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، بغض عند والدتھمجرام  ٢.٥٠٠اطفال الوزن المنخفض عند الوالدة ھم االطفال الذین یقل وزنھم عن  : المقدمة
ً على صحة حدیثي الوالدة بسبب العالقة الوثیقة بین  ً مھما النظر عن عمر الحمل ، یعتبر وزن الوالدة مؤشرا

یكون أكثر عرضة لسوء الصحة أو الوفاة ،  الطفلإن انخفاض الوزن عند الوالدة . الوالدة ووفیات الموالیدوزن 
  .مرجح أن یصابوا بإعاقات كبیرةویتطلب فترة أطول من االستشفاء بعد الوالدة ، ومن ال

قد یصاب بعض األطفال . الوالدة أكثر عرضة للعدید من المشاكل الصحیةعند وزن قد یكون الطفل منخفضال    
من مشاكل طویلة األمد مثل تأخر  وقد یعاني . لعدوىبالمرض في األیام الستة األولى من حیاتھم أو یصابون با

التطور  وقد أظھرت األبحاث أن التدلیك للجسم یمكن أن یحفز.عوبات التعلمالحركة أو النمو االجتماعي أو ص
الوجود الكافي للمایلین یزید من . العصبي عن طریق تعزیز نمو المایلین ، المادة التي تحیط بالخالیا العصبیة

طریق زیادة إفراز الجھاز الھضمي یبدو أیضا أنھ یستفید من التدلیك ، عن . سرعة وكفاءة وظیفة الخالیا العصبیة
ھذا قد یكون مصدرا آخر للنمو المحسن في الطفل ، فضال عن انخفاض في . ھرمونات الجھاز الھضمي

كما یبدو أن تدلیك الرضع یقلل من سرعة وقت النوم باإلضافة إلى . اضطرابات الجھاز الھضمي مثل المغص
 تحسین عادات النوم اللیلیة

  



  الوالدة عند وزنالتھدف الدراسة إلى تقییم تأثیر التدلیك على نمو وتطور األطفال منخفضي : الھدف
  

  فرضیة البحث

  الوالدة بعد تطبیق التدلیك عند وزنالتحسین النمو والتطور لمجموعة الدراسة من األطفال منخفضي 
.  

  تم استخدام تصمیم شبھ تجریبي في ھذه الدراسة تصمیم البحث
  

أبو الریش ،  في مستشفي المبتسرینأجریت الدراسة في العیادة الخارجیة ألمراض األطفال   مكان البحث
  ..قصر العینيبمستشفى ومستشفى المنیل  

، مقسمة إلى ) ٨٦(الوالدة وأمھاتھم ، كان العدد اإلجمالي  عند وزنالعینة ھادفة من األطفال منخفضي : العینة
 .عشوائیا م، یتم اختیارھ) ٤٣(وعة المراقبة ومجم) ٤٣(مجموعتین ، مجموعة الدراسة 

  
  أدواتجمعالبیانات

  الوالدة  عند الوزن استمارة تقییم الطفلمنخفض –والأ
  :یتكون من ثالثة أجزاء على النحو التالي       

 عند وزنال، مثل: أداة قیاس النمو الجسدي ، لتقییم النمو الجسدي للطفل منخفض الوزن عند الوالدة): ١(الجزء 
  أشھر ٤الرأس ، المتابعة لألطفال تمت كل شھر حتى الصدر ومحیط الوالدة ، الطول ، 

  نموأداة تقییم ال): ٢(الجزء 
شخصیة ، وظیفة حركیة دقیقة ، لغة ، وظائف حركیة إجمالیة ، تم / اجتماعیة : ویتكون من أربعة أجزاء        

  .الوالدةعند وزن الاستخدام ھذا المقیاس لتقییم تطور األطفال منخفضي 
  تقییم المشكالت الصحیة اه أد): ٣(الجزء 

التنفسي  الجھاز مشاكل: مثلفضة الوزن عند الوالدة منخلألطفال تم استخدامھ لتقییم المشاكل الصحیة        
  .وتكرارھا للطفلوالجھاز الھضمي والبولي والعصبی

  تتكون من جزأین : عند الوالدةالوزن منخفض  ن اطفال لدیھ الالتي لألمھاتشخصیة مقابلة  استمارة:ثانیا
  أداة التقییم االجتماعي الدیموغرافي) ١(الجزء 

االجتماعیة الدیموغرافیة لمجموعة الدراسة مثل العمر ، واإلقامة ، وحجم األسرة ، والمستوى لتقییم الخصائص 
  .وعمر الحملمھنة ، التعلیمي ، وال

  أداة تقییم معارف األمھات): ٢(الجزء 
 الوالدة وأسبابھ ومضاعفاتھ عند وزنالطفل منخفضال تم استخدامھ لتقییم معرفة األمھات المتعلقة بتعریف       

  وتقنیة تدلیك الطفل وتأثیر التدلیك على األطفال
  :النتائج

ا للمش ً اكل الصحیة مقارنة بأكثر من ثلث وكشفت الدراسة الحالیة أن حوالي ثلثي مجموعة الدراسة كان أقل تكرار
أیضا حوالي ثلثي مجموعة الدراسة مقارنة   .، مع وجود فرق ذو داللة إحصائیة بین المجموعتینتحكممجموعة ال

عة الدراسة مقارنة بحوالي ثلثي معدل نمو جید ، ولكن غالبیة مجمو لدیھم ، كانتحكمبأكثر من عشر مجموعة ال
  .نمو طبیعي ، مع وجود فرق إحصائي بین المجموعتین لدیھا، كان  تحكممجموعة ال

و عند الوالدة ، بینت الدراسة أن ھناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین المستوى المرضي لألمھات وانخفاض النم
الوزن ونمو الومشاكل النمو والصحة في المجموعتین ، كما أن ھناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین انخفاض 

  .عند الوالدة ، والمشاكل الصحیة في المجموعتین
  ستنتاجاال

وتطور أعلى من مجموعة الدراسة ، كان لدیھم معدل نمو لالوالدة عند وزن البعد تطبیق تدلیك لألطفال منخفضي 
مع وجود فرق إحصائي كبیر بین  تحكممشاكل الصحیة من مجموعة الللرار أقل تك وامجموعة التحكم ، وكان

  .المجموعتین
  توصیاتال

  :، تم اقتراح التوصیات التالیة استنادًا إلى نتائج البحث



إجراء برامج تعلیمیة مختلفة مستمرة لألمھات الحوامل عالیة المخاطر في العیادات الخارجیة لزیادة الوعي • 
  .نخفاض الوزن عند الوالدةألطفال لدیھم احول األسباب والوقایة والكشف المبكر عن الوالدة 

الوالدة حول تأثیر  عند نوزالتصمیم كتیب إرشادي بسیط موضح باللغة العربیة ألمھات األطفال منخفضي • 
  .وزن ، تقنیة تدلیك الطفلالالتدلیك على النمو وتطور األطفال منخفضي 

ینصح تكرار ھذه الدراسة على عینة أكبر ، على نطاق واسع وإعدادات مختلفة من الدراسة من أجل تعمیم • 
 النتائج

    

 


