
 
 ادارة شئون تنمية البيئة و خدمة المجتمع                     )أ-٨(المردود رقم / المخرج 

 مركز الدراسات المجتمعية وقياس االحتياجات الصحية للمجتمع

  



  

 دراسة لتحديد احتياجات المجتمع المحيط

  جامعة الزقازيق –بكلية الصيدلة 
  

  

  اعداد فريق عمل معيار المشاركة المجتمعية

  

  

  :تحت اشراف

  نبيلة المراغي/ د.أ

  رئيس معيار المشاركة المجتمعية
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  :اإلطار العام للدراسة
 المقدمة )١

 أھداف الدراسة )٢

 المعنيين بالدراسة )٣

 ةمحاور الدراس )٤

 أليات تنفيذ الدراسة )٥

 تحليل و مناقشة النتائج )٦

 الخالصه )٧

 توصيات الدراسة )٨

 مدة الدراسة )٩

  فريق العمل )١٠
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  المقدمة) ١

ان البيئة التي نعيش فيھا من نعم الخالق علينا ويجب علي كل فرد منا ان يحافظ عليھا وال 

الدولة و الجامعة اال منطلق كان لزاما على لومن ھذا ا. يدمرھا بتصرفاته الغير مسئولة

حيث ان دور الجامعة ال يقتصر .تدخر جھدا لتوعية المجتمع باھمية المحافظة على البيئة

فقط علي التعليم والبحث العلمي وانما يمتد ليشمل مشاركة المجتمع في مشاكله المختلفة 

شاكل ورغم تعدد الم. وبحث اھم اسبابھا وانسب الطرق لحلھا بل وتفاديھا متي امكن ذلك

شأنه في ذلك شأن سائر المجتمعات في مصر وغيرھا من الدول (ع المحيط مفي المجت

المشكالت ثم  تلك في تحديد يكمن التحدي الحقيقي فأن) النامية وحتي سائر الدول المتقدمة

  .االمكانات المتاحةخطورتھا وحسب مكافحتھا حسب 

مية البيئة وخدمة المجتمع في وانطالقا من حرص كلية الصيدلة علي تأدية دورھا في تن

تنمية  ادارة خدمة المجتمع و اطار رؤية ورسالة الكلية والجامعة قررت ادارة الكلية انشاء

مركز الدراسات المجتمعية وقياس االحتياجات الصحية للمجتمع وذلك لتفعيل و البيئة

ية ومشكالت القضايا الصح اھمالتعرف علي عن طريق  وتطوير المشاركة المجتمعية للكلية

العمل علي خدمة وتنمية المجتمع عن طريق احداث تغييرات سلوكية وتنموية في و المجتمع

وخصوصا عن طريق دعوة  من خالل زيادة تفاعل الكلية مع المجتمع المحيط المجتمع

اطراف من المجتمع المدني للتعاون مع الكلية وتكوين لجنة للشراكة االكاديمية للمساھمة 

  .كفي تحقيق ذل
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      أھداف الدراسة)  ٢

المشكالت الصحية والبيئية بالمجتمع  معرفة أھم تھدف الفكرة الرئيسية للدراسة الى

مركز الدراسات المجتمعية و  والخطوات الواجب اتخاذھا لتفاديھا من خالل مساھمة 

بكلية وادارة شئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع حتياجات الصحية للمجتمع قياس اال

  جامعة الزقازيق –الصيدلة 

  

  المعنيين بالدراسة) ٣

  :وھماطراف المجتمع المحيط من اعضاء لجنة الشراكة االكاديمية  -

عضو المجلس المحلي ووكيل لجنة البيئة بمجلس محلي (طارق عمر ابو النيل / د 
  )المحافظة

  )مدير مكتب االھرام العلمي(جمال عيسي / د 
  )قابة صيادلة الشرقيةعضو بن(عصام ابو الفتوح / د
  )رئيس جھاز البيئة بالشرقية(احمد رخا / د 
  )رئيس لجنة المرأة بالمجلس المحلي(احالم محمود حفني / د
  )طبيبة حرة ورئيس اللجنة النقابية بفاقوس( سمر عبد الحميد حمدي / د 

  ن اماكن مختلفة بمحافظة الشرقية مواطنين موكذلك  -

  .سات القطاع الطبي بمحافظة الشرقيةباالضافة الي عدد من مؤس -

  

  محاور الدراسة) ٤

 مقابالت ومناقشات على المستوى الفردى و الجماعى مع : المحور األول

  .المعنيين بالدراسة قطاعات مختلفه من

 المعنيين بالدراسة عمل استبيانات لعينات عشوائيه من :المحور الثانى. 
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  أليات تنفيذ الدراسة )٥

