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لحمل < شك أن وعي ا�مھات با�مومة ا;منة، وكذلك الممارسات الصحية التي يجب عليھن اتباعھا قبل ا :الملخص
ًوأثناءه وعند الو<دة وبعدھا، يسھم فى جعل الحمل والو<دة أكثر أمانا لتفادي أية مضاعفات قد تشكل خطورة علي صحة 

متغيرات ا<جتماعية  معرفة العQقة بين بعض الىًا�م والطفل، وانطQقا من ذلك تھدف الدراسة الحالية بصفة رئيسية إل
نة لدى ا�مھات فى ريف وحضر محافظة الشرقية حيث تم استيفاء البيانات من خQل والوعى با�مومة ا;موا<قتصادية 

مقياس وعي ا�مھات با�مومة ا;منة بمحوريھا تمارة البيانات ا�ولية لYسرة وتطبيق أدوات الدراسة والمتمثلة في اس
) ، مرحلة الحمل، مرحلة الو<دة ومابعدھامرحلة ما قبل الزواج، مرحلة ا<ستعداد للحمل(وأبعادھا ) المعارف والممارسات(

 أم من ريف وحضر محافظة الشرقية ينتمون إلي مستويات اجتماعية وإقتصادية 180علي عينة صدفية غرضية بلغ قوامھا 
، SPSSباستخدام برنامج الحزمة ا�حصائية للعلوم ا<جتماعية لدراسة المنھج الوصفى التحليلى ومختلفة، وقد اتبع فى ھذه ا
ھات با�مومة ا;منة  بين معارف ا�م0.001ًوجود عQقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا عند : أسفرت النتائج عن ما يلى

 بين كل من معارف ا�مھات با<مومة 0.001ًوجود عQقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند ومة ا;منة، موممارسات ا�
 بين إجمالى معارف ا�مھات 0.001ً، وموجبة دالة إحصائيا عند حجم ا�سرة وا;منة وإجمالى ممارسات ا�مومة ا;منة

ًوجود فروق دالة إحصائيا عند  تعليم ا�م ومستوى الدخل، با<مومة ا;منة وممارسات ا�مومة ا;منة وكل من مستوى
يات ، كذلك وجود فروق   بين ا�مھات الريفيات والحضريات فى الوعى با<مومة ا;منة لصالح ا�مھات الحضر0.001

العامQت،  بين ا�مھات العامQت وغير العامQت فى الوعى با<مومة ا;منة لصالح ا�مھات 0.001ًدالة إحصائيا عند 
م لصالح ًأمھات عينة الدراسة فى الوعى با<مومة ا;منة تبعا لمستوى تعليم ا� بين 0.001ًاين دال احصائيا عند وجود تب

ً بين ا�مھات عينة الدراسة فى الوعى با<مومة ا;منة تبعا لمدة 0.05ًوجود تباين دال احصائيا عند لمرتفع، مستوى التعليم ا
 بين ا�مھات عينة الدراسة فى الوعى 0.01ً ووجود تباين دال احصائيا عند  سنوات،5الح مدة الزواج ا�قل من الزواج لص

وكان أھم التوصيات ضرورة اھتمام ، )فراد أ4ا�قل من (رة صغير الحجم ًبا<مومة ا;منة تبعا لحجم ا�سرة لصالح ا�س
وسائل ا�عQم المرئية والمسموعة بتدعيم بعض برامجھا بحلقات متنوعة لتوعية ا�مھات با�مومة ا;منة مما ينعكس 

 على مستوى ر إيجابيةيمى لYم لما له من أثابا�يجاب علي صحة ا�م وصحة طفلھا، ضرورة ا<ھتمام بالمستوى التعل
 خاصة وان اغلب مسببات الوفيات خQل فترة الحمل والو<دة ناتجة عن عدم الوعى وا<رتباط  با�مومة ا;منةالوعى

 .بالمعتقدات القديمة

  .، المتغيرات ا<جتماعية وا<قتصادية ا�مومة ا;منة، الوعي:3سترشاديةالكلمات ا

 مشكلة الدراسة ومقدمةال

�مومة من أسمي آيات ا�نسانية، فقد كرم هللا تعتبر ا
ًوا�سQم المرأة خاصة ا�م تعظيما لھا، وجعل لYم مكانة 
رفيعة < يضاھيھا شئ فالجنة تحت أقدامھا، وخصھا بمزيد 
من العناية والرعاية عندما أشاد بحقوقھا، وحث علي برھا 

ا، لما تبذله فى وتكريمھا والعطف عليھا من قبل أبنائھ
 وتمريضھم وتربيتھم لتصقل جوانب بيلھم ورعايتھمس

. شخصيتھم الجسدية والصحية والفكرية والخلقية والنفسية
و�تمام ھذا الدور الجليل خلق هللا جسم المرآة ليتQءم مع 
ًوظيفة ا�مومة كما أنھا ھيئت نفسيا لتكون أم، فحباھا هللا 

أة بھيكل جسدي يختلف عن ھيكل الرجل ليصبح ھيكل المر
ًمQئما �داء وظيفتھا العظيمة التي أناطھا هللا بھا وھي 
الحمل والو<دة وتربية ا�طفال وتھيئة بيت الزوجية 

 ). 2014 ،لطفى(
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ويعد وضع المرأة في أي مجتمع ھو أحد المعايير 
ا�ساسية لقياس درجه تقدمه، و< يتصور أن يتقدم مجتمع 

ءه النصف من ًفي العصر الحالي بخطي منتظمة مخلفا ورا
أفراده في حالة تخلف، وذلك باعتبار أن المرأة ھي نصف 
. المجتمع والمسئولة عن الرعاية وا<ھتمام بالنصف ا;خر

حيث أن أغلبية النساء في العديد من الدول النامية ليس 
لديھن القدرة على الوصول لخدمات الرعاية الصحية التي 

 الحمل مضاعفاتيحتاجون إليھا، مما ترتب عليه ارتفاع 
ّ، فقد أظھرت ا<حصائيات إنه < يمر يوم واحد إ< والو<دة ّ

ّجراء  امرأة في جميع أنحاء العالم 830ويشھد وفاة نحو 
 أنه إلىيرات وقد أشارت التقد. مضاعفات الحمل والو<دة

 من النساء نحبھن أثناء 303000، قضت 2015في عام 
ّوالجدير بالذكر أن جميع تلك الوفيات . الحمل والو<دة

ًتقريبا وقعت في البلدان النامية، وأن ھناك تباين كبير بين 
لدخل المرتفع من ذوي االبلدان و داخل البلدان وبين النساء 

بين النساء الQتي يعشن في المناطق الريفية والمنخفض و
 ).(UNICEF, WHO, 2015 والحضرية

تمثل نسبة الوفيات % 1كما يتضح أن نسبة أقل من 
، مما يوضح أنه يمكن تجنب مثل تلك بالدول المتقدمة

النسبة من الوفيات في حالة إذ ما تم توفير الخدمات 
والموارد الQزمة، فبالرغم من أن الجودة العالية وسھولة 
الوصول لخدمات الرعاية الصحية جعلت من موت ا�م 

ًحدثا نادرا بالدول المتقدمة؛ إ< أن تلك المضاعفا ت قد ً
ًتصبح مميتة ومھلكة  ،موسوعة ويكيبيديا (بالدول النامية ً

2016(. 

 2017كما تشير إحصاءات منظمة حماية ا�مھات فى 
 سيدة تموت �سباب لفأ 303 يقرب من أن ھناك ما

 مليون 2متصلة بالحمل والو<دة بإ<ضافة الى مايقرب من 
طفل يموتون نتيجة فقر الرعاية المقدمة لYمھات وضعف 

). (Savethemothers.org, 2017ثقافة أولئك ا�مھات 
ة سنويا أمرا كل عام تموت أكثر من نصف مليون وأن

من ھذه % 99 ،�مومةعلي مستوي العالم �سباب تتعلق با
 خليل وفھيمي،(الوفيات تحدث في بلدان العالم النامي 

2004.( 

إن رعاية ا�مومة عملية مستمرة يجب أن تبدأ منذ 
طفولة ا�م، وذلك لتقوية صحتھا وإعدادھا لتصبح أما 
ناجحة في المستقبل وذلك بحمايتھا من المشاكل الصحية 

ا�مومة التي تصيب جميع أفراد المجتمع وتعليمھا مبادئ 
 Qلتستطيع في مرحلة ا�نجاب أن تمر بالحمل والو<دة ب

فQ توجد أية ). 1998منظمة الصحة العالمية، (مشاكل 
دولة ترسل جنودھا لحماية بQدھم دون أن تعني بكفالة 

 .عودتھم سالمين

 يعد الفحص الطبي قبل الزواج أحد سبل الرعاية 
ناس، إما لجھلھم الصحية والوقائية الذي أھمله كثير من ال

به أو تجاھلھم له، ولھذا ا�جراء أھمية بالغة في تجنب 
كثير من ا�مراض ذات الطابع الوراثي والعائلي، والتي 

يكثر انتشارھا في مجتمعاتنا العربية، وقد يعزي ذلك 
<رتفاع نسبة الزواج بين ا�قارب وزيادة احتمال التقاء 

فمن ). 2007ن، رقبا(الجينات المسببة للمرض الوراثي 
ھذا المنطلق أصبح للفحص الطبي قبل الزواج أھمية بالغة 
ًعلي النواحي الصحية الوقائية و ا�جتماعية والنفسية أيضا 
فبالرغم من اختQف الثقافات المجتمعية فيما يتعلق بتقاليد 
ًالزواج والموضوعات المرتبطة با�مومة وا�بوة، وأيضا 

معات إ< أنه يوجد إتفاق عام أساليب الحياة في تلك المجت
بين المجتمعات علي اختQفھا حول التشبث با�مل في 

 ).2007 أبو دنيا،(إنجاب أطفال أصحاء 

ومن ا�مور المھمة التي يجب علي المرأة مراعتھا 
عند بداية زواجھا ھي عدم ا<ستعجال في الحمل وا<نجاب 

ًفمن حق الزوجين أن يعطيا لنفسيھما زمنا كافيا  للراحة ً
النفسية والجسدية بعد عناء الزواج ومستلزماته، ويجب أن 
تطمئن المرأة و< تقلق عندما لم يحدث حمل بعد الزواج 
مباشرة أو خQل شھور قليلة فQ داعي للقلق قبل مرور 
سنة علي الزواج، ولكن إذا تأخر الحمل عن سنتين ولم 

ي يكن الزوجان يستعمQن أي وسائل لمنع الحمل يجب ف
ًھذه الحالة الذھاب للطبيب سويا حيث من المھم إجراء 
تحليل للزوج قبل البدء في فحص ا�م أو إجراء أي تحاليل 

 ).1999 عبد السQم وحلمي،(لھا 

إلى أن نسبة النساء ) 2007(قد خلصت دراسة عميرة 
% 23 يعرفن التوقيت الصحيح للحمل لم تتجاوز يالQت

ات الحمل من النساء كما أن نسبة من يعرفن بمضاعف
ولم تتجاوز نسبة من يعرفن بمضاعفات الو<دة % 31.4

كما أوضح أن من أھم العوامل المؤثرة على % 23
ا�مومة ا;منة الحالة التعليمية للسيدة والحالة التعليمية 
للزوج وكانت أولى توصيات الدراسة ضرورة زيادة 

ة التوعية بأمور الحمل ومخاطر ا�مومة حتى بالنسب
 .للسيدات المتعلمات

< أنه < يخلو من إلحمل حالة طبيعية تمر بھا ا�م، إن ا
رشادات بعض المخاطر التي يمكن تجنبھا إذا تبعت ا�

 الطبية تبدأ الرعاية. الصحية المناسبة خQل فترة الحمل
عراض الحمل ولذلك يجب أللحامل عندما تشعر بأول 

و مركز رعاية عليھا أن نتوجه إلي أقرب وحدة صحية أ
 طبيبھا الخاص لتأكيد حملھا ىأمومة وطفولة أو إل

وفحصھا وتزويدھا با�رشادات الQزمة، ولذلك تتلقى ا�م 
أثناء الحمل رعاية طبية دورية تكون مرة كل شھر حتي 
الشھر السابع من الحمل، ثم مرة كل أسبوعين خQل 
 الشھرين الثامن والتاسع ثم مرة كل أسبوع خQل الشھر

 ).2014 ،لطفى(العاشر 

كما يجب علي الحامل أن تستعد لعملية الو<دة وذلك 
من خQل معرفة الموعد المتوقع للو<دة وذلك من خQل 
الطبيب المتابع لحملھا، كما يمكن للحامل أن تحسب 
الموعد المتوقع لو<دتھا بنفسھا وذلك من خQل تحديد أول 

 أيام 7 شھور و9يوم في أخر دورة شھرية ثم يضاف إليه 
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والناتج ھو التاريخ المتوقع للو<دة مع زيادة أو نقص 
 ھذا وتھدف . (Hanretty et al., 2004)أسبوعين 

الرعاية أثناء الو<دة إلي تجنب حدوث أية مضاعفات 
سواء لYم أو للجنين حيث يجب أن تتلقى ا�م أثناء الو<دة 

<دة الرعاية الصحية والنفسية المQئمة وتعرف الو
الطبيعية بأنھا خروج تلقائي للجنين من خQل ممرات 
ًطبيعية كامل ا�شھر الرحمية وبحيث يكون متمتعا بالحياة 
وينزل بقمة رأسه وفي وقت مناسب ودون أية مضاعفات 

 ).2014 ،لطفى(سواء لYم أو الجنين 

ويشكل الحمل أھم ا�نجازات في حياة المرأة وبالرغم 
ًوجية طبيعية إ< أنه قد يشكل أحيانا من كونه عملية فسيول

ًواحدا من اھم المخاطر التي قد تواجه المرأة في حياتھا 
لذلك كان <بد من ا<ھتمام برعاية الحامل وجنينھا 

(Lowdermilk et al., 2004)  . 

ًواستنادا لما سبق وبالرغم من خطورة ما اشارت إليه 
مصر من ا�حصاءات السابقة إ< أن ما تعانيه أمھات 

مضاعفات جسيمة قد تودي بحياتھن أثناء الحمل والو<دة 
ما زالت مستمرة ا�مر الذي قد يرجع  إما إلي قصور في 
خدمات الرعاية الصحية المقدمة إليھن، أو نتيجة <نخفاض 
وعيھن بما يجب عليھن القيام به خQل مراحل حياتھن 

 للحمل و المختلفة بدء من مرحلة ما قبل الزواج وا<ستعداد
ًإنتھاءا بمرحلة الحمل والو<دة ، إن للمستوى ا<جتماعى 
ًوا<قتصادى تأثيرا مباشرا علي وعي اا�مھات با�مومة  ً
ا�منة  بھدف الحفاظ علي حياتھن والحد من المخاطر التى 

 .   يتعرضن لھا

لذا تحاول الدراسة الحالية التأكيد على ذلك من خQل 
 : لتاليةا�جابة عن التساؤ<ت ا

 ة ا;منةبا�موم) عينة الدراسة(ما مستوى وعى ا�مھات .1
مرحلة (، بأبعادھم ) الممارسات-المعارف (بمحوريھا 

 أثناء الحمل – مرحلة ا<ستعداد للحمل –قبل الزواج  ما
 ؟) أثناء الو<دة وبعدھا–

ما العQقة بين المتغيرات ا<جتماعية وا<قتصادية .2
 ة ا;منةبا�موم) ينة الدراسةع(لYسرة ووعى ا�مھات 

 بمحوريھا؟

بمعارف )  الدراسةعينة(ما العQقة بين وعى ا<مھات .3
منة  ووعيھن بممارسات ا�مومة ا;ة ا;منةا�موم

 مرحلة ا<ستعداد للحمل -مرحلة ماقبل الزواج(بأبعادھم 
 ؟) أثناء الو<دة وبعدھا– أثناء الحمل –

 ةا;منة عى با�مومھل توجد فروق بين ا�مھات فى الو.4
ًوأبعادھم تبعا لمكان )  الممارسات-المعارف(بمحوريھا 

 سكن ا�سرة وعمل ا�م؟

فى الوعى ) عينة الدراسة(ھل يوجد تباين بين ا�مھات .5
)  الممارسات–المعارف ( بمحوريھا ة ا;منةبا�موم

غيرات ا<جتماعية وا<قتصادية ًوأبعادھا تبعا لبعض المت
 المستوى التعليمى - حجم ا�سرة - زواجمدة ال(لYسرة 

