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 مضاعفات الحمل والوالدة تحليل إحصائي إحيائي لمشكالت و 

 ( م2022-2018السودان ) –بوالية الجزيرة 

 2  ب. أحمد حمد النوري                                                1  عثمان امل محمد أحمد 

 

 

 

 
 السودان. –ود مددني  –جامعة الجزيرة  –قسم اإلحصاء التطبيقي والديمغرافيا  –باحث وطالبة دكتوراه  1
 السودان.  –ودمدني  - جامعة الجزيرة –قسم اإلحصاء التطبيقي والديموغرافيا  - بروفسير  2

 مستخلص 
لحمل والوالدة في والية الجزيرة خالل السنوات القلية الماضية فقد اهتم البحث العلمي اهتمامًا نسبة لالنتشار الواسع لمضاعفات ا

بمضاعفات    اإلصابة والعوامل المساعدة في زيادة نسبة    األسبابواضحًا بمضاعفات الحمل والوالدة. وتهدف الدراسة الى معرفة  

دراسة على تحليل بيانات تم جمعها عن طريق االستمارة البحثية  لعينة اعتمدت الساء في والية الجزيرة،  بين الن  ةوالوالدالحمل  

م(،  2018-2020مبحوثة من النساء المنومات في مستشفى النساء والتوليد بمستشفى ود مدني التعليمي  في الفترة )  400  من

مناهج   الدراسة  استخدمت  المنهجإحصائيةكما  و   ،  االقتصادية  المبحوثين  لوصف خصائص  والديمغرافية الوصفي  االجتماعية 

وتمت معالجة    ألعالئقي  األثر، واالنحدار اللوجستي لتحديد  اإلحصائيةواستخدام النماذج    وتحليل الخصائص السريرية للمبحوثات

الحزم   برنامج  بواسطة  )  اإلحصائيةالبيانات  االجتماعية  او   ،(SPSSللعلوم  توصلت  عرضة    أكثرالنساء    أن  إلىلدراسة  قد 

ا  ذات داللة  لمضاعفات  تباينات  ولها  الجزيرة  في والية  فيما    إحصائيةلحمل والوالدة  داخلها  منها في  المتغيرات  ببعض  يتعلق 

،  تمن أاخذ الفاي  المتابعة، حضور الوالدة، عدم  ،االنميا  ،لحمليا ، التسمم  اإلجهاض،  العمر، التعليم، المهنة، النزيف، ضغط الدم 

القلبالمالريا المتغيرات اال  ، ،  التوعية للصحة    إنفاذ   إلى الدراسة بخطة تقود    أوصت،  خري وبعض  وفهم وضع    اإلنجابيةبرامج 

 المرأة الحامل وصحة المواليد. 

 



 Sudan A. Journal Research and                          مجلة السودان األكاديمية للبحوث والعلوم

Science  ISSN:1858-7852                                                                                      ISSN:1858-7860 
 Volume(12) Issue(2): December 2022       (2( العدد)12المجلد)  2022 ديسمبر                                              

                                                                                           

288 
 

 تمهيد: -1
في عمر   التي  المرأة  االهتمام بصحة  األخيرة  الفترة  في  الحمل  تتعرض خالل وال  لتيوا   اإلنجاببدأ  لمضاعفات  داتها 

سب الوفيات بسبب مضاعفات  ن  قلتففي الدول المتقدمة    ،يعكس مدى تقدم الدول  وهذا  الطبيعية أو القيصريةوالوالدة  

وما زالت  ،اعفات الحمل والوالدةحتى ال تتعرض لمضالرعاية الصحية والطبية الكاملة   حيث تتلقى المرأة ، الحمل والوالدة

النامية  ال الحملدول  ارتفاع نسب اإلصابة بمضاعفات  الوالدة  تعاني من  التي نشرتها منظمة    و  التقارير  وذلك حسب 

من السيدات حول  وفاة العديد    ابأسب  أهمم التي تقول أن مضاعفات الحمل والوالدة من  1992الصحة العالمية للعام  

وسنوياً  تموت  أننجد    العالم  امرأة  مليون  الوف  نصف  النام  يات تحدث  الدول  والجهلفي  الفقر  بسبب  في    ية  والعيش 

الريفية ا،  المناطق  المضاعفاتوحسب  هذه  تفادي  يمكن  بتوفير  لتقرير  الطبية خالل    وذلك  والمتابعة  الصحية  الرعاية 

