج الدؾدان مثاًل في
% ، بيشسا خخيجي الخالوي بمغت  3.2( نالحع  أن ندبة األمية بيؽ أفخاد العيشة بمغت حؾالي 4مؽ الججول رقؼ )

% بيؽ أفخاد 24.2% ، بسعشى إن حؾالي  01.2أما التعميؼ األساسي بمغت ندبتيؼ حؾالي  .%  3.4ندبتيؼ حؾالي 
% و  التعميؼ الجامعي فسا فؾق بمغت ندبتيؼ 44.4ؾي فقج بمغت ندبتيؼ حؾالي العيشة تعميسيؼ متجني ، أم التعميؼ الثان

 .% 42.0حؾالي 
ومؽ السالحع أن إرتفاع مدتؾيات التعميؼ ليا دور كبيخ فى السداىسة فى نذخ السعخفة عسؾما ونذخ السعخفو بسخض 

 ويعتبخ .بة مؽ خالل التعميؼ اإليجز خاصة بيؽ الدكان وخرؾصًا إن السعخفة عبارة عؽ تخاكسات وخبخات مكتد
 .والرحة والتعميؼ وغيخىا  الدكان مجال السيسا التشسية دعائؼ كل عمية الحي تختكد األساسي السختكد التعميؼ

 اعية ألفخاد العيشة( يؾضح لحالة االجتس5ججول رقؼ )
 السجسؾع لؼ يجاوب مظمق متدوج غيخمتدوج الحالة
 011 3.4 3.2 30.3 30.2 الشدبة
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 2102ميجاني ، ، العسل  رجرالس
 (( يؾضح نؾع العسل الحي يسارسو أفخاد العيشة )%6ججول رقؼ )

 أخخى  عامل طالب عاطل ىامذية كتابية ميشية نؾع العسل 
 21.3 21.3 3.4 0   3.2 3.4 42.0 % الشدبة
 2102السرجر ، العسل السيجاني ،  

يستيشؾن ميؽ مختمفة ، أما في السختبة الثانية فكانت لمؾعائف مؽ أفخاد العيشة  42.0( أن 6نالحع مؽ الججول رقؼ )
% لكل  3.4%  لكل مشيسا ، ثؼ تمتيا كل مؽ الؾعائف الكتابية والظمبة بشدبة 21.3وأعسال أخخى بشدبة العسالية 

العيشة ب فخد مؽ ي% ، أما  عؽ العظالة فمؼ يج 3.2مشيسا ، وجاءت في السختبة األخيخة األعسال اليامذية بشدبة 
 .بأنو يعاني مؽ العظالة 

 / مدتهى الدخل ألفراد العينة: 12
 ح مدتؾى الجخل ألفخاد العيشة ض( يؾ 7ججول رقؼ )

 لؼ يجاوب عالي متؾسط مشخفض غيخ محجد الجخل السدتؾى 
 3.2 3.2 02.0 24 01 % الذيخي  الجخل متؾسط

 -   3.2 3.2 02.0 24.0 % الذيخي  تكمفة السعيذةمتؾسط 
 2102ر ، العسل السيجاني ، السرج

أن مدتؾى الجخل عسؾمًا مشخفض بيؽ أفخاد العيشة في مشظقة الجراسة وفي السقابل  ( نجج7مؽ الججول رقؼ ) 
% مؽ أفخاد العيشة ليذ لجييؼ دخل محجد، والحيؽ أجابؾا بأن 01بخ مؽ الجخل، ونالحع أن حؾالي السشرخف أك

( جشيو فقج بمغت 0411- 0110%، أما ذوي الجخل الستؾسط )24ي ( جشيو حؾال0111دخميؼ مشخفض ) أقل مؽ 
يؽ لؼ حأما ال.  %3.2( حؾالي 0011 - 0410بيشسا بمغت ندبة أصحاب الجخل السختفع ) .%02.0ندبتيؼ حؾالي 

% لؼ 24.0أما إذا نغخنا إلى السشرخف عمى السعيذة نالحع أن حؾالي  .% 3.2يجاوبؾا بمغت ندبتيؼ حؾالي 
( 011ض )أقل مؽ  % صخفيؼ مشخف02.0أن يحجدوا السشرخف عمى تكمفة السعيذة، ونجج أن حؾالي يدتظيعؾا 

