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: البحثملخص  
 

  :المقدمة

إال ان األبحاث في هذا , و بالرغم من هذه األهمية. تعتبر فترة ما بعد الوالدة فترة مهمة لصحة األم والمولود

وآذلك هو الحال في األراضي الفلسطينية المحتلة حيث ان . المجال َضئيلة  جدا و مرآزة على الجانب الطبي فقط

 هذه تقوم. تها خالل هذه الفترة و حول ما تعتبره مهما فيها محدود جداالمعلومات حول صحة المرآة وتجرب

 مصادق عليها أداة خالل استخدام من بعد الوالدة، وذلك  مافترة خالل الفلسطينياتالدراسة بتقييم حياة السيدات 

 الدعميم  تقدتوديناميكا الفلسطينية، المرأة تجاربآما أّن الدراسة تستكشف  . QOL-MAPPسابقا ، أداة 

 خالل هذه الحياة لجودة  الهامة التعرف على المحددات بهدف جودة الحياة واسع النطاق ، إطارالمتاحة لها في 

 .الفترة

  

  : التنفيذ طريقة

 استخدمت طريقة نقاشات المجموعات البؤرية لمواءمة آما.   آميه و آيفّيه: بحثأداتي باستخدام تم تنفيذ الدراسة

 مسح أنجز ثم.  نفسهاالمرأة تذآرها التي يمكن أن  أخرى محدداتوإضافةالسياق المحلي   فيوتكييف األداة 

ضمت العينة جميع السيدات الوات . QOL-MAPP أداةاستخدام ب من الفلسطينية المحتلة األراضيشامل في 

 1020ينة  ضّمت العوعليه 2006 الذي نفذ عام (PAPFAM)ابلغن انهن حوامل خالل مسح األسرة الفلسطينية

 .امرأة

 

  : النتائج

 العاطفية، والتغيراتالضغوط الجديدة، , بعد الوالدة تتميز باإلرهاق  ما فترةأن البحث الكيفي نتائج أظهرت

  بالنسبة آانت المصادر األساسية للضغطالمسؤوليات وتعدد اإلرهاقفإّن ".   المفتوحجسد"واإلحساس ب

 من ذوات القربى النساء أشارت النتائج أيضًا إلى أّن آما.  ايعشنهية التي وإليها عزيت التغيرات العاطف ، للسيدات

 عبرن عن رغبتهّن في السيدات أّن العديد من و بالرغم ،فترةال  هذهيلعبن دورًا مهمًا في مجال تقديم الدعم خالل

 . خالل هذه الفترًةألزواجهّنمساهمة أآبر 
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 مع أعلى درجة مقارنًة للعينة المدروسة، 21.53توسط العام قد بلغت  درجة الم آانت جودة الحياة فإّنناحية من

 قليل من إلى، مما يشير 23.12 و 19.74 المختلفة بين للمجاالت" المتوسط" مجال تراوح وقد.  30البالغة 

 األساسية في درجات جودة االختالفاتاقترنت .  خالل هذه الفترة عقب الوالدةالسيداتالرضى بالمجمل بين 

،  مستوى المعيشة، فقدان قريب على يد قوات االحتالل،اللجوء  وضع ،لحياة باألقسام الجغرافية لمناطق السكنا

.  هذه النسوةتتلقاه تقيس األشكال المختلفة للدعم الذي سمقايي عدم الرضى حسب درجات ،مدى الرغبة بالحمل

 أساسيا جزئا  المقياس درجاتلقد مثلت . لبؤرية بناء على تحليل نتائج نقاش المجموعة اسالمقاييهذه وضعت  وقد

بدون زيادة  (0.126 من 2R مما تسبب في تغير في ، في تحليل االنحدار إدخالها تم عندما 2R من مجمل

 ). سالمقاييعندما أضيفت  (0.502 إلى) الموازنة

  

  :الختامة

 دراسات  إلى الحاجةتؤآد على , والدة الرغبة في الحمل في تحديد جودة الحياة في الفترة ما بعد الأهمية إن

  . الرغبة بالحمل  و في مشاريع تنظيم األسرة في األراضي الفلسطينية المحتلةعدم مستقبلية حول وأبحاث

 وقد يكون من المثمر ،االنحدار لتحليل سالمقايي إضافة بعد 2R وفي ضوء االرتفاع الحاد في قيمة ، أيضاو

 .   بعد الوالدةالحياة مقياسي مرتبط بجودة  آمعيارسالمقايي إضافةاعتبار 


