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 عنواى البحث

 

آلازاس الصحُت اإلاترجبت على الخطبِب الزاحي في كطاع غضة 
  

 أعضاء الفرٌق البحثً
 اإلاىاعمت الشؤوفأظماء عبذ 

 املعلوات املشرفات على البحث
 

ً .  أخعىهت                 إلاُاء. أ اللىح ةسهذ. أ                           اللىلىوعٍش
 

 الوسطى–هدٌرٌة الرتبٍة والتعلٍن 
ت  اإلاغاصي مذسظت شهذاء    - ب–الثاهٍى

 م 2017هارس /  28  
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 :هشكلة البحث 
كذ جدذدث مشكلت البدث في العإال الشئِس ي الخالي:

ما آلازاس الصحُت اإلاترجبت على الخطبِب الزاحي في كطاع غضة؟

خفشع مً هزا العإال مجمىعت مً ألاظئلت الفشعُت الخالُت :ٍو

ما مذي اهدشاس الخطبِب الزاحي لذي العكان في كطاع غضة؟1.

ما هي العىامل اإلاخعللت بعىء اظخخذام اإلاضاداث الحُىٍت؟2.

ما مذي وعي ظكان كطاع غضة بمخاطش اظخخذام الخطبِب الزاحي؟3.

ما فىائذ الخطبِب الزاحي؟4.

ما آلازاس الصحُت اإلاترجبت على اظخخذام الخطبِب الزاحي؟5.

ت؟6. ما اإلالصىد بظاهشة ملاومت اإلاضاداث الحٍُى

ما دوس الصُذلي في العالج الزاحي؟7.
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 اف البحثأهد
العام الهذف :

ت اإلاضاداث اظخخذام مذي جلُُم • .الزاحي الخطبِب مً كىىع الحٍُى

الخاصت ألاهذاف :

 كطاع في العكان لذي الزاحي الخطبِب اهدشاس  مذي وجدذًذ جلُُم•

.غضة

ت اإلاضاداث اظخخذام بعىء اإلاخعللت العىامل جدذًذ• .الحٍُى

.الزاحي الخطبِب اظخخذام بمخاطش  غضة كطاع ظكان وعي مذي دساظت•

.الزاحي الخطبِب اظخخذام على اإلاترجبت الصحُت آلازاس  جدذًذ•
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 أهوية البحث

 اإلاضاداث اظخخذام ظىء ومخاطش  عىاكب عً الذساظت جكشف•

ت .الحٍُى

 خطىسة بمذي ألاشخاص جىعُت في جفُذ كذ الذساظت هزه هخائج•

ت اإلاضاداث اظخخذام ظىء .الحٍُى

 على اإلاجال هزا في الباخثين حعاعذ سبما الذساظت هخائج•

 هزا خىل  الذساظاث هذسة بعبب معلىماث على الحصىل 

.اإلاىضىع
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 هصطلحات البحث

: الذاتي التطبيب •
 الجرعة أو االستعمال دواعي بشأن واستشارته لمطبيب المجوء دون األدوية استخدام      

.العالج مدة أو
:الحيوية المضادات •

 أو قتل عمى تعمل حيث بكتيرية أمراض من العالج أو لموقاية تستخدم أدوية هي      
.البكتيريا عمل تثبيط

.غزة قطاع •
.فمسطين •
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 هنهجية البحث
.كانت هذه الدراسة وصفية مقطعية
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 حدود البحث

ذ : اإلاكاهُت الحذود  –غضة كطاع في اإلاغاصي  مخُم على الذساظت هزه أحٍش
  . فلعطين
خ الذساظت هزه بذأث : الضمىُت الحذود   ماسط 28 وختى 2017 فبراًش 28 بخاٍس
2017.

ت الحذود . “ب ” الثاهىٍت اإلاغاصي  شهذاء مذسظت طالباث أهالي : البشٍش
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 عينة  البحث وجمتوع  

 فلعطين / غضة –اإلاغاصي  : البدث مجخمع
 مذسظت طالباث أهالي مً عشىائُت عُىت اخخُاس  جم: البدث عُىت

ت اإلاغاصي  شهذاء  ظً فىق  هم مً اإلاغاصي  مخُم في ” ب ” الثاهٍى

.عشش الثامىت
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 أدوات البحث

.ذساظتال في الظخخذامها مخعذدة أظئلت ًخضمً معبلا مىه الخدلم جمو  اظخبُان ئعذاد جم•

  .2017 عام ماسط شهش  في اظدباهت 303 مجمىعه ماب الاظخبُاهاث هزه جىصَع وجم •

 والحالت الجيغ وهىع بالعمش  جخعلم معلىماث على وجدخىي  دًمىغشافُت أظئلت الاظخبُان جضمً وكذ•
 .ؤلاكامت ومكان ألاكادًمي واإلاعخىي  العكً ومىطلت الاحخماعُت

ت أهىاع هي وما الزاحي العالج ًماسظىن  كاهىا ئرا عما اإلاشاسكىن  ظئلو •  في اإلاشاسكىن  اظخخذمها التي ألادٍو
 .الزاحي العالج مماسظاث

ت اإلاضاداث اظخخذام عً الىاججت اإلاضاعفاث على الاظخبُان مً ألاظئلت بعض وسكضث•  وصفت بذون  الحٍُى
 .طبُت

.الزاحي العالج إلاماسظت (ألاظباب) العبب جدذًذ اإلاشاسكين مً طلبو •

.طبُت وصفت بذون  العالج بمصادس  جخعلم أظئلت الاظخبُان جضمً كما•

 عىذ ًخىكفىن  وهل كاملت الحُىي  باإلاضاد العالحُت الجشعت ٌعخخذمىن  كاهىا ئرا عما اإلاشاسكىن  وظئل•
.بالخدعً الشعىس 

 جم(SPSS) الاحخماعُت للعلىم ؤلاخصائُت الحضمت بشهامج باظخخذام وجدلُلها وئدخالها البُاهاث حمُع جشميز  جم•
ت وعبت جشدد، أنها على الىصفُت الىخائج عً الخعبير  .مئٍى
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 نتائج البحث
ت لفئت ،%100 الاظخجابت وعبت وكاهذ اظخبُان 303 حعبئت جم•  اليعبت وكاهذ 60 ختى 18 مً عمٍش

. (%58.4) ؤلاهار مً ألاكبر 
. (%93.4) حامعي الخعلُمي معخىاهم اإلاشاسكين أغلب•
 أهلم رلك وظبب ( %81 )بيعبت اإلااضِخين العيخين في خُىي  مضاد اظخخذمىا اإلاشاسكين أغلب•

 خُىي  مضاد اظخخذام وأًضا الحُىٍت باإلاضاداث العالج ئكمال عذم بمخاطش  معشفت لذيهم ًكً
بت الصُذلُت في جىفشه لعذم الطبِب مً اإلاىصىف اإلاضاد عً بذًل .العكً مكان مً اللٍش
 (68.6%) الصُذلُت ئلى لجأوا الزاحي الخطبِب ًماسظىن  الزًً اإلاشاسكين أن ئلى الىخائج وحشير •

  .(وغيرها مخبلي، دواء ئهترهذ،) مثل ألاخشي  اإلاصادس  مع باإلالاسهت الزاحي للعالج سئِس ي كمصذس 
 روو  لجىء ًفعش  وهزا عالي  دخل مصذس  راث الزاحي الخطبِب ئلى لجأوا الزًً اإلاشاسكين أغلب•

ت ششاء ئلى العالي الذخل .(%66.7) اليعبت كاهذ خُث الحكىمُت للعُاداث الزهاب دون  ألادٍو
 اللتهاباث الطبِب مشىسة دون  الحُىٍت اإلاضاداث اظخخذام ظبب مً العالُت اليعبت وكاهذ•

.(53.5%) والحىجشة وألارن ألاهف
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 نتائج البحث
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 تىصيات البحث

ادة  الصحُذ الاظخخذام خىل  اإلاذاسط طالب لذي الىعي ٍص

ت للمضاداث .مخاطش مً ًصاخبه وما الحٍُى

 اإلاشاكل مً للحذ الخعلُمي اللطاع مع الصحي اللطاع حهىد جظافش 

ا ملاومت عً الىاحمت ت للمضاداث البكخيًر .الحٍُى

ئال  دواء أي صشف بمىع والصُذلت الطبُت للىلاباث ظُاظاث وضع 

ذ .الخطبِب مً بخصٍش

اإلادخملت باإلاخاطش  اإلاىاطىين لخىعُت مكثفت جىعُت بدمالث اللُام 

ت اإلاضاداث اظخخذام عً الىاحمت .طبُت وصفت بذون  الحٍُى
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 إهـــــداء

...ئلى وطىىا الحبِب فلعطين

...ئلى كل باخث عً اإلاعشفت         

...الثاهىٍت للبىاث اإلاغاصي ئلى مذسظدىا الغشاء مذسظت شهذاء                

 

 نهذي هزا البدث
ً
...ئليهم حمُعا
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 شكر وتقدير

العالي والخعلُم التربُت وصاسة

ت الىظطى - والخعلُم التربُت مذًٍش

(ب) الثاهىٍت اإلاغاصي  شهذاء مذسظت.

البدث على ًأششف لىاحيال العلمي البدث لجىت في اإلاشاسكاث اإلاعلماث.

والزي العلمي البدث مجال في بخبرجه أمذها الزي اإلاىاعمت الشؤوف عبذ .د .أ 

.اإلاعلىماث حمع في ظاعذها

.وفي النهاًت هلذم الشكش لكل مً دعمىا وظاعذها في ئهجاص هزا البدث 