ونالحع مؽ ىحه . % لتكمفة الحيؽ  صخفيؼ مختفعة ً 3.2( و0111 - 010صخفيؼ وسط ) %3.2جشيو في الذيخ و
جخل والسشرخف بسعشى الشتائج أن الجخل الستحرل عميو يشرخف عمى تكمفة السعيذة وليذ ىشالػ فؾارق ما بيؽ ال

األمخ الحي أدى إلى البحث عؽ عسل إضافي لديادة الجخل بيؽ أفخاد العيشة إذ أجاب حؾالي ،  أنو ال يؾجج تؾفيخ
بأن ليذ لجييؼ فخد مؽ األسخة يداىؼ في  %30.2% بأن لجييؼ عسل إضافي  لديادة الجخل ، وأجاب حؾالي 24.2

ويعاني معغؼ أفخاد العيشة   .في األسخة يداىؼ في زيادة الجخل فقط د واحج % لجييؼ فخ  03,0زيادة الجخل  وأن حؾالي 
 . مؽ نقص الحاجات األساسية وىي ضخورية لحياة اإلندان

 
 

60



                    

 2102(2علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا ملحق ) جملت،  جملت جامعت احلسني بن طالل للبحو ث

 

 يؾضح مرادر الجخل( 8جدول رقم )  
 أخخى  إعانة مشغسات مداعجة أقارب العسل  السرجر

 3.2  1       3.4 32,0 الشدبة %
 2102،  السرجر ، العسل السيجاني

%  3.4% وأن حؾالي  32,0( بالحع أن أكبخ مرجر لجخل األسخة يأتي مؽ العسل بشدبة 8مؽ الججول رقؼ )
% 3.2و .مؽ مرجر الجخل تأتي مداىسة  مؽ األقارب كسداعجة وال يؾجج فخد مؽ العيشة تمقى إعانة مؽ مشغسات  

 . أخخى  دخلمرادر 
 الججول التاليتسثمت في مذكالت اقترادية % مؽ العيشة يعانؾن مؽ  11.1ونجج أن حؾالي

 (  يؾضح نؾع السذكمة االقترادية التي يعاني مشيا أفخاد العيشة9ججول رقؼ ) 
السذك

 لة
دخل  عظالو

 مشخفض
انخفا
ض 
 انتاج

تدؾي
 ق

ارتفاع 
تكاليف 
 االنتاج

نقص 
 ميارة

ارتفاع تكاليف 
 السعيذة

اكتخ مؽ 
 اجابة

لؼ 
 يجاوب

 21,3 3,2 01.2 1  3.4 1  3.4 30.2 1  الشدبة
 2102السرجر ، العسل السيجاني ، 

( أن مؽ أكثخ السذكالت االقترادية التي يعاني مشيا أفخاد العيشة ىي انخفاض الجخل 9نجج في ججول رقؼ )
% ندبة مذتخكة انخفاض 3.4يعانؾن مؽ إرتفاع تكاليف السعيذة و 01.2%، و30.2حيث يمغت الشدبة حؾالي 

وعسؾمًا نجج أن ىحه السذكالت االقترادية التي يعاني مشيا أفخاد العيشة ىي . كاليف االنتاج االنتاج وارتفاع ت
األمخ الحي يؤثخ سمبًا عمى األسخ، التي تتخح بعض ،  مؤشخات لظبيعة العسل الحي ىؾ إما مؤقت أو مشخفض الجخل

بجوره عمى تجىؾر األحؾال االقترادية  التجابيخ لتقميل الشفقات عمى الغحاء والرحة  والتعميؼ والدكؽ مسا يشعكذ
 .  واالجتساعية  التي تؤدي إلى الفقخ

 المعرفة والمهاقف والدمهكيات تجاه مرض االيدز بمنظقة الدراسة  / 13               
، ولكؽ الحى يعشيشا ىؾ السعخفو الحاتيو، الشي ىي عباره عؽ معتقجات  ىشالػ تعخيفات عجة لمسعخفةأ/ المعرفة: 

لسا ليا ، اتجاىات أو مجركات الفخد وقيسو  التي اكتدبيا مؽ خالل التجارب العسمية والتي تسثل مجسؾع خبخاتو الحاتيوأو 
وبسا أنشا نتحجث ىشا عؽ السعخفة بسخض  .ما والتفاعل معو والحكؼ عميو واستخجاموبأمخ  مؽ دور محجود في الؾعي