 ؟) الدخل الشھرى–لYم 

 لمتغيرات ا<جتماعية وا<قتصاديةما نسبة مشاركة بعض ا.6
 المستوى التعليمى – حجم ا�سرة–مدة الزواج (لYسرة 

 ة ا;منةفى الوعى با�موم)  الدخل الشھرى-لYم
 ؟) الممارسات-المعارف (بمحوريھا 

 الھدف من الدراسة

ھدف الدراسة بصفة أساسية إلى دراسة العQقة بين وعى ت
ا�قتصادية  ا�مھات با�مومة ا;منة وبعض المتغيرات

وا�جتماعية لYسرة فى محافظة الشرقية وذلك من خQل 
 :ا�ھداف الفرعية التالية

تحديد مستوى وعي ا�مھات با�مومة ا;منة والوزن  .1
 .النسبي لكل محور

، با�مومه ا;منه بمحوريھا�مھات توضيح مستوى وعى ا .2
 .بأبعادھم

 بين المتغيرات ا<جتماعيةتحديد طبيعة العQقة ا<رتباطية  .3
 المستوى – حجم ا�سرة –مدة الزواج (وا<قتصادية 
لYسرة ووعى ا�مھات )  الدخل الشھرى–التعليمى لYم 

  .با�مومه ا;منه بمحوريھا وأبعادھم

ى ا<مھات بين وعاطية التحقق من العQقة ا�رتب .4
 ووعيھن بممارسات ا�مومة بمعارف ا�مومه ا;منه

 مرحلة ا<ستعداد –مرحلة ماقبل الزواج(نة بأبعادھم ا�م
 ). أثناء الو<دة وبعدھا– أثناء الحمل –للحمل 

ه الفروق بين ا�مھات فى الوعى با�مومه ا;منكشف  .5
 لمكان ًوأبعادھم تبعا)  الممارسات–المعارف(بمحوريھا 

 .سكن ا�سرة وعمل ا�م

�مومه ا;منه  التباين بين ا�مھات فى الوعى بادراسة .6
ًوأبعادھا تبعا لبعض )  الممارسات–المعارف(بمحوريھا 

مدة الزواج ( لYسرة لمتغيرات ا<جتماعية وا<قتصاديةا
 ). الدخل الشھرى- المستوى التعليمى لYم- حجم ا�سرة-

متغيرات ا<جتماعية  النسبة مشاركة بعضتحديد  .7
 - حجم ا�سرة-مدة الزواج(لYسرة وا<قتصادية 

فى الوعى )  الدخل الشھرى-المستوى التعليمى لYم 
 ). الممارسات-المعارف (با�مومة ا;منة بمحوريھا 

 :أھمية الدراسة

أ<   فئة من أكثر فئات المجتمع أھميةدراسةيتناول ال .1
المجتمع والمسئولة  التي تعد بمثابة نصف -وھي ا�م

عن التنشئة ا�سرية واالصحية للنصف ا<خر، ومن ثم 
فإن زيادة تنمية وتثقيف ا�مھات با�مومة ا�منة لمن 

 . أھم العوامل المؤثرة علي المجتمع بأسره
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إثراء مكتبة التخصص بأبحاث عن وعي وممارسات  .2
لمتغيرات ا<جتماعية ا�مھات لYمومة ا;منة ودور ا

 عدد وجود من فبالرغم ،دية في التأثير عليھاوا<قتصا
الوعى با�مومه ا;منه  التي تناولت الدراسات من

 إ< أن الدراسات التي والثقافة والصحة ا�نجابية؛
 تلق وعي وممارسات ا�مھات لYمومة ا;منة لمتناولت 

 ھذا كان فقد - دراسةالتخصص وال من نصيبھا بعد
 علم حدود في اسات، وذلكالدر أغلب في ًغائبا الجانب

  .الباحثات

العملية  الناحية من المتواضع دراسةال ھذا نتائج تسھم قد .3
والنتائج  والبيانات المعلومات من ٍوافر ٍقسط تقديم في

من  بعدھا سيأتي لما ا�ھمية من ٍقدر على تبدو قد والتي
البرامج  أوتطوير تصميم مجال في مكملة ٍأبحاث

إلي تنمية وعي ا�مھات في ا�رشادية التي تھدف 
المجا<ت المختلفة، وما قد يعكسه ذلك علي صحة ا�م 

 . والطفل

 الدراسةفروض 

بين ًتوجد عQقة إرتباطية إيجابية دالة إحصائيا  .1
 لYسرة ووعى لمتغيرات ا<جتماعية وا<قتصاديةا

 .ا�مھات با�مومه ا;منه بمحوريھا وأبعادھم

ًة دالة إحصائيا بين معارف  إيجابيإرتباطيةتوجد عQقة  .2
 .ا�مھات با�مومة ا;منة وممارساتھن لھا

�مومه ا;منه توجد فروق بين ا�مھات فى الوعى با .3
ًوأبعادھم تبعا لمكان )  الممارسات–المعارف(بمحوريھا 

 .سكن ا�سرة وعمل ا�م

�مومة ا;منة تباين بين ا�مھات فى الوعى بايوجد  .4
ًوأبعادھم تبعا لبعض ) مارسات الم–المعارف(بمحوريھا 

مدة الزواج (لYسرة متغيرات ا<جتماعية وا<قتصادية ال
 ). الدخل الشھرى– المستوى التعليمى لYم - حجم ا�سرة -

لمتغيرات ا<جتماعية نسبة مشاركة بعض اتختلف  .5
 -حجم ا�سرة - ة الزواجمد( لYسرة وا<قتصادية

فى الوعى ) رى الدخل الشھ–المستوى التعليمى لYم 
)  الممارسات-المعارف (با�مومه ا;منه بمحوريھا 

 معامل ا�نحدار ومعامل ا�رتباط ًطبقا �وزانوأبعادھم 
 .مع المتغير التابع

 دراسةأسلوب ال 

 ئيةمصطلحات الدراسة والمفاھيم ا|جرا

 الوعى

بأنه ما يكون لدي الفرد ) 2015( العيد والعودة يعرفه
ظر ومفاھيم عن الحياة والطبيعة من من أفكار ووجھات ن

حوله في مختلف نواحيھا وجوانبھا ومستوياتھا المتنوعة 
وا<قتناع ببعض ا;راء والمعتقدات الشائعة فيما بين الفراد 

 .في بيئة معينة

 مجموعة المعارف نهأ بًتعرفه الباحثات إجرائيا
والممارسات الشائعة لدي ا�مھات فيما يتعلق با�مومة 

 قبل الحمل أوخQله وأثناء الو<دة أوًة سواء كان ذلك ا<من
 . ، وذلك في بيئة اجتماعية معينة بعدھا 

 ا"مومة ا*منة

بأنھا الحد من تعرض النساء ) 2007( يعرفھا عميرة 
لمخاطر الحمل والو<دة وا�رتقاء بالحالة الصحية 

فعرفت ا�مومة ا;منة بأنھا ) 2010(لYمھات أما سليمان 
مارسات الصحية الصحيحة التي يجب علي المرأة الم

 وبعدھا ورعاية ةاتباعھا قبل الحمل وأثناءه وعند الو<د
ًالطفل الوليد لجعل الحمل والو<دة أكثر أمانا ولتفادي أي 

 .مضاعفات قد تشكل خطورة علي صحة ا�م أو الطفل

 الممارسات الصحية ًتعرفھا الباحثات إجرائيا بأنھا
مل وخQله  يجب علي المرأة إتباعھا قبل الحالصحيحة التي

 لتخطى المخاطر المحتملة بھدف وأثناء الو<دة وبعدھا
 . الوصول با�م والطفل إلى حياة آمنة

ھى : يقصد بھادية المتغيرات ا<جتماعية وا<قتصا
 –مكان السكن (المتغيرات الخاصة با�م والمتمثلة فى 

 المستوى التعليمى –ة حجم ا�سر– مدة الزواج -عمل ا�م 
والتى قد يكون لھا دور فى التأثير )  الدخل الشھرى–لYم 

 .على معارف وممارسات ا�مھات با�مومة ا;منة

 منھج الدراسة

الذى و الوصفي التحليلي ، المنھجاتبع في ھذا الدراسة 
يعتمد على دراسة الظاھرة كما توجد فى الواقع ويھتم 

ًبوصفھا وصفا دقيقا ويعبر ً عنھا تعبيرا كميا أو كيفيا ً ً ً
باستخدام الطرق ا<حصائية وتحليلھا وتفسيرھا للوصول 
إلى تصميمات بشأنھا استخQص النتائج والمقارنة بينھا 

 ).2007عبيدات وآخرون، (وبين الطرق المختلفة 

 الدراسةحدود 

 بشريةالحدود ال

 العينة ا3ستط.عية

 الشرقيةأم من ريف وحضر محافظة  )30(وقوامھا 
وتم إختيارھن بطريقة صدفية غرضية وذلك لتقنين أدوات 

 .الدراسة

 عينة الدراسة ا"ساسية

أم من ريف وحضر محافظة  )180(وتكونت من 
الشرقية ينتمون لمستويات إجتماعية وإقتصادية مختلفة تم 
اختيارھن بطريقة صدفية كما تم تطبيق ادوات الدراسة 

 .صيةعليھن من خQل المقابلة الشخ

 الحدود المكانية

عينة من ا�مھات من حضر مدينة الزقازيق ومركز 
 .الحسينية وريف القرى التابعة لھما بمحافظة الشرقية
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  الزمنيةالحدود

تم تطبيق الدراسة على عينة الدراسة ا�ساسية بداية من 
 .2016شھر سبتمبر وحتي نھاية  شھرنوفمبر من عام 

 أدوات الدراسة

 ل>سرةات ا"ولية إستمارة البيان

: واشتملت على البيانات ا�ولية لYسرة وتشتمل على 
، ، عمل ا�م، مدة الزواج) حضر-يف ر(مكان السكن 

وحجم ا�سرة ، والمستوى التعليمى لYم، إجمالى الدخل 
 .الشھرى لYسرة 

)  الممارسات-المعارف (مقياس وعى ا"مھات 
 با"مومه ا*منة

سيين وھما معارف ا�مھات ويتكون من محورين أسا
 عبارة و ممارسات 40با�مومة ا;منة ويتكون من 

با�بعاد ا�ربعة لكل  عبارة 37ا�مومة ا;منة ويتكون من 
مرحلة ماقبل الزواج، مرحلة ا�ستعداد للحمل، (محور 

 ).أثناء الحمل، الو<دة وما بعدھا

 تقنين مقياس الدراسة

 حساب صدق المقياس

 )الصدق الظاھر(صدق المحتوي 

تم عرض مقياس وعى ا�مھات با�مومة ا;منة في 
من ا�ساتذة المحكمين ) 11(صورته ا�ولية على عدد 

أعضاء ھيئة التدريس في مجا<ت إدارة المنزل 
والمؤسسات، ا�قتصاد وا�رشاد الزراعى بجامعتى 
الزقازيق و حلوان، وذلك للتأكد من أن عبارات المقياس 

ھذا المقياس، والتأكد من صياغة العبارات مرتبطة بھدف 
. وتحديد إتجاه كل عبارة أو إضافة أى عبارة مقترحة

وبحساب تكرار ا�تفاق لدى المحكمين تراوحت نسب 
 إلى %80 ا�تفاق على عبارات أدوات الدراسة ما بين

انت نسب ، تم إستبعاد بعض العبارات التي ك100%
 %.85ا�تفاق عليھا أقل من 

 )ا3تساق الداخلي(لصدق العاملى حساب ا

 علي عينة استطQعية دراسةوتم ذلك بتطبيق مقياس ال
تم حساب صدق   و.أم) 30(من ا�مھات بلغ عددھن 

ا�تساق الداخلى بين عبارات الدرجة الكلية لكل محور 
 وعى ا�مھات با�مومة ا;منة والدرجة مقياسوابعاده من 

إرتباط بيرسون �يجاد قيم الكلية للمقياس باستخدام معامل 
معامQت ا<رتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من ا�بعاد 

 .مقياسالدرجة الكلية للا<ربعة و

 أن قيم معامQت ا<رتباط دالة 1يتضح من جدول 
 بين الدرجة الكلية لكل 0.001عند مستوى د<لة  ًإحصائيا

ة الكلية مومة ا;منه والدرجبعد من أبعاد محاور الوعى با�
مومة ا;منه  الوعى با�مقياسللمقياس،مما يدل على صدق 

 .بمحوريه وأبعاده وبذلك صدق ا<تساق الداخلى

 وجود عQقة ارتباطية موجبة دالة 2يوضح جدول 
بين عبارات ) 0.01 ، 0.001(ًإحصائياعند مستوى د<لة 

محور معارف ا�مھات با�مومة ا;منة والدرجة الكلية 
ا يوضح الجدول وجود عQقة ارتباطية موجبة كم.للمحور

  بين عبارات 0.001ًدالة إحصائياعند مستوى د<لة 
محور ممارسات ا�مومة ا;منة والدرجة الكلية للمحور، 

 .وبذلك فإن المقياس صادق فى قياس المتغيرات الخاصة به

 حساب ثبات المقياس

 :تم حساب الثبات بإستخدام الطرق التالية

 : Alpha-Cronbachل ألفا كرونباخ حساب معام -1
 حيث تم حساب مقياسلتحديد قيمة ا<تساق الداخلي لل
 . ككلمقياسمعامل ألفا لكل بعد على حدة ولل

حساب التجزئة النصفية بإستخدام كل من معادلة  -2
 .Guttman ومعادلة Spearman-Brownالتصحيح 

 أن إجمالى معامل ألفا لبعد معارف 3يوضح جدول 
  0.971قبل الزواج ھو  با�مومة ا;منة لمرحلة ماا�مھات 

 و 0.955وإجمالى المعامل لمرحلة ا<ستعداد للحمل ھو 
  وإجمالى المعامل 0.953إجمالى المعامل أثناء الحمل ھو 
 وإجمالى معارف 0.914لمرحلة الو<دة وما بعدھا ھو 

 وتعتبر ھذه 0.968 ككل ھو ة ا;منةا�مھات با�موم
 أما. بة لھذا النوع من حساب الثباتية بالنسالقيمة عال

 كان معامل ألفا لعبارات بعد ممارسات ا�مومة ا;منة
إجمالى معامل ألفا لبعد ممارسات ا�مومة ا;منة : كالتالي

 وإجمالى المعامل 0.961قبل الزواج ھو  لمرحلة ما
 وإجمالى المعامل 0.963لمرحلة ا<ستعداد للحمل ھو 

  وإجمالى المعامل لمرحلة الو<دة 0.971أثناء الحمل ھو 
 ة ا;منة وإجمالى ممارسات ا�موم0.937وما بعدھا ھو 

 وتعتبر ھذه القيمة عالية بالنسبة لھذا النوع 0.983ككل ھو 
كما . من حساب الثبات وتؤكد ا�تساق الداخلي لھذا البعد

 تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية وذلك عن طريق
عبارات (نصفين  إلى مقياسال أبعاد من بعد كل تقسيم

وقد تم ھذا التقسيم بالنسبة لكل ) فردية وعبارات زوجية
، وتم مقياس وكذلك بالنسبة للمقياس ككلبعد من أبعاد ال

عن طريق  وذلك مقياسحساب ا<رتباط بين نصفى ال
 ومعادلة 0.989 وبلغت Spearman-Brownمعادلة 

Guttman م عالية ومقبولة وتؤكد  وھى قي0.989 وبلغت
 .مقياسثبات ال

ًوبناء على ما سبق أصبح مقياس وعى ا�مھات 
با�مومة ا;منة فى صورتة النھائية ويشتمل على محورين 

 :رئيسيين وھما
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 وعى ا3مھات با"مومة ا*منة مقياسقيم معام.ت ا3رتباط بين عبارات الدرجة الكلية لكل محور وابعاده من  .1جدول 
 )30= ن (رجة الكلية للمقياس والد

 ا3رتباط  الوعى ل>مومة ا*منة بمحوريھامقياس بعاد محاورأ محاور الوعى ل>مومة ا*منة بمحوريھا
 ***0.956 مرحلة ما قبل الزواج

 ***0.824 مرحلة ا<ستعداد للحمل
 ***0.898 أثناء الحمل

 ***0.950 أثناء الو<دة وبعدھا
 المعارف

 ***0.943 معارف ا�مھات با<مومة ا;منةإجمالى 
 ***0.820 مرحلة ما قبل الزواج

 ***0.969 مرحلة ا<ستعداد للحمل
 ***0.984 أثناء الحمل

 ***0.985 أثناء الو<دة وبعدھا
 الممارسات

 ***0.992 ممارسات ا�مومة ا;منةإجمالى 
 0.001دالة عند (***) 

 