وا الخط  ذلكلوالدة   الحمل  إبعاد  في  الوفاة،يساعد  من  ااُلم  حياة  وإنقاذ  واالج  ورة  االقتصادية  العوامل  تماعية وايضًا 

 . (م1992 ،)منظمة الصحة العالمية  .صحة النساء  والثقافية تساهم في اعتالل

 : البحثمشكلة 2- 

من المعلوم أن مضاعفات الحمل و الوالدة الطبيعية او القيصرية  في كل أنحاء العالم عموما و في السودان خصوصًا  

ولقد في الوفاة    الرئيسيل والوالدة هي السبب  ت الحممضاعفافي تزايد مستمر وإذا حللنا أسباب وفيات األمهات نجد أن  

البح العديد من  السودان، ولكنهاُأجريت  الوالدةلم تركز على دراسة م  وث في  الحمل و  لم تركز على ضاعفات  ، كما 

الحم الوالدة  الزيادة في معدالت مضاعفات  التي يمكن ان تكون عوامل مساعدة في  ل و  العوامل األساسية  ولم تحلل 

ضاعفات الحمل و الوالدة  مناقشة ظاهرة م  البحثتحاول هذه  ،  ضاعفات الحمل و الوالدةدة نسب الوفيات بسبب مزيا

 . (م2018-2020وذلك بتحليل معلومات في الفترة )

 :  البحثأسئلة 3- 

 الجزيرة؟ و القيصرية لدى النساء في والية اهل هنالك زيادة في نسب معدالت مضاعفات الحمل و الوالدة الطبيعية  -1

الوالدة  2- الحمل و  المؤثرة على زيادة نسب معدالت مضاعفات  والثقافية  االقتصادية واالجتماعية  العوامل  أهم  ماهي 

 و القيصرية في والية الجزيرة؟ االطبيعية 
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 :البحثأهداف 4-

 والية الجزيرة. زيادة في نسب معدالت مضاعفات الحمل و الوالدة الطبيعية و القيصرية لدى النساء فيمعرفة ال -1

الوالدة  معرفة    -2 و  الحمل  مضاعفات  معدالت  نسب  زيادة  على  المؤثرة  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  العوامل 

 الطبيعية و القيصرية في والية الجزيرة. 

 أهمية البحث: 5-

  الدراسة ساء، ولذلك تقدم  و القيصرية بين الناالحمل والوالدة الطبيعية  معدالت مضاعفات    من زيادة   البحثتنبع اهمية  

اعفات الحمل  المسؤلين للحد من اإلصابة بمض  ةساعدمات وذلك ل منهجًا علميًا يحاول إيجاد العوامل واألسباب للمضاعف

 ووضع البرامج الصحية لكل النساء.  و الوالدة 

 :منهج البحث6- 

االنحدار  حصائية،  والنماذج اال  بحثلاردة في  لوصف وشرح المعلومات الوا  الوصفي المنهجين    ون سوف يستخدم الباحث

 اللوجستي لتحديد االثر العالئقي لدى النساء بوالية الجزيرة.

 : اسلوب التحليل -7

الباحثون  يستخدم  الوصفيا  سوف  المعلومات  لتحليل  الع  واللوجستي  لوصف  االثر  بوالية لتحديد  النساء  لدى  الئقي 

 .(SPSS)برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ون ثتخدم الباحيسسولتحليل البيانات وشرحها ، الجزيرة

 :الدراسات السابقة8- 

 :م2012على الخواض خوجلي آدم  •

، حيث تم استعراض الملفات الطبية للنساء فيمستشفى كسال  دراسة معدل حدوث مضاعفات الوالدة في مستشفى كسال

،  النزيف  ساسًا الى تسمم الدم، في زيادة ويرجع ذلك ا  وجد ان وفيات االمهات  م2009في الفترة من يناير الى ديسمبر  

 .وليديةاضات ووفيات االمهات التي تحتاج الى تحسين في الرعاية التوبالتالي هناك تواتر مرتفع لمر ، والمالريا، االنسداد
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 : م1997-1998تايلور جي فويا وكونج بي  •

المتعاونة وزرات ن وجهة نظر المجتمع والمرافق الوكاالت  التصدي لمضاعفات الوالدة في افريقيا م  في  مبادرات افريقيا