والشتائج الستختبة عميو ليا دور مباشخ في إمكانية أو التعخض  اإليجز فإن مدتؾى السعخفة بظبيعة السخض وأعخاضو
لإلصابة أو عجميا وفي طخق التعامل معيا في حال حجوثيا وفي تكؾيؽ السؾقف الحاتي لمفخد تجاه السخض والسرابيؽ 

  . بو ومؽ ثؼ تفاعمو معيؼ
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%( وىحا مؤشخ عمى أن كل 011)فيسا بختص بالسعخفة بسخض اإليجز نجج أن كل أفخاد العيشة سسعؾا بالسخض  
  . أفخاد العيشة ليؼ نؾع مؽ أنؾاع السعخفة بسخض اإليجز بغض الشغخ عؽ صحة أو دقة تمػ السعمؾمة

 ( يؾضح مرادر الدسع بالسخض10ججول رقؼ ) 
 التمفديؾن  السرجر

 والخاديؾ
الجخائج 
 اليؾمية

الؾندة 
 العامة

نجوة  االصجقاء
 عامة

سمظات  ممرقات
 صحية

مشغسات 
 طؾعية

مؽ اجابات 
 متعجدة

 كل ما ذكخ

 02.0 21.3 3.4 3.2  3.2 3.2 3.2 3.2 02.0 21.3 الشدبة %

  2102، العسل السيجاني ، السرجر 
، ثؼ % لمخاديؾ والتمفديؾن 21.3ومؽ الججول الدابق نالحع مرادر الدسع بالسخض ، حيث بمغت أعمى ندبة 

 % 3.4السشغسات الظؾعية بشدبة  ، ثؼ% 02.0تمتيا الجخائج اليؾمية ب 
 مدتهى المعرفة بمرض اإليدز في محمية سهاكن: 
 ( يؾضح مدتؾى السعخفة بالسخض11ججول رقؼ ) 

 لؼ يجاوب عجم السعخفة% السعخفة % الدؤال
 3.4 3.4 34.3 ىل السخض يريب الكبار فقط

 02.0 02.0 20 ىل السخض يريب الجياز اليزسي
 44.4 03.2 3.4 ملىل السخض يؤدي الى الذ

 0    3.2 40.3 يفقج الجدؼ السشاعة
 0 3.4 21.3 21.3 ىل السخض يريب الحؾامل

 3.2 3.4 32.0 ىل السخض يريب الذاذيؽ جشدياً 
 02.0 24.2 3.4 ىل السخض مختبط بتمؾث السياه واالطعسة

 0   0   011 ىل السخض مختبط بالجعارة
 3.2 1   40.3 شديةىل السخض مختبط بتعجد العالقات الج

 01,1 30.2 30.2 ىل السخض مختبط بالسخجرات
 01 23 12 الستؾسط

  2102السرجر ، العسل السيجاني ، 
% وىحه ندبة 12سعخفة بسخض اإليجز بيؽ أفخاد العيشة عسؾمًا حؾالي متؾسط ال(  نجج أن 11مؽ ججول رقؼ )

ابات السختبظة بالعالقات الجشدية وىحا مؤشخ عمى أن ضعيفة، ونالحع أن معغؼ اإلستجابات السختفعة كانت لإلج
أفخاد العيشة ليؼ معخفة كبيخة بالعالقة بيؽ مخض اإليجز والسسارسات الجشدية أما العالقات األخخى فكانت معخفتيؼ بيا 

 .ضعيفة 
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 السخضالظخق التي يشتقل بيا ( يؾضح 02ججول رقؼ )   
 لؼ يجاوب عجم السعخفة % لسعخفة %ا الدؤال 

 3.4 21.2 21.3 يشتقل عؽ طخيق عزة الحذخة
01.2   3.2 24.2 يشتقل عؽ طخيق السخاحيض العامة   

 3.4 3.4 34,4 يشتقل عؽ طخيق االكل مع السراب
 3.4 1   40.2 يشتقل عؽ طخيق السرافحة

 1     1   011 يشتقل عؽ طخيق الجم السمؾث بالسخض
  1     1   011 يشتقل عؽ طخيق االترال الجشدي

 1     1    011 يشتقل عؽ طخيق االمؾاس السدتعسمة
 1     3.2   40.3 يشتقل عؽ طخيق االدوات غيخ السعقسة