 ن عبارات محور الوعى المعرفى با3مومة ا*منة والدرجة الكلية للمحور معامل ا|رتباط بي.2جدول 

 معارف ا"مھات با3مومة ا*منة  محور
 أثناء الو3دة وبعدھا أثناء الحمل مرحلة ا3ستعداد للحمل مرحلة ما قبل الزواج

 بيرسونمعامل  العبارة معامل بيرسون العبارة معامل بيرسون العبارة معامل بيرسون العبارة
1 0.785*** 1 0.971*** 1 0.977*** 1 0.920*** 
2 0.874*** 2 0.984*** 2 0.977*** 2 0.231*** 
3 0.923*** 3 0.923*** 3 0.977*** 3 0.231*** 
4 0.884*** 4 0.939*** 4 0.943*** 4 0.302*** 
5 0.896*** 5 0.947*** 5 0.906*** 5 0.711*** 
6 0.938*** 6 0.494*** 6 0.773*** 6 0.859*** 
7 0.956*** 7 0.860*** 7 0.925*** 7 0.966*** 
8 0.906*** 8 0.233*** 8 0.888*** 
9 0.939*** 9 0.843*** 9 0.919*** 

10 0.915*** 10 0.668*** 
11 0.966*** 11 0.499***  

 

12 0.499*** 12 0.817*** 
 محور ممارسات ا"مھات با"مومة ا*منة

 أثناء الو3دة وبعدھا أثناء الحمل مرحلة ا3ستعداد للحمل مرحلة ما قبل الزواج
 معامل بيرسون العبارة معامل بيرسون العبارة معامل بيرسون العبارة معامل بيرسون العبارة

1 0.361*** 1 0.965*** 1 0.828*** 1 0.906*** 
2 0.883*** 2 0.901*** 2 0.791*** 2 0.864*** 
3 0.884*** 3 0.940*** 3 0.663*** 3 0.759*** 
4 0.579*** 4 0.973*** 4 0.492*** 4 0.321*** 
5 0.621*** 5 0.915*** 5 0.919*** 5 0.378*** 

6 0.969*** 6 0.895*** 
7 0.931*** 7 0.972*** 
8 0.880*** 8 0.923*** 
9 0.585*** 9 0.933*** 
10 0.943*** 10 0.926*** 
11 0.955*** 
12 0.922*** 
13 0.909*** 
14 0.889*** 
15 0.742*** 

  

16 0.852*** 

 

 0.01دالة عند        ** 0.001دالة عند *** 
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 ) الممارسات-المعارف ( الوعى با3مومة ا*منة بمحوريھا مقياس التجزئة النصفية "بعاد .3جدول 

معامل ألفا كرونباخ  مقياسأبعاد ال
Alpha-Cronbach 

-Spearmanمعادلة 
Brown 

معادلة 
Guttman 

 0.959 0.964 0.971  الزواجمرحلة ما قبل

 0.879 0.958 0.955 مرحلة ا3ستعداد للحمل

 0.932 0.944 0.953 أثناء الحمل

 0.882 0.942 0.914 أثناء الو3دة وبعدھا

الوعى المعرفى 
 با3مومة ا*منة

 0.879 0.903 0.968 إجمالى الوعى المعرفى با3مومة ا*منة

 0.981 0.981 0.961 مرحلة ما قبل الزواج

 0.946 0.985 0.963 مرحلة ا3ستعداد للحمل

 0.987 0.987 0.971 أثناء الحمل

 0.844 0.909 0.937 أثناء الو3دة وبعدھا

ممارسات ا"مومة 
 ا*منة

 0.985 0.987 0.983 ممارسات ا"مومة ا*منةإجمالى 

 

 مومة ا*منةمحور معارف ا"مھات با"

 عبارة موزعة على أبعاده ا�ربعة 40ويتكون من 
قبل الزواج، مرحلة ا�ستعداد للحمل، أثناء  ة مامرحل(

تجابات عليھا وفق وتتحدد ا�س). الحمل، الو<دة وما بعدھا
�تجاة ) 1-2(علي مقياس متصل  )، <نعم(استجابتين 

�تجاة العبارة السلبي، وقد تم ) 2-1(العبارة ا�يجابي، 
عينة (تقسيم مستوي معارف ا�مھات با�مومة ا;منة 

)   مرتفع– متوسط -منخفض( إلي مستوي معرفي) سةدراال
وتم حساب المدي وأبعاده تبعا للبيانات المشاھدة نتيجة 

أكبر درجة = (المدي:  من المعاد<ت ا;تيةمقياستطبيق ال
، )3/المدي= (،  طول الفئة1)+ اقل درجة مشاھدة-مشاھدة

وبناءا علي ذلك وضعت درجات كمية �ستجابات أفراد 
ًي محور معارف ا�مھات با�مومة ا;منه متمثQ العينة عل
 : فيما يلي

بالنسبة لمرحلة ما قبل الزواج فكانت أعلى درجه 
ة ، وأقل  درج18مشاھدة تحصل عليھا المبحوثة ھي 

 ولحساب 9، وكان المدى  درجات9درجة مشاھدة ھي 
 .3طول الفئة تم قسمة المدى على عدد المستويات لتصبح 

 با<مومة ا;منة فى المعارف ا�مھاتبالنسبة لمستوى 
 تحصل عليھا مرحلة ا<ستعداد للحمل وجد أن أعلى درجه

 درجة ، وكان 7، وأقل درجة ھي  درجة14المبحوثة ھي 
 ولحساب طول الفئة تم قسمة المدى على عدد 7المدى 

 وتم تقريب الرقم إلى أقرب رقم 2.3المستويات لتصبح 
يات معارف ا�مھات بالنسبة لمستو. 2عشرى ليصبح 

 تحصل با<مومة ا;منة أثناء الحمل اتضح أن أعلى درجه
،  درجة12 درجة، وأقل درجة ھي 23عليھا المبحوثة ھي 

 ولحساب طول الفئة تم قسمة المدى على 11وكان المدى 

 وتم تقريب الرقم إلى أقرب 3.6عدد المستويات لتصبح 
 عليھا اتضح أن أعلى درجه تحصل. 4رقم عشرى ليصبح 

 مومة ا;منةالمبحوثة فى مستويات معارف ا�مھات با�
 12 درجة، وأقل درجة ھي 22أثناء الو<دة وبعدھاھي 

 ولحساب طول الفئة تم قسمة 10، وكان المدى درجة
 وتم تقريب الرقم 3.3المدى على عدد المستويات لتصبح 

وجد أن أعلى درجه . 3إلى أقرب رقم عشرى ليصبح 
 محور معارف لمبحوثة لمستويات إجمالى عليھا اتحصل

، وأقل درجة ھي  درجة73مھات با<مومة ا;منة ھي ا�
 ولحساب طول الفئة تم قسمة 33 درجة، وكان المدى 40

 .11المدى على عدد المستويات لتصبح 

 محور ممارسات ا"مھات با"مومة ا*منه

دائما، (ً عبارة وفقا لثQث إستجابات 37ويتكون من 
ًا، نادراأحيان �تجاة العبارة ) 1-2-3(على مقياس متصل ) ً

واتضح أن . �تجاة العبارة السلبي) 3-2-1(ا�يجابي و
أعلى درجة مشاھدة حصلت عليھا المبحوثة فى ممارسات 

 درجة ، 17 فى مرحلة ما قبل الزواج ھي ة ا;منةا�موم
 11 درجة ، وكان المدى 6وأقل درجة مشاھدة ھي 

ئة تم قسمة المدى على عدد المستويات ولحساب طول الف
 وتم تقريب الرقم إلى أقرب رقم عشرى 3.6لتصبح 
اتضح أن أعلى درجه تحصل عليھا المبحوثة . 4ليصبح 

فى مستويات ممارسات ا�مومة ا;منة فى مرحلة 
،  درجة5، وأقل درجة ھي  درجة15ي ا<ستعداد للحمل ھ

 المدى على  ولحساب طول الفئة تم قسمة10وكان المدى 
 وتم تقريب الرقم إلى أقرب 3.3عدد المستويات لتصبح 

اتضح أن أعلى درجه تحصل عليھا . 3رقم عشرى ليصبح 
المبحوثة فى مستويات ممارسات ا�مومة ا;منة فى أثناء 
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 درجة ، وكان 16 درجة، وأقل درجة ھي 41الحمل ھي 
 ولحساب طول الفئة تم قسمة المدى على عدد 25المدى 

 وتم تقريب الرقم إلى أقرب رقم 8.3ستويات لتصبح الم
اتضح أن أعلى درجه تحصل عليھا . 8عشرى ليصبح 

 أثناء المبحوثة فى مستويات ممارسات ا�مومة ا;منة فى
 درجة، 10، وأقل درجة ھي  درجة27الو<دة وبعدھاھي 

 ولحساب طول الفئة تم قسمة المدى على 17وكان المدى 
 وتم تقريب الرقم إلى أقرب 5.6ح عدد المستويات لتصب

 .6رقم عشرى ليصبح 

 ا"ساليب ا|حصائية

تم تحليل البيانات وإجراء المعالجات ا�حصائية 
 وفيما يلي بعض ا�ساليب (SPSS)باستخدام برنامج 

ا�حصائية المستحدمة لكشف العQقة بين متغيرات 
 : الدراسة واختبار صحة الفروض

لمئوية لكل متغيرات حساب التكرارات والنسب ا
رونباخ لحساب الدراسة والوزن النسبي لھا، معامل ألفا ك

، معامل ارتباط بيرسون لقياس ثبات أدوات الدراسة
 ا<رتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة

 لمعرفة د<لة الفروق بين متوسطات T. testوإختبار 
م  ا�درجات ا�مھات تبعا لمكان سكن ا�سرة وعمل

) One Way ANOVA( وتحليل التباين أحادي ا�تجاه
؛ للوقوف على د<لة الفروق بين "ف"�يجاد قيمة 

 LSD اختبار -متوسطات درجات ا�مھات عينة الدراسة 
للمقارنات المتعددة لتحديد اتجاه الد<لة وا�نحدار الخطى 

 . لتوضيح تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع

 تائج والمناقشةالن

 نتائج الدراسة الوصفية

 وصف عينة الدراسة

 تساوى نسبة ا�مھات الريفيات 4جدول يتضح من 
وا�مھات الحضريات وبلغت % 50.0وبلغت نسبتھم 

ً، كما يتضح أيضا زيادة نسبة ا�مھات %50.0نسبتھم 
عن العامQت % 62.8غير العامQت وبلغت نسبتھم 

 ارتفاع نسبة ًيتضح أيضاكما  ،%37.2وبلغت نسبتھم 
 10  إلى أقل من5ا�سر التي مضى على زواجھا من 

، يليھا ا�سر التي %43.3سنوات حيث بلغت نسبتھم 
سنة حيث 15 من  إلى أقل10مضى على زواجھا من 

مدة ، وبلغت نسبة ا�سر التي كانت %22.2بلغت نسبتھم 
، كما بلغت نسبة ا�سر %20.1 سنوات 5زواجھم أقل من 

 سنة 20 إلى أقل من 15ا من لتي مضى على زواجھا
، بينما قلت نسبة ا�سر التي مضى على زواجھا 12.2%

 ، وكان متوسط مدة%2.2غت نسبتھم  سنة فأكثر وبل20
 ھناك ارتفاع نسبة أسر ، سنوات8.6الزواج لعينة الدراسة 

 6 إلى 4عينة الدراسة متوسطة الحجم التى تتراوح ما بين 
، يليھا ا�سر صغيرة الحجم % 71.1نسبتھم أفراد وبلغت 

، بينما قلت نسبة %25.6 أفراد وبلغت نسبتھم 4ا�قل من 
 أفراد وبلغت نسبتھم 6ثر من ا�سر كبيرة الحجم أك

كما وجد ارتفاع نسبة ا�مھات عينة الدراسة . 3.3%
فوق الجامعى / جامعى(ى الحاصQت على تعليم عال

تقاربت نسبة  %.55.6ت حيث بلغ") ، دكتوراهماجستير"
ا�مھات عينة الدراسة الحاصQت على تعليم متوسط 

 

 )180= ن (3جتماعية وا3قتصادية  التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقا للخصائص ا. 4جدول 

 النسبة المئوية العدد الخاصية النسبة المئوية العدد الخاصية
   معمل ا"   مكان سكن ا"سرة

 37.2 67 ملتع 50.0 90 ريف
 62.8 113 3 تعمل 50.0 90 حضر

 100.0 180 ا|جمالى 100.0 180 ا|جمالى
   حجم ا"سرة   مدة الزواج 

 25.6 46  أفراد4أقل من  20.1 36  سنوات5أقل من 
 71.1 128  أفراد6 -4من  43.3 78  سنوات10 الى أقل من 5من 
 3.3 6 فراد أ6أكثر من  22.2 40  سنة15 الى أقل من 10من 
 12.2 22  سنة20 الى أقل من 15من 
 2.2 4  سنة فأكثر20

 100.0 180 ا|جمالى 100.0 180 ا|جمالى
   الدخل الشھرى ل>سرة   المستوى التعليمى ل>م

 12.3 22 منخفض 6.7 12 منخفض
 67.2 121 متوسط 7.8 14 متوسط

 20.5 37 مرتفع 30.0 54 فوق المتوسط
 55.6 100 مرتفع

 100.0 180 ا|جمالى 100 180 ا|جمالى
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انخفضت نسبة %. 30.0بلغت حيث ) فنى/ثانوى عام(
عليم أقل من ا�مھات عينة الدراسة الحاصQت على ت

") عدادىإائي وابتد"، تعليم أساسي يقرأ ويكتب(المتوسط 
، كما انخفضت نسبة ا�مھات عينة %7.8حيث بلغت 

وجد أن %. 6.7حيث بلغت ) أمى(ات الدراسة غير المتعلم
 ھناك ارتفاع نسبة ا�مھات عينة الدراسة أصحاب الدخول

، يليھا ا�مھات عينة %67.2المتوسطة حيث بلغت نسبتھم 
خول المرتفعة وبلغت نسبتھم الدراسة أصحاب الد

، بينما انخفضت نسبة ا�مھات عينة الدراسة 20.5%
 .%12.3 خول المنخفضة وبلغت نسبتھمأصحاب الد

نتائج وصف استجابات عينة الدراسة على أدوات 
مومة مھات با" وعى ا"مقياساستجابات (الدراسة 

 )ا*منة بمحوريھا

معارف ا�مھات فى مرحلة ما  أن 5يتضح من جدول 
قبل الزواج جاءت فى مقدمة معارف ا�مھات با�مومة 

حيث أشارت إستجابات % 47.7ا;منة بوزن نسبى قدره 
من ا�مھات < يعرفن أن % 52.2الدراسة إلى أن عينة 

العيش مع الحيوانات ا�ليفة كالقطط قد يتسبب فى إصابة 
<يعرفن أھمية % 53.3الحامل با�جھاض المتكرر و

تناول الفتيات وجبات غذائية متزنة وضرورة إجراء تحليل 
< يعرفن % 54.4ًلفصيلة الدم قبل الزواج وجد أيضا أن 

حامض الفوليك للفتيات قبل الزواج كما وجد أھمية تناول 
أن الفحص على التوالى <يعرفن % 56.1و % 42.8أن 

الطبى قبل الزواج < يقتصر فقط على حا<ت زواج 
ا�قارب وأن عدم ا�ھتمام بالنظافة الشخصية قد يؤدى إلى 

 . تأخر الحمل

كما يتبين من الجدول أن معارف ا�مھات فى مرحلة 
حمل جاءت فى المرتبة الثانية بوزن نسبى ا�ستعداد لل

و % 61.7ووجد من إستجابات عينة الدراسة أن % 44.1
على التوالى < يعرفن أن إستشارة الطبيب فى % 62.2

العQقات الزواجية السليمة أمر ھام  ووجود إلتھاب فى 
قناتى فالوب من أسباب الحمل خارج الرحم كا وجد أن 

  ا�ھتمام بتناول الخضرواتأنه <بد من% 63.9و% 62.8
الورقية والحبوب الكاملة فى ھذه المرحلة وتجنب تناول 

 . ا�دوية فى النصف الثانى من الدورة الشھرية

بينما تحتل معارف ا�مھات بمرحلة أثناء الو<دة وما 
وأشارت % 43.1بعدھا المرتبة الثالثة بوزن نسبى 

