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تقييم املعارف واملواقف واملامرسات يف جمال الصحة البيئية كنموذج لدى سكان حمافظة 
رام اهلل والبرية – فلسطني

عصام أمحد اخلطيب

Assessment of the environmental health knowledge, attitudes and practices in Ramallah and Al-Bireh 
District Palestine

ABSTRACT We assessed the knowledge, attitudes and practices of some aspects of environmental health among 
residents of Ramallah and Al-Bireh district, Palestine. We found that few residents had attended sessions of awareness 
in environmental health but 83.6% were willing to participate in such events to raise public awareness. Most residents 
(91.2%) were aware of the relationship between water and human health, but only 39.7% reported that they or their 
families cleaned their water tanks more than once a year. Only 76.3% of the respondents reported that they always 
washed their hands before eating and only 67.0% reported that they checked the safety of food before eating. Only 
33.7% felt reassured when they ate in restaurants. This was due to lack of cleanliness of the restaurants, staff and utensils, 
and the uncertainty regarding the source of the food. 
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االستالم: 09/12/01، القبول: 10/02/21.
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تقييم املعارف واملواقف واملامرسات يف جمال الصحة البيئية كنموذج لدى سكان حمافظة رام اهلل والبرية – فلسطني
اخلالصـة: قّيم الباحث املعارف واملواقف واملامرسات لبعض أوجه الصحة البيئية بني سكان رام اهلل والبرية يف فلسطني. واكتشف أن بعض السكان 
قد حرضوا جلسات التوعية بصحة البيئة، ولكن 83.6% كانون يرغبون يف املشاركة يف مثل هذه املناسبات إلذكاء الوعي العام. وكان أغلب املواطنني 
)91.2%( يدركون العالقة بني املياه والصحة، ولكن أبلغ منهم 39.7% فقط أهنم يقومون هم أو أرسهم بتنظيف خزانات املياه أكثر من مرة واحدة 
سنويًا. وأبلغ %76.3 فقط من املستجيبني أهنم يواظبون عىل غسل أيدهيم قبل تناول الطعام، وأبلغ 67% فقط أهنم يفحصون باستمرار الطعام للتأكد 
من سالمته قبل تناوله. وأبلغ 33.7% فقط أهنم يطمئنون عىل تناول الطعام يف املطاعم. وهذا يعود إىل تدينيِّ مستوى نظافة املطاعم، والعاملني فيها، 

دهم من جودة مصدر الطعام. واألواين املستخدمة فيها، ولعدم تأكُّ

Évaluation des connaissances, attitudes et pratiques en matière de salubrité de l’environnement dans le 
district de Ramallah et Al-Bireh (Palestine)

RéSuMé Nous avons évalué les connaissances, attitudes et pratiques des résidents du district de Ramallah et 
Al-Bireh, en Palestine, concernant certains aspects de la salubrité de l’environnement. Nous avons constaté 
que peu de résidents avaient assisté à des sessions de sensibilisation à la salubrité de l’environnement, mais 
que 83,6 % étaient volontaires pour participer à de tels événements destinés à sensibiliser le public. La 
plupart des résidents (91,2 %) connaissaient le lien qui existe entre l’eau et la santé humaine, mais seuls 39,7 % 
nettoyaient (eux-mêmes ou leur famille) leur citerne d’eau plus d’une fois par an. Seuls 76,3 % des répondants 
déclaraient se laver toujours les mains avant un repas et 67,0 % seulement vérifiaient si les aliments étaient 
propres à la consommation avant de les manger. Ils n’étaient que 33,7 % à se sentir rassurés lorsqu’ils mangent au 
restaurant. Ce faible pourcentage s’explique par le manque d’hygiène du personnel et de propreté des ustensiles 
utilisés dans les restaurants, et par l’origine incertaine des aliments.
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مقدمة

صحة  من  جوانب  بعّدة  البيئية  الصحة  تتَّصل 
بجوانبها  احلياة  نوعية  ذلك  يف  بام  اإلنسان، 
واالجتامعية  والبيولوجية،  والكيميائية  الفيزيائية 
أيضا  وتشمل  البيئة.  يف  النفسية  والعوامل 
العوامل  لتقييم  والعملية  النظرية  اجلوانب 
عىل  سلبا  تؤثر  أن  حيتمل  التي  البيئة  يف  املختلفة 
وتصحيحها،  وامُلقبلة،  احلارضة  األجيال  صحة 
التي  املواضيع  أهم  ومن  يها.  وَتَوقيِّ ومكافحتها 
االغذية،  وسالمة  املياه،  البيئة:  صحة  هبا  هتتم 
واحلرشات والقوارض، واملبيدات، وما إىل ذلك 

من املواضيع اهلامة. 

ملختلف  ونوعًا  كاًم  للمياه  احلاجة  تزداد 
يوم؛  بعد  يومًا  عاملي  نطاق  عىل  االستعامالت 
بسبب زيادة عدد سكان العامل، وانتشار الصناعة، 
الزراعية  الرقعة  املعيشة، وزيادة  وارتفاع مستوى 
ل  معدَّ وُيَعدُّ  العوامل.  من  ذلك  وغري  املروية، 
حياة  مستوى  عىل  مؤرشًا  للمياه  الفرد  استهالك 
يف  للمياه  األفراد  استهالك  ل  معدَّ إن  إذ  الفرد، 
استهالكهم  ل  معدَّ من  أقل  هو  النامية  الُبلدان 
ما جاء يف  الصناعية ]1[. ويؤكد هذا  الُبلدان  يف 
املواطن  أن نصيب  تبنييِّ  إذ  الدويل،  للبنك  دراسة 
جالون   15 من  أقل  ة  غزَّ يف  املياه  من  الفلسطيني 
يف اليوم، بينام يبلغ نصيب املواطن األمريكي زهاء 
800 جالون يوميًا، ويبلغ نصيب استهالك الفرد 
اإلرسائييل يف املستوطنات من 640—1480 م3 
يف العام، بينام ال يزيد استهالك الفرد الفلسطيني 

عن 107— 156 م3 سنويًا ]2[.

