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ٚەکە  6 =2سعاث
ئايادەبَٕٔی يايۆسخای ٔاَەبێژ بۆ قٕحابٛاٌ نە يأەی ْەفخەٚەکذا ١4 :سعاث
نە سانی  ١١١١-١١٩١بڕٔاَايەی بەکانۆرٚۆش نە بەضی کۆيەڵُاسی نە
کۆنێجی ئاداب نە زاَکۆی سەالحەددْ-ٍٚۀنێر.
نە سانی  ٢١١٢-٢١١٦بڕٔاَايەی ياسخەر نە بەضی کۆيەڵُاسی نە کۆنێجی
ئاداب نە زاَکۆی سەالحەددْ-ٍٚۀنێر.
نە سانی  ٢١١١-٢١١٩بڕٔاَايەی دکخۆرا نە بەضی کۆيەڵُاسی نە کۆنێجی
ئاداب نە زاَکۆی سەالحەددْ-ٍٚۀنێر.
حاکٕ ئێسخا بەردۀايى ٔەک يايۆسخا نە ْەياٌ بەش ٔ کۆنێج ٔ زاَکۆ .

ٔ .9ضە سەرەکٛەکاٌ
-01پیناسووپەیامەكانىبابەت 
کۆيەڵُاسی پژٚطکی :بە گرَگخر ٍٚنقە پسپۆڕٛٚەکاَی کۆيەڵُاسی دادەَرێج نەبەر گرَگی بابەحەکاَی ٔ ضٛکردَۀەی
بەقٕٔڵی بۆ حەَذرٔسخی ٔ َەخۆضی ٔ پەٕٚەَذٛٚاٌ بۀ ژُٚگەی کە يرۆڤ حێٛذا دەژٚج .بۀ ياَاٚەی کە حەَذرٔسخی ٔ
َەخۆضی نەبُەرەحذا پەٕٚەسخٍ بە فاکخەرە کۆيەاڵٚەحٛٛەکاٌ کە زۆر جار ڕەَگ دەداحۀە نە چُٛی کۆيەاڵٚەحی ٔ
يهًالَێی کۆيەاڵٚەحی .بۆٚە زۆربەی زاَاکاٌ پێُاسەی دەکەٌ بۀەی کە ئۀ زاَسخەٚە گرَگی دەداث بە دٚراسەی
بُەچۀ ڕەگ ٔ ڕٚطەی کۆيەاڵٚەحی حەَذرٔسخی ٔ َەخۆضی ٔ کارٚگەرٚاٌ نەسەر بُٛادی کۆيەاڵٚەحی.
پەٚايەکاَی بابەث خۆی دەبُٛێخۀە نە :ڕَٔٔکردَۀە ٔ ضٛکردَۀەی زاَسخی کۆيەڵُاسی پژٚطکی بە ضێٕەٚەکی
زاَسخی  ،ڕَٔٔکردَۀەی َأەرۆکی بابەحەکاٌ ٔئاڕاسخۀ حٛۆرٛٚەکاٌ ٔ بابەحی پەٕٚەسج بەو نقە زاَسخٛە بۆ
قٕحابٛاٌ  ،نە ْەياٌ کاث دا ضارەزاکردَی قٕحابٛاٌ بە گرَگخر ٍٚکار ٔ ئاياَجی ئەو بابەحە.
پٕخخەی َأەرۆکی بابەث
 -١ڕَٔٔکردَۀەی ٔ ضٛکردَۀەی چەيک ٔ ٔاحا ٔ گرَگی بابەحی کۆيەڵُاسی پژٚطکی.
 -٢حٛطک خسخُە سەر پەٕٚەَذی زاَسخی کۆيەڵُاسی پژٚطکی نەگەڵ زاَسخەکاَی دٚکە ٔەک کۆيەنُاسی ٔ زاَسخی
پژٚطکی ٔ ْخذ.
 -٣باسکردَی دايەزرێُەراَی کۆيەڵُاسی پژٚطکی ٔ گرَگخر ٍٚيٛخۆد ٔئاڕاسخۀ حٛۆرٛٚەکاَی پەٕٚەسج بەو زاَسخە،
بابەحی ڕەگ ٔ ڕٚطەی کۆيەاڵٚەحی َەخۆضی ٔ حەَذرٔسخی ٔجەخج دەکاحۀە سەر پەٕٚەَذٛٚەکاَی يرۆٚی ٔ کۆيەڵگە..
چەيکە سەرەکٛٛەکاٌ نە کۆيەڵُاسی پژٚطکی (ئاڕاسخە کاَی  ،قٕحابخاَەکاَی ) .نە رێگەی حٛطک خسخُە سەر
حاٚبەحًەَذٛٚەکاَی ئاڕاسخە ٔ پێکٓاحەکاَی ٔ سەرْەڵذاَی ٔ پێکٓاحُی ٔ قۆَاخەکاَی ئۀ ْۆکاراَەی کارٚگەرٛٚاٌ
ْەٚەنە پێکٓێُاَی ئاڕاسخەکاٌ.
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 .11ئاياَجەکاَی کۆرش
 -١ئاضُاکردَی قٕحابٛاٌ بە َأەرۆکی زاَسخی کۆيەڵُاسی پژٚطکی نە ڕٚگەی ضٛکرَۀەی زاَسخەکە ٔ دٚارٚکردَی
پەٕٚەَذی بە زاَسخەکاَی حر.
 -٢حٛطک خسخُە سەر چۆَٛەحی سەرەحا ٔ پەرەسەَذَی يێژٔٔٚی کۆيەڵُاسی پژٚطکی ٔ باکگڕأَذەکەی.
 -٣دٚارٚکردَی کارٚگەری بارٔدۆخی َەخۆضی ٔ حەَذرٔسخی بە فاکخەرە کۆيەاڵەحٛٛەکاٌ ٔ بُٛادی کۆيەاڵٚەحی.
 -٤دٚارٚکردَی گرَگخر ٍٚبابەحەکاَی پەٕٚەسج بە کۆيەڵُاسی پژٚطکی.