عرفن أھمية من ا�مھات < ي% 51.1إستجابات العينة أن 
 على التوالى <% 53.3و% 52.8مراقبة دم النفاس و 

يعرفن ضرورة إعطاء مصل لYم صاحبة عامل ريزس 
مصل بعد الو<دة مباشرة أيضا <يعرفن ضرورة تنظيف 
الثدى قبل وبعد الرضاعة وا�ستعداد الصحى والنفسى 
والجسدى للحمل بوجوب ترك فترة كافية بين الحمل 

 . وا�خر

ن إحتلت معارف ا�مھات بمرحلة أثناء الحمل فى حي
ووجد أن % 36.8المرتبة الرابعة و ا�خيرة بوزن نسبى 

< يعلمن أن وزن الحامل خQل فترة الحمل يزداد % 51.1
< يعرفن % 88.9 كيلوجرام كما وجد أن 15 : 9بمعدل 

ضرورة إجراء فحص البول بصفة دورية وأنة على 

ً من اللبن يوميا وضرورة  أكواب4 : 3الحامل تناول 
إجراء فحص للدم فى بداية الحمل وبلغ إجمالى الوزن 

 %.42.6 بنسبة 77النسبى للمحور 

لى أن ممارسات ا�مھات إكما تشير نتائج الجدول 
عينة الدراسة فى مرحلة ما قبل الزواج جاءت فى مقدمة 

وتبين من الجدول أن % 30.4وعى ا�مھات بوزن نسبى  
ًعلى التوالى من ا�مھات نادرا ما % 46.1و% 45

يحرصن على اجراء فحوصات ما قبل الزواج إجراء 
، أظھرت دراسة  ة دم كاملة ل¾طمئنان بصفة دوريةصور

ة من العينة يقبلون فكر% 75.4أن ) 2004(القحطانى 
، وفى دراسة عبدالجليل ا<ستشارة الوراثية قبل الزواج

لفحص الطبى يعتبرون أن ا% 65.3أكدت أن ) 2016(
% 18.9، % 14.4فى حين أن .  قبل الزواج ضرورى

من ا�مھات عينة الدراسة < يھتمون با�ستحمام خQل 
فترة الدورة الشھرية و< يقمن بتجفيف منطقة المھبل 

 . لتجنب حدوث ا<لتھابات

كما وجد أن مرحلة ا�ستعداد للحمل احتلت المرتبة 
% 50 الجدول أن وتبين من% 29.8الثانية بوزن نسبى 

ًمن ا�مھات عينة الدراسة نادرا ما يمتنعون عن تناول 
ًا<دوية فى النصف الثانى من الدورة الشھرية، وأيضا < 

 . يحرصون على تناول الوجبات المتزنة

كما تبين أن مرحلة أثناء الو<دة وبعدھا جاءت فى 
واتضح من الجدول أن % 27.7المرتبة الثالثة بوزن نسبى 

من ا�مھات < يقمن بإستشلرة الطبيب عن الوسيلة % 50
على % 56.1، %55و. المناسبة لمنع الحمل بعد الو<دة

ًالتوالى نادرا ما ينامون على ظھورھن عقب الو<دة و< 
، كما  القدر الكافى من التغذيه الجيدةيحصولون على

< يحرصون على % 53.9أشارت النتائج الى أن 
 . كمية اللبن فى ثدى ا�مةحال قل الرضاعة الطبيعية فى

الحمل المرتبة وقد إحتلت ممارسات ا�مھات أثناء 
، وأشارت النتائج الى أن % 26.9 ا�خيرة بوزن نسبى

ًمن ا�مھات نادرا ما يمتنعن عن تناول ا�دوية  % 54.4
اثناء الحمل وخاصة خQل المرحلة ا<ولى دون استشارة 

ً�مھات نادرا ما من ا% 56.1الطبيب، فى حين أن 
 وجبات صغيرة على مدار اليوم أثناء فترة 6-5يتناولون 

 . الحمل ونادرأ ما يتجنبون التعرض لYدخنه المختلفة

 مستوى وعى ا"مھات با3مومة ا*منة بمحوريھا 

  معارف ا"مھات با3مومة ا*منةمستويات

 بالنسبة للمحور الخاص بمعارف 6جدول يوضح 
مومه ا;منه أن مستوى معارف ا�مھات وعى ا�مھات با�

فى مرحلة ما قبل الزواج لديھم منخفض حيث بلغت نسبتھم 
 مستوى الوعى لديھم مرتفع، %46.7 ، كما أن 50.0%

فى حين قلت نسبة من كان لديھم مستوى متوسط من 
ًوجد أيضا أن أكثر من. %3.3الوعى وبلغت نسبتھم 
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 )180= ن (ه الدراسة وفقا |ستجابتھن علي محور معارف ا3مومة ا*منة التوزيع النسبي ل>مھات عين. 5جدول 

الوزن  العبارة م 3 نعم
 (%) العدد (%) العدد النسبى

 مرحلة ما قبل الزواج
 66.7 120 33.3 60 80 .يقتصر فحص ما قبل الزواج على ا"فراد الذين لھم تاريخ عائلى ل>مراض الوراثية 1
 57.2 103 42.8 77 86 .بل الزواج فى حالة الزواج من ا"قارب فقطيجرى فحص ما ق 2
 54.4 98 45.6 82 87 .يجب على الفتاة قبل الزواج تناول حامض الفوليك 3
 57.8 104 42.2 76 85 .تحليل عامل ريزس من التحاليل المھمة قبل الزواج 4
 60.0 108 40.0 72 84 .وجود إلتھابات فى المھبل يقلل من فرص حدوث الحمل 5
 52.2 94 47.8 86 89 .يتسبب العيش مع الحيوانات ا"ليفة كالقطط فى إصابة الحامل با|جھاض المتكرر 7
 53.3 96 46.7 84 88 .تحليل فصيلة الدم أمر ضرورى قبل الزواج 8
 56.1 101 43.9 79 86 .عدم ا|ھتمام بالنظافة الشخصية قد يؤدى إلى حدوث إلتھابات وتأخر الحمل بعد الزواج 9
 53.3 96 46.7 84 88 .يجب على الفتاة قبل الزواج تناول وجبات غذائية متزنة 10

 %47.7 بنسبة 86= اجمالى الوزن النسبى  
 مرحلة ا3ستعداد للحمل

 62.2 112 37.8 68 83 .وجود إلتھاب فى قناتى فالوب من أسباب الحمل خارج الرحم 1
 61.7 111 38.3 69 83 ..قات الزواجية السليمة أمر ھامإستشارة الطبيب فى الع 2
 65.0 117 35.0 63 81 . الشھور ا"ولى من الزواجفيا|سراع  فى عمل فحوص طبية فى حالة تأخر الحمل  3
 62.8 113 37.2 67 82 .ًيجب على المرأة ا|كثار من تناول الخضروات الورقية والحبوب الكاملة إستعدادا للحمل 4
 63.9 115 36.1 65 82 .تجنب تناول المرأة ل>دوية وا3سبرين فى النصف الثانى من الدورة الشھرية 5
 88.3 159 11.7 21 67 .إلى ا|صابة با|لتھابات) الدوش المھبلى(يؤدى تكرار إستخدام المطھرات  6
 69.4 125 30.6 55 78 . أسابيع4يفضل التطعيم ضد الحصبة قبل الحمل بـ  7

 %44.1 بنسبة 79= الى الوزن النسبى  اجم
 أثناء الحمل

 88.9 160 11.1 20 67 .يجرى فحص البول للسيدة الحامل بصفة دورية طوال فترة الحمل 1
 88.9 160 11.1 20 67 . أكواب من اللبن يوميا4-3يجب علي الحامل تناول  2
 88.9 160 11.1 20 67 .من ا|ختبارات التي تجري في بداية الحمل فحص الدم 3
 90.0 162 10.0 18 66 .رتفاع ضغط الدم أثناء الحمل دليل علي ا|صابة بتسمم الحملا 4
 90.6 163 9.4 17 66 .يؤخذ تطعيم التيتانوس للوقاية من التسمم أثناء الو3دة 5
 93.3 168 6.7 12 64 .يفضل تطعيم التيتانوس في الحمل ا"ول مرة واحدة  
 90.6 163 9.4 17 66 .ر في تناول الكالسيوم أثناء الحمل إلي كبر رأس الجنين وتعسر الو3دةيؤدي ا|ستمرا 6
 98.9 178 1.1 2 61 . الجنينة حياى علةيشكل إخت.ف عامل ريزس للحامل خطور 7
 92.8 167 7.2 13 64 .يمكن للمرأة الحامل العمل في أقسام ا"شعة والمعامل الكيمائية 8

خطرا علي صحة ا"م )  مرقة الدجاج–الكاتشب(ا"غذية المحتوية علي مواد مضافة يشكل تناول  9
 .والجنين

65 16 8.9 164 91.1 

 89.4 161 10.6 19 66 .  وجبات صغيرة علي مدار اليوم6-5تنصح الحامل بتناول  10
 51.1 92 48.9 88 89 . كيلوجرام15 : 9تكون زيادة وزن الحامل خ.ل فترة الحمل من  11

 %36.8 بنسبة 67= اجمالى الوزن النسبى  
 أثناء الو3دة وبعدھا

 52.8 95 47.2 85 88 .يعطي ل>م صاحبة عامل ريزس  مصل بعد الو3دة مباشرة 1
 97.8 176 2.2 4 61 .يعتبر نزول مخاط دموى من المھبل ع.مة أكيدة لبداية الو3ة 2
 97.8 176 2.2 4 61 .ما يشتد ألم الو3دةيمكن للحامل تناول البيض او ا3لبان عند 3
 96.7 174 3.3 6 62 .يفضل استشارة الطبيب فى ممارسة التمارين الرياضية ونوعيتھا بعد الو3دة 4
 71.1 128 28.9 52 77 .يعتبر النوم علي الجنب أو البطن ھو الوضع الصحيح للنوم بعد الو3دة 5
 56.7 102 43.3 78 86 .ايجب متابعة درجة حرارة النفساء يومي 6
 51.1 92 48.9 88 89 .يجب مراقبة دم النفاس وا|تصال بالطبيب في حالة وجود رائحة كريھة له 7
 53.3 96 46.7 84 88 .يجب علي ا"م تنظيف الثدي قبل وبعد الرضاعة 8
 53.3 96 46.7 84 88 . ا*خريجب وجود فترة كافية بين الحمل وا*خر لستعداد الصحي والغذائي والنفسى  للحمل 9
 73.9 133 26.1 47 76 .يجب علي المرضع إرتداء حمالة الصدر بصفة مستمرة 10
 83.9 151 16.1 29 70 .يجب أخذ حقنة شرجية عند الشعور بآ3م الو3دة 11

تنظيم يجب الذھاب لطبيب او لطبيبة امراض انساء والو3دة 3ختيار الوسيلة ا3منة التى تناسبنى ل 12
 ا3سرة  

83 69 38.3 111 61.7 

 %43.1 بنسبة 78= اجمالى الوزن النسبى  
 %42.6 بنسبة 77= إجمالى الوزن النسبى للمحور 
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 )180= ن (التوزيع النسبي ل>مھات عينه الدراسة وفقا |ستجابتھن علي محور ممارسات ا3مومة ا*منة  .5 تابع جدول

الوزن  العبارة م ًنادرا ًأحيانا دائما
 (%) العدد (%) العدد (%) العدد النسبى

 مرحلة ما قبل الزواج

1 
احرص على تناول ا"غذية الغنية بحامض الفوليك كالخضروات الورقية 

 .وحبوب القمح الكامل
56 - - 156 86.7 24 13.3 

2 
اھتم بإجراء صورة دم كاملة بصفة دورية لطمئنان على نسبة الھيموجلوبين 

 .فة فصيلة الدمومعر
59 79 43.9 18 10.0 83 46.1 

 45.0 81 12.8 23 42.2 76 59 .احرص على إجراء فحوصات ما قبل الزواج  3
 14.4 26 81.2 146 4.4 8 57 .ًأستحم يوميا خ.ل فترة الدورة الشھرية 4
 18.9 34 73.9 133 7.2 13 57 .اھتم بتجفيف منطقة المھبل 5
 76.7 138 12.2 22 11.1 20 40 .لى بالمطھرات من حين "خرأقوم بالتشطيف المھب 6

 %30.4 بنسبة 55= إجمالى الوزن النسبى 
 مرحلة ا3ستعداد للحمل

 50.0 90 11.7 21 38.3 69 57 .أمتنع عن تناول ا"دوية فى النصف الثانى من الدورة الشھرية 1
 50.0 90 38.9 70 11.1 20 48 .حكة شديدةأذھب إلى الطبيب عند الشعور بإفرازات غير طبيعية أو  2
 50.0 90 12.2 22 37.8 68 56 .أقوم با"عمال المجھدة أثناء إستعدادى للحمل 3
 50.0 90 8.9 16 41.1 74 57 .أحرص على تناول وجبات غذائية متزنة بصفة دورية  4
 50.0 90 34.4 62 15.6 28 50 .أتجنب ا"عمال المنزلية التى تتطلب الكثير من الحركة 5

 %29.8 بنسبة 54= إجمالى الوزن النسبى 
 أثناء الحمل

1 
اتناول حامض الفوليك بالجرعة التى يحددھا الطبيب خ.ل الثلث ا"ول من 

 .الحمل
49 45 25.0 22 12.2 113 62.8 

 61.1 110 16.7 30 22.2 40 48 .أكثر من تناول اللحوم المصنعة مثل ال.نشون والبسطرمة خ.ل فترة الحمل 2
 60.0 108 32.2 58 7.8 14 44 .احرص على المتابعة الدورية لطبيب امراض النساء والتوليد 3
 79.5 143 14.4 26 6.1 11 38 .أثناء فترة الحمل) للتخلص من ا|مساك ( أتناول ا"دوية الملينة  4
 57.2 103 5.6 10 37.2 67 54 .احرص على تناول الزبادى والخضروات الخضراء للتخلص من ا3مساك 5

6 
أمتنع عن تناول ا"دوية أثناء فترة الحمل وخاصة أثناء المرحلة ا"ولى بدون 

 .إستشارة الطبيب
56 71 39.4 11 6.1 98 54.4 

 52.2 94 25.6 46 22.2 40 51 .ًأمشى ساعة يوميا على ا"قل خ.ل الشھر التاسع من الحمل 7
 50.0 90 35.6 64 14.4 26 49 .د الو3دةأتناول الكالسيوم حتى ميعا 8
 75.6 136 23.3 42 1.1 2 38 .3 أقوم بممارسة أى نوع من الرياضة خ.ل فترة الحمل 9
 56.1 101 5.6 10 38.3 69 55 . وجبات صغيرة على مدار اليوم أثناء الحمل6 : 5أتناول من  10
 56.1 101 5.6 10 38.3 69 55 .أتجنب التعرض ل>دخنة المختلفة 11
 53.9 97 17.8 32 28.3 51 52 .أحرص على أخذ تطعيم التيتانوس 12
 55.0 99 21.1 38 23.9 43 51 ً. أكواب من اللبن يوميا4 : 3أحرص على تناول من  13
 52.8 95 35.0 63 12.2 22 48 .أرفع رجلى عن ا"رض عند الجلوس خ.ل ا"شھر ا"خيرة من الحمل 14
 59.4 107 38.3 69 2.2 4 43 .والبھارات بكمية كبيرة إلى الطعامأضيف الملح  15
 53.9 97 42.8 77 3.3 6 45 .أكثر من تناول ا"غذية المحمرة فى الزيت 16

 %26.9 بنسبة 48= إجمالى الوزن النسبى 
 أثناء الو3دة وبعدھا

 53.3 96 45.6 82 1.1 2 44 .أمتنع عن تناول الطعام عند إشتداد آ*م الو3دة 1
 58.4 105 3.3 6 38.3 69 54 .امارس الرياضة بعد الو3دة مباشرة 2
 66.7 120 2.2 4 31.1 56 49 .الة وجود رائحة كريھة لهح بم.حظة دم النفاس وإستشارة الطبيب فى اھتم 3
 83.8 151 5.6 10 10.6 19 38 .اخذ حقنة شرجية عند الشعور ببداية آ*م الو3دة 4
 80.6 145 8.8 16 10.6 19 39 .ل كمادات دافئة على الثدى مع تدليكة فى حال إحتقانةأقوم بعم 5
 54.5 98 13.3 24 32.2 58 53 .أقوم بالتشطيف بالمياه والمطھر طوال فترة النفاس 6
 50.0 90 8.3 15 41.7 75 58 .أستشير الطبيب بعد الو3دة عن الوسيلة المناسبة لمنع الحمل 7
 56.1 101 5.6 10 38.3 69 55 . عقب الو3دةًأتغذى جيدا 8
 55.0 99 6.7 12 38.3 69 55 .أنام على ظھرى عقب الو3دة 9
 53.9 97 11.1 20 35.0 63 54 . الرضاعة الطبيعية لطفلى حتى ولو كانت كمية اللبن بثدى قليلةاحرص على 10