عرشات  ض  يتعرَّ العذبة،  املياه  لتلوث  ونتيجًة 
املاليني من الناس لألمراض اخلطرية التي ُتْودي 
من  معظمهم  نسمة،  ماليني  مخسة  بحياة  سنويًا 
أن  وجد   ألَفنْي  عام  ففي  النامية،  الُبلدان  أطفال 
حوايل %17 من سكان العامل )حوايل مليار نسمة( 

ال حيصلون عىل مياه نظيفة للرشب ]3[. 

إدارة  خالل  من  الرشب  مياه  مصادر  محاية  إن 
ي بني الدول املختلفة؛  للعمل  حكيمة، وتعاُون ِجديِّ
ثه، ومن خالل  عىل توافره، واحلديِّ من َهْدره وتلوُّ
العوامل  أهم  من  هلي  الرشب،  مياه  جودة  رقابة 
التي تساعدنا عىل رفع مستوى الصحة العمومية، 
إال  ذلك  يتأتَّى  وال  مأمونة.  رشب  بمياه  د  والتزوُّ
خالل  من  املياه  جودة  ألوضاع  املستمر  بالتقصيِّ 
أما  واحليوية.  والفيزيائية  الكيميائية  الفحوصات 
َحلُّ مشاكل املياه فالبد فيه من إرشاك املجتمعات 
الصحية  والتثقيف  التوعية  محالت  يف  املحلية 

ثها يف نقل األمراض، وبيان  حول املياه، ومغبَّة تلوُّ
خطورة هذه األمراض ]4[.

ثم إن من حق الناس أن يتوقعوا أن تكون األغذية 
لالستهالك.  وصاحلة  مأمونة  يتناولوهنا  التي 
التي  واألرضار  األغذية  تنقلها  التي  فاألمراض 
تنتج عنها مزعجة، بل إهنا قد تكون مميتة. فضاًل 
املبارشة  غري  األخرى  النتائج  من  العديد  عن 
أو  مأمونة  غري  أغذية  تناول  عىل  ترتتب  قد  التي 
التي  األمراض  فتفشيِّ  لالستهالك.  صاحلة  غري 
بالتجارة  يلحق أرضارًا  أن  يمكن  األغذية  تنقلها 
الدخل،  فقدان  إىل  ي  يؤديِّ قد  مما  والسياحة، 
َتَلف  أن  كام  التقايض.  وكثرة  البطالة  وانتشار 
من  ذلك  يف  بام  املوارد  تبديد  إىل  يؤدى  األغذية 
تكلفة، ويمكن أن ُيرضَّ بالتجارة وُيضعف من ثقة 

املستهلك ]8-5[.

ثم إن للحرشات والقوارض كذلك صلة مبارشة 
من  العديد  تنقل  فهي  وسالمته،  املواطن  بصحة 
ر العديد من  األمراض لإلنسان من جانب، وتدميِّ
نة من  املحاصيل واملواد الغذائية واأَلعالف املخزَّ
مكافحة  عىل  العمل  يستوجب  مما  آخر.  جانب 

احلرشات والقوارض بطرق علمية سليمة ]9[. 

مكافحة  يف  العاملني  بسالمة  االهتامم  من  والُبدَّ 
والتجمعات  البلديات  يف  والقوارض  احلرشات 
يستخدمون  الذين  املزارعني  وكذلك  السكانية، 
جيدة  دراية  عىل  يكونوا  أن  فاألصل  املبيدات، 
مني  متفهيِّ يكونوا  وأن  املبيدات،  َرشيِّ  بأسلوب 
لتجنب خماطرها. فال  املركبات؛  ية هذه  ُسميِّ ملدى 
يقومون مثاًل بعملية الرش يف أوقات هبوب رياح 
لرذاذ  تعرضهم  من  يقليِّل  إْذ  عالية،  رسعة  ذات 
باتباع كافة تعليامت  املبيدات إىل أقىص حدٍّ ممكن 
بًا  شيِّ الصحيحة. والُبدَّ أن يكون العامل  مدرَّ الريِّ
ات أو األجهزة  عىل أعامل الصيانة األولية للمعدَّ
املالبس  بارتداء  يلتزم  وأن   عليها،  يعمل  التي 
السالمة  وسائل  كافة  اتباع  مع  الكاملة،  الواقية 
األخرى، مثل عدم ارتداء أييِّ مالبس غري مغسولة 
أو  مرشوبات  أو  أغذية  أييِّ  تناول  وعدم  جيداً، 

التدخني أثناء العمل ]9[.

كذلك يعترب التخلص السليم من األواين الفارغة 
السالمة  مراحل  أهم  من  املبيدات،   يات  ومتبقيِّ
األوعية  إن  حيث  املبيدات،  هذه  مع  التعامل  يف 
وخيمة  أرضار  حلدوث  تؤدي  أن  يمكن  الفارغة 
باإلنسان وما يرب من حيوانات أو طيور. وكذلك 
نظرًا ملا تتميز به تلك األواين يف العادة من أشكال 
استخدامها  إعادة  بمحاولة  لإلنسان  ُمْغِرَية 
من  عليه  ذلك  ينطوي  وما  أخرى  أغراض  يف 

أو  املزارعني  قيام  عدم  أحيانًا  وُيالَحظ  أخطار. 
غريهم من املواطنني  بالتخلص السليم من تلك 
األواين والعبوات الفارغة، مع عدم توخي احلذر 
يات  واحلرص الكافَيني يف التعامل معها ومع املتبقيِّ
أو  يرتشح  ما  مع  أو  فيها،  املبيدات  من  القليلة 
ب من بعض هذه األوعية لسبب أو آلخر.  يترسَّ
إن كل جانب من جوانب تداول املبيدات له نوع 
حالة  ويف  املحتمل.  االختطار  من  معينة  ودرجة 
فإن  وعبواهتا  املبيدات  بقايا  يف  السييِّئ  التحكم 
حدوث  إىل  تؤدي  قد  القارصة  العملية  التدابري 
احلادة،  السمية  من  ابتداًء  متفاوتة،  تأثريات 
ية املزمنة للبالغني واألطفال  ض للسميِّ وحتى التعرُّ
واحليوانات األليفة املنزلية واملاشية واحلياة الربية. 
ض لبقايا  والعادة أن يكون األثر الناتج عن التعرُّ
حيدث  الذي  للتعرض  مماثاًل  املبيدات،  وخملفات 
يف أييِّ ظروف أخرى، سواًء كان التعرض ملبيدات 
منها  ب  تترسَّ عبوات  من  أو  فة  خمفَّ أو  زة  مركَّ
املناسب،  غري  للتخزين  نتيجًة  َتَتَناثر  أو  املبيدات 
ص غري اجليد من خملفات املبيدات. ومن  أو التخلُّ
املراّد  هذه  من  املأمون  ص  التخلُّ ُيَعدُّ  ذلك  أجل 
العمومية  املسئولية  من  هامًا  وجزءًا  أساسيًا  أمرًا 
استعامهلا  أو  املبيدات  بتداُول  عالقة  له  فرد  لكل 