ممرضات لل  األمريكيةالكلية  هذه الشراكة بينها وبين  ،الصحي  اإلصالحمن آجل    ذلك  وأوغندا ،ة في غانا ومالوي  الصح

تموت   امرأة   600,000مية ان حوالي  تقدر منظمة الصحة العالحيث    سبتمبر  م 1998-م1997و القابالت في عامي 

من مجموع الوفيات بين النساء    21%الى45%في افريقيا واسيا تمثل وفيات االمهات  لوالدة كل عام،  مضاعفات ا من  

في افريقيا احتمال وفاة المرأة من االسباب المتعلقة بالتوليد  في الواليات المتحدة،    1%في سن االنجاب مقارنة بنسبة  

ث في نيروبي حي  م1987ومة العالمية اآلمنة لعام  مر االممنذ مؤتو الماضية،    13على مدى السنوات الـ  21 من1هو

المؤتمر،    كان برنامج له االولوية في  التوليدية    ىالتدريب عل  ان  البحثصت  و ااالمومة اآلمنة  مهم   األساسيةالرعاية 

 . لى الرعاية الصحية الجيدةتحسين الوصول ا وايضاً 

 التحليل الوصفي  :تحليل البيانات ومناقشة النتائج 9-

   الخصائص االقتصادية واالجتماعية1- 

 العمر1-

العمر يعتبر متغيرًا هامًا في كل التخصصات الباثولوجية والديمغرافية. في مجال الدراسات الطبية والصحية  فهو متغير 

 حاسم في تحديد التشخيص ألسريري. 
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 ( التوزيع العمري للمبحوثات1)شكل

من الواضح ان هناك التواء خفيف ناحية اليسار مما يشير إلى هناك نسبة عالية من األمهات لم يبلغن سن العشرين   

((Primagravidas. 

 : نمط المعيشة 2-

يشير إلى أن غالبية المبحوثات ينتمون لمحلية مدني الكبرى والسبب هو عدم وجود    الذي  بي لنمط المعيشةالنس  التوزيع

 .ت والية الجزيرةمستشفيات نساء وتوليد متخصصة في جميع محليا

 

 ( افراد العينة حسب نمط المعيشة 2شكل )

 
 3.19 الوسط الحسابي 

 0.060 الخطأ المعياري للوسط الحسابي 

 116.0 دليل ويبيل

 %40.1 دليل مير 

 %21.2 مؤشر نسبة العمر

 0.690 معامل االلتواء

 0.122 معامل التفرطج
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 المستوى التعليمي للزوجين:3-

يساعد و ينعكس ف الجوانب وخاصة الجوانب الصحية  زيادة مستواها الثقافي في مختل   فع لالم ولمستوي التعليمي المرتا

 ايجابًا على استيعاب مفاهيم الصحة االنجابية وصحة الطفل على حٍد سواء. 

 (: المستوى التعليمي للزوجين 1جدول )

 األزواج  المبحوثات   المستوى التعليمي
 التكرار النسبي التكرار التكرار النسبي التكرار

 2.0 8 2.8 11 أمي
 5.0 20 5.5 22 خلوة
 10.0 40 7.0 28 اساس
 35.5 142 36.8 147 ثانوي 
 40.8 163 41.0 164 جامعي 

 6.8 27 7.0 28 فوق الجامعي
 م 2018  ، المصدر: االستمارة الميدانية للمرضى الوافدين لمستشفي ود مدني للنساء والتوليد

 مهنة الزوجين 4
العاملـــــة يفـــــرض عليهـــــا البقـــــاء  فـــــالمرأة ، أطفالهـــــاوصـــــحة  اإلنجابيـــــةنعكس علـــــي صـــــحتها لـــــذي تشـــــغله األم يـــــمـــــل االع 

 .بعيدة عن المنزل
 (: التوزيع المهني  للزوجين 2جدول )

 وظيفة الزوج  وظيفة الزوجة المهنة 
 التكرار النسبي  التكرار التكرار النسبي  التكرار

 -- --- 42.0 168 ربة منزل
 41.0 164 26.8 107 يةعمال وظائف
 11.0 44 2.8 11 مزارع 

 2.8 11 1.5 6 وظائف حره  
 40.0 160 22.5 90 وظائف مهنية 
 5.3 21 4.0 16 قوات نظامية