 %27.7 بنسبة 50= إجمالى الوزن النسبى 
 %28.1  بنسبة  50= للمحور إجمالى الوزن النسبى 
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 )180=ن( ًالتوزيع النسبى لعينة الدراسة وفقا لوعى ا"مھات با3مومة ا*منة بمحوريھا  . 6جدول 

 النسبة المئوية العدد الدرجة المستوى محاور الوعى با"مومة ا*منة
 مرحلة ما قبل الزواج

 50.0 90  درجة12أقل من  منخفض المستوى ال
 3.3 6 15 الى أقل من 12من  متوسط المستوى ال
 46.7 84  درجة فأكثر15 مرتفع المستوى ال

 100.0 180 ا3جمالى
 مرحلة ا3ستعداد للحمل    

 60.6 109  درجة9أقل من  منخفض المستوى ال
 0.6 1 11 الى أقل من 9من  متوسط المستوى ال
 38.9 70  درجة فأكثر11 مرتفع المستوى ال

 100.0 180 ا3جمالى
 مرحلة الحمل    

 88.8 160  درجة16أقل من  المستوى المنخفض 
 0.6 1 20 الى أقل من 16من  المستوى المتوسط 
 10.6 19  درجة فأكثر20 المستوى المرتفع 

 100.0 180 ا3جمالى
 أثناء الو3دة وبعدھا    

 50.0 90  درجة15أقل من  المستوى المنخفض 
 2.2 4 18 الى أقل من 15من  المستوى المتوسط 
 47.8 86  درجة فأكثر18 المستوى المرتفع 

 100.0 180 ا3جمالى
 اجمالى معارف ا"مھات با3مومة ا*منة   

 50.6 91  درجة51أقل من  المستوى المنخفض 
 29.9 54 62 الى أقل من 51من  المستوى المتوسط 

 19.6 35  درجة فأكثر62 المرتفع المستوى 
 100.0 180 ا3جمالى

 المعارف 

 النسبة المئوية العدد الدرجة المستوى
 مرحلة ما قبل الزواج

 48.3 87  درجة10أقل من  المستوى المنخفض 
 49.5 89 16 الى أقل من 10من  المستوى المتوسط 
 2.2 4  درجة فأكثر16 المستوى المرتفع 

 100.0 180 الىا3جم
 مرحلة ا3ستعداد للحمل    

 50.0 90  درجات8أقل من  المستوى المنخفض 
 13.9 25 13 الى أقل من 8من  المستوى المتوسط 
 36.1 65  درجة فأكثر13 المستوى المرتفع 

 100.0 180 ا3جمالى
 مرحلة الحمل    

 53.3 96  درجة24أقل من  المستوى المنخفض 
 36.6 66 40 الى أقل من 24من  مستوى المتوسط ال

 10.0 18  درجة فأكثر40 المستوى المرتفع 
 100.0 180 ا3جمالى

 أثناء الو3دة وبعدھا    
 51.7 93  درجة16أقل من  المستوى المنخفض 
 8.9 16 22 الى أقل من 16من  المستوى المتوسط 
 39.4 71  درجة فأكثر22 المستوى المرتفع 

 100.0 180 ا3جمالى
 اجمالى معارف ا"مھات با3مومة ا*منة   

 50.0 90  درجة56أقل من  المستوى المنخفض 
 6.2 11 75 الى أقل من 56من  المستوى المتوسط 
 43.8 79  درجة فأكثر75 المستوى المرتفع 

 الممارسات

 100.0 180 ا3جمالى
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 با�مومة نصف عينة الدراسة مستوى معارف ا�مھات
ا;منة فى مرحلة ا<ستعداد للحمل لديھم منخفض حيث 

، يليھم ذوات مستوى الوعى المرتفع %60.6بلغت نسبتھم 
 ، فى حين قلت نسبة من كان %38.9حيث بلغت نسبتھم 

. %0.6لديھم مستوى متوسط من الوعى وبلغت نسبتھم 
كذلك وجد أن ما يقرب من ثQثة أرباع عينة الدراسة فى 

ى معارف ا�مھات با<مومة ا;منة أثناء الحمل لديھم مستو
% 10.6، كما أن %88.8منخفض حيث بلغت نسبتھم 
، فى حين قلت نسبة من كان مستوى المعارف لديھم مرتفع

. %0.6لديھم مستوى متوسط من الوعى وبلغت نسبتھم 
ويوضح الجدول أن نصف عينة الدراسة مستوى الوعى 

لو<دة وبعدھا لديھم منخفض حيث با�مومة ا;منة أثناء ا
، يليھم ذوات مستوى الوعى المرتفع %50.0بلغت نسبتھم 

 ، فى حين قلت نسبة من كان %47.8حيث بلغت نسبتھم 
%. 2.2لديھم مستوى متوسط من المعارف وبلغت نسبتھم 

 ذوات مستوى معرفى منخفض %50.6ًكما يتبين أيضا أن 
ت با�مومة ا;منة، وذلك بالنسبة �جمالى معارف ا�مھا

يليھم ذوات مستوى الوعى المتوسط حيث بلغت نسبتھم 
، فى حين قلت نسبة من كانت لديھن مستوى 29.9%

 .%19.6مرتفع من الوعى بنسبة بلغت 

  ا;منه،ةوفيما يتعلق بمحور ممارسات ا�مھات با�موم
يتضح من الجدول أن ما يقرب من نصف عينة الدراسة 

مومة ا;منة فى مرحلة ما قبل الزواج مستوى ممارسات ا�
، يليھم ذوات %49.5لديھم متوسط حيث بلغت نسبتھم 

، فى حين %48.3المستوى المنخفض حيث بلغت نسبتھم 
قلت نسبة من كان لديھم مستوى مرتفع من الممارسات 

ًويشير الجدول أيضا الى أن نصف  .%2.2وبلغت نسبتھم 
ة ا;منة فى مرحلة عينة الدراسة مستوى ممارسات ا�موم

ا<ستعداد للحمل لديھم منخفض حيث بلغت نسبتھم 
، يليھم ذوات المستوى المرتفع حيث بلغت نسبتھم 50.0%
، فى حين قلت نسبة من كان لديھم مستوى متوسط 36.1%

د أن كذلك وج. %13.9من الممارسات وبلغت نسبتھم 
نصف عينة الدراسة مستوى ممارسات ا�مومة ا;منة فى 

، %50.0أثناء الحمل لديھم منخفض حيث بلغت نسبتھم 
يليھم أصحاب المستوى المرتفع حيث بلغت نسبتھم 

، فى حين قلت نسبة من كان لديھم مستوى متوسط 36.1%
وجد أن أكثر من . %13.9من الممارسات وبلغت نسبتھم 

ة مستوى ممارسات ا�مومة ا;منة نصف عينة الدراس
أثناء الو<دة وبعدھا لديھم منخفض حيث بلغت نسبتھم 

، يليھم أصحاب المستوى المرتفع حيث بلغت 51.7%
، فى حين قلت نسبة من كان لديھم مستوى %39.4نسبتھم 

ًوأخيرا . %8.9متوسط من الممارسات وبلغت نسبتھم 
 ا�مومة وجد أن نصف عينة الدراسة مستوى ممارسات

، يليھم %50.0ا;منة لديھم منخفض حيث بلغت نسبتھم 
، %43.8أصحاب المستوى المرتفع حيث بلغت نسبتھم 

فى حين قلت نسبة من كان لديھم مستوى متوسط من 
 .%6.2الممارسات وبلغت نسبتھم 

يتبن مما سبق تقارب المستوى المنخفض والمرتفع 
ة ويرجع ذلك الى بالنسبة لمعارف ا�مھات با�مومة ا;من

حضر والتى % 50ريف و% 50إنقسام عينة الدراسة الى 
 المعلومات الصحية وانتشار نقص فييرجح معھا وجود 

الممارسات السلبية وإنخفاض مستوى التعليم فى الريف 
ذلك فإن تلك النسب تدق ناقوس عن الحضر وبالرغم من 

ة كبيرة من ا�مھات بلى تعرض نسإر إذ تشير طالخ
 . لى مخاطر جسيمة قد تؤدي بحياتھنإيف بالر

 النتائج فى ضوء فروض الدراسة

 النتائج فى ضوء الفرض ا"ول

توجد عQقة إرتباطية "ينص الفرض ا�ول على أنه 
 لYسرة لمتغيرات ا<جتماعية وا<قتصاديةبين اإيجابية 

 ".وريھا وأبعادھم ا;منه بمحةووعى ا�مھات با�موم

 ًرض إحصائيا تم حساب معامQتوللتحقق من صحة الف
 متغيرات ا<جتماعية وا<قتصاديةارتباط بيرسون بين بعض ال

مدة الزواج وحجم ا<سرة ومستوى تعليم ا�م (لYسرة 
ا;منة  وعى ا�مھات با�مومة مقياسو) ودخل ا�سرة

 .7ك جدول ويوضح ذل) معارف وممارسات(بمحوريھا 

 معارف ا"مھات با"مومة ا*منة

 0.01ًجد عQقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند تو
بين معارف ا�مھات با�مومة ا;منة فى مرحلة ما قبل 
الزواج وكل من مدة الزواج وحجم ا�سرة وھذا ما أكدته 

والتى ذكرت عدم وجود عQقة بين ) 2006(مصطفى 
حص الطبى فى مرحلة ما حجم ا�سرة والوعى بأھمية الف

توجد عQقة ارتباطية موجبة دالة كما  ،قبل الزواج
 بين معارف ا�مھات با�مومة ا;منة 0.001ًإحصائيا عند 

فى مرحلة ما قبل الزواج وكل من مستوى تعليم ا�م  
) 2016(ومستوى الدخل وھذا متفق مع دراسة عبدالجليل 

والتى أكدت على زيادة معارف ا�مھات بالفحص الطبى 
 . لتعليمقبل الزواج مع زيادة مستوى ا

 0.01ًتوجد عQقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند 
بين معارف ا�مھات با�مومة ا;منة فى مرحلة ا<ستعداد 
للحمل وكل من مدة الزواج وحجم ا�سرة، وموجبة دالة 

 بين معارف ا�مھات با�مومة ا;منة 0.001ًإحصائيا عند 
 ا�م فى مرحلة ا<ستعداد للحمل وكل من مستوى تعليم

ًو< توجد عQقة إرتباطية دالة إحصائيا . ومستوى الدخل
بين معارف ا�مھات با�مومة ا;منة أثناء الحمل وكل 

كما توجد عQقة ارتباطية سالبة دالة . العوامل المدروسة
 بين معارف ا�مھات 0.001 ، 0.01ًإحصائيا عند 

واج با�مومة ا;منة أثناء الو<دة وبعدھا وكل من مدة الز
ًوحجم ا�سرة على التوالى ، وموجبة دالة إحصائيا عند 

 بين معارف ا�مھات با�مومة ا;منة أثناء الو<دة 0.001
ًأيضا . وبعدھا وكل من مستوى تعليم ا�م ومستوى الدخل
 ، 0.01ًتوجد عQقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند 

ة وكل  بين إجمالى معارف ا�مھات با�مومة ا;من0.001
من مدة الزواج حجم ا�سرة على التوالى ، وموجبة دالة 

 بين إجمالى معارف ا�مھات 0.001ًإحصائيا عند 
با�مومة ا;منة وكل من مستوى تعليم ا�م ومستوى الدخل 

وجود عQقة ارتباطية ايجابية ) 2002(وقد وجدت الجزار 
 .بين مستوى تعليم المرأة ووعيھا با�مومه والطفولة
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 الممارسات با"مومة ا*منةومعارف  المقياسومتغيرات ا3جتماعية وا3قتصادية معام.ت ارتباط بيرسون بين ال. 7دول ج

 مستوى الدخل تعليم ا"م حجم ا3سرة مدة الزواج ا"مومة ا*منة بمحوريھا و أبعادھا

 ***0.413 ***0.532 **0.228- **0.230- مرحلة ما قبل الزواج

 ***0.313 ***0.424 **0.204- **0.192- رحلة ا3ستعداد للحملم

 0.083 0.101 0.117- 0.112- أثناء الحمل

 ***0.425 ***0.527 ***0.240- **0.214- أثناء الو3دة وبعدھا

 المعارف 

 ***0.389 ***0.498 ***0.244- **0.231- إجمالى الوعى المعرفى با3مومة ا*منة

 ***0.374 ***0.553 *0.183- *0.191- ل الزواجمرحلة ما قب

 ***0.431 ***0.538 ***0.235- **0.228- مرحلة ا3ستعداد للحمل

 ***0.438 ***0.500 **0.231- **0.204- أثناء الحمل

 ***0.426 ***0.510 ***0.253- **0.228- أثناء الو3دة وبعدھا

 الممارسات 

 ***0.439 ***0.531 ***0.239- **0.220- ممارسات ا"مومة ا*منةإجمالى 

 

 ممارسات ا"مومة ا*منة

 0.05ًتوجد عQقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند 
بين ممارسات ا�مومة ا;منة فى مرحلة ما قبل الزواج 
ًوكل من مدة الزواج وحجم ا�سرة ، وموجبة دالة إحصائيا 

 بين ممارسات ا�مومة ا;منة فى مرحلة ما 0.001عند 
. ى تعليم ا�م ومستوى الدخلل الزواج وكل من مستوقب

رتباطية أنه توجد عQقة ا) 2010(ت نتائج سليمان أشار
 بين ممارسات 0.001 ، 0.01 ًسالبة دالة إحصائيا عند

ا�مومة ا;منة فى مرحلة ا<ستعداد للحمل وكل من مدة 
توجد عQقة كما حجم ا�سرة على التوالى والزواج 

عند مستوى د<لة أقل من  ًة دالة إحصاياإرتباطية موجب
 بين حجم ا�سرة والوعى بالرعاية أثناء الحمل، 0.05

 بين ممارسات ا�مومة 0.001ًوموجبة دالة إحصائيا عند 
ا;منة فى مرحلة ا<ستعداد للحمل وكل من مستوى تعليم 

 .ا�م ومستوى الدخل

 0.01ًتوجد عQقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند 
بين ممارسات ا�مومة ا;منة أثناء الحمل وكل من مدة 
الزواج وحجم ا�سرة وھذا يتفق مع دراسة الجزار 

وجود عQقة إرتباطية سلبية معنوية  والتى ذكرت )2002(
أة وممارساتھا أثناء مرحلة بين كل من مدة الزواج للمر

 بين ممارسات 0.001ً، وموجبة دالة إحصائيا عند الحمل
ا;منة أثناء الحمل وكل من مستوى تعليم ا�م ا�مومة 

 . ومستوى الدخل

 ، 0.01ًتوجد عQقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند 
 بين ممارسات ا�مومة ا;منة أثناء الو<دة وبعدھا 0.001

وكل من مدة الزواج حجم ا�سرة على التوالى، وموجبة 
ا;منة  بين ممارسات ا�مومة 0.001ًدالة إحصائيا عند 

أثناء الو<دة وبعدھا وكل من مستوى تعليم ا�م  ومستوى 
) 2002(الدخل وھذه النتائج اتفقت مع دراسة الجزار 

والتى أشارت الى وجود ارتباط سلبى بين حجم ا�سرة 
 . وممارسات المرأة اثناء فترتى النفاس والرضاعة

 ، 0.01ًتوجد عQقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند 
 بين إجمالى ممارسات ا�مومة ا;منة وكل من مدة 0.001

ًالزواج حجم ا�سرة على التوالى، وموجبة دالة إحصائيا 
 بين إجمالى ممارسات ا�مومة ا;منة وكل من 0.001عند 

أكدت دراسة الجزار . مستوى تعليم ا�م ومستوى الدخل
ًأن أھم العوامل ا�جتماعية ارتباطا بممارسات ) 2002(

 .ة ھى حجم ا�سرة وتعليم المرأة ومدة الزواجالمرأ

يتضح مما سبق وجود عQقة ارتباطية موجبة دالة 
 مقياس ولمتغيرات ا<جتماعية وا<قتصاديةًاحصائيا بين ا