 .]9[

 املنهجية

بشكل  اعتمدت  إذ  وصفية،  الدراسة  هذه  تعترب 
وستني  واثنني  ملَِئَتنْي  منزيل  مسح  عىل  أسايس 
املجتمع  اهلل والبرية. وشمل  رام  منزاًل يف حمافظة 
الـَمْدروس مجيَع املنازل يف حمافظة رام اهلل والبرية. 
أما عينة الدراسة فكانت عشوائية استهدفت أربع 
الصف  من  املدارس  )طلبة  الطلبة  هي:  فئات 
الثانوي  الثاين  الصف  حتى  األسايس  التاسع 
يف  سني  واملدريِّ واملزارعني،  اجلامعات(،  وطلبة 

املدارس الثانوية، وَربَّات املنازل. 

تصميمها  تم  استامرًة  البيانات  مجع  أداُة  وكانت 
أساسية  جوانب  أربع  وشملت  الغرض،  هلذا 
وسالمة  املياه،  وهي:  البيئية  الصحة  جوانب  من 
واملبيدات  والقوارض،  واحلرشات  األغذية، 
قت  الكيميائية، والسالمة املهنية للمزارعني.  وتطرَّ
االستامرة إىل عدة جوانب من هذه املجاالت من 
سبيل  ويف  واملامرسات.  واملواقف  املعارف  حيث 
ُروِجَعت  املعلومات،  أداة مجع  التأكد من مالئمة 
الصحة  قبل ثالثة خمتصني يف جمال  االستامرة من 
وكذلك  مالحظاهتم.  عىل  بناًء  َلْت  وُعديِّ البيئية، 
تم التأكد من مدى صالحية االستامرة عن طريق 
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مع  الشخصية  املقابلة  إجراء  خالل  من  تعبئتها 
طفيفة  تعديالت  ُأجرَيْت  ثم  أشخاص،  أربعة 

عليها. 

الدراسة  أداة  عت  ُوزيِّ الدراسة  عينة  حتديد  وبعد 
خالل  من  املطلوبة  املعلومات  عىل  للحصول 
تم  ميدانيون  باحثون  به  قام  ميداين،  عمل 
تدريبهم عىل ذلك قبل البدء يف مجع املعلومات. 
البيانات،  مجع  عمليات  عىل  تدريبهم  واشتمل 
وأدبيات العمل امليداين بام يف ذلك طرح األسئلة، 
املقابالت،  وتسجيل اإلجابات، وأدبيات إجراء 
باإلضافة إىل جزء خاص حول خصوصيات مجع 
ذلك  يف  بام  البيئية،  بالصحة  اخلاصة  املعلومات 
واملصطلحات  هبا،  اخلاصة  واألسئلة  االستامرة، 
وتم  املعلومات.  مجع  يف  املستخدمة  واملفاهيم 
اإلحصائية  املضمومة  خالل  من  البيانات  حتليل 
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كانون  شهَرْي  خالل  املعلومات  مجع  تم  وقد 
األول/ديسمرب من العام 2008 وكانون الثاين/
بيانات  مُجَِعْت  حيث  العام2009،  من  يناير 
للفئات  الشخصية  املقابلة  بأسلوب  الدراسة 

وكانت  امليدانيني،  الباحثني  ِقَبل  من  املستهدفة 
نسبة الرفض لإلجابة عىل أسئلة االستامرة %4.4 

)َرَفَض اإلجابة12 شخصًا من أصل 274(.

نتائج الدراسة ومناقشتها

ع عينة الدراسة َتَوزُّ

ع عينة الدراسة حسب  يوضح اجلدول رقم 1 َتَوزُّ
ومكان  واجلنس،  والعمر،  التعليم،  مستوى 
اإلقامة، واحلالة االجتامعية، واملهنة. ويالحظ أن 
أجابت   )%38.9( نسبة  ألعىل  العلمي  املستوى 

عىل االستامرة كان هو املستوى اجلامعي. 

العمرية  الفئة  مثَّلت  فقد  العمر،  حيث  من  أما 
وكانت   ،)%29.7( مئوية  نسبة  أكرب   29-20
وأما   .%61.1 العينة   أفراد  بني  اإلناث  نسبة 
هي  نسبة  أعىل  فكانت  اإلقامة  مكان  حيث  من 
حيث  من  أما   .)%57.6( القرى  سكان  من 
أسئلة  عىل  أجابت  التي  للعينة  االجتامعية  احلالة 
أفراد  بني  املتزوجني  نسبة  كانت  فقد  االستامرة 
العينة )55.7%(. وكانت النسبة العليا بني الذين 

الطلبة  من  مؤّلفة  االستامرة  أسئلة  عىل  أجابوا 
ثم  البيوت)%29.1(   ربات  تليهم   ،)%31.8(
من  نسبة  أقل  وكانت   ،)%23.4( املدرسون 

املزارعني )%15.7(.

