
 بــسم هللا الــرحــمـن الـرحــیـم
 "١"نموذج رقم 

      
  استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

  
  شربات ثابت حسنین. د - :المتقدم اسم

  مساعد أستاذ:  لوظیفة المتقدم لھا الباحثا
  )فردى( - :نوعھ )            ٦(رقم البحث 

  

  - :عنوان البحث باللغة العربیة
  

  في مصرالبكریات التباین في انتشار وأسباب القلق قبل الوالدة بین السیدات الحوامل 

  :المشاركون في البحث

  بنى سویفجامعة  مدرس تمریض صحة األم وحدیثي الوالدة حسن حنان الزبالوي /د

  بنھا جامعة مدرس تمریض صحة األم وحدیثي الوالدة سماح عبد الحلیم سعید/ د

 الفیومجامعة  كلیة التمریض     مدرس تمریض صحة مجتمع    شربات ثابت حسنین         . د

  :بیانات نشر البحث

  ٢٠١٧:التاریخ) √:           (منشور                    ٢٠٠/    : /  التاریخ:     (  ) مقبول للنشر

    :   مكان النشر
American Research Journal of Nursing 
ISSN: 2379-2922. Vol (3), Issue (1), 2017 

 )      √(  ال                        (   )      علمیة               نعم ھل البحث معتمد على رسالة 
 -----------------------------------------------------------------------------------------  

   :لغة العربیة ملخص البحث بال-

 -:مقـــدمھ 
وقد  .تصبح المرأة الحامل أكثر قلقا عندما یحدث تھدید غیر متوقع .القلق ھو حالة شائعة جدا خالل فترة الحمل

یحدث عندما تتوقع المرأة الحامل شیئا واحدا ویواجھ فجأة شیئا مختلفا تماما؛ أحیانا قد  لوحظ أن القلق غالبا ما

تواجھ تقلب المزاج، قد تصبح الطاقة والمشي أكثر صعوبة في نھایة الحمل، وأحیانا النساء یجب أن تكون قلقة 

ھلك كل شيء وتتدخل بانتظام ولكن إذا كان القلق أصبحت تست .بسبب األمراض البسیطة التي تحدث أثناء الحمل

  .مع العمل یوما بعد یوم، وحان الوقت للعثور على أفضل طریقة للتعامل معھا

  :اھداف البحث

 تقییم معدل انتشار القلق قبل الوالدة األمھات بین النساء الحوامل البكریات.  

 استكشاف أسباب القلق األمھات قبل الوالدة بین النساء الحوامل البكریات  



  :البحثأسئلة 

 ما ھو معدل انتشار أعراض القلق قبل الوالدة بین النساء البكریات؟  

 ما ھي أسباب أعراض القلق قبل الوالدة بین النساء البكریات؟ 

 تصمیم البحث

  .استخدم التصمیم الوصفي للدراسة الحالیة

  - :مكان إجراء البحث

أجریت الدراسة في مستشفیات جامعة مصر في بني سویف والفیوم وبنھا من فبرایر إلى أبریل في عام 

  دقیقة الستكمال االستبیان ٤٥-٣٠استغرقت كل سیدة ما یقرب من . ٢٠١٧

  - :عینة البحث

ة السابقة امرأة حامل بكریة في عیادة العیادات الخارجی ١٥٠دعي إلى المشاركة في الدراسة عینة متتالیة من 

وشملت النساء المؤھالت جمیع  .أو جناح للمرضى الداخلیین في ثالثة مستشفیات إقلیمیة في مصر/ للوالدة و 

عن  او حامل واستبعدت المرأة التي تنظر في إنھاء الحامل .سنة ١٨النساء الحوامل من أصل مصري فوق سن 

  .المجھريأو  الصناعيطریق التلقیح 

  طـــرق وأدوات البحث

  :وقد غطت ثالثة أجزاء رئیسیة على النحو التالي

 .وشمل الجزء األول البیانات الدیموغرافیة والشخصیة مثل والتعلیم وكفایة الدخل

تم اختیار عوامل الخطر المحتملة للقلق قبل الوالدة، وھي  .الجزء الثاني عوامل الخطر من القلق أثناء الحمل

