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  5261 يهليه –(4مدلدل العدد ) –الثانىالعدد  –نىالثاالسجلد 

 مجلة دراسات وبحهث التربية الشهعية

 أطفالهن السرابين بفقر الدم السشجلي والبيتاثالسيسيا في مديشة جدةوعي األمهات بتغذية 

 5و مارية طالب سالم الزهراني 6ابتهاج عبيد يحيى الشاصري 

قدم الغذاء و التغذية، كمية االقتراد السشزلي، جامعة السمك عبد العزةز، جدة، السسمكة  -1
 .العربية الدعهدية

 .السسمكة العربية الدعهديةم القرى، مكة السكرمة، أجامعة  -2
 

 السلخص:

جررررل ال حررر  ياررردي ايررراس وعررري افمارررات يتغذيرررة أالرررالان السرررراي ن  لقرررر الررردم السشجمررري أ
( محراور ويري البياترات 4سمت عمر   تشراوالب تاثالسيسيا في مديشة جدة، وقد تم ترسيم االستسارة و 

االتجايات في تغذية الطلل السراب  العامة لألم، والهعي الغذائي لألم ومسارسات واتجايات افم
( ع شة مرن الستررددات عمر  مدتذرل  111، ح   تم تهزةع االستسارات عم   الغذائية العامة لالم

:(  وأن 76الهالدة وافالرال فري محاف رة جردة. وأ اررت الشترائا ارتلراا تدر ة التعمريم السرشخل   
أكثر مرن الشررم مرن محردودل الرد ل :( و 93أغمب الع شة أصهلان العراية من الجزةرة العربية  

:( 73او من الد ل السشخل ، مع ارتلاا ممحهظ في صمة القرا ة القهةة ي ن افم وافب يشد ة  
: ( مرن ع شرة ال حر  تعراتي مرن 81أن  مرع وتأكد وجرهد العديرد مرن السسارسرات الغذائيرة الج ردة، 

ة ارت اايررررج مهج ررررة دالررررة اتخلررررا  فرررري الررررهعي الغررررذائي وا اررررر التحم ررررل ا حرررررائي وجررررهد عالقرررر
إحرائيا ير ن ارتلراا الرهعي الغرذائي والسدرتهى التعميسري لمع شرة.  كسرا تأكرد وجرهد عالقرة ارت اايرج 
دالررررة ايجاييررررة إحرررررائيا يرررر ن السدررررتهى االقترررررادل لع شررررة ال حرررر  واتجاياررررا تحرررره تغذيررررة الماررررا 

ررادل ، و مررت الدراسرة السراب. ويذا يؤكد أن االتجاه االيجايي لمغذاء يررت    السدرتهى االقت
إجراء السزةد من يراما التهعية الغذائية من جسيع الجاات ذات العالقة وبكل الهسرائل  وجهب إل 

 السسكشة.

 فقر الدم السشجمي، الب تاثالسيسيا، اياس وعي.الكلسات السفتاحية: 

  السقدمة والسذكلة البحثية:

لدم الهراثية اتتذارا فري العرالم  ذركل عرام تعد الثالسيسيا وفقر الدم السشجمي من أكثر أمرا  ا
وفري السسمكرة العربيرة الدرعهدية  ذرركل  راأل ح ر  افعرراي االجتساعيررة التري تلرر  الرزواج مررن 
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(. وأكردت الدراسرات السشذرهرة وجرهد الب ترا ثالسريسيا 2114الحهاسري ، و  2114افقارب  القر الن، 
درررعهدية وامكاتيرررة تررردا ماا مرررع فقرررر الررردم الكبررررى والستهسرررطة فررري جسيرررع أتحررراء السسمكرررة العربيرررة ال

. وتذرررر ر إحرررررائيات مدتذررررل  الررررهالدة Al-Awamy, 2000)و 2113 السشجمرررري  الثب ترررري،
: مرررن افقرررارب يرررررون عمررر  زواج 45وافالرررال ومدتذرررل  السمرررك عبرررد العزةرررز  سديشرررة جررردة أن 

: مرن افقرارب 55تشرع االقارب رغم الشتائا االيجايية في حسل الطرف ن لمج شات الستهارثة. فيسرا يق
: مررشام 21: يقتشعررهن  الشتيجررة فيسررا يرررر 81 قرررار الايررادة االستذررارةة، أمررا غ ررر افقررارب فرران 

 (.2117عم  مهاصمة الزواج إذا كاتت فحهصاتام ايجايية  داود ، 

( اترررررج  رررررالرغم مرررررن التحدرررررن فررررري الخررررردمات الررررررحية واالقتررررررادية 2116  وةؤكرررررد مرررررريقر
إن يشاك العديد من السذاكل الغذائية السشتذررة ير ن افالرال. وارجرع ذلرك لمسجتسعات الخميجية إال 

إلرر  العديررد مررن العهامررل ومشاررا العررادات الغذائيررة غ ررر الرررحيحة كقمررة تشرراول الخزررروات واللهاكررج 
وقمررة تشررراول الحم رررب ومشتجرررات افل ررران واالعتسررراد عمررر  الخررردم فررري شررر هن تغذيرررة افالرررال واللطرررام 