حضور دورات تدريبية يف جمال الصحة البيئية

صحة  جماالت  يف  توعية  دورات  حضور  يعترب 
إىل  تسهم  التي  اهلامة  األمور  من  املختلفة  البيئة 
وَتِقي  السكان،  صحة  عىل  املحافظة  يف  كبري  حد 
من العديد من األمراض ذات العالقة. ويالحظ 
قد  الفلسطيني  املجتمع  أفراد  من  قليلة  نسبًا  أن 
البيئة  صحة  جماالت  يف  توعية  دورات  حرضات 
جمال  يف  النسب  هذه  أقل  وكانت  املختلفة. 
حضور دورات خاصة باملياه )26.3%( وأكثرها 
املهنية  بالسالمة  خاصة  دورات  حضور  جمال  يف 
وقد    .2 اجلدول  يف  موضح  هو  كام   )%35.5(
 )%83.6( املواطنني  مرتفعة من  نسبة  أن  لوِحَظ 
لدهيا استعداد للمشاركة يف ما إذا وجدت فرصة 
يؤكد  ممَّا  البيئة،  صحة  جمال  يف  َتْوَعِوي  لنشاٍط 
أمهية إرشاك املواطنني يف دورات التوعية يف جمال 

البيئية. الصحة 

ع عينة الدراسة )العدد والنسبة املئوية( بحَسب مستوى التعليم، والعمر، واجلنس، ومكان اإلقامة، واحلالة االجتامعية، واملهنة. اجلدول 1 توزُّ
املجموععدد الذين أجابوا ونسبتهم املئويةاملتغري

جامعيدبلوم متوسطثانويإعداديابتدائيأميمستوى التعليم
(%5.0)  13(%5.0)  13(%10.3) 27(%26.3) 69(%14.5) 38(%38.9) 102(%100.0) 262

سنة أو أكثر4050-3049-2039-1529-19العمر
(%100.0) 259

(%17.8) 46(%29.7) 77(%22.4) 58(%18.1) 47(%12.0)  31

انثىذكراجلنس
(%100.0) 262

(%38.9) 102(%61.1)  160

خميم الجئنيقريةمدينةمكان اإلقامة
(%100.0) 262

(%29.8)  78(%57.6)  151(%12.6)  33

مطلقأرملمتزوجأعزباحلالة االجتامعية
(%100.0) 262

(%40.1) 105(%55.7) 146(%3.1)  8(%1.1)  3

سُمزارعطالباملهنة ربة منزلمدرِّ
(%100.0) 261 83

(%31.8)
41

(%15.7)
61

(%23.4)
76

(%29.1)

ع عينة الدراسة )العدد والنسبة املئوية( بحَسب حضور دورات توعية يف جمال صحة البيئة اجلدول 2 توزُّ
املجموعاجلواب )العدد والنسبة املئوية(السؤال

النعم
262 (100.0%)161 (61.5%)101 (38.5%)هل حرضت دورة توعية يف جمال الصحة البيئية بشكل عام؟

262 (100.0%)193 (73.7%)69 (26.3%)هل حرضت دورة توعية يف جمال املياه؟

262 (100.0%)178 (67.9%)84 (32.1%)هل حرضت دورة توعية يف جمال السالمة املهنية؟

262  (100.0%)169 (64.5%)93 (35.5%)هل حرضت دورة توعية يف جمال سالمة الغذاء؟

262  (100.0%)42 (16.0%)220 (84.0%)إذا وجدَت فرصًة لنشاط توعية يف جمال صحة البيئة فهل لديك استعداد للمشاركة؟
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البيئة  صحة  جمال  يف  التوعية  أنشطة  طبيعة  أما 
التي يرغب املواطنون يف حضورها فقد تنوعت، 
العميل  التدريب  حضور  هي  نسبة  أعىل  وكانت 
َتَلْتها حضور ندوات حوارية  امليداين )%25.9(، 
شكل  عىل  أنشطة  حضور  ثم  ومن   ،)%14.5(
 )%11.8( أخرى  فنية  أنشطة  أو  مرسحيات 
بالتوعية  خاصة  أنشطة  حضور  إىل  باإلضافة 
 .3 رقم  اجلدول  يف  موضح  هو  كام  أقل  وبنسب 
ترسيخ  يف  كبري  حد  إىل  يسهم  العميل  فالتدريب 
أما  املواطنني.  لدى  الوعي  وزيادة  املفاهيم، 
األفكار  عرض  يف  فتساهم  احلوارية  الندوات 
وطرح  وخمتصني،  خرباء  قبل  من  املختلفة 
املواطنني، ومن ثم احلصول  التساؤالت من قبل 
بمستوى  االرتقاء  يف  واهلامة  املفيدة  املعلومة  عىل 

الوعي لدى املواطنني. 

مدى معرفة املواطنني 
وممارساهتم لبعض اجلوانب 
ذات العالقة بالصحة البيئية

املياه واالصحاح

الصحة وبني  بني  وثيقة  املعلوم وجود عالقة  من 
املياه بسبب نوعيتها أو قلة كميتها. ونعني بتلوث 
املاء كلَّ تغري يف الصفات الطبيعية أو الكيميائية أو 
البيولوجية للامء، جيعله مصدرًا حقيقيًا أو حمتماًل 
لألذى أو لإلرضار باالستعامالت املختلفة للمياه، 
وذلك عن طريق إضافة مواد غريبة تعكر املاء أو 
املاء  ث  يتلوَّ وقد  طعاًم.  أو  لونًا  أو  رائحة  تكسبه 
باملكروبات من جراء اختالطه بفضالت آدمية أو 
حيوانية، أو قد يتلوث باختالطه بمواد سامة بحيث 
يصبح غري صالح للكائنات احلية التي تعتمد عليه 

ث  َتَلوُّ تقسيم  ]10[.  ويمكن  بقائها  استمرار  يف 
ث  ث البيولوجي، التلوُّ املياه إىل ثالثة أقسام: التلوُّ

ث الفيزيائي. الكياموي، التلوُّ

ثات البيولوجية وجود كائنات حية  وُيقصد بامللويِّ
البيئي  الوسط  ث  ُتَلويِّ مرئية  أو  بالعني  مرئية  غري 
احلية  الكائنات  هذه  ومن  تربة(.  ماء،  )هواء، 
البيئية  لألوساط  البيولوجي  التلوث  تسبب  التي 
والفطريات  والفريوسات  اجلراثيم  املختلفة: 
مراحل  توجد  قد  كام   – اأَلَواىل  واحليوانات 
دورة  من   ) َيَرقات   – )ُبَوْيضات  دقيقة  )أطوار( 
يف  حيوانيًة  أم  كانت  نباتيًة  الكائنات  بعض  حياة 
الوسط البيئي مثل بعض الطفيليات كالبلهارسيا 
والدودة الكبدية، وديدان القناة اهلضمية، وبعض 
ثات  احلرشات كالبعوض وغريه ]10[. وهذه امللويِّ
البيولوجية هي امللوثات األكثر شيوعًا وخاصة يف 