المعارف الممارسات با�مومة ا;منة، وبالتالى يتحقق 
 ً.الفرض ا�ول جزئيا

 النتائج فى ضوء الفرض الثانى

 إرتباطيةتوجد عQقة "لى أنه ينص الفرض الثانى ع
 ا�مھات با�مومة ًبية دالة إحصائيا بين محورى وعىايجا

وللتحقق من صحة ). المعارف والممارسات(ا;منة 
ًالفرض إحصائيا تم حساب معامل ارتباط بيرسون <يجاد 

 الوعى با�مومة ا;منة مقياسمعامل ا<رتباط بين أبعاد 
 .)المعارف والممارسات(بمحوريه 

 : ما يلى8يتضح من جدول 

 0.001ًتوجد عQقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا عند 
بين معارف ا�مھات با�مومة ا;منة فى مرحلة ما قبل 
الزواج ومرحلة ا<ستعداد للحمل و أثناء الو<دة وبعدھا 
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 )معارف والممارساتال( وعى ا3مھات با"مومة ا*منة مقياس معام.ت ارتباط بيرسون بين محورى .8جدول 

                          المعارف معارف ا"مھات با"مومة ا*منة
 

 الممارسات
مرحلة ما قبل 

 الزواج
مرحلة 

 ا3ستعداد للحمل
أثناء الو3دة  أثناء الحمل

 وبعدھا
إجمالى معارف ا"مھات 

 با3مومة ا*منة
 ***0.748 ***0.875 0.011 ***0.641 ***0.827 مرحلة ما قبل الزواج

 ***0.923 ***0.978 **0.224 ***0.777 ***0.963 مرحلة ا3ستعداد للحمل

 ***0.889 ***0.915 ***0.249 ***0.778 ***0.906 أثناء الحمل

 ***0.931 ***0.959 ***0.270 ***0.797 ***0.954 أثناء الو3دة وبعدھا

ت ا"مومة 
سا

ممار
ا*من

 

 ***0.917 ***0.962 **0.230 ***0.790 ***0.948 *منةممارسات ا"مومة اإجمالى 

 

وإجمالى معارف ا�مھات با<مومة ا;منة وبين ممارسات 
 مرحلة ما قبل الزواج، مرحلة ا<ستعداد"ا�مومة ا;منة فى 

 للحمل، أثناء الحمل، أثناء الو<دة وبعدھا، إجمالى ممارسات
 د عQقة ارتباطيةكما يتضح من الجدول وجو". ا�مومة ا;منة

 بين معارف ا�مھات 0.001ًموجبة دالة احصائيا عند 
با�مومة ا;منة أثناء الحمل وبين ممارسات ا�مومة ا;منة 

 0.01، ودالة عند "دھا، أثناء الو<دة وبعأثناء الحمل"فى 
بين معارف ا�مھات با�مومة ا;منة أثناء الحمل 

، <ستعداد للحملوممارسات ا�مومة ا;منة فى مرحلة ا
، بينما < توجد عQقة إجمالى ممارسات ا�مومة ا;منة

ًارتباطية موجبة دالة احصائيا بين معارف ا�مھات 
 .با�مومة ا;منة أثناء الحمل ومرحلة ما قبل الزواج

يتضح مما سبق وجود عQقة ارتباطية موجبة دالة 
ارسات  ومم بين الوعى با<مومة ا;منة0.001ًاحصائيا عند 

 .ا<مومة ا;منة، وبالتالى يتحقق الفرض الثانى

 النتائج فى ضوء الفرض الثالث

توجد فروق بين "ينص الفرض الثالث على أنه 
 –المعارف (ا�مھات فى الوعى با�مومه ا;منه بمحوريھا 

ًوأبعادھم تبعا لمكان سكن ا�سرة وعمل ) الممارسات
يا تم ايجاد قيمة للتحقق من صحة ھذا الفرض احصائ". ا�م

للوقوف على د<لة الفروق بين متوسطات درجات ) ت(
أفراد العينة من ا�مھات الريفيات والحضريات، العامQت 
وغير العامQت فى المعارف با�مومة ا;منة بمحواريه 

 ممارسات ا�مومة -;منة معارف ا�مھات با�مومة ا(
 .10 و 9الجدولين ويوضح ذلك ). ا;منة

 )الريف والحضر(سكن ا3سرة ان مك

 : ما يلى 9يوضح جدول 

ً توجد فروق دالة احصائيا فى متوسط درجات 
ا�مھات فى معارف ا�مھات با�مومة ا;منة بأبعاده 

 - اثناء الحمل -<ستعداد للحمل  ا-مرحلة ما قبل الزواج (

 اجمالى معارف ا�مھات با�مومة -ثناء الو<دة وبعدھا أ
) ت(حيث بلغت قيمة . رياتح ا�مھات الحضلصال) ا;منه

 64.929- و81.186-، 31.922-، 24.691-، 72.428-
ًحصائيا فى متوسط إكما توجد فروق دالة . على التوالى

 بأبعاده ةدرجات ا�مھات فى ممارسات لYمومة ا;من
 -ثناء الحمل أ -<ستعداد للحمل  ا-مرحلة ما قبل الزواج (
جمالى معارف ا�مھات با�مومة إ -ثناء الو<دة وبعدھا أ

) ت( حيث بلغت قيمة .لصالح ا�مھات الحضريات) ةا;من
لى ارتفاع مستوى تعليم ا�مھات إقد يرجع ذلك 

الحضريات وكذلك توفر خدمات الرعاية الصحية بالحضر 
عن الريف ا�مر الذى يتطلب منا بذل الجھد لتنمية الريف 

 .مما يعود با�يجاب على ا�مھات

 )ا"مھات العام.ت وغير العام.ت(عمل ا"م 

  :ي ما يل10يوضح جدول 

ًتوجد فروق دالة احصائيا فى متوسط درجات ا�مھات 
فى كل من معارف ا�مھات با�مومة ا;منة بأبعاده 

 - اثناء الحمل - ا<ستعداد للحمل -مرحلة ما قبل الزواج (
ت با�مومة  اجمالى معارف ا�مھا-اثناء الو<دة وبعدھا 

) ت(حيث بلغت قيمة . لصالح ا�مھات العامQت) ا;منه
 وھى قيم دالة 6.983، 6.632، 7.293، 6.318، 6.120

 .0.001ًإحصائيا عند 

ًكما توجد فروق دالة احصائيا فى متوسط درجات 
مرحلة ما (ا�مھات فى ممارسات لYمومة ا;منه بأبعاده 

 اثناء الو<دة -ناء الحمل  اث- ا<ستعداد للحمل -قبل الزواج 
لصالح )  اجمالى معارف ا�مھات با�مومة ا;منه-وبعدھا 

، 5.405) ت(حيث بلغت قيمة . ا�مھات العامQت
ً وھى قيم دالة إحصائيا 6.924، 6.902، 6.809، 6.847

 ،)2007( وھذه النتائج تتفق مع كل من سالم 0.001عند 
الميھى ورقبان  و)2006(مسلمى ال ،)2004(ضر خ
حيث تشير ھذه الدراسات الى وجود تفاعل دال ) 2009(

.ًاحصائيا بين دور ربة ا�سرة كأم والمستوى المھنى لھا
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 -معارف (د3لة الفروق بين ا"مھات الريفيات والحضريات في وعى ا"مھات با"مومة ا*منة بمحوريھا  .9جدول 
 )ممارسات

  الريف
 90= ن 

  الحضر
 90= ن 

 البيان

 

 الوعى با3مومة ا3منة بمحوريھا
المتوسط 
 الحسابى

ا|نحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

ا|نحراف 
 المعيارى

الفروق بين 
 المتوسطات

 مستوى الد3لة قيمة ت

 0.001دالة عند  72.428- 10.22- 1.33 19.22 0.14 9.00 مرحلة ما قبل الزواج

 0.001دالة عند  24.691- 6.93- 2.66 13.93 0.28 7.00 مرحلة ا3ستعداد للحمل

 0.001دالة عند  31.922- 15.95- 4.72 28.71 0.43 12.75 أثناء الحمل

 0.001دالة عند  81.186- 14.64- 1.71 26.64 0.18 12.00 أثناء الو3دة وبعدھا

ف 
المعار

 

 0.001دالة عند  64.929- 47.75- 6.96 88.51 0.43 40.75 إجمالى معارف ا"مھات با3مومة ا*منة

 0.001دالة عند  24.472- 4.82- 1.60 13.35 0.22 8.53 مرحلة ما قبل الزواج

 0.001دالة عند  92.854- 7.87- 0.80 12.87 0.16 5.00 مرحلة ا3ستعداد للحمل

 0.001دالة عند  38.712- 19.64- 4.81 35.64 0.08 16.00 أثناء الحمل

 0.001دالة عند  59.599- 13.30- 2.11 23.30 0.50 10.00 وبعدھاأثناء الو3دة 

ت
سا

الممار
 

 0.001دالة عند  70.064- 45.64- 6.10 85.17 0.96 39.53 إجمالى ممارسات ا"مومة ا*منة

 

 

 

 

  د3لة الفروق بين  ا"مھات العام.ت وغير العام.ت في الوعى  با3مومة ا*منة بمحوريھا وأبعادھا.10جدول 

 العام.ت

 67= ن 

 غير العام.ت

 113= ن 

 البيان

 
 

 منة بمحوريھامومة ا*الوعى با"
المتوسط 
 الحسابى

ا|نحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

ا|نحراف 
 المعيارى

الفروق بين 
 المتوسطات

 مستوى الد3لة قيمة ت

 0.001 دالة عند 6.120 4.48 5.02 12.44 4.23 16.92 مرحلة ما قبل الزواج

 0.001دالة عند  6.318 3.48 3.41 9.16 3.84 12.65 مرحلة ا3ستعداد للحمل

 0.001دالة عند  7.293 8.57 7.43 17.53 7.95 26.11 أثناء الحمل

 0.001دالة عند  6.632 6.83 6.94 16.77 6.21 23.61 أثناء الو3دة وبعدھا

ف
المعار

 

 0.001دالة عند  6.983 23.38 22.18 55.92 20.90 79.31 إجمالى معارف ا"مھات با3مومة ا*منة

 0.001دالة عند  5.405 2.13 2.76 10.15 2.17 12.28 مرحلة ما قبل الزواج

 0.001دالة عند  6.847 3.75 3.68 7.53 3.33 11.29 مرحلة ا3ستعداد للحمل

 0.001دالة عند  6.809 9.76 9.41 22.18 9.10 31.95 أثناء الحمل

 0.001دالة عند  6.902 6.47 6.28 14.23 5.73 20.71 أثناء الو3دة وبعدھا

ت
سا

الممار
 

 0.001دالة عند  6.924 22.13 21.45 54.11 19.45 76.25 ممارسات ا"مومة ا*منةإجمالى 
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) 2010(سليمان فى حين تختلف ھذه النتائج مع دراسة 
ً لى عدم وجود عQقة إرتباطية دالة إحصاياإوالتى تشير 

وقد . بكل أبعادھاة ا;منةبين عمل ا�م والوعى با�موم
يرجع ذلك �نتقال وتبادل الخبرات بين ا�مھات العامQت 
مع زميQت العمل فى حين تقضى ا�م غير العاملة معظم 

 .وقتھا فى المنزل

  0.001ًمما سبق يتضح وجود فروق دالة إحصائيا عند 
لوعى با<مومة بين ا�مھات الريفيات والحضريات فى ا

ا;منة لصالح ا�مھات الحضريات، ووجود فروق دالة 
  بين ا�مھات العامQت وغير 0.001ًإحصائيا عند 

العامQت فى الوعى با<مومة ا;منة لصالح ا�مھات 
حيث ) 2004(العامQت وھذا يتفق مع دراسة نور الدين 

ًوجدت أن ھناك فروق دالة إحصائيا بين ربات ا�سر 
 .وبالتالى تتحقق الفرض الثالث. Qت وغير العامQتالعام

 النتائج فى ضوء الفرض الرابع 

يوجد تباين دال "ينص الفرض الرابع على أنه 
إحصائيا بين وعى ا�مھات با�مومة ا;منة بمحوريھا 

ًوأبعادھم تبعا لبعض المتغيرات )  الممارسات–المعارف (
 حجم - زواجمدة ال(وا<قتصادية لYسرة ا<جتماعية 

 .) الدخل الشھرى– المستوى التعليمى لYم -ا�سرة 

ًللتحقق من صحة الفرض إحصائيا تم استخدام أسلوب 
 الوعى مقياس لANOVAتحليل التباين في اتجاه واحد 

 -معارف ا�مھات با<مومة ا;منة (با<مومة ا;منة 
مدة الزواج (ًتبعا لكل من ) ممارسات ا�مومة ا;منة 

، )ا�سرة والمستوى التعليمى لYم ومستوى الدخلوحجم 
اتجاه الفروق بين  لمعرفة LSDوتم تطبيق اختبار 

 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11جداول المتوسطات، و
 : توضح ذلك 18و

 مدة الزواج

 :ما يلى  12و 11 ينجدولاليتضح من 

ًوجود تباين دال احصائيا بين متوسطات درجات عينة 
 ا;منة ف ا�مھات ا�مھات با�مومة معار فىدراسةال

، أثناء الو<دة وبعدھا ، ل الزواجمرحلة ما قب(بابعاده 
ًتبعا لمدة ) إجمالى معارف ا�مھات با�مومة  ا;منة

، 2.638، 2.798ث بلغت قيمة ف على التوالى الزواج حي
 وبتطبيق اختبار. 0.05ًائيا عند  وھى قيم دالة احص2.880
LSD الفروق بين متوسطات درجات  لمعرفة د<لة

 معارف ا�مھات با�مومةا�مھات عينة الدراسة فى 
الح مدة الزواج ا�قل ًا;منة تبعا لمدة الزواج وجد أنھا لص

ً، بينما < يوجد تباين دال إحصائيا بين  سنوات5من 
ا�مھات عينة الدراسة فى معارف ا�مھات با�مومة 

ًتبعا لمدة ) ، أثناء الحمللمرحلة ا<ستعداد للحم(;منة فى ا
 0.690 ، 2.060على التوالى ) ف(الزواج حيث بلغت قيم 

 ً.وھى قيم غير دالة إحصائيا

ت عينة ًوجود تباين دال احصائيا بين متوسطات درجا
مرحلة ما قبل (الدراسة فى ممارسات ا�مومة ا;منة فى 

، مرحلة ا<ستعداد للحمل ، أثناء الحمل ، أثناء الزواج
ًتبعا ) و<دة وبعدھا ، إجمالى الممارسات با�مومة  ا;منةال

 ، 3.888لمدة الزواج حيث بلغت قيمة ف على التوالى 
 وھى قيم دالة 3.040 ، 3.019 ، 2.646 ، 3.151

 LSD وبتطبيق اختبار. 0.05 ، 0.01ًاحصائيا عند 
لمعرفة د<لة الفروق بين متوسطات درجات ا�مھات عينة 

، ً�مومة ا;منة تبعا لمدة الزواجارسات االدراسة فى مم
وقد .  سنوات5الح مدة الزواج ا�قل من ووجد أنھا لص

يرجع ذلك الى ارتفاع مستوى التعليم بين ا�مھات صغار 
 وھذا يتفق مع دراسة عبدالجليل. السن فى عينة الدراسة

حيث أكدت نتائج ھذه الدراسة على أن مستوى ) 2016(
لطبى قبل يقل مع زيادة عمر المعرفة عن الفحص ا

 .ا�مھات

 حجم ا"سرة

 :ما يلى  14و 13 ينجدولاليتضح من 

ًحصائيا بين متوسطات درجات عينة إوجود تباين دال 
مرحلة ( ا;منة فى البحث فى معارف ا�مھات با�مومة 

، أثناء الو<دة ما قبل الزواج، مرحلة ا<ستعداد للحمل
ًتبعا )  با�مومة  ا;منةوبعدھا، إجمالى معارف ا�مھات

، 5.567ث بلغت قيمة ف على التوالى لحجم ا�سرة حي
ً وھى قيم دالة احصائيا عند 6.171 ، 6.051 ، 4.196
 LSD، وبتطبيق اختبار0.01 ، 0.01 ، 0.05 ، 0.01

لمعرفة د<لة الفروق بين متوسطات درجات ا�مھات عينة 
ًة تبعا لحجم مومة  ا;منالدراسة فى معارف ا�مھات با�

ا�قل من (، ووجد أنھا لصالح ا�سرة صغير الحجم ا�سرة
ً، بينما < يوجد تباين دال إحصائيا بين ا�مھات ) أفراد4