ئاياَجەکاَی بابەحی کۆيەڵُاسی پژٚطکی:
 -١ضرۆڤەکردَی کارنێکی َێٕاٌ َەخۆضی ٔ حەَذرٔسخی ٔ کۆيەڵگە.
 -٢دەسج َٛطاَکردَی ئۀ فاکخەرە کۆيەاڵٚەحٛٛاَەی کە ْۆکارٌ بۆ درٔسج بٌٕٔ ٔ سەرْەڵذاَی َەخۆضی ٔ گرفخی
حەَذرٔسخی.
 -٣پەٕٚەَذی َێٕاٌ ڕەفخاری کۆيەاڵٚەحی حاکەکاَی کۆيەڵگۀ کٕنخٕری کۆيەڵگە بە حەَذرٔسخی گطخی.
 -٤دٚارٚکردَی َەخۆضٛەکاَی کۆيەاڵٚەحی ٔ جٛاکردَۀەٚاٌ نە َەخۆضٛەکاَی جەسخەٚی ٔ دەياری ٔ دەرَٔٔی.

 .12ئەرکەکاَی قٕحابی
ئايادەبَٕٔی ڕێک ٔ پێکی ڕۆژاَەی قٕحابٛاٌ نە ٔاَەکاٌ ٔ بەضذاری کردَٛاٌ نە گفخٕگۆ ٔ ٔاَەکاٌ ٔ ئەَجايذاَی کٕٚس
ٔ حاقٛٛکردَۀەْ ،ەرٔەْا چەَذ چاالکٛٛەک ٔەک ڕاپۆرث َٕٔس ٔ ٍٛسًُٛٛار پێطکەش کردٌ.

