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انمهخص
انخهفية انذراسة :هًٍىغهىبٍٍ دو األو أثُبء فخشة انحًم ٌكىٌ نه حبثٍش واظح عهى انعًش انحًهً نهشظع انًىنىدٌٍ .فقش انذو
واحذة يٍ اكثش يشكالث سىء انخغزٌت شٍىعب ً عُذ انُسبء انحىايم فً انبهذاٌ انًخقذيت انًُى وانبهذاٌ انُبيٍت عهى حذ سىاء.
انهذف من انذراسة :نخحذٌذ انعالقت بٍٍ هًٍىغهىبٍٍ دو األو أثُبء فخشة انحًم و انعًش انحًهً نهشظع انًىنىدٌٍ.
انمرضى وانطرائق انعمم :انذساست شًهج  200ايشأة حبيم حى خًعهب يٍ يسخشفى انبخىل انخعهًًٍ نهىالدة واالطفبل
"بعقىبت ،دٌبنى ،انعشاق ،خالل انفخشة يب بٍٍ األول يٍ كبَىٌ انثبًَ 2014 /إنى األول يٍ ٍَسبٌ /عبو  .2014وفقب انى
َىع انىدالة قسًج انعٍُبث إنى فئخٍٍ ،يبئت وسج عششة والدة يهبهٍت ،و أسبع ثًبَىٌ والدة قٍصشٌت.
اننتائح :يدًىع عذد انحبالث  200األو يع انطفم حًج انىالداث فً انًسخشفى .اعخًبدا عهى َسبت هًٍىغهىبٍٍ دو أالو حى
حقسى انًشًىنٍٍ ببنذساست إنى اسبع يدبيٍع ,فقش انذو انشذٌذ  ،)%2.0( 4فقش انذو انًعخذل  )%9.5( 19وفقش انذو انخفٍف
)%30.0( 60هًٍىغهىبٍٍ دو األو انعبدي . )%58.5( 117وكبٌ عذد انشظع كبيهً انًُى  ،)%78.5( 157انشظع
انخذج  )%19.0( 38واإلخهبض  ،)% 2.5( 5حى دساست انعالقت بٍٍ فقش انذو عُذ األو وَخبئح انحًم ,فقذ وخذ اٌ االطفبل
يكخًهً انًُى الو راث هًٍىغهبٍٍ انذو انعبدي بهغ  )% 63.1( 99بًٍُب كبَج يع فقش انذو  ، )%36.9(58هًٍىغهىبٍٍ االو
عبدي نالطفبل قبم األواٌ  )%39.5( 15بًٍُب يع فقش انذو كبٌ  ، )%60.5( 23اإلخهبض يع هًٍىغهىبٍٍ االو عبدي
كبٌ  )% 60( 3بًٍُب يع فقش انذو  ,)%40( 2وهً راث دالنت إحصبئٍت = (.)0.03
االستنتاج :حشحبط يسخىٌبث هًٍىغهىبٍٍ دو األيهبث انًُخفط يع اخطبس انىالدة قبم األواٌ.
انكهمات انمفتاحية :انحًم ،فقش انذو ,انىالدة قبم األواٌ و هًٍىغهىبٍٍ.
انبريذ االنكترونيSabahma2002@yahoo.com :
تاريخ استالو انبحث 1 :اٌهىل 2015
تاريخ قبىل انبحث 16 :اٌهىل 2015
 1فشع طب االطفبل  -كهٍت انطب  -خبيعت دٌبنى  -دٌبنى  -انعشاق.
 3,2يسخشفى انبخىل انخعهًًٍ نهىالدة واالطفبل  -دٌبنى  -انعشاق.
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