 3.4   3.2 34.4 يشتقل مؽ االم الحامل لجشيشيا
 30.3 30.2 02.0 يشتقل عؽ طخيق القبالت الخطبة
 02.0 3.4 24.2 يشتقل عؽ طخيق الظعام السمؾث

 20 3.4 11.2 قؾب الجمجيشتقل عؽ طخيق ث
 00.0 02.0 21.3 الستؾسط

  2102السرجر ، العسل السيجاني ، 
% 21.3سعخفة بظخق إنتقال مخض اإليجز بيؽ أفخاد العيشة  عسؾمًا حؾالي متؾسط ال( نجج أن 12ومؽ الججول )

 .وىي ندبة أعمي مؽ الستؾسط 
% فقط مشيؼ 12عيشة سسعؾا بالسخض إال أن حؾالي % مؽ أفخاد ال011والسالحع فى ىحه الشتائج بالخغؼ مؽ أن 

وىحا يعكذ  .% معخفتيؼ بظخق انتقال السخض أيزًا جيجة 21.3مدتؾى معخفتيؼ بسخض االيجز جيجة وأن حؾالي 
% وىي 20.2بالسخض حؾالي بالسعخفة  السختفعحيث بمغ متؾسط درجة الؾعي  ،بالسخض برؾرة مباشخة درجة الؾعى

عمسًا بأن إرتفاع معجالت الؾعي تعتبخ مؽ أكثخ العؾامل الفعالو فى التقميل مؽ بخظؾرة السخض متؾسظة مقارنة ندبة 
  .حجة إنتذار مخض اإليجز

ىؾ إستعجاد وججاني ومكتدب ثابت ندبيًا يحجد شعؾر الفخد  مهاقف الدكان تجاه مرض اإليدز: المهقف: ب / 
 ؾل أو الخفض.وسمؾكو نحؾ مؾضؾعات معيشة ويتزسؽ حكسًا عمييا بالقب

 ما هي وجهة النظر إتجاه مريض اإليدز ؟  
 لجى أفخاد العيشة  شكل السراب ترؾر ( يؾضح04ججول رقؼ ) 

 ال أعمؼ مراب بالقخوح ىديل مذمؾل عادي الذكل
 01.1 3.2 3.2 12.0 02.0 الشدبة %
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  2102السرجر ، العسل السيجاني ، 
ىي أعمى ندبة ، بيشسا يعتقجون بأن شكل السراب مذمؾل و  %12.0فيسا يتعمق بذكل السراب نجج أن حؾالي 

 .ندبة مذتخكة بيؽ ىديل ومراب بالقخوح % وىي  3.2أقل ندبة كانت 
 تجاه السراب  أفخاد العيشة نغخة( يؾضح 03ججول رقؼ )

 ال أعمؼ كيفية انتقالو غيخ مدؤول ميسل ضحية  محنب الشغخة
 3.2 34.4 1   3.4 3.2 1    الشدبة %

  2102لسرجر ، العسل السيجاني ، ا
أما عؽ سؤال السدتجيبؾن عؽ وجية نغختيؼ فى السراب نجج أنو ال يؾجج فخد مؽ العيشة  يعتقج بأن السراب 

أن تداعج في رفع درجة الؾعي بكيفية التعامل ومؽ السفتخض ىحه نغخة ايجابية تجاه السراب غيخ مدؤول  وأمحنب 
و %، 3.4% يشغخون إليو باعتباره ضحية، أما الحيؽ يخونو ميساًل حؾالى 3.2ي  مع السراب برؾرة حدشة ، وحؾال

درجة  ندبة عالية يسكؽ أن تداعج في رفع وىحه %( يشغخون إلى السراب حدب طخيقة إنتقال السخض إليو34.4)
لسرابيؽ حؾالي ، أما الحيؽ ليدت لجييؼ نغخة عؽ ا كيفية معاممة السخيض معاممة حدشة  فيلجي السؾاطشيؽ الؾعي 

3.2% .  
 ( يؾضح مدتؾى التعامل مع مخيض اإليجز 00ججول رقؼ )              

 ال أعمؼ % سيئة % حدشة% مدتؾى التعامل
 1   40.3 3.2 ىل تعاممت أو صافحت شخص مراب باإليجز
 21.3   01 24.2 ىل لجيػ إستعجاد لمجمؾس بقخب مراب باإليجز