 .13ڕێگّی ٔاَّ ٔٔحُِّٔ
يايۆسخا بابەحەکاٌ نە ڕێگەی دەرش گٕحار ٔ گفخٕگۆ ٔ ئاڕاسخەکردٌ ٔ ٔەاليذاَۀەی پرسٛار پێطکەش دەکاث ،بۆ
ئەو يەبەسخەش پطج دەبەسخێج بە سەرچأەی زاَسخی جٛأاز بە زياَی کٕردی ٔ عەرەبی ٔ ئُٛگهٛسی ٔ ساٚخە
ئەنکخرۆَٛٛەکاٌ ٔ سٕٔد نە بەکارْێُاَی حەخخەی پۆل ٔ الپخۆپ دەبُٛێج .بۆ خسخُە ڕٔٔی بابەحەکاٌ بە ضێٕەٚەکی
ڕٌٔٔ ٔ ئاضکرا.

 .14سٛسخەيی ّْڵسَّگاَذٌ
دٔٔ حاقٛكردَتٔة٘ ٔةرز ٙٚئتَجايذةدر، ٍَٚپرسٛارةكاٌ نتضَٕٛة٘ جؤرارجؤرٌْ ،تر حاقٛكردَتٔةكٛاٌ( )١٥پازدە
ًَرة٘ بتردةكتَٔٚجْ .ترٔةْا نتسترةحا٘ سان ٙخَُٕٚذٌ حا كؤحا ٙٚکۆرش چتَذ حاقٛكردَتٔةٚتك( ٙكٕٚس) نت كؤحاٙٚ
ٔاَت٘ ٚتكتو ٚاٌ دٔٔةو دا ئتَجاو دةدر ٔ ٍَٚنتگتل چاالك ٙپؤل – رِاپؤرث ،سًُٛٛار ٔ بتضذارٚكردٌ نت ٔاَت )١١( -
دة ًَرةٚاٌ نتسترة .حاقٛكردَتٔة٘ كؤحا ٙٚسانٛص ( )٦١ضتسج ًَرة٘ نتسترة.

 .15دِرئَّجايّکاَی فێربٌٕٔ
قٕحابی نەو بابەحە زاَٛاری بەدەسج دەْێُێج نەبارەی ياَا ٔ گرَگی ٔ سرٔضخی کۆيەڵُاسی پژٚطکی بە گطخی ٔ  ،ئەو
زاَٛارٛٚاَەش فاکخەرێکی ٚاريەحٛذەرٌ بۆ گۆڕاَی بٛرکردَۀە ٔ حێڕٔاَُٛٛاٌ نەسەر زۆرێک نە بابەحەکاَی يرۆٚی ٔ
کٕنخٕری ٔکۆيەالٚەحی ،کە کارٚگەری دەبێج نەسەر پخۀکردَی ْٕضٛاری ٔ گرَگٛذاَٛاٌ بە پرسی حەَذرٔسخی ٔ
َەخۆضی ٔ چاالک کردَی ْەياْەَگی َێٕاٌ حاکەکاٌ ٔ کاراکردَی داو ٔ دەزگای حەَذرٔسخی نە يٛاَەی حٕێژُٚۀۀ
دٚراسەکردَی بُٛادی کۆيەاڵٚەحی ٔ ٔەزٚفەکاٌ ٔ پەٕٚەَذٛٚەکاَی .
 .16نٛسخی سەرچأەكاٌ

-

علً هكاوي( ،)8998الجواًب االجخواعٍت والثقافٍت للخذهاث الصحٍت ،دراست هٍذاًٍت فً علن االجخواع الطبً،

دار الوعرفت الجاهعٍت ،االسكٌذرٌت.
 -2علً هكاوي(،)8998دراساث فً علن االجخواع الطبً ،القاهرة.
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ً -3جالء عاطف خلٍل( ،)2006فً علن االجخواع الطبً -ثقافت الصحت

والورض ،هكخبت االًجلو،

القاهرة.
ً -4ادٌه عور( ،)2002علن االجخواع الطبً ،دار الوعرفت الجاهعٍت ،االسكٌذرٌت.
 -5احساى هحوذ الحسي( ،)2008علن االجخواع الطبً ،دار وائل للٌشر ،بغذاد.
 -6قذري الشٍخ ،سوسي سوور ،و هاري حذاد( ،)2008علن االجخواع الطبً ،هكخبت الوجوع العربً للٌشر،
االردى.
 -7ساهً عبذالكرٌن االزرق(،)2008العالقاث االجخواعٍت بٍي االطباء والورضى ،دار الشجرة ،دهشق.
8-Devid Mshenic, (1978) Medical sociology,2nd edtion, free press, New york.
9- Kenneth Jones (1991), sociology of health and illness, south Africa, Juta & co.
Ltd.
10- James .M. henslin(2010), sociology, Allyn& Bacon, U.S.A.