عينة الدراسة فى معارف ا�مھات با�مومة  ا;منة أثناء 
 وھى 1.260) ف(ًالحمل تبعا لحجم ا�سرة حيث بلغت قيم 

 ً.قيمة غير دالة إحصائيا

ًين دال احصائيا بين متوسطات درجات عينة وجود تبا
مرحلة ما قبل ( ا;منة فى البحث فى ممارسات ا�مومة 

، أثناء ء الحمل، أثناالزواج، مرحلة ا<ستعداد للحمل
ًتبعا ) الو<دة وبعدھا ، إجمالى ممارسات ا�مومة  ا;منة

، 5.893، 4.088جم ا�سرة حيث بلغت قيمة ف لح
 وھى قيم دالة  على التوالى 6.058 ، 6.589، 5.569

 لمعرفة LSD، وبتطبيق اختبار0.01، 0.05ًاحصائيا عند 
د<لة الفروق بين متوسطات درجات ا�مھات عينة 
ًالدراسة فى ممارسات ا�مومة  ا;منة تبعا لحجم ا�سرة ، 

 4ا�قل من (ووجد أنھا لصالح ا�سرة صغير الحجم 
والتى ) 2006(ى وھذه النتيجة تختلف مع مصطف). أفراد

أكدت على عدم وجود عQقة بين حجم ا�سرة والوعى 
 .بأھمية الفحص الطبى قبل الزواج
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 –معارف ( الوعى  با"مومة ا*منة بمحوريھا  مقياستحليل التباين في اتجاه واحد  "مھات عينة الدراسة فى  .11جدول 
 180= ًوابعادھا  تبعا لمدة الزواج  ن) ممارسات

ات با"مومة ا*منة وعى ا3مھ
 بمحوريھا وأبعادھا

مجموع  مصادر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 مستوى الد3لة قيمة ف

 مرحلة ما قبل الزواج

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

173.239 

2708.539 

2881.778 

4 

175 

179 

43.310 

15.477 
2.798 

0.028 

 0.05دالة عند 

مرحلة ا3ستعداد 
 للحمل

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

65.881 

1399.319 

1465.200 

4 

175 

179 

16.470 

7.996 
2.060 

0.088 

 غير دالة

 أثناء الحمل

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

24.862 

1575.782 

1600.644 

4 

175 

179 

6.216 

9.004 
0.690 

0.600 

 غير دالة

 أثناء الو3دة وبعدھا

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

131.784 

2185.216 

2317.000 

4 

175 

179 

32.946 

12.487 
2.638 

0.036 

 0.05دالة عند 

ت با3مومة ا*منة
ف ا"مھا

معار
 

إجمالى معارف 
ا"مھات با3مومة 

 ا*منة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

1371.268 

20834.509 

22205.778 

4 

175 

179 

342.817 

119.054 
2.880 

0.024 

 0.05دالة عند 

 مرحلة ما قبل الزواج

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

110.787 

1246.657 

1357.444 

4 

175 

179 

27.697 

7.124 
3.888 

0.005 

 0.005دالة عند 

 

مرحلة ا3ستعداد 
 للحمل

 بين المجموعات

 تداخل المجموعا

 الكلى

191.481 

2658.846 

2850.328 

4 

175 

179 

47.870 

15.193 
3.151 

0.016 

 0.05دالة عند 

 أثناء الحمل

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

1107.818 

18320.493 

19428.311 

4 

175 

179 

276.955 

104.689 
2.646 

0.035 

 0.05دالة عند 

 أثناء الو3دة وبعدھا

 بين المجموعات

 المجموعاتداخل 

 الكلى

539.609 

7819.341 

8358.950 

4 

175 

179 

134.902 

44.682 
3.019 

0.019 

 0.05دالة عند 

ت ا"مومة ا*منة
سا

ممار
 

إجمالى ممارسات 
 ا"مومة ا*منة

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلى

6313.053 

90840.192 

97153.244 

4 

175 

179 

1578.263 

519.087 
3.040 

0.019 

 0.05دالة عند 
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لوعى  امقياس  للتعرف على د3لة الفروق بين متوسطات درجات ا"مھات عينة الدراسة فى  LSDار اختب12جدول 
 ًتبعا لمدة الزواج) معارف وممارسات (با"مومة ا*منة بمحوريھا 

وعى ا"مھات 
با3مومة ا*منة 

 بمحوريھا

 5أقل من  مدة الزواج
 سنوات

 53.33= م

 الى أقل من 5
10 

 52.83= م

ن  الى أقل م10
15 

 48.87= م

 الى أقل من 15
20 

 47.28= م

  سنة فأكثر20
 40.50= م

 - - - - -  سنوات5أقل من 
 - - - - 0.50  سنوات10 الى أقل من 5من 
 - - - 3.95 4.45  سنة15 الى أقل من 10من 
 - - 1.59 *5.54 *6.04  سنة20 الى أقل من 15من 

 المعارف

 - 6.78 8.37 *12.33 *12.83  سنة فأكثر20

 مدة الزواج
 5أقل من 
 سنوات

 66.69= م

 الى أقل من 5
10 

 65.55= م

 الى أقل من 10
15 

 57.31= م

 الى أقل من 15
20 

 55.23= م

  سنة فأكثر20
 38.00= م

 - - - - -  سنوات5أقل من 
 - - - - 1.13-  سنوات10 الى أقل من 5من 
 - - - 8.23 *9.37  سنة15 الى أقل من 10من 
 - - 2.07 10.31 *11.45  سنة20 الى أقل من 15من 

 الممارسات

 - 17.23 19.31 *27.55 *28.69  سنة فأكثر20
 

ً معارف وممارسات ا"مومة ا*منة تبعا لحجم مقياس"مھات عينة الدراسة فى  تحليل التباين في اتجاه واحد .13جدول 
 180= ا"سرة  ن

 البيان
 البعد

درجات  ع المربعاتمجمو مصادر التباين
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 مستوى الد3لة قيمة ف

 مرحلة ما قبل الزواج
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

170.560 
2711.217 
2881.778 

2 
177 
179 

85.280 
15.318 5.567 0.005 

 0.01دالة عند 

 مرحلة ا3ستعداد للحمل
  المجموعاتبين

 داخل المجموعات
 الكلى

66.329 
1398.871 
1465.200 

2 
177 
179 

33.165 
7.903 4.196 0.017 

 0.05دالة عند 

 أثناء الحمل
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

22.466 
1578.179 
1600.644 

2 
177 
179 

11.233 
8.916 1.260 0.286 

 غير دالة

 أثناء الو3دة وبعدھا
 وعاتبين المجم

 داخل المجموعات
 الكلى

148.292 
2168.708 
2317.000 

2 
177 
179 

74.146 
12.253 6.051 0.003 

 0.01دالة عند 

ت با"مومة  ا*منة
ف ا"مھا

معار
 

إجمالى معارف ا"مھات 
 با"مومة  ا*منة

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

1447.496 
20758.282 
22205.778 

2 
177 
179 

723.748 
117.278 6.171 0.003 

 0.01دالة عند 

 مرحلة ما قبل الزواج
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

59.932 
1297.513 
1357.444 

2 
177 
179 

29.966 4.088 0.018 
 0.05دالة عند 

 مرحلة ا3ستعداد للحمل
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

177.947 
2672.381 
2850.328 

2 
177 
179 

88.974 
15.098 5.893 0.003 

 0.01دالة عند 

 أثناء الحمل
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

1150.219 
18278.092 
19428.311 

2 
177 
179 

575.109 
103.266 5.569 0.005 

 0.01دالة عند 

 أثناء الو3دة وبعدھا
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

579.243 
7779.707 
8358.950 

2 
177 
179 

289.622 
43.953 6.589 0.002 

 0.01دالة عند 

ت ا"مومة  ا*منة
سا

ممار
 

ممارسات إجمالى 
 ا"مومة  ا*منة

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

6224.411 
90928.833 
97153.244 

2 
177 
179 

3112.206 
513.722 6.058 0.003 

 0.01دالة عند 
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 معارف مقياسات عينة الدراسة فى  للتعرف على د3لة الفروق بين متوسطات درجات ا"مھ LSD اختبار.14جدول 
 ًوممارسات ا"مومة  ا*منة تبعا لحجم ا"سرة  

  أفراد4اقل من  حجم ا"سرة ا"بعاد
 54.89= م

  أفراد6 – 4من 
 50.25= م

  أفرد6أكثر من 
 40.33= م

 - - -  أفراد4اقل من 
 معارف ا"مھات با"مومة  ا*منة - - *4.63  أفراد6 – 4من 

 - *9.924 **14.55  أفرد6 أكثر من

 حجم ا�سرة
  أفراد4اقل من 

 70.00= م
  أفراد6 – 4من 
 60.68= م

  أفرد6أكثر من 
 39.33= م

 - - -  أفراد4اقل من 
 - - *9.31  أفراد6 – 4من 

 ممارسات ا"مومة  ا*منة

 - *21.35 **30.66  أفرد6أكثر من 
 

 

 المستوى التعليمى ل>م

 :ما يلى  16و 15 ينلجدواليتضح من 

ًوجود تباين دال احصائيا بين متوسطات درجات عينة 
مرحلة (الدراسة فى معارف ا�مھات با�مومة  ا;منة فى 

ما قبل الزواج ، مرحلة ا<ستعداد للحمل ، أثناء الو<دة 
ًتبعا ) وبعدھا ، إجمالى معارف ا�مھات با�مومة  ا;منة

مة  ف على التوالى لمستوى تعليم ا�م حيث بلغت قي
 وھى قيم دالة 21.294 ، 25.948 ، 14.369 ، 27.008

 لمعرفة LSD ، وبتطبيق اختبار0.001ًاحصائيا عند 
د<لة الفروق بين متوسطات درجات ا�مھات عينة 
ًالدراسة فى معارف ا�مھات با�مومة ا;منة تبعا لمستوى 

ع ، بينما وجد أنھا لصالح مستوى التعليم المرتف. تعليم ا�م
ً< يوجد تباين دال إحصائيا بين ا�مھات عينة الدراسة فى 
ًمعارف ا�مھات با�مومة  ا;منة أثناء الحمل تبعا لمستوى 

 وھى قيمة غير دالة 1.211) ف(تعليم ا�م حيث بلغت قيم 
 .ًإحصائيا 

ًوجود تباين دال احصائيا بين متوسطات درجات عينة 
مرحلة ما قبل ( ا;منة فى ة الدراسة فى ممارسات ا�موم

، مرحلة ا<ستعداد للحمل ، أثناء الحمل ، أثناء الزواج
ًتبعا ) الو<دة وبعدھا ، إجمالى ممارسات ا�مومة  ا;منة

لمستوى تعليم ا�م حيث بلغت قيمة ف على التوالى 
26.336 ، 27.706 ، 21.988 ، 22.929 ، 25.545 

 وبتطبيق اختبار  ،0.001ًوھى قيم دالة احصائيا عند 
LSD لمعرفة د<لة الفروق بين متوسطات درجات 

ًا�مھات عينة الدراسة فى ممارسات ا�مومة  ا;منة تبعا 
وجد أنھا لصالح مستوى التعليم . لمستوى تعليم ا�م

التى ) 2010(ويتفق ذلك مع دراسة سليمان . المرتفع
أوضحت ارتفاع وعى ا�مھات با�مومة ا;منة بإرتفاع 

 .المستوى التعليمى لYم

 مستوى دخل ا"سرة الشھرى

 :ما يلى  18 و17 ينجدولاليتضح من 

ًوجود تباين دال احصائيا بين متوسطات درجات عينة 
مرحلة ( فى معارف ا�مھات با�مومة ا;منة فى دراسةال

، أثناء الو<دة  الزواج، مرحلة ا<ستعداد للحملما قبل

ًتبعا ) ا;منة ھات با�مومة إجمالى معارف ا�موبعدھا ،
لمستوى دخل ا�سرة الشھرى حيث بلغت قيمة ف على 

 وھى 15.809 ، 19.529 ، 9.602 ، 18.267التوالى  
 LSD ، وبتطبيق اختبار 0.001ًقيم دالة احصائيا عند 

لمعرفة د<لة الفروق بين متوسطات درجات ا�مھات عينة 
ًمنة تبعا لمستوى الدراسة فى معارف ا�مھات با�مومة  ا;

دخل ا�سرة الشھرى، وجد أنھا لصالح ا�سر أصحاب 
ًالدخول المرتفعة ، بينما < يوجد تباين دال إحصائيا بين 
ا�مھات عينة الدراسة فى معارف ا�مھات با�مومة  
ًا;منة أثناء الحمل تبعا لمستوى دخل ا�سرة الشھرى حيث 

 ً.ة إحصائيا وھى قيمة غير دال1.419) ف(بلغت قيمة 

ًوجود تباين دال احصائيا بين متوسطات درجات عينة 
مرحلة ما قبل ( ا;منة فى  فى ممارسات ا�مومةالدراسة

، أثناء د للحمل، أثناء الحملالزواج، مرحلة ا<ستعدا
ًتبعا ) الو<دة وبعدھا ، إجمالى ممارسات ا�مومة  ا;منة

لمستوى دخل ا�سرة الشھرى حيث بلغت قيمة ف 
14.432 ، 20.217 ، 21.251 ، 19.725 ، 21.228 

 ، وبتطبيق 0.001ًعلى التوالى وھى قيم دالة احصائيا عند 
 لمعرفة د<لة الفروق بين متوسطات درجات LSDاختبار 

ً تبعا ا�مھات عينة الدراسة فى ممارسات ا�مومة ا;منة
، وجد أنھا لصالح ا�سر لمستوى دخل ا�سرة الشھرى

نه < أ) 2010(ذكرت سليمان . ول المرتفعةأصحاب الدخ
ًيا بين الدخل المالى ئحصااتوجد عQقة إرتباطية دالة 

  بكل أبعادھاة ا;منةالشھرى لYسرة والوعى با�موم

 : مما سبق يتضح ما يلى 

عينة   بين ا�مھات0.001ً احصائيا عند وجود تباين دال •
الدراسة فى الوعى با�مومة  ا;منة فى معارف 
ًوممارسات ا�مومة  ا;منة تبعا لمستوى تعليم ا�م ، 

 .ووجد أنھا تتدرج لصالح مستوى التعليم المرتفع 

 بين ا�مھات عينة 0.05ًوجود تباين دال احصائيا عند  •
ًالدراسة فى معارف وممارسات ا�مومة  ا;منة تبعا 

 . سنوات5لمدة الزواج لصالح مدة الزواج ا�قل من 

 بين ا�مھات عينة 0.01ً احصائيا عند وجود تباين دال •
ًالدراسة فى معارف وممارسات ا�مومة  ا;منة تبعا 

 4ا�قل من (لحجم ا�سرة لصالح ا�سرة صغير الحجم 
 ). أفراد
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)  ممارسات-ف معار( ا*منة  الوعى با"مومةمقياستحليل التباين في اتجاه واحد ل>مھات عينة الدراسة فى  .15جدول 
 180=  نتعليم ا"م ًتبعا ل

 البيان
  ا*منةبا"مومة وعى ا"مھات

  وأبعادھابمحوريھا

مجموع  مصادر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 مستوى الد3لة قيمة ف

 مرحلة ما قبل الزواج
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

908.444 
1973.333 
2881.778 

3 
176 
179 

302.815 
11.212 27.008 

0.0001 
 0.001دالة عند 

 مرحلة ا3ستعداد للحمل
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

288.257 
1176.943 
1465.200 

3 
176 
179 

96.086 
6.687 14.369 

0.0001 
 0.001دالة عند 

 أثناء الحمل
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

32.376 
1568.269 
1600.644 

3 
176 
179 

10.792 
8.911 1.211 

0.307 
 غير دالة

 أثناء الو3دة وبعدھا
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

710.536 
1606.464 
2317.000 

3 
176 
179 

236.845 
9.128 25.948 

0.0001 
 0.001دالة عند 

ت با"مومة  ا*منة
ف ا"مھا

معار
 

إجمالى معارف ا"مھات 
  ا*منةبا"مومة

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

5913.507 
16292.271 
22205.778 

3 
176 
179 

1971.169 
92.570 21.294 

0.0001 
 0.001دالة عند 

 مرحلة ما قبل الزواج
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

420.576 
936.869 
1357.444 

3 
176 
179 

140.192 
5.323 26.336 

0.0001 
 0.001 دالة عند

 مرحلة ا3ستعداد للحمل
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

914.319 
1936.009 
2850.328 

3 
176 
179 

304.773 
11.000 27.706 

0.0001 
 0.001دالة عند 

 أثناء الحمل
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

5296.456 
14131.855 
19428.311 

3 
176 
179 

1765.485 
80.295 21.988 

0.0001 
 0.001دالة عند 

 أثناء الو3دة وبعدھا
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

2348.941 
6010.009 
8358.950 

3 
176 
179 

782.980 
34.148 22.929 

0.0001 
 0.001دالة عند 

ت ا"مومة  ا*منة
سا

ممار
 

 ممارسات ا"مومةإجمالى 
 ا*منة

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

29470.374 
67682.870 
97153.244 

3 
176 
179 

9823.458 
384.562 25.545 

0.0001 
 0.001دالة عند 

 