ع املواطنني الذين لدهيم استعداد للمشاركة يف أنشطة التوعية يف جمال صحة البيئة إذا وجدت فرصة لذلك حسب طبيعة النشاط اجلدول 3 توزُّ

)%( النسبة املئوية العدد طبيعة النشاط
9.1 20 حضور حمارضة نظرية

25.9 57 تدريب عميل ميداين
11.8 26 نشاط عىل شكل مرسحية أو نشاط فني آخر
5.9 13 نرشة فنية تلخص املوضوع

10.0 22 حضور فيلم فيدو
2.7 6 االستامع إىل املذياع
9.5 21 برنامج تعليمي حموسب
14.5 32 ندوات حوارية تشارك فيها باحلوار واألسئلة
4.1 9 نشاط املسابقات البيئية
5.3 14 حضور أكثر من نشاط

100.0 220 املجموع

اجلدول 4 توزيع عينة الدراسة )العدد والنسبة املئوية( حسب معرفة املواطنني وممارساهتم لبعض اجلوانب ذات العالقة باملياه
املجموعاجلواب )العدد والنسبة املئوية(السؤال

هل توجد عالقة بني املياه والصحة؟
ال أدريالنعم

262 (%100.0)
239 (%91.2)10 (%3.8)13 (%5.0)

 هل تعتقد بوجود كمية دنيا من املياه مطلوبة يوميًا للرشب
وألغراض النظافة الشخصية والعامة؟

ال أدريالنعم
262 (%100.0)

137 (%52.3)87 (%33.2)38 (%14.5)

منذ متى تم تنظيف خزان املياه املنزيل )سنة(؟
= >34-14-2اقل من سنة

262 (%100.0) 104 
(%39.7)

77 (%29.4)46 (%17.6)35 (%13.4)

هل تعتقد برضورة غسل اليدين قبل األكل؟
الأحيانادائام

262 (%100.0) 253 
(%96.6)

9 (%3.4)0 (%0.0)

هل تقوم بتنظيف يديك قبل األكل؟
الأحيانادائام

262 (%100.0) 200 
(%76.3)

58 (%22.1)4  (%1.5)

 هل لديك معرفة حول إعادة استخدام املياه العادمة الرمادية
الة واملطبخ واالستحامم ألغراض زراعية؟ (100.0%) 262النعمالتي تنتج عن الغسَّ



EMHJ  •  Vol. 17  No. 4  •  2011 Eastern Mediterranean Health Journal
La Revue de Santé de la Méditerranée orientale

327

من  غالبًا  املياه  إىل  تدخل  وهي  النامية.  البلدان 
خالل براز املرىض وبوهلم وكذلك من احليوانات 
وكذلك  القاممة،  ومدافن  العادمة  واملياه  املريضة 

من خالل حمطات معاجلة املياه العادمة ]11[.  

أما املواد الكياموية التي تسبب تلوث املياه فتقسم 
إىل قسمني: املواد العضوية واملواد غري العضوية. 
استمرارية  عىل  كبري  أثر  عام  بشكل  وللمياه 
يف  واألول  الرئييس  العامل  كوهنا  احلياة،  ونوعية 
يف  األمراض  من  واسعة  جمموعة  وانتشار  نقل 

حالة تلوثها.

املواطنني  لدى  كبري  وعي  وجود  لوحظ  وقد 
أفاد  إذ  اإلنسان،  وصحة  املياه  بني  عالقة  بوجود 

اجلدول 5 توزيع عينة الدراسة )العدد والنسبة املئوية( بحسب معارف املواطنني وممارساهتم لبعض اجلوانب ذات العالقة بسالمة األغذية
املجموعاجلواب )العدد والنسبة املئوية(السؤال

هل تتأكد من سالمة األغذية التي تتناوهلا؟
الأحيانًانعم دائاًم

261  (%100.0)
175  (%67.0)72 (%27.6)14 (%5.4)

هل تطمئن لألكل يف املطاعم؟
الأحيانًانعم دائاًم

261  (%100.0)
88  (%33.7)99 (%37.9)74 (%28.4)

العالقة  هذه  بوجود  العينة  أفراد  من   ،%91.2
وعند   .4 اجلدول  يف  موضح  هو  كام  عام  بشكل 
التطرق ملواضيع أكثر ختصصية تربط العالقة بني 
الصحة واملياه، تبنيَّ أن مستوى هذا الوعي أقل، 
برضورة  اعتقادهم  عن  سؤاهلم  تم  عندما  فمثاًل 
وجود كمية ُدنيا من املياه يوميًا للرشب وألغراض 
منهم   %52.3 أفاد  والعامة،  الشخصية  النظافة 

فقط برضورة ذلك.

املنازل  مجيع  يف  املنزلية  املياه  خزانات  تتواجد 
املربوطة بشبكة املياه العامة، أو املنازل التي تتوافر 
آبار مجع ملياه األمطار مع وجود شبكة مياه  لدهيا 
املياه  خزانات  توجد  ما  وعادة  املنزل.  داخل 

املنزلية فوق أسطح املنازل، حيث يتم استخدامها 
شبكة  من  املياه  انقطاع  فرتة  أثناء  املياه  ختزين  يف 
آبار اجلمع إلعادة  املياه من  لرفع  أو  العامة،  املياه 
توزيعها عىل املنزل. وعادة ما ترتسب بعض املواد 
املنازل،  أسطح  عىل  املوجودة  املياه  خزانات  يف 
دوري،  بشكل  تنظيفها  إىل  بحاجة  فهي  ولذلك 
أو أرسهم  بأهنم هم  املواطنني  وأفاد 39.7% من 
من  أقل  خالل  اخلزانات  هذه  بتنظيف  قاموا  قد 
يف  البيئة  صحة  دائرة  يف  املختصني  بأن  علاًم  عام، 
خزان  تنظيف  برضورة  يوصون  الصحة  وزارة 
توعية  زيادة  يتطلب  اجَلْمع كل ستة أشهر، وهذا 

السكان بمثل هذه املواضيع.