  تتألف من خمسة أقسام فرعیة؛

الحمل غیر المرغوب فیھ، والتغیرات الجسدیة أثناء الحمل، : الرضا عن حیاة المرأة بما في ذلكعدم  (1)

، ورضا الحیاة، والرضا الزوجي، وجنس )العالقة الزوجیة، والعالقة األسریة(والتنافر في العالقة األسریة 

  الحمل المتعدد(الحمل، وعدد األطفال 

ذلك فقر الدم قبل الحمل، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم  ضطراب الطبیة المرتبطة بما فياال): ٢(

  .األساسي، وأمراض القلب

المضاعفات أثناء الحمل بما في ذلك المرض الصباحي والحرمان من النوم وفقر الدم أثناء الحمل ): ٣(

  جازة المرضیة الطویلة أثناء الحموارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل والسكري الحملي واإل



، شق العجان، )الطلق الصناعى(وضع الوالدة المتوقع ومضاعفات الوالدة بما في ذلك ممكن تحفیز الوالدة ): ٤(

  والعملیات القیصریة المتوقعة

مضاعفات الوالدة الجنینیة المتوقعة بما في ذلك العیوب الخلقیة المعروفة، وانخفاض الوزن عند الوالدة، ): ٥(

الدة المحتملة لحدیثي الوالدة، اضطراب نمو حدیثي الوالدة، بدء الرضاعة الطبیعیة تقیید نمو الجنین، صدمة الو

  الناجحة

  نتـــــائج البــحث

 -:سفرت الدراسة عن النتائج التالیة أ

أوال، األسباب الرئیسیة بین النساء في بني سویف ھي  .یبین توزیع الدراسة وفقا ألسباب القلق السابق للوالدة

  )٪٨٠.٠(، وضع الوالدة المتوقع ومضاعفات الوالدة كما ھو متوقع العملیات القیصریة )٪٨٨.٠(جنس الجنین 

التي أشارت إلیھا النساء في الفیوم ھي الشك في القدرة على أن تكون أم جیدة ) ٪٨٠.٠(ثانیا، األسباب الرئیسیة 

  والرضا الزوجي

الحوامل في بنھا ھي الشك في القدرة على أن تكون أم  ثالثا، األسباب الرئیسیة للقلق التي أشارت إلیھا النساء

 .ذكرن إجازة مرضیة طویلة أثناء الحمل%٩٤، %٩٠جیدة، ونقص الدعم االجتماعي والحرمان من النوم 

أنھم قلقون بسبب شكوكھم في احتمال اضطراب نمو حدیثي الوالدة ) ٪١٠٠.٠(باإلضافة إلى ذلك، ذكر كل منھم 

  .٪ توقعات العملیات القیصریة٩٨.٠و  .وفتحة الفرج المتوقعة

 االستنتاج

وقد تم إیالء اھتمام قلیل نسبیا لمشاكل الصحة العقلیة  .وتركز الكثیر من االھتمام البحثي على االكتئاب بعد الوالدة

تشارا بین وأظھرت دراستنا أن القلق ما قبل الوالدة ھو أكثر ان .السابقة للوالدة على وجھ التحدید القلق قبل الوالدة

النساء الحوامل یعیش في العائلة الممتددة في صعید مصر مقابل العائلة النوویة في مصر السفلى، مع المستوى 

باإلضافة إلى ذلك، لدى النساء  .المتوسط من التعلیم، وربات البیوت، والوضع االجتماعي واالقتصادي المنخفض

  والثالثالحوامل مستویات عالیة من القلق في الثلث األول 

 التوصیات

  :واستنادا إلى نتائج الدراسة، یمكن استخالص التوصیات التالیة

الحوامل البكریات من النساء أكثر عرضة لمواجھة مستوى متزاید من القلق أثناء الحمل لذا یجب  تركیز البحوث 

لذلك، من المھم جدا للحفاظ على  الصحة النفسیة وتقلیل القلق  .علیھ ألنھ قد یؤثر على النتائج التنمویة في الطفل

قبل الوالدة من خالل تعزیز وضع برنامج لرفاھیة النساء الحوامل وتعزیز المعلومات والتثقیف الصحى ما قبل 

 .الوالدة  بالموضوعات ذات الصلة

 