 الوعى مقياس للتعرف على د3لة الفروق بين متوسطات درجات ا"مھات عينة الدراسة فى  LSDاختبار. 16جدول 
 ًبا"مومة  ا*منة تبعا لمستوى تعليم ا"م  

 منخفض مستوى التعليم محورى وعى ا"مھات
 40.33= م

 متوسط
 40.57= م

 فوق المتوسط
 47.46= م

 مرتفع
 55.85= م

 - - - - منخفض
 - - - 0.23- متوسط

 - - *6.89- *7.13- فوق المتوسط
 معارف ا"مھات با"مومة  ا*منة

 - ***8.39- ***15.28- ***15.52- مرتفع

 مستوى التعليم
 منخفض

 38.33= م
 متوسط

 39.57= م
 متوسطفوق ال

 53.85= م
 مرتفع

 73.02= م
 - - - - منخفض
 - - - 1.24- متوسط

 - - *14.28- *15.52- فوق المتوسط
 - ***19.17- ***33.45- ***34.69- مرتفع

 ممارسات ا"مومة  ا*منة

 - ***12.37- ***21.59- ***21.59- مرتفع
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ًا*منة تبعا  ممارسات ا"مومة معارف ومقياستحليل التباين في اتجاه واحد "مھات عينة الدراسة فى  .17جدول 
 180= مستوى دخل ا"سرة الشھرى  ن

 البيان
 ا*منة بمحوريھا وأبعادھاالوعى با"مومة 

مجموع  مصادر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الد3لة

 مرحلة ما قبل الزواج
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

493.059 
2388.719 
2881.778 

2 
177 
179 

246.529 
13.496 

18.267 
0.0001 
دالة عند 
0.001 

 مرحلة ا3ستعداد للحمل
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

143.404 
1321.796 
1465.200 

2 
177 
179 

71.702 
7.468 

9.602 
0.0001 
دالة عند 
0.001 

 أثناء الحمل
 بين المجموعات

 اتداخل المجموع
 الكلى

25.257 
1575.388 
1600.644 

2 
177 
179 

12.628 
8.900 

1.419 
0.245 
 غير دالة

 أثناء الو3دة وبعدھا
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

418.851 
1898.149 
2317.000 

2 
177 
179 

209.426 
10.724 

19.529 
0.0001 
دالة عند 
0.001 

ف
المعار

 

إجمالى معارف ا"مھات با"مومة  
 ا*منة

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

3365.487 
18840.291 
22205.778 

2 
177 
179 

1682.743 
106.442 

15.809 
0.0001 
دالة عند 
0.001 

 مرحلة ما قبل الزواج
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

190.329 
1167.116 
1357.444 

2 
177 
179 

95.164 
6.594 

14.432 
0.0001 
د دالة عن
0.001 

 مرحلة ا3ستعداد للحمل
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

530.046 
2320.282 
2850.328 

2 
177 
179 

265.023 
13.109 

20.217 
0.0001 
دالة عند 
0.001 

 أثناء الحمل
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

3761.887 
15666.424 
19428.311 

2 
177 
179 

1880.944 
88.511 

21.251 
0.0001 
دالة عند 
0.001 

 أثناء الو3دة وبعدھا
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

1523.475 
6835.475 
8358.950 

2 
177 
179 

761.738 
38.619 

19.725 
0.0001 
دالة عند 
0.001 

ت
سا

الممار
 

 ممارسات ا"مومة  ا*منةإجمالى 
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

18795.350 
78357.894 
97153.244 

2 
177 
179 

9397.675 
442.700 

21.228 
0.0001 
دالة عند 
0.001 

 
 

 معارف مقياس للتعرف على د3لة الفروق بين متوسطات درجات ا"مھات عينة الدراسة فى  LSDاختبار .18جدول 
 ًوممارسات ا"مومة  ا*منة تبعا لمستوى الدخل الشھرى  

 منخفض رىالدخل الشھ ا*منة بمحوريھاالوعى با"مومة 
 42.45= م

 متوسط
 50.61= م

 مرتفع
 57.86= م

 - - - منخفض
 المعارف - - ***8.16- متوسط
 - ***7.24- ***15.41- مرتفع

 الدخل الشھرى
 منخفض

 44.09= م
 متوسط

 60.40= م
 مرتفع

 79.59= م
 - - - منخفض
 - - ***16.31- متوسط

 الممارسات

 - ***19.18- ***35.50- مرتفع
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 بين ا�مھات  0.001ًوجود تباين دال إحصائيا عند  •
عينة الدراسة فى معارف وممارسات ا�مومة  ا;منة 
ًتبعا لمستوى دخل ا�سرة الشھرى لصالح أصحاب 

 .الدخول المرتفعة

 بين ا�مھات عينة 0.001ًوجود تباين دال إحصائيا عند  •
ًالدراسة فى معارف وممارسات ا�مومة  ا;منة تبعا 

وبالتالى يتحقق . مل الزوج لصالح الفئات الخاصةلع
 .الفرض الرابع 

 النتائج فى ضوء الفرض الخامس

نسبة مشاركة  تختلف "ينص الفرض الخامس على أنه 
مدة (بعض المتغيرات ا<جتماعية وا<قتصادية لYسرة 

 الدخل – المستوى التعليمى لYم – حجم ا�سرة–الزواج 
المعارف (مه ا;منه بمحوريھا فى الوعى با�مو) الشھرى

 معامل ا�نحدار ًطبقا �وزانوأبعادھم )  الممارسات-
 ".ودرجة ا�رتباط مع المتغير التابع

ًللتحقق من صحة الفرض إحصائيا تم استخدام أسلوب 
معارف ( ا;منة  الوعى با�مومةمقياسا<نحدار الخطى ل

ًتبعا ) نةممارسات ا�مومة ا;م -ا�مھات با�مومة ا;منة 
المستوى التعليمى ا�م ومدة الزواج وحجم (لكل من 

 .19يوضح ذلك جدول ) ا�سرة ومستوى الدخل

 أنة توجد عQقة ارتباطية موجبة 19يتضح من جدول 
 مدة الزواج، حجم ا�سرة،(مستقلة بين المتغيرات ال

التابع والمتغير ) مستوى تعليم ا�م، دخل ا�سرة الشھرى
واكثر المتغيرات تأثيرا ) ا;منةت با�مومة معارف ا�مھا(

 = R2كان مستوى تعليم ا�م حيث ان معامل التحديد 
 يليه 0.001 والعQقة ذات د<لة احصائية عند 0.248

 R2مستوى دخل ا�سرة الشھرى حيث ان معامل التحديد 
 ، يأتى 0.001 والعQقة ذات د<لة احصائية عند 0.151= 

 R2 = 0.059 ان معامل التحديد بعده حجم ا�سرة حيث
 ، مدة الزواج 0.001والعQقة ذات د<لة احصائية عند 

 والعQقة ذات د<لة R2 = 0.054حيث ان معامل التحديد 
 .0.01احصائية عند 

وجود عQقة ارتباطية  19كما يتضح من جدول 
مدة الزواج ، حجم ا�سرة (موجبة بين المتغيرات المستقلة 

والمتغير ) ا�م ، دخل ا�سرة الشھرى، مستوى تعليم 
واكثر المتغيرات تأثيرا ) ممارسات ا�مومة  ا;منة(التابع 

 = R2كان مستوى تعليم ا�م حيث ان معامل التحديد 
 ، ثم 0.001 والعQقة ذات د<لة احصائية عند 0.282

 R2مستوى دخل ا�سرة الشھرى حيث ان معامل التحديد 
 ، يأتى 0.001<لة احصائية عند  والعQقة ذات د0.193= 

 R2 = 0.057بعده حجم ا�سرة حيث ان معامل التحديد 
 ، مدة الزواج 0.001والعQقة ذات د<لة احصائية عند 

 والعQقة ذات د<لة R2 = 0.048حيث ان معامل التحديد 
 .0.01احصائية عند 

يتضح مما سبق أن مستوى تعليم ا�م والدخل الشھرى 
غيرات مساھمة فى معارف وممارسات من أكثر المت

.  تQ ذلك حجم ا�سرة ومدة الزواجةا�مھات لYمومة ا;من
ا�مر الذى يتطلب ا<ھتمام بتعليم المرأة ورفع دخلھا 

وبالتالى . الشھرى بما يحقق لھا الرفاھية والحياة الصحية
 .يتحقق الفرض الخامس

 ملخص "ھم نتائج الدراسة الميدانية

 0.001ًارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند وجود عQقة  -
بين معارف ا�مھات با�مومة  ا;منة وإجمالى 

، وموجبة دالة سات ا�مومة  ا;منة وحجم ا�سرةممار
ن إجمالى معارف ا�مھات  بي0.001ًإحصائيا عند 

 ا;منة وكل من ا;منة وممارسات ا�مومة با�مومة
 . مستوى تعليم ا�م ومستوى الدخل

 0.001ًود عQقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا عند وج -
بين معارف ا<مھات با�مومة  ا;منة وممارسات 

 . ا�مومة  ا;منة

  بين ا�مھات 0.001ًوجود فروق دالة إحصائيا عند  -
  ا;منة الريفيات والحضريات فى الوعى با�مومة

، كذلك وجود فروق دالة لصالح ا�مھات الحضريات
 بين ا�مھات العامQت وغير 0.001ند ًإحصائيا ع

 ا;منة لصالح ا�مھات العامQت فى الوعى با�مومة
 . العامQت

 عينة  بين ا�مھات0.001ًوجود تباين دال احصائيا عند  -
ً ا;منة تبعا لمستوى تعليم الدراسة فى الوعى با�مومة

 . ا�م لصالح مستوى التعليم المرتفع 

 بين ا�مھات عينة 0.05 عند ًوجود تباين دال احصائيا -
ًالدراسة فى الوعى با�مومة ا;منة تبعا لمدة الزواج 

 سنوات ،  ووجود تباين 5لصالح مدة الزواج ا�قل من 
 بين ا�مھات عينة الدراسة فى 0.01ًدال احصائيا عند 

ًالوعى با�مومة ا;منة تبعا لحجم ا�سرة لصالح ا�سرة 
 ).اد أفر4ا�قل من (صغير الحجم 

تبين أن مستوى تعليم ا�م والدخل الشھرى من أكثر  -
المتغيرات مساھمة فى معارف وممارسات ا�مھات 

 .لYمومة ا;منه تQ ذلك حجم ا�سرة ومدة الزواج

 :التوصيات

إھتمام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى  •
امية تدرس لتنمية الوعى إضافة مواد تعليمية الزب

 . ا;منةمةبا�مو

 ، المكتوبة والمقروئةالمسموعة، قيام وسائل ا�عQم المرئية •
 .بحمQت إعQمية لتوعية الفتيات وا�مھات با�مومة ا;منة

تفعيل دور مراكز رعاية ا�مومة  والطفولة بقيام حمQت  •
 .  إرشادية بالقرى لتوعية الريفيات بأھمية ا�مومة  ا;منة
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 – حجم ا"سرة–مدة الزواج (ى للع.قة بين بعض المتغيرات ا3جتماعية وا3قتصادية ل>سرة ا3نحدار الخط .19جدول 
 -المعارف ( بمحوريھا  ا*منةبا"مومة وبين وعى ا"مھات )لشھرى الدخل ا–المستوى التعليمى ل>م 

 )180= ن () الممارسات
وعى ا"مھات 

ا*منة  با"مومة
 بمحوريھا

معامل  المتغيرات
 Rط ا3رتبا

معامل تحديد نسبة 
 R2المشاركة

 مستوى الد3لة )ت(قيمة  معامل ا3نحدار

 0.248 0.498 مستوى تعليم ا"م 30.183 الثابت
B 6.258 

7.662 0.0001 
 0.001دالة عند 

 35.226 الثابت
 0.151 0.389 الدخل الشھرى

B 7.625 
5.631 

0.0001 
 0.001دالة عند 

 60.948 الثابت
 0.059 0.244- ا"سرةحجم 

B -5.534 
-3.354 

0.001 
 0.001دالة عند 

 57.132 الثابت

 المعارف 

 0.054 0.231- مدة الزواج
B -2.587 

-3.173 
0.002 

 0.01دالة عند 
 15.701 الثابت

 0.282 0.531 مستوى تعليم ا"م
B 13.950 

8.355 
0.0001 

 0.001دالة عند 
 24.850 الثابت

 0.193 0.439 الدخل الشھرى
B 18.003 

6.517 
0.0001 

 0.001دالة عند 
 82.553 الثابت

 0.057 0.239- حجم ا"سرة
B -11.361 

-3.288 
0.0001 

 0.001دالة عند 
 74.318 الثابت

 الممارسات 

 B -5.139 -3.005 0.048 0.220- مدة الزواج
0.003  

 0.01دالة عند 

 

تفعيل دور مرشدات ا�قتصاد المنزلى بعمل قوافل   •
 لمحافظات للتوعية بأھمية ا�مومةإرشادية بمدن وقرى ا

 .ا;منة

بحاث تشجيع الباحثين على إجراء المزيد من ا� •
ا;منة وتوفير منح للباحثين والدراسات الخاصة با�مومة 

بحاث والحرص على والقائمين على ھذا النوع من ا�
 .يق توصيات ھذه الدراساتتحق

قيام الباحثين فى مجال إدارة المنزل بإعداد وتطبيق  •
رشادى لرفع وعى ا�مھات با�مومة ا;منة إبرنامج 

 .خاصة فى الريف

 المراجع

 المعارف وا<تجاھات .)2007( أحمد سمير ،أبو دنيا
المرتبطة با�ختيار الزواجى والصحة ا�نجابية لطQب 
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ABSTRACT: There is no doubt that mothers' awareness of safe motherhood, as well as the 
health practices they must follow before, during, and after childbirth, Contribute to making 
pregnancy and childbirth safer and to avoid any complications may pose a risk to the mother 
and child healt. Therefore, the aim of the current research was mainly to find out the effect of 
some social and economic variables on the awareness of safe maternal motherhood in rural 
and urban in Sharkia Governorate. The data were collected through the application of the 
research tools represented in the initial data form for the family and the measure of mothers 
awareness and practice of safe motherhood on a target psoriasis sample of 180 mothers from 
rural and urban of Sharkia Governorate belonging to different social and economic levels. 
This research was followed by the analytical descriptive method and the data were analyzed 
through the SPSS program. The following results have been reached: There was a statistically 
significant negative correlation at 0.001 among mothers 'knowledge of safe motherhood and 
total safe motherhood and family size, and statistically significant at 0.001 among mothers' 
total knowledge of safe motherhood, safe motherhood practices, wife level of education and 
income level. A statistically significant positive correlation at 0.001 between mothers' 
knowledge of safe motherhood and safe motherhood practices. There were statistically 
significant differences at 0.001 between the heads of rural and urban families in the 
awareness of safe motherhood for the heads of urban families. There were also 
statistically significant differences at 0.001 among heads of working and non-working 
families in awareness of safe motherhood for the benefit of female heads of household. 
There was a statistically significant difference at 0.001 among female heads of 
household of the studied sample in awareness of safe motherhood according to the 
level of education of the wife in favour of the high level of education. There was a 
statistically significant difference at 0.05 among female heads of households in the 
sample of the study in awareness of safe motherhood according to the duration of 
marriage in favor of the duration of marriage less than 5 years. There was a 
statistically significant difference at 0.01 among female heads of households in the 
studied sample in awareness of safe motherhood according to the size of the family in 
favour of the small family (less than 4 individuals). The study recommended the 
importance of media and audio-visual media to support some of their programs in 
various workshops to educate mothers about safe motherhood in their various branches 
(pre-marriage, pregnancy, childbirth and post-pregnancy), which reflects positively on 
her health and the health of her child, The need to pay attention to the educational 
level of the mother because of the positive effects on the level of awareness of safe 
motherhood, especially as most of the causes of deaths during pregnancy and 
childbirth are due to ignorance and association with old beliefs. 

Key words: Awareness, safe motherhood, social and economic variables. 
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