  :المحور األول

اطراف من  مع مقابالت ومناقشاتوعمل  اتصال قنوات  فتح وتم تنفيذه عن طريق  

المجتمع المدني القامة لجنة للشراكة االكاديمية واستطالع رأي السادة االعضاء في اھم 

   . المشاكل الصحية والبيئية بالمجتمع المحيط

  

  :المحور الثانى

فرد من  ٤٠٠( المواطنين عمل استبيانات لعينات عشوائيه منعن طريق و لقد تم تنفيذه   

 )عدد من المراكز والقري بمحافظة الشرقية

  :لثالمحور الثا

امنية حسن الصيفي /  عن طريق دراسة وتحليل رسالة الدكتوراة الخاصة بالدكتورة

الصورة الصحية (بقسم الطب المجتمعي بكلية الطب جامعة الزقازيق بعنوان 

والتي تستعرض المشاكل الصحية الرئيسية ) دراسة وبائية: الشرقيةبمحافظة 

بمحافظة الشرقية وذلك لالستفادة في تحديد االحتاجات الصحية للمجتمع المحلي 

  وكذلك لتحديد االماكن التي يمكن التوجه اليھا بقوافل طبية
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  تحليل و مناقشة النتائج )٦

مع عينة عشوائية من  والبيئية بالمجتمع استبيان لرصد اھم المشكالت الصحيةتم عمل 

   المواطنين باماكن مختلفة من محافظة الشرقية

وكان الھدف من ذلك االستبيان ھو رصد اھم المشكالت البيئية و االمراض المتوطنة 

  :وكذلك اھم مشاكل الشباب والمرأة بالمجتمع المحلي وكانت نتائج االستبيان كاآلتي

  فظة الشرقيةاھم مشاكل الشباب في محا

          % ٩٦ : البطالة 

       % ٩٤: المخدرات

           % ٩٦: التدخين

  

 اھم مشاكل المرأة في محافظة الشرقية

 % ٨٨: العنوسة

 % ٨٥: كثرة االنجاب

 % ٨٢: عدم وجود عائل

 % ٨٧: استغالل الرجل وسوء المعاملة

  

 اھم المشاكل الصحية بمحافظة الشرقية

 % ٩٤: )........ -فيروس سي  –ھارسيا بل(امراض متوطنة 

 % ٨٠: انفلونزا الطيور و انفلونزا الخنازير

 % ٩٣: عدم وجود مظلة كافية للتأمين الصحي

 % ٩٣: عدم وجود توعية صحية كافية
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 اھم المشاكل البيئية بمحافظة الشرقية

 % ٩٣: المياه

 % ٩٣: الصرف الصحي

 % ٩٨: .....) - انع مخلفات المص –قش االرز (التلوث البيئي 

 % ٩٧: االمراض المتوطنة

 % ٩٤: صعوبة المواصالت بين اجزاء المحافظة

  

  :ا االستبيان الى ان ذخلص ھوقد 

 .أھم مشاكل الشباب بمحافظة الشرقية ھي البطالة - ١

 .أھم مشاكل المرأة بمحافظة الشرقية ھي العنوسة - ٢

 .طنةأھم المشاكل الصحية بمحافظة الشرقية ھي األمراض المتو - ٣

 .تلوث البيئيأھم المشاكل البيئية بمحافظة الشرقية ھي ال - ٤

ھناك  نقص في دور الحكومة و المجتمع المدني و الجامعة في حل تلك  - ٥

 .المشكالت
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  توصيات الدراسة) ٨

زيادة دور الحكومة و المجتمع المدني والجامعة في معالجة مشاكل الشباب  - ١

 .و المرأة و المشكالت الصحية و البيئية

 .زيادة التعاون و التنسيق بين الجھات الثالث لحل تلك المشكالت - ٢

عمل دراسة لمعرفة الدور الذي يمكن ان تؤديه الكليه لتنمية المجتمع و  - ٣

 .خدمة البيئة عن زيادة مشاركة الطالب

مشاركة الكلية في قوافل طبية لخدمة االماكن التي تعاني من نقص في  - ٤

  .الرعاية الصحية بمحافظة الشرقية

  : مدة الدراسة) ٩

  استغرقت الدراسة خمسة و سبعين يوما

  :فريق العمل) ١٠

  ھناء صالح              وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع/ د.أ

  نبيلة المراغي           رئيس معيار المشاركة المجتمعية/ د.أ

  ليةھشام عزت             استاذ الكيمياء التحليلية بالك/ د.أ

  ميرفت عسكر           استاذ الكيمياء الحيوية بالكلية/ د.أ

  وليد بركات               منسق المعيار/ د

  شيماء الشاذلي            مدرس الفارماكولوجي بالكلية/ د

  نسرين أحمد           معيدة بقسم الفارماكولوجي بالكلية/ ص

  لوجي بالكليةأحمد عزت            معيد بقسم الفارماكو/ ص