 3.2   24.2 01.2 عام مؽ مراب  باإليجزىل لجيػ إستعجاد أن تذتخي ط
 02.0 03.4 24.2 ىل تأكل وتذخب مع مخيض إيجز

 21.3 3.2 20 ىل تداعج مخضى اإليجز الحيؽ يعمشؾن مخضيؼ
 00.2 02.3 41.4 الستؾسط

  2102السرجر ، العسل السيجاني ، 
% وإن حؾالي  41.4فخاد العيشة  حؾالى ( أن متؾسط مدتؾى السعاممة الحدشة بيؽ أ00نالحع مؽ الججول رقؼ )     
 .% 00.2% مشيؼ متؾسط مدتؾى تعامميؼ سيء والحيؽ لؼ يحجدوا نؾع تعامميؼ حؾالي 02.3

وما نالحغو مؽ ىحه الشتائج إن إرتفاع ندبة السعاممة الديئو مع مخيض اإليجز  والدبب أن معغؼ السدتجيبؾن 
وبالتالى إنعكذ ذلػ فى نغختيؼ لسخيض اإليجز وكيفية التعامل  درجة معخفتيؼ بسخض اإليجز وطخق إنتقالو ضعيفة

% مؽ أفخاد العيشة بأن مخض اإليجز يشتقل عؽ طخيق الجشذ وخرؾصًا الجشذ غيخ الذخعي 011معو ، فقج ذكخ 
نو والحي يعتبخ مؽ السسارسات غيخ مقبؾلة اجتساعيًا وديشيًا ، ويخفزؾن الخؾض فى تفاصيل السخض بإعتباره عيبًا أل

ناتج عؽ سمؾك سيئ ، مسا يفدخ عجم محاولتيؼ الدؤال عؽ تفاصيل ىحا السخض وبمغت ندبة الحيؽ يعخفؾن أعخاض  
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ىحا السخض أصظحب بؾصسة العار . و( 01) ججول رقؼ% فقط مؽ السبحؾثيؽ 30.3مخض اإليجز  كاممة حؾالي 
تمػ الؾصسة والتسيد مؽ السجتسع وبالتالى والتسيد التي تالحق السخيض ، وعميو كل مؽ يريبو ىحا السخض يراب ب

يربح مشبؾذًا ، مسا قج يتدبب فى إنعكاسات سالبة عمى السخيض والتى بجورىا تشعكذ عمى السجتسع ويحاول بكل 
خاصة الفئة الغيخ متعمسو مؽ أفخاد  الظخق نذخ السخض بيؽ أكبخ شخيحة مؽ السجتسع الحى أصبح معدواًل مشو

مؽ وضع بخامج لتؾعية أفخاد السجتسع وتعميسيؼ كيفية التعامل مع مرابي اإليجز، ألن التسيد وعميو البج . السجتسع 
 .والعشرخية والدمبية تجاه السرابيؽ سؾف تيجد أمؽ السجتسع 

 ( يؾضح مجى السعخفة بأعخاض السخض01رقؼ )ججول                       
 اجانات مؽ متعجد كل األعخاض تسخاسيال مد فقجان شيية حسى مدتسخة نقص في الؾزن  العخض

 20     30.3       02.0      3.2   3.2       3.4   الشدبة %
  2102السرجر ، العسل السيجاني ، 

 وجهة نظر الدكان حهل مرض اإليدز:
 ،% 21.3( نجج ان متؾسط مدتؾى السعاممة الحدشة مع مخض اإليجز بيؽ أفخاد العيشة حؾالى 02الججول رقؼ ) 

 . % 02.0% ، أما الحيؽ لؼ يحجدوا مدتؾى السعاممة حؾالي مؽ 01.2حؾالي   متؾسط السعاممة الديئة وأن
 ( يؾضح مدتؾى التعامل مع مخض اإليجز02ججول رقؼ )                  
 ال أعمؼ % سيئة % حدشة % مدتؾى التعامل

 21.3 02.0 11.2 ىل لجيػ إستعجاد لمقيام بفحص اإليجز 
 02.0 44.4 03.2 ي فحص مخض اإليجزىل تخغب ف

 3.2 3.2 40.2 ىل تعتبخ مخض اإليجز مذكمة 
 02.0 01.2 21.3 الستؾسط

  2102السرجر ، العسل السيجاني ، 
 ( يؾضح متؾسط مدتؾى درجة الؾعي بسخض ومخيض اإليجز03ججول رقؼ )