َأی يايۆسخای ٔاَەبێژ
د .دالراو عثًاٌ صانح
٢جار  ٦کاحژيێر نە ْەفخە

 .17بابەحەکاٌ


()١

کۆمەڵناسی پژیشکی ،چەمک،
گرنگیەکانی

()٢

ئامانجەکانی کۆمەڵناسی
پژیشکی

()٣

مێژوی سەرهەڵذان و
باکگراونذیکۆمەڵناسی پژیشکی

()٤

دامەزرێنەرانی کۆمەڵناسی
پژیشکی

()٥

کێشەکانی کۆمەڵناسی پژیشکی
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()٦

Ministry of Higher Education and Scientific research
فاکتەرە کۆمەاڵتی و
کولتوورییەکانی پەیوەست بە
تەنذروستی و نەخۆشی

()٧

ڕۆلی خێسان لە خسمەتگوزاری
تەنذروستی

()٨

چُٛی کۆيەاڵٚەحی ٔ خسيەحگٕزاری
حەَذرٔسخی

()٩

کولتوور و تەنذروستی و
نەخۆشی

()١١

بیروباوەڕەپژیشکییە میللیەکان

()١١

دامەزراوەی تەنذروستی وەک
ڕێکخستنێکی کۆمەاڵیەتی

()١٢

دامەزراوەبەشەکانخەسڵەتەکانی

()١٤

نەخۆشیە کۆمەاڵیەتییە باوەکان

()١٧

هۆکار و دەرئەنجامەکانیان

()١٨

ڕەهەنذی کۆمەاڵیەتی
تەنذروستی و نەخۆشی

()١٩

پەیوەدی مرۆیی لە نێوان پژیشک
و نەخۆش

.٨١بابەتیپراکتیک:نییە 
 .١١حاقٛکردَۀەکاٌ
 .1دارضخٍ:
پ -ئاياژە بکە بە سٛفاحەکاَی زاَسخی کۆيەڵُاسی پژٚطکی؟
ٔەالو -١ :زاًسخێکی حیۆریی ڕێکخراوە لە کۆهەڵێک گریواًەو حیۆر ،وەک ،حیۆرییەکاًی چیٌی کۆهەاڵیەحی و
ًەخۆشی و حیۆری سروشخی ژیٌگەی کۆهەاڵیەحی و خەسڵەحە کۆهەاڵیەحیەکاى.
 -٢زاًسخێکی کەڵەکەبووە (حراكوً) ،قابیلە بۆ فراواى بووى و گۆڕاى لە ڕەوشێکەوە بۆ ڕەوشێکی دی ( هي
طور الى اخر) ،بۆیە بە حیۆرییەکی ڕێژەیی دادەًرێج ًەک جێگیر بە درێژایی سەردەم.
 -٣بابەحێکی ئەزهووًگەری حاقیگەریە (هوضوع حجرٌبً) ،بە هاًای ئەوەی کە دیراساحی هەیذاًی دەکاث
لەسەر بابەحەکاًی بەهەبەسخی دڵٌیابووى لە ڕاسخییەکاى.
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 -٤زاًسخێکە دیراسەی هرۆڤ دەکاث وەک ( یەکەی حوێژیٌەوە) و ڕاسخییەکاًی لێوەردەگرێج.
 ..2بژاردەی زۆر:
پ :کاو نەو زاَاٚاَەی خٕارۀە گرَگی زۆرٚذا بە حٛۆری خۀش (پەڵە) ٔ کارٚگەرٚەکاَی؟
(پێرکُس  ،ئادٔ ٍٚنًٛرث ،دٚڤٛذ يٛکاَک)
 .20حێبُٛی حر
 .

 .21پێذاچَِّٕٔٔی ْأِڵ
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