 100 400 100 400 إجمالي
 م. 2018  ، المصدر: االستمارة الميدانية للمرضى الوافدين لمستشفي ود مدني للنساء والتوليد
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 الشهري:دخل األسرة  5-

التغذية وانخفاض    الدخل له الفقيرة مثل سؤ  المجتمعات  عالقة قوية بالصحة اإلنجابية حيث تسود امراض معينة في 
 من الغذاء الضروري. اهمستوي المعيشة مما يؤدي الي حرمان

 
Statistics 

N 400 
 10004 القيمة الدنيا
 150000 القيمة العليا
 25365.59 الوسط الحسابي 

 908.654 المعياري للوسط الحسابي ا الخط
 14900.00 الوسيط
 a14204 المنوال 
 3.027 معامل االلتواء
 9.534 معامل التفرطح

 يوضح توزيع الدخل (3الشكل )

 :حجم االسرة6-
أفراد االسرة في ثالثة فئات خماسية حيث نالحظ أن غالبية األسر   النسبة   تكون صغير    طفالاذا كان عدد األتوزيع 

 والعكس صحيح.   ليةعا
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 ( توزيع أفراد االسرة4شكل )

 :الخصائص البيئية وهي2-
 نوع السكن 1-

ال  لهم ويقطنون في والبقية    يسكنون في منازل يملكونها ملكًا حرًا  مبحوثة  غالبية األسر  ما زالو بدون منازل مملوكة 
 منازل بااليجار الشهري.  

 

 ( نوعية السكن لالسر المبحوثة5شكل )

 عدد الغرف في المنزل2-
المنزل  الغرف في  أفردهاموشرًا هامًا لصحة األسرة، حيث    يعتبر عدد  التي  يجنب  الزحام وخصوصًا  يس  العدوى  ببها 

و  األطفال  سقف وسط  نوع  وكذلك  البناء  في  المستخدمة  المواد  حيث  من  شروط  لها  الصحية  الغرفة  أن  المعلوم  من 
 وارضية المنزل ونوع التهوية.  

Statistics عددأفراداألسرة 
N  400 
 5.55 الوسط الحسابي 
 010 . الخطأ المعياري للوسط الحسابي 
 5.00 الوسيط
 5 المنوال 

 1.200 االلتواءمعامل 
 1.527 معامل التفرطح
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 عدد الغرف لألسر المبحوثة (6شكل )

 الكهرباء  3-
الكهرباء    يستخدمون بدون تيار كهربائي و   األسرمن    لوالقليلديها كهرباء داخل المنزل    األسرالعظمى من هذه    الغالبية

 .فقط لإلضاءة
 السلع المعمرة لدى االسرة 4-

انه اليوجد فقر شديد في منطقه من الواضح  دم في الحياه اليوميه  خيقاس فقر وغني اي اسره بما تمتلكه من اشياء تست 
 . المسح هنالك تقارب في نسبه من يمتلكون نصف االشياء

 امتالك السلع المعمرة(: 3جدول )

 التكرار النسبي التكرار ألسلع المعمرة 
 5.5 22 سيارة  

 18.0 72 ثالجة
 0.5 2 غسالة 
 4.0 16 تلفاز

 33.0 132 يملكون على األقل اثنين ماسبق 
 39.0 156 ال يملكون أي مما سبق 

 100.0 400 المجموع
 م 2018 ،لمستشفي ود مدني للنساء والتوليدالمصدر: االستمارة الميدانية للمرضى الوافدين 

 الصرف الصحي5-

لتخلص من الفضالت بدورات المتدني لالنسان من حيث الوسائل الصحية ل  لوضع الصحىتبط بار الصرف الصحي م
تكون الذهاب إلى الخالء أو خلف   ل األخرى ئالوسا و  ، الصحية األحواضأو   الصحيالمياه المرتبطة بشبكات الصرف 

 .وذلك يساعد علي انتشار االمراض واالوبئةالمنزل 
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 (: نوع الصرف الصحي المتوفر لألسرة 4جدول )

 النسبي التكرار  التكرار الصرف الصحي
 54.0 216 سايفون 
 41.0 164 مرحاض
 10.0 4 الجيران
 4.0 16 اخرى 

 100.0 400 المجموع
 م 2018 ،مدني للنساء والتوليدالمصدر: االستمارة الميدانية للمرضى الوافدين لمستشفي ود 