 %ال يعمؼ  السشخفزة %درجة الؾعي  السختفعة %درجة الؾعي  السدتؾى متؾسط 
 01 24 12 السعخفة بالسخض

 00.0 02.0 21.3 السعخفة بظخق انتقال السخض
 02.0 01.2 21.3 مدتؾى التعامل مع السخض 
 .00 02.3 41.4 مدتؾى التعامل مع السخيض

 00.4 22.3 10.4 العامالستؾسط 
  2102السرجر ، العسل السيجاني ، 
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% ، بيشسا وصل متؾسط 10.4بمغت حؾالي بالسخض لسختفعة اومؽ الججول الدابق نالحع أن متؾسط درجة الؾعي 
  .% 22.3درجة الؾعي السشخفض حؾالي 

 
 
 

 ج / الدمهكيات والممارسات  التي تداعد عمى إنتذار مرض اإليدز:
ىؾ أي نذاط جدسي أو عقمي أو إجتساعى أو إنفعالي يرجر مؽ الكائؽ الحي نتيجة لعالقة ديشاميكية  الدمهك:

وبيؽ البيئة السحيظة بو فيؾ عبارة عؽ إستجابة أو إستجابات لسثيخات معيشة ولمدمؾك خاصية أوليو مؽ وتفاعل بيشة 
 ( 2003خرائص الكائؽ الحي سؾاء كان إندان أم حيؾان أم طيخ )عؾاطف دمحم حسج، 

 يؾضح بعض الدمؾكيات التي تسارس في السجتسع وليا عالقة بإنتذار السخض ( 04ججول رقؼ )
 ال اجابة % ال % ؼ %نع الدمؾك

 -     20 20 ىل تجخؽ
 -     40.2 3.4 ىل تذخب كحؾل

 02.0 32.0 -    ىل تتعاطى مخجرات
 03.2 30.3 -    لؾ متدوج ىل لػ عالقات جشدية خارج الدواج

 20 20 -    لؾ غيخ متدوج ىل لػ عالقات جشدية مع سيجات
 -   34.4 01.2 ىل سبق أن تبخعت بالجم

 -   40.2 3.4 نتل دم اليػىل تؼ 
 04.0 23.1 3.4 الستؾسط

 2102السرجر ، العسل السيجاني ، 
يتزح مؽ الججول أعاله أن ىشالػ بعض الدمؾكيات التى تسارس في السجتسع ليا مخدود سمبي عمى السجتسع إذ تديؼ 

% مؽ 3.4لدمؾكيات  حؾالي ونالحع مؽ الججول أيزًا متؾسط الحيؽ يسارسؾن ىحه ا بفعالية في نذخ مخض اإليجز.
 .العيشة 
 ( يؾضح السسارسات االجتساعية التي تسارس21ججول رقؼ )     

 ال يشظبق % ال % نعؼ % السسارسة
 21.3 42.0 30.2 الحالقة في الدؾق 

 3.4 40.2 -    الؾشؼ
 3.4 21.3 21.3 الذمؾخ

 3.4 03.2 42.0 قظع الخيذة
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 3.2 40.3 -   استعسال حقشة مدتعسمة
 3.2 40.3 -   استعسال فخشة أسشان مدتعسمة

 4 23.4 01.2 الستؾسط
  2102السرجر ، العسل السيجاني ، 

( أن متؾسط ندبة السداىسة لمحيؽ يسارسؾن تمػ العادات الخظخة وسط أفخاد العيشة حؾالي 21نالحع مؽ الججول رقؼ )
 ى ندبة صفخية لسكافحة السخض .، ولكؽ بالشدبة لسخض اإليجز نحتاج إل% وىي ندبة قميمة 01.2

فقط  %03.2ولكؽ عشج الدؤال عؽ مجى التأكج مؽ تعقيؼ األدوات التي تسارس بيا ىحه العادات نجج أن حؾالي 
أما البقية ما بيؽ متأكجيؽ وغيخ متاكجيؽ وال دوات التى يدتعسمؾنيا، مؽ السسارسيؽ ليحه العادات يتأكجون مؽ تعقيؼ األ

 .مخض اإليجزالحساية مؽ في  خفؾن دوره التعقيؼبسا ألنيؼ ال يع، ور ييتسؾن أحيانًا 
( يؾضح دور الؾسائل السختمفة في شخح مخض اإليجز لمسؾاطشيؽ20ججول رقؼ )  

 الؾسيمة    نعؼ % ال % لؼ يجاوب %
 الخاديؾ 34.4 3.2 02,0
 التمفديؾن  40.2 3,4 -

 03.4  السداجج 30.2 - 
 السدخح 24.2 3.2 11.2
 السجرسة 03.4 3.2 42.0
 األصجقاء 21.3 3.2 20
 والشذخات الكتب 20 3.2 21.3
 الشجوات العامة 24.2 - 21.3

الستجؾلة الديشسا 20 3.2 21.4  
 (2103السرجر5 العسل السيجاني )

أما بخرؾص الدؤال عؽ الؾسائل األكثخ فعالية في نذخ الؾعي بسخض اإليجز بيؽ السؾاطشيؽ نالحع مؽ 
اإلذاعة ثؼ الشجوات التمفديؾن ثؼ ( أن أكثخ الؾسائل الفاعمة في شخح مخض اإليجز ألفخاد العيشة كانت 20)الججول رقؼ 

العامة كسجسؾعة أولى، وذلػ بإعتبارىسا مؽ الؾسائل الدسعية والبرخية ومؽ خالليا يسكؽ االستيعاب برؾرة أسخع 
ي السداجج يسكؽ أن يتقؾى الؾازع الجيشي لجى السؾاطشيؽ ثؼ تمييا السجسؾعة الثانية وىي السداجج والسجارس وف .وأسيل

ألن الجيؽ مؽ أنجح الؾسائل التي يسكؽ مخاطبة القمؾب بيا، أما السجارس فسؽ خالليا يسكؽ أدخال بخامج ذات تثقيف 
ت وأخيخًا السدخح والكتب والشذخا .صحي يسكؽ أن تداعج في رفع الؾعي ونذخ السعخفة بسخض اإليجز وطخق إنتقالو

نالحع بأن الكتب والشذخات جاءت في السؤخخة وذلػ ربسا يخجع ألي إنخفاض مدتؾيات التعميؼ . والديشسا واألصجقاء
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أما ضعف دور األصجقاء في نذخالسعخفة  ورفع الؾعي أيزًا يخجع إلى التكتؼ وعجم تجاول السؾاضيع  .في السشظقة
 . التي ليا عالقة باالمخاض الجشدية

 النتائج:   
تؾصمت الباحث لعجد مؽ الشتائج ، ويسكؽ اثباتيا التأكج مؽ صحتيا مؽ خالل الفخوض التي اقتخحت في الجراسة قج  
. 

نجج . انتذار اإليجزالسداىسة في ىشالػ عالقة بيؽ الؾضع االقترادي في السشظقة و  إلى أنأشارت نتائج الجراسة . 
ة ذلػ مؽ خالل نؾعية األعسال التي يستيشؾىا كسا أن أن الؾضع االقترادي ألفخاد العيشة متجني، ويسكؽ مالحغ

الجخل الستحرل مشيا ال يفي بالستظمبات األساسية مسا أضظخ بعزًا مشيؼ لمبحث عؽ أعسال إضافية لديادة الجخل، 
انخفاض الجخل وأجاب البعض بأن ليذ لجييؼ فخد مؽ األسخة يداىؼ في زيادة الجخل، ويعاني معغؼ أفخاد العيشة مؽ 

ة والغحاء والساء الشقي حيث يقاس في التعميؼ الجيج والخعاية الرحي قص في الحاجات األساسية والتي تتسثلنو 
   .بجؾدتيا التقجم االجتساعي والعكذ

أتزح مؽ الجراسة أن ىشالػ بعض العادات والسسارسات والدمؾكيات ليا عالقة بتفذي السخض مثل الحالقة في  .
وعشج الدؤال ،  الخيذة واستعسال حقشة مدتعسمة وأيزًا استعسال فخشة أسشان مدتعسمة الدؾق والؾشؼ والذمؾخ وقظع

% فقط مشيؼ مؽ يتأكج مؽ التعقيؼ  والبعض األخخ 03.2عؽ تعقيؼ األدوات التي تدتعسل ليحه السسارسات أتزح أن 
  .ال ييتؼ بتعقيؼ األدوات أو غيخ متأكج