املسح عن رضورة غسل  أفراد عينة  وعند سؤال 
األيدي قبل البدء باألكل، أجابت الغالبية العظمى 
باإلجياب )96.6%(، بالرغم من وجود نسبة قليلة 
العملية  املامرسات  أما  لذلك.  رضورة  ترى  ال 
فتتناىف قليال مع ما ذكرناه، إذ أفاد  76.3% منهم 
قبل األكل. ويمكن  يديه  بتنظيف  يقوم  بأنه  فقط 
تفسري ذلك بنقص الوعي الكايف لدى أفراد عينة 
املسح بأمهية غسل األيدي قبل األكل، بام أن عدم 
ي إىل حدوث تلوث لألغذية  غسل األيدي قد يؤديِّ

عند حتضريها أو تناوهلا. 

استخدام  إعادة  حول  املواطنني  معارف  أما 
نصف  من  أقل  أن  فتبني   ، الرمادية  العادمة  املياه 

املواطنني )43.9%( لدهيم معرفة هبذا املوضوع.

سالمة األغذية 

خمتلفة،  أمراض  امللوثة  األغذية  عن  ينتج 
انخفاض  إىل  تؤدي  قد  ملستهلكها   واعتالالت 
عدد  ويعترب  الراحة.  وعدم  األداء،  مستوى 
األغذية  تلوث  عن  الناجتة  املرضّية  احلاالت 
عوامل  عدة  عىل  ويعتمد  آلخر،  بلد  من  ا  متغرّيً
املمرضة،  اجلراثيم  من  جديدة  أنواع  ظهور  منها 
اإلصحاح  وتواُفر  األغذية،  حفظ  وطرق 
احلفاظ  بطرق  الناس  وعي  ومدى  املناسب، 
احلاالت  وتشخيص  األغذية،  سالمة  عىل 
وتسجيلها،  األغذية،  تلوث  عن  الناجتة  املرضّية 
واملناخ حيث أن الدول التي يغلب عليها ارتفاع 

اجلدول 6 توزيع املواطنني الذين يطمئنون أحيانًا أو ال يطمئنون لألكل يف املطاعم بحسب األسباب )نسبة مئوية(

النسبة املئوية
)%(

أسباب عدم اطمئنان املواطنني  لألكل يف املطاعم

21.1 عدم نظافة املطاعم
1.3 عدم غسل األطعمة جيدًا
5.3 عدم ضامن مصدر األكل
3.3 عدم نظافة األواين
5.9 عدم الثقة باملطعم

.7 استخدام املواد احلافظة
7.2 عدم نظافة العاملني يف املطعم
1.3 اخلوف من األمراض
.7 قلة الرقابة

7.9 عدم نظافة املطعم والعاملني فيه
3.9 عدم نظافة املطعم والعامل وعدم غسل األطعمة
7.2 عدم نظافة املطعم وعدم ضامن مصدر األكل
2.0 عدم نظافة املطعم واألواين املستخدمة
8.6 عدم نظافة العاملني واألواين و عدم ضامن مصدر األكل
2.6 عدم الطبخ اجليد وعدم غسل األطعمة
5.3 عدم نظافة املطعم والعامل وعدم ضامن مصدر األكل
1.3 عدم نظافة العاملني وعدم الطبخ اجليد
1.3 عدم نظافة املطعم وعدم ضامن مصدر األكل وعدم الطبخ اجليد
1.3 عدم نظافة املطعم واألواين املستخدمة وعدم ضامن مصدر األكل
3.3 عدم نظافة املطعم والعاملني وقلة الرقابة
3.3 عدم نظافة العاملني وعدم غسل األطعمة
5.3 عدم نظافة العاملني وعدم ضامن مصدر األكل

100.0 املجموع
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درجات احلرارة ترتفع فيها فرص تلوث األغذية 
 %67.0 أن  تبني  املسح،  نتائج  ومن   ]13،12[
من  يتأكدون  بأهنم  أفادوا  العينة  أفراد  من  فقط 
سالمة األغذية التي يتناولوها كام هو موضح يف 
أفراد  مجيع  بذلك  يقوم  أن  واألصل   .5 اجلدول 
الصالح  بني  التمييز  يستطيعون  الذين  املجتمع 
خاص  بشكل  واالنتباه  األطعمة،  من  والفاسد 
إىل تاريخ انتهاء صالحية األغذية املختلفة سواء 
وإضافًة  لألكل.  اجلاهزة  تلك  أو  األولية،  املواد 
ملا ُذكر، فإن لألمراض الناجتة عن تناول األغذية 
تكليِّف  فهي  مهاًم.  اقتصاديًا  تأثريًا  هلا  ثة  امللوَّ
األموال كل عام، عىل شكل  الكثري من  املجتمع 
ل العمل، وختفيض  مصاريف عىل العالج، وتعطُّ

مستوى اإلنتاجية لضحايا املرض.

باملطعم  كبري  حد  إىل  املستهلك  ثقة  تقّل  كذلك 
مرضية  حلاالت  وبائي  انتشار  فيه  حيدث  الذي 
كذلك  فيه.  األطعمة  تناوهلم  نتيجة  للمستهلكني 
من  وغريها  الصحة  وزارة  مفتش  زيارات  فإن 
للمطعم  بكثرة  تزداد  العالقة  ذات  املؤسسات 
عن  ناجتة  مرضّية  حاالت  وجود  يتبني  عندما 

تناول أطعمة ملوثة منه. ويف بعض احلاالت يتم 
املثىل  الطريقة  تبني أن هذه هي  إذا  املطعم  إغالق 
يف املحافظة عىل صحة عامة الناس. ويف املجمل، 
تأثري  له  يكون  سوف  املطاعم  يف  خَلل  أيَّ  فإن 
واملوظفني  اإلداريني  وعىل  أصحاهبا،  عىل  سلبي 

فيها ]8[ . 