 مصدر مياه الشرب  6-
 تحتوي  مصادر المياه التي يستخدمها البشرة على صحة األسرة حيث ان يعد مصدر المياه من العوامل المهمة والمؤثر 

 . تسبب مشاكل صحية وربما تؤدي إلى الوفاة على المدى الطويل األمراض وعلى بعض ناقالت 
 ( مصدر مياه الشرب5جدول )

 التكرار النسبي  التكرار مصدر مياه الشرب 
 3.8 15 بئر 

 .3 1 ترعة
 .5 2 نهر 

 95.0 382 المنزلماسورة في 
 100.0 400 المجموع

 م 2018 ،المصدر: االستمارة الميدانية للمرضى الوافدين لمستشفي ود مدني للنساء والتوليد

 المتغيرات الباثولوجية ومؤشرات الرعايا الصحية: 3-
  (Hemorrhage) يفنز ال1-

ي بعد الوالدة، مما يؤدي الى نزيف  األحيان ال ينكمش الرحم كما ينبغ بعد الوالدة أمرًا طبيعيًا، ولكن في بعض النزيف  

 مفرط من الموقع الذي كانت الصقة فيه المشيمة.

  (PIH) الدمارتفاع ضغط  -2
 لية. حالة أكالمزيا أو  يمكن أن يتسبب في 120/ 180هو ارتفاع ضغط الدم فوق مستوى   
  (Abortion) أإلجهاض -3

 وهو حاله تحدث للمرأة الطفل نتيجة لسبب ما و يمكن أن يتسبب االجهاض في حاالت نزيف قبل الوالدة. 
  (Ectopic Pregnancy) الرحمالحمل خارج  -4

 يتتطلب تدخل جراحي.  و هو حدوث الحمل خارج الرحم الحمل خارج الرحم
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  (Placenta previa) قدمةمتالالمشيمة  -5

 .الدته وغالبا ما يكون مولود ميت اذًا المشيمة المتقدمة تسبب في خروج الطفل قبل و 

  (Placental rubsure)انفصال المشيمة  -6

األمهات % من وفيات  9نسبة    المشيمة  لموت األم والطفل و  ية من الطفل و يمكن أن يؤي انفصال هو انفصال للمش
 (. SHHS,1999المشيمة. ) انفصال السودان بسبب

  (Eclamzia) الكلبش -7

هو ارتفاع ضغط الدم فاذا ارتفع ضغط الدم إلى مستوى عالي للغاية تدخل الحامل في حالة    كالمزيا سببها الرئيسياال
 خطيرة تصحبها تشجنات وهي الحالة التي تسمى بالكلبش.

  (Puerperal Sepsis) لحملتسمم ا -8

، التهاب مل التي تتميز بارتفاع ضغط الدماسابيع من الوالدة وهو إحدى مضاعفات الح  6ث خالل  تسمم الحمل يحد
 ( يمكن أن يتسبب في وفاة األم إذا لم يتم تدخل طبي سريع.Septicemiaالحمل )ٍ 

 (: مضاعفات الحمل والوالدة 6جدول )
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 مضاعفات الحمل والوالدة  التكرار التكرار النسبي 
 النزيف

 نعم 143 35.8
 ال 257 64.3
 المجموع 400 100.0

 ارتفاع ضغط الدم 
 نعم 143 26.0
 ال 257 74.0
 المجموع 400 100.0

 االجهاض
 نعم 210 25.5

 ال 190 5.74
 المجموع 400 100.0

 الحمل خارج الرحم
 نعم 10 5.2
 ال 390 5.97

 المجموع 400 100
 المشيمة المتقدمة 

 نعم 79 7.19
 ال 321 3.80

 المجموع 400 100
 المشيمة المنفصلة 

 نعم 13 3.3
 ال 387 8.96

 المجموع 400 100
 الكلبش 

 نعم 21 5.56
 ال 379 5.43

 المجموع 400 100
 تسمم الحمل 

 نعم 7 8.1
 ال 393 3.98

 المجموع 400 100
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 م 2018 ،مدني للنساء والتوليد المصدر: االستمارة الميدانية للمرضى الوافدين لمستشفي ود

