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الملخص
ة
خلفيةةة الدسا ةةة :العالقةةب نةةإلج اد وةةمر القةة .تعتة ال بليةةةإل التمنةإلةةب لخ وةةمر تةةج ذةةلس ب ةة.ل ال ة الة
الق .في ذلس تم ق ال ة القة .فةي ذةلس ة.ل ا ية ا تة عل بي مجةو تةو تتق جةب اوةعب تةج الع اتةو
للة إلب لظو ر الق .ل .ب ط ارب مع ضغط ال م ،عت.ا التة نقم في ذلك اييشمء العضةب التة إلب تةو اد وةمر الشل ةي
(تثالللل انوإلمر العالقةب لنةج لةإلع تةو اد وةمر القيعةةم نملعقةو ( تةثالللل فتة ال العقةو فةي ال .ةمت تي وةط العق.لاد وةمر
الشل ي .ب ط وة م تو ال.ن ل
اهداف الدسا ة :ليتإلإلم االرب مط ال ة ي اد تمني لضغ طمت عي ا ال إلما تو ا ت.ا القزتنب جةة النةما ال ةملغإلج فةي
ا لي نإلإل ا ت.ا القزتنب ل
تتإلما
المرضى والطرائق  :دراسة مقطعية تم خاللها أخذ العينات من المصابين بااممرا المممناة لا  )100ماري يام مديناة
بغااداد لقطااافين ياام الااارا ة الرصاااية) لتدتاار الممتااد ماان 15اااانةن امة  1015الا  30أذار  1016ةقااد أخااذ بن اار
االفتبار آراء الخبراء بشأن اتداق مرحتة الدراسة االستقصائية المصداقية)،الذي جاء ييه أن الخبراء يؤيدةن إفاد تةميع
يقاارات التاادبير المقترحااة لحااغط امحااداملدلي معاما اللبااات ةجاااءت النتااائ تحاات مقيااا ألدااا -ارةنةرباااا) ماان أجا
االتساق الداختم بدرجة فالية جدا من اللبةتية ,ةهة ما يعا صدق البحةم الحالية المتداةلة فت فينة الدراسةلباستخدام
التحتي اإلحصائم لتعالقة الةسط الحسابم،االنحراف المعياري،ةالاداية النسبية ،اختبار مربع اأي)ل
النتائج :عظو.ت ال راوب عل نق ذج االن ة اريإل.الليي ذات تعنة نم ي ةمري فةي نة يإلج نة ةيإلج لة .ضةإلب ادي ةم إلب نةإلج
العمتةإلج ,القشمكو اليمر لإلب لألت.ا القزتنب القيعةتب نضةغ طمت عية ا ال إلةما ل قإلقةب االن ة ار بشةإل .هلة عنةد تةو ةمرا
انل ةم وةة ي
ي ا اي ا تج (بمر خ جمم لقشمكو ا ت.ا القزتنب في قإلو تتإلما رر مت العن ي ،ن غي عل
في ي ا الضغ طمت تج جمتال ي ا ال إلما ،ت ر تو (15824-ل 0ل ال ه ا النتس وتو بأثإل.ا ك إل.ا ا جةج نقة ذج
ل يمر يقيP<0.01ل
ا ت.ا القزتنب قنج عل ضو النما فةي ضةو ةقه لوةم نعة م اال رراء ع االهيقةمم لةي منةإلو
اال تنتاجات :هل ي
تج ال إلما القؤلقب تتمرنب تو النما ال ج لإلع ل وم عت.ا تزتنب ,اليي بم هنتم هم تج الت رراوب اد وةمر تةج عية ا
ال إلما تو مرا تشمكو ا ت.ا هنمك ة ت جالقةب جن ةإلب ،اليي بةم ب تإلتوةم تةج ةالت اوةيل ام نقة ذج ن ةإلط االن ة ار
ل يمر يقيل
الكلمات المفتاحية :ال مت ال ق ي.افإلب ,ضغ طمت عي ا ال إلما ,تشمكو االت.ا القزتنب ل
البريد االلكترونيmecheser5@yahoo.com :
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