يف  الوجبات  لتناول  املستهِلك  يتوجه  وعادة 
الغذاء.  وجودة  النظافة،  فيه  تتوفر  الذي  املطعم 
جهة،  من  جيد  طعم  ذا  طعاًما  يريدون  فالزبائن 
من  للمرض  يؤدي  قد  الذي  التلوث  من  وخاليُاً 
جهة أخرى. وبالتايل فإن حتضري الطعام وتقديمه 
تعترب  الزبائن،  ثقة  عىل  واملحافظة  آمن،  بشكل 
ومديره،  املطعم،  صاحب  من  كلٍّ  مسؤولية 
به  أفاد  ما  مع  يتناىف  وهذا   ]14[ فيه  والعاملني 
األشخاص الذين متَّت مقابلتهم، إذ أفاد %33.7 
فقط منهم بأهنم يطمئنون دائاًم لألكل يف املطاعم. 
أما الذين ال يطمئنون دائاًم لألكل يف املطاعم فقد 
يف  موضحة  هي  كام  لذلك  أسباب  عدة  ذكروا 
نظافة  عدم  هي  األسباب  هذه  وأهم   .6 اجلدول 
وعدم  واألواين  العاملني  نظافة  وعدم  املطاعم، 

من  مزيدًا  يستدعي  وهذا  األكل.  مصدر  ضامن 
الرقابة والتفتيش من قبل مفتش دائرة صحة البيئة 
املطاعم  أصحاب  وتشجيع  الصحة،  وزارة  يف 
وتوعيتهم بأمهية النظافة سواًء للعاملني أو املكان 
أو األواين، أو ملصادر املواد التي يستخدموهنا يف 

حتضري الطعام.

 احلرشات والقوارض والسالمة املهنية

والقوارض  احلرشات  بني  وثيقٌة  عالقٌة  َة  مَّ ـَ وث
أفراد  أفاد  88.9%من  وبني نقل األمراض. وقد 
يف  موضح  هو  كام  العالقة  هذه  بوجود  العينة 
السكان  مجيع  يعرف  أن  واألصل   ،7 اجلدول 
بأهنم  فقط   %58.0 وأفاد  العالقة.  تلك  بوجود 
يعرفون مرضًا حمددًا تسببه احلرشات والقوارض.
تواجد  مستوى  بأن  السكان  من   %65.5 وأفاد 
احلرشات والقوارض يف املنطقة التي يعيشون فيها 
هو أمر مزعج أو مزعج جدًا، وهذا يؤكد وجود 
السكان.  من  الكثري  منها  يعاين  حقيقية  مشكلة 
الفلسطيني،  املجتمع  يف  انتشارها  لكثرة  ونظرًا 
فقد أفاد  95.8%منهم بأهنم يكافحوهنا. وُيالَحظ 
من اجلدول 7 أن  83.6% من الذين يستخدمون 
يف  سواًء  والقوارض  احلرشات  ملكافحة  املبيدات 
املوجودة  التعليامت  يقرؤون  احلقل،  أو  املنزل 
يقرؤون   الذين  من  فقط   %86.3 وأن   عليها، 
التعليامت املوجودة عىل عبوات املبيدات، يلتزمون 
قراءة  أمهية  عىل  التأكيد  من  الُبدَّ  أنه  عىل  هبا. 
وذلك  املبيدات،  باستخدام  املتعلقة  التعليامت 
وعائالهتم  مستخِدميها  سالمة  عىل  للمحافظة 

وجرياهنم، وكذلك الثامر التي يتم رشها. 

الطرق  أكثر  الكيميائية هي  املبيدات  أن  ويالحظ 
يف  والقوارض  احلرشات  ملقاومة  استخدامًا 

ع عينة الدراسة )العدد والنسبة املئوية( حسب معرفة املواطنني وممارساهتم لبعض اجلوانب ذات باحلرشات والقوارض اجلدول 7 توزُّ
املجموعاجلواب )العدد والنسبة املئوية(السؤال

تعتقد بوجود عالقة بني احلرشات والقوارض  هل 
واألمراض؟

ال أدريالنعم
262 (%100.0)

233  (%88.9)6  (%2.3)23  (%8.8)

هل تعرف مرضًا حمددًا تسببه احلرشات والقوارض؟
النعم

262 (%100.0)
152 (%58.0)110  (%42.0)

تقيم مستوى تواجد احلرشات والقوارض يف  َتِصف  كيف 
املنطقة التي تعيش فيها؟

مزعج جدامزعجعادي
90        (%34.5)90          (%34.5)81     (%31.0)

هل تكافح احلرشات والقوارض يف منزلك؟
النعم

262 (%100.0)
251  (%95.8)11   (%4.2)

إذا كنت تستخدم املبيدات ملكافحة احلرشات والقوارض سواًء 
يف املنزل أو احلقل فهل تقرأ التعليامت املوجودة عليها؟

النعم
262 (%100.0)

219 (%83.6)43    (%16.4)

فهل  املبيدات،  عبوات  عىل  املوجودة  التعليامت  تقرأ  إذا كنت 
تلتزم هبذه التعليامت؟

الأحيانانعم دائام
219 (100%)

189 (%86.3)1 (%.5)29 (%13.2)

ع املواطنني الذين يقاومون احلرشات والقوارض يف منازهلم حسب طرق مقاومتها )العدد والنسبة املئوية( اجلدول 8 توزُّ
النسبة املئوية )%(  العدد طرق مقاومة املواطنني للحرشات والقوارض

51.0 128 رش مبيدات كياموية
5.6 14 استخدام املصائد

25.5 64 استخدام الشبك ملنع دخوهلا للمنزل
4.0 10 رش مبيدات كياموية، واستخدام املصائد والشَبك ملنع دخوهلا للمنزل

10.8 27 رش مبيدات كياموية، واستخدام الشَبك
2.0 5 رش مبيدات كياموية، واستخدام املصائد
1.2 3 غري ذلك