متؾسط  غبيشسا بم ، ةمتؾسظ% وىي ندبة 12بالسخض قج بمغت  اتزح مؽ الجراسة أن متؾسط درجة السعخفة .
أن متؾسط مدتؾى السعاممة . كسا اتزح أيزا  وىي ندبة فؾق الستؾسط%  21.3السعخفة بظخق انتقال السخض 

% وىي ندبة فؾق الستؾسط ، بيشسا وصل متؾسط السعاممة الحدشة مع 21.3الحدشة مع السخض قج بمغ حؾالي 
مسا يعشي ضعف في مدتؾي التعامل مع السخض والسخيض، وعشج  . وىي ندبة مشخفزة % 41.4السخيض حؾالي 

جسع متؾسظات السعخفة بالسخض والسعخفة بظخق انتقال السخض وكيفية التعامل مع السخض والسخيض لكي نتحرل 
لفخضية القائمة % وىي ندبة فؾق الستؾسط، وعميو تربح ا10.4عمي درجة الؾعي بالسخض فقج كانت الشدبة حؾالي 

بأن ىشالػ ضعفا في الؾعي بسخض اإليجز وبظخق انتقالو األمخ الحي انعكذ سمبًا عمى التعامل مع السخض 
 .والسخيض
 :التهصيات

 مؽ خالل الشتائج التي أسفخت عشيا الجراسة تؾصي الجراسة باآلتي5
باعتباره مؽ األمخاض التي تختمف  نذخ الؾعي الرحي بيؽ أفخاد السجتسع خرؾصًا في الخيف تجاه مخض اإليجز .

في طخيقة نقميا عؽ األمخاض األخخى مؽ شخص ألخخ، كسا أن مكافحتو تعتسج عمى الؾعي الكافي والجراية التامة 
   .بالسخض

 .تذجيع وتخغيب وحث السؾاطشيؽ عمى الفحص السجاني والدخي طؾاعية. 
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ذلػ مؽ خالل مشحيا وتسكيشيا مؽ بخامج التؾعية الكافية . تؾجيو وتكثيف دور األسخة كؾحجة أساسية في السجتسع، و 
بالسخض وكيفية التعامل مع السرابيؽ وتخميريؼ مؽ نغخة التسيد والؾصسة حتى ال يرل بيؼ األمخ ألوضاع نفدية 

  .تقؾدىؼ لالنتحار أو االنتقام مؽ السجتسع
  .جعؼ السادي والعالجي والسعشؾي ليؼ. عمى الجولة احتخام حقؾق السرابيؽ وعجم طخدىؼ مؽ عسميؼ وتؾفيخ ال

 .  . التؾعية السدتسخة وااللتدام بالدمؾكيات واألخالق والعفة التي تجعؾ ليا كل األديان الدساوية
 االىتسام والتذجيج بفحص الجم قبل نقمو أو التبخع بو والتأكج مؽ خمؾه مؽ فيخوس اإليجز.. 

 المراجع:
ؾنات الحزخية لسجيشة سؾاكؽ وأثخىاعمى قبائل البجو في شخق الدؾدان ، ، السك 2110بجوي ، الظاىخ أحسج ، . 

 الخخطؾم ، األمانة العامة لمخخطؾم عاصسة الثقافة العخببة. 
 العخبية الجامعة دار  الظبية، اإلسكشجرية الجغخافية في اإلندان وصحة البيئية ،0431، طخيح شخف العديد . عبج

  . السرخية
  لذخكة الدعؾدية لألبحاث والتدؾيق .الشاشخ ا 31إيجز  0430 ، أحسج نبيل أبؾ خظؾة،  يبيدمحم عبج هللا القر .

ألبعاد االقترادية واالجتساعية والجدسانية لفيخوس نقص السشاعة البذخية السكتدب واإليجز ا( 2113. سمسى دمحم، )
 (.Aradaدراسة حالة بالسشظقة الذسالية ألديذ أبابا )

(، أثخ العؾامل الظبيعية واالجتساعية واالقترادية عمى مخاضة السالريا واالسياالت 2113يؽ، ). شحى إسساعيل األم
 السشاقل(. -والتايفؾيج )دراسة جيؾ طبية 

 { ، الخخطؾم .2112تقخيخ وزارة الرحة}
 { ، الخخطؾم .2110تقخيخ وزارة الرحة }

 . 2100تقخيخ مشغسة الرحة العالسية ، 
 . 2100عالسية ، تقخييخ مشغسة الرحة ال
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