( أن دور التغذيررررة العالجيررررة ال يقترررررر عمرررر  إحررررداث تررررأث ر 2111قادر  الس كررررر. وذكرررررت عبرررردال
صحي إيجايي يتسثرل فري الذرلاء يرل أن لارا دورا يتسثرل فري  لر  كملرة العرالج عرن ارةر  تقرديم 
يرردائل غ ررر مكملررة تدرربيا فت سررة العررالج السكملررة وتقررر ر فترررة ال قرراء فرري السدتذررل . وت رررا فن 

وتررردد افالررال السررراي ن  لقررر الرردم السشجمرري والثالسرريسيا  لسررر االتغذيررة الدررميسة تقمررل مررن حرردة 
عمررر  السدتذررروياتة ولقمرررة اف حررراث التررري تشاولرررت وعررري ومعررراري افمارررات تحررره تغذيرررة أالرررالان 

الرردم السشجمرري والثالسرريسيا لررذا يارردي يرردا ال حرر  التعررري عمرر  معرراري واتجايررات  السررراي ن  لقررر
  لقر الدم السشجمي والب تاثالسيسيا. افماات تحه تغذية أالالان السراي ن

 طرق البحث وأدواته:

  عيشة البحث:

سررر دة سرررعهدية مرافقرررات مرررع  111ترررم إجرررراء ال حررر  عمررر  ع شرررة قرررردية غر رررية تتكرررهن مرررن
فرري مدتذررلي الررهالدة وافالررال  سديشررة جرردة التا عررة لررهزارة الرررحة، أو مترررددات  قيسرر نأالررالان الس

 عم  أقدام العشاية ال همية  جراء تقل دم شارل فالالان أو مترددات عم  الايادات الخارجية.
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  أداة البحث:

 -( محاور من إعداد ال احثت ن ويي :4وقد اشتسمت عم  است اتج تتكهن من  

 ات العامة لألم محهر البيات -1

محررهر الررهعي الغررذائي لررألم وف اررا قدررم إلرر  ثررالث مدررتهةات وعرري غررذائي مررشخل ، ووعرري  -2
 غذائي متهس  ، ووعي غذائي مرتلع.

 محهر مسارسات افم في تغذية الماا السراب  -3

محهر االتجايات الغذائية لألم اشتسل عم  ثالث اتجايات ايجايية، ومحايدة ، وسمبية حدب  -4
 مقياس ليكرةت لالتجايات الخسس 

 قياس صدق وثبات االستبيان:

 Trustees validity :صدق السحكسين

ُعر ت في صهرتاا افولية عم  عدد من أعزراء ي  رة التردرةس الستخررر ن فري التغذيرة 
اعسة في كال من كمية التربية لالقتراد السشزلي والتربيرة اللشيرة  جردة واستذرارل أمررا  وعمهم اف

الرردم الهراثيررة  جامعررة السمررك عبررد العزةررز  جرردة لسعرفررة ورائاررم فرري أسرر مة ومحرراور االسررت اتة ومرردى 
م و هحاا وترا طاا ومالئستاا لالستخدام وتحقيقاا فيداي الدراسة، وقد أيدى السحكسرهن مرهافقتا

عم  غالبية الا ارات مع إجراء  ع  التعديالت عم   ع  الا ارات. وقد تم إعادة صرياغة يرذه 
 الا ارات ومن ثم يكهن االستبيان قد  زع لرحة وصدق السحتهى. 

 ثبات االستبانة: 

لقيرراس ث ررات االسررت اتة ح رر  سررجمت  Alfa- cronbachتررم اسررتخدام ا ت ررار كروت ررا  اللررا 
( ح ر  1.888(، واالتجايرات  1.849( والسسارسرات الغذائيرة  1.947ئي  اسرت اتج الرهعي الغرذا

 .(2112الزحيان وحدن،  ؛2112أكدت يذه الدرجات ث ات االست اتة  الزحيان ، 

 تحليل البيانات والسعالجات االحرائية:

 عررد الحرررهل عمرر  البياتررات مررن الدراسررة الس داتيررة تررم إجررراء التحال ررل ا حرررائية  اسررتخدام 
 SPSS 13 for windows مرة ا حررائية لمبياترات الهصروية عمر  البرتراما ا حررائيالحز 
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وذلك لحداب كال من الستهس  الحدايي واالتحرراي السايرارل، التكررارات والشدرب الس هةرة كهسر مة 
( ، ومعامل االرت را  2لعر  البياتات الخاصة ي ع  متغ رات الدراسة، ا ت ار مربع كال أو  كا

واعتبرررت الشتررائا دالررة إحرررائيا عشررد مدررتهى  Alfa- cronbachي رسررهن، ا ت ررار كروت ررا  اللررا 
 (.2112الزحيان وحدن ،  ؛ 2112أو اقل  الزحيان ،  1.15معشهةة 

 الشتائج والسشاقذة

 :أوال: البيانات العامة 

 السدتهى التعليسي: 

:(، فرري حرر ن 76التعمرريم االولرر  يرر ن افماررات يشدرر ة  ( ارتلرراا تدرر ة 1يتزررم مررن جرردول  
:(. ولررم ي اررر التحم ررل ا حرررائي وجررهد فررروق دالررة 24يمغررت تدرر ة التعمرريم الستهسرر  والعررالي  

إحررررائية يررر ن مدرررتهى تعمررريم افم واصرررا ة الطلرررل  رررالسر  إال  اترررج لرررهح  مرررن الشترررائا أن تدررر ة 
 السر  تزداد مع اتخلا  السدتهى التعميسي لان.

 .السدتهى التعليسي لعيشة