100.0 251 املجموع
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املنازل، كام هو موضح يف اجلدول 8. ومل يتم ذكر 
والقوارض  احلرشات  ملكافحة  وقائية  جوانب 
دخول  ملنع  لك(  )السيِّ َبك  الشَّ استخدام  سوى 
هو  فاألصل  املنزل.  إىل  والقوارض  احلرشات 
تكاثر  دون  حتول  التي  الوقائية  باألعامل  القيام 
الفلسطينية  املناطق  يف  والقوارض  احلرشات 
املختلفة أو تقليِّل من وجودها، وذلك من خالل 
مع  العامة  النظافة  لعامل  الرئييس  اجلهد  توجيه 
كثافة  خفض  من  بالرضورة  ذلك  يستتبعه  ما 
املبيدات  حجم  وخفض   ، والقوارض  احلرشات 
الرتكيز عىل مكافحة احلرشات يف  املستعملة، مع 
وحاويات  العشوائية،  كاملكبَّات  تكاُثرها،  بؤر 
مع  وغريها...  واملستنقعات،  النفايات،  مجع 
الرتكيز عىل إزالة أماكن التكاثر، وتنظيف َزَرائب 
احليوانات بشكل دوري، ورشيِّ اجلدران اخلارجية 
املسموح  احلرشية  باملبيدات  واألسوار  للمنازل 

باستخدامها يف املناطق السكنية ]9[.

فهي  انتشارًا  والقوارض  احلرشات  أكثر  أما 
اجلدول  يف  موضح  هو  كام  والبعوض  الذباب 

بالنظافة  9. وهذا مؤرش قوي عىل أمهية االهتامم 
وعىل  السكانية،  التجمعات  مستوى  عىل  العامة 
مستوى املنازل، باإلضافة إىل النظافة الشخصية؛ 
احلرشات  تواجد  من  التقليل  يتم  حتى  وذلك 

والقوارض.

اخلالصة والتوصيات

واملواقف  للمعارف  َعْرٌض  الدراسة  هذه  يف  تمَّ 
واملامرسات يف جمال بعض جوانب الصحة البيئية 
فلسطني،  يف  والبرية  اهلل  رام  حمافظة  سكان  لدى 
اخلاصة  اجلوانب  بعض  عىل  الرتكيز  تم  حيث 
احلرشات  ومكافحة  األغذية،  وسالمة  باملياه، 
ملستخدمي  املهنية  والسالمة  والقوارض، 

املبيدات.

نسبًا  أن  الدراسة  هذه  نتائج  خالل  من  تبنّي  وقد 
حرضوا  قد  الفلسطيني  املجتمع  أفراد  من  قليلة 
املختلفة.  البيئة  صحة  جماالت  يف  توعية  دورات 
 )%83.6( املواطنني  من  مرتفعة  نسبة  ووجدت 

اجلدول 9 أهم أنواع احلرشات والقوارض املمرضة يف فلسطني حسب وجهة نظر املواطنني)العدد والنسبة املئوية(

العدد النسبة املئوية)%(  أهم أنواع احلرشات والقوارض املمرضة
12.6 33 الذباب
24.0 63 البعوض
0.4 1 الرصاصري
2.7 7 اجلراد
0.8 2 ذبابة اخليل
0.4 1 القوارض والفئران
32.4 85 الذباب والبعوض

1.1 3 الذباب والبعوض والدبابري
1.5 4 الذباب والبعوض والرصاصري
3.8 10 الذباب والبعوض واجلراد
1.5 4 الذباب والبعوض والقمل
0.4 1 الذباب والقوارض
0.4 1 الذباب والبعوض والقوارض
17.9 47 ال أدري

100.0 262 املجموع

فرصة  وجدت  إذا  للمشاركة  استعداٌد  لدهيا 
وجود  وتبني  البيئة.  صحة  جمال  يف  توعية  لنشاط 
املياه  وعي كبري لدى املواطنني بوجود عالقة بني 
وصحة اإلنسان، إذ أفاد 91.2%، من أفراد العينة 
 %39.7 وأفاد  عام.  بشكل  العالقة  هذه  بوجود 
قاموا  قد  أرسهم  أو  هم  بأهنم  املواطنني  من 
بتنظيف خزانات املياه اخلاصة بمنازهلم خالل أقل 
من عام. وأفاد  76.3% منهم فقط بأنه يقوم دائاًم 
بتنظيف يديه قبل األكل. وتبني أن 67.0% فقط 
يتأكدون من سالمة  بأهنم  أفادوا  العينة  أفراد  من 
األغذية التي يتناولوها. وأفاد 33.7% فقط منهم 
بأهنم يطمئنون دائام لألكل يف املطاعم وذلك لعدم 
و  العاملني واألواين  نظافة  املطاعم، وعدم  نظافة 

عدم ضامن مصدر األكل.

بأن  علاًم  بكثرة،  والقوارض  احلرشات  تنترش 
انتشارًا.  احلرشات  أكثر  مها  والبعوض  الذباب 
يكافحون  بأهنم  املواطنني  95.8%من  أفاد  وقد 
من   %83.6 وأن  والقوارض.  احلرشات 
احلرشات  ملكافحة  املبيدات  يستخدمون  الذين 
يقرؤون   احلقل  أو  املنزل  يف  سواًء  والقوارض 
التعليامت املوجودة عليها، وأن 86.3% فقط من 
عبوات  عىل  املوجودة  التعليامت  يقرؤون   الذين 

املبيدات، يلتزمون هبا.

ومن خالل ما تمَّ من حتليل للنتائج، ومناقشتها، 
التوعية،  الرتكيز عىل جوانب  فإنه من الرضوري 
دائرَتْ  ِقَبل  من  العالقة  ذات  األنشطة  وتنويع 
صحة البيئة والتثقيف الصحي يف وزارة الصحة، 
واملنظامت  الفلسطينية،  اجلامعات  ِقَبل  ومن 
االهتامم  مع  العالقة،  ذات  األهلية  واجلمعيات 
يف  الصحة  مفتش  ِقَبل  من  والتفتيش  باملراقبة 
املطاعم،  عىل  وخاصة  والبلديات  الصحة  وزارة 
مع  ألصحاهبا،  اإلرشادات  بتوجيه  واالهتامم 
رضورة توعية املزارعني والسكان حول مكافحة 
املنازل  مستوى  عىل  والقوارض  احلرشات 
باجلوانب  االهتامم  السليمة، مع  بالطرق  واملزارع 
الوقائية وجوانب السالمة العمومية يف استخدام 

املبيدات.
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