  فترة الحمل: مشاكل الحمل والوالدة خالل 4-

المالريا عندما تصيب الحامل التي تعاني من الكلبش أو النزيف أو التسمم تصبح الحالة خطرة للغاية خصوصًا مع  
األنيميا هناك  المالريا  غير  االامراض.  لهذه  العالجية  الوبائيالتفاعالت  الكبد  التهاب  النفاس  ،،  السكري حمى   ،

 ، مشاكل الكلى و مشاكل القلب.المصاحب للحمل
 (: مشاكل الحمل والوالدة 7) جدول
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 مشاكل الحمل والوالدة التكرار التكرار النسبي 
 مرات اإلصابة بالمالريا 

 مره  56 14.0
 مرتان 137 34.3
 ثالث مرات  107 26.8
 اكثر 100 25.0
 المجموع 400 100

 األنيميا 
 نعم  226 5.56
 ال 174 5.43

 المجموع 400 100
  الوبائيالتهاب الكبد 

 نعم  11 2.8
 ال 389 3.97

 المجموع 400 100
 حمى النفاس

 نعم  7 8.1
 ال 393 3.98

 المجموع 400 100
 السكري المصاحب للحمل 

 نعم  60 0.15
 ال 340 0.85

 المجموع 400 100
  لى مشاكل الك

 نعم  2 5.0
 ال 398 99.5
 المجموع 400 100

 مشاكل القلب
 نعم  6 1.5
 ال 394 98.5
 المجموع   400 100

 م 2018 ،المصدر: االستمارة الميدانية للمرضى الوافدين لمستشفي ود مدني للنساء والتوليد
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 مشاكل البيئة والبنية التحتية 5-
المستشفيات  مشاكل  وجود  البيئي،  الوالدية،    التأثير  المخاطر  عن  التبليغ  في  السرعة  و  المواصالت  وسائل  المؤهلة، 

 . وتوصلنا الى النتائج في الجدول ادناه ختان األناث، تكرار الوالدات، عدد الوالدات والطول والوزن لدى الحامل
 (: مشاكل البيئة والبنية التحتية 8جدول )

 تحتية مشاكل البيئة والبنية ال التكرار التكرار النسبي 
  التأثير البيئي 

  نعم  78 19.5
  ال 322 80.5
 المجموع 400 100

 وجود مستشفى مؤهل في محيط السكن
 نعم  301 75.3
 ال 99 24.8
 المجموع 400 100

 وسيلة المواصالت
 دابة  3 .8

 الدواب 22 5.6
 سيارة  355 88.8
 اخرى  23 5.8
 المجموع 400 100

 لحوامل الوصول المتأخر لرعاية ا
 نعم  69 17.3

 ال 331 8.82
 المجموع 400 100

 القرار
 الزوج 125 31.3
 الزوجة  92 23.5
 االب 21 5.8
 االسرة  162 40.5
 المجموع 400 100

  الحالة التغذوية خالل الحمل 
 جيدة 60 15.0
 جيد جداً  149 37.3
 وسط 35 8.8
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 ممتاز  156 39.0
 المجموع 400 100

 م 2018 ،ستمارة الميدانية للمرضى الوافدين لمستشفي ود مدني للنساء والتوليدالمصدر: اال
 المؤشرات الشخصية للحمل والوالدة6-

الشخصية  الوالدات  المؤشرات  الختان، تكرار  الجسم،  أ، مؤشر كتلة  الفايتمين  الوالداتوهي تناول  الفترة بين  حيث   ،، 
 الجدول ادناه تلك المؤشرات. يوضح

 لمؤشرات الشخصية في متابعة الحمل (: ا9جدول )
 المؤشرات الشخصية  التكرار التكرار النسبي 

 تناول فيتامين أ بواسطة الحامل 
 نعم  368 92.0
 ال 32 8.0
 المجموع 400 100

  (BMI)كتلة الجسم 
10.5 2 10-14 
29.5 158 15-24 
55.0 220 245-34 
5.0 20 35-44 
 المجموع 400 100

 الختان 
 نعم  377 94.3
 ال 23 5.8
 المجموع 400 100

 تكرار الوالدات
61.8 247 1-4 
35.8 143 5-9 
2.5 10 10.14 
 المجموع 400 100

 الفترة بين الوالدات
 سنة 47 11.8
 سنتان 227 56.8
 ثالث  73 18.3
 اكثر 53 13.3
 المجموع 400 100
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 م 2018في ود مدني للنساء والتوليد المصدر: االستمارة الميدانية للمرضى الوافدين لمستش

 المؤشرات الطبية في متابعة الحمل والوالدة7- 

المتابعة الطبية، تدخل الطبيب عند بداية المخاض و حضور الطبيب واشرافه المباشر على  :  أهم ثالثة متغيرات  هي 
 .يدل على المتابعة مما حيث وجد ان النسب عالية في كل متغير عملية الوالدة

 (:الطبية في متابعة الحمل10)جدول 

 مؤشرات الحمل الطبية التكرار التكرار النسبي
 المتابعة مع الطبيب 

 نعم  315 78.8
 ال 85 21.3
 المجموع 400 100

 تدخل الطبيب عند بداية المخاض
 نعم  312 78.0
 ال 88 22.0
 المجموع 400 100

 إشراف الطبيب على عملية الوالدة
 نعم  334 83.6
 ال 66 16.4
 المجموع 400 100

 م 2018 ،المصدر: االستمارة الميدانية للمرضى الوافدين لمستشفي ود مدني للنساء والتوليد

 تحليل االنحدار اللوجستي 2-

 معامالته واختبار وجستيلال االنحدار نموذج تكوين

 .أدناهبالجدول  ضحمو  كما والد اختبار  خالل من  اللوجستي االنحدار النموذج مع معنوية اختبار تم
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 (: المتغيرات المستقلة المؤثرة على المضاعفات الداخلة في النموذج 11)جدول 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) الترميز  المتغيرات المستقلة

 1X .051 .032 2.452 6 .117 1.052 العمر عند الزواج 
 2X .366 .147 6.171 4 .013 1.442 تعليم الزوجة 

 3X -.288 1.950 .022 4 .883 .750 األسرةعدد أفراد 
 4X .257 1.952 .017 5 .895 1.293 عدد األطفال

 5X .070 .206 .114 1 .736 1.072 الصرف الصحي 
 6X .287 .145 3.911 1 .048 1.333 الدخل األسري 

 7X 1.596 .335 22.748 1 .000 4.934 إنفصال المشيمة 
 8X 2.153 .819 6.902 1 .000 8.609 االكالمزيا 
 9X .121 .271 .199 1 .655 1.128 األنيميا 

 10X -.015 .103 .022 1 .882 .985 اتخاذ القرار األسري 
 11X -.398 .360 1.222 1 .269 .672 التدخل الطبي المتأخر 

 12X 1.043 .348 8.992 1 .000 2.838 األربعة  لتأخيراتا
 13X .334 .169 3.916 3 .048 1.396 الفترة بين الوالدات

 14X -.010 .010 .983 5 .321 .990 وزن الحامل 
 15X -1.001 .141 .000 1 .000 .9993 المالريا

Constant  -10.796 4.662 5.362 1 .021 .000 
 م SPSS ،2022 إعداد الباحث باستخدام برنامج المصدر : 

  معادلة   أن  أي  ),  (لمات  للمع  التقديرية  القيم  أن  يتضح  األول  العمود  خالل  الجدول ومن  من

 التالي:  بالشكل ستكون  التقديرية اللوجستي االنحدار نموذج

151.001X -12 + 1.043X8+2.153X7 1.59 X+10.796 ) E( 

 ،  معنوية هي لمالريا  وا  ،  التاخيرات األربعةإنفصال المشيمة ، أالكالمزيا ،   المقدر النموذج معلمات أن علي ونستدل

 ترجيحها ضعيفة. نسيهمضاعفات الحمل والوالدة( هناك متغيرات معنوية ولكن ( التابع على المتغير تأثير لها أي
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 :النتائجمناقشة 10- 

 تائج التحليل الوصفين •

والديمغرافية1-  واالجتماعية  االقتصادية  المعيشةوهي    الخصائص  نمط  للزوجا  ،للزوجين  التعليم،  العمر،  ،  ينلمهنه 
الشهري  االسرة  ،الدخل  االطفا،  حجم  احياءعدد  المولدين  والتعرض  ل  النساء  تأثير على صحة  لها  الخصائص  هذه   ،

 . لمضاعفات الحمل والوالدة بطرق مباشر او غير مباشرة

مصدر مياه  ،  لصرف الصحيا،  ، السلع المعمرةالكهرباء،  عدد الغرف  ،نوع السكنوالبنية التحتيةالخصائص البيئية  2- 
 .ى المرأة الحاملتلك الخصائص توثر علالشرب

الب3- النزيفالمتغيرات  الرعايا  ومؤشرات  الدم،  اثولوجية  ضغط  االجهاضارتفاع  الرحم،  ،  خارج   المشيمة ،  الحمل 
 نجاب.النساء في عمر االهذه المتغيرات التي لها تأثير مباشر على  تسمم الحمل ، الكلبش  ،المشيمة المنفصلة، المتقدمة

مشاكل  ،  السكر المصاحب للحمل  ،حمى النفاس،  االنميا، التهاب الكبد الفيروسي  ،لمالرياا  مشاكل الحمل والوالدة  4-
القلب  ،  الكلى المضاعفات  مشاكل  من  بواحدة  الحامل  تصيب  عندما  خصوصًا  خطرة  بصورة  الحامل  على  وتؤثر 

 الباثولوجية.

وسيلة الموصالت ونقل الحامل في وقت  ،  تأخير في المتابعة وجودة المستشفىال،  ىالتأثير البيئوهي  المشاكل البيئية  5-
 توثر على صحة الحامل بشكل وسيط.الحالة الغذائية ، راتخاذ القرا، الوصول المتأخر لرعاية الحامل، مبكر للوالدة

و ا6- الشخصية  والوالدةلمؤشرات  للحمل  أالطبية  الفايتمين  اخذ  الجسم،  اهمها  كتلة  الوالدات،  ختانال،  مؤشر  ،  تكرار 
وهي لها تأثير غير مباشر على صحة    على عملية الوالدةوإشرافه  حضور الطبيب  تدخل الطبيب،  ،  متابع مع الطبيبال

 الحامل. 
 نتائج التحليل اللوجستي  •

وجد    ، 15حسب التحليل استخدمنا نسبة االمكان االعظم الذي يتبع توزيع كاي بدرجة حرية   التحليل اللوجستي  نتيجة1-
( يعني رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل وذلك يؤيد كفاءة (0.05( وبما انها اقل من (000.ان القيمة االحتمالية 

 ومعنوية النموذج.
التحديد  2-  معامالت  بواسطة  التابع  المتغير  على  المستقلة  المتغيرات  اسهام  نسبة  اللوجستي  االنحدار  يختبر 

(Nagelkerke R Square/Cox & Snell R Square)  من التغيرات تحدث في المتغير التابع )مضاعفات    هي
 الحل والوالدة( يتم تفسيرها بواسطة نموزج االنحدار.

 ت: التوصيا11-

العوامل االقتصادية واالجتماعية تساهم في اعتالل صحة المرأة لذلك يجب المساواة بين الجنسين وعدم التفرقة على    1-
والت االجتماعي  النوع  الخدمة  اساس  مكان  الى  االنتقال  وتلكلفة  الصحية  للخدمات  المباشرة  التكاليف  ذلك  في  بما  كلفة 

 الصحية. 
 ن الموارد وحقوقها االولية كانسان. تحسين وضع المرأة وحماية نصيبها م 2-

 .وضع خطط والبرامج التي تساعد على فهم برامج الصحة االنجابية التي تساعد على فهم وضع المرأة الحامل3- 
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 توفير المراكز الصحية المهيئة من حيث الطبيب والكوادر المدربة التي تساعد على انقاذ حياة المرأة.  4-
  وجيدة ومتابعة مناسبة خالل مراحل الحمل للمرأة. ماهرةتوفير رعاية طبية  5-

 12- المراجع : 

 .((Sudan- Harmoized Houshold Health Survey SHHS, 2006الجهاز المركزي لالحصاء  -1

2- WHO, 1992. 
3- International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems.10th 

rev. ed Geneva Switzerland. 
4- Ali A, Okud A, Khojali A, Adam I, 2012. 
5-  high incidence of obstetric complications in Kassala Hospital, Eastern Sudan, 

Journal of obstetrics and Gynaecolory, Volume 32, 2012-Issue Taylor Francis on 
Line. 

6- Taylor J, Phoya A, Okong P, 1997-1998. 
7- Africa Initiatves: Addressing Obstetric and Neonatal Complications in Africa, form 

Community and Facility Perspestives, Ministries of Health in American College of 
Nurse Midwives, Ghana,Malawi and Uganda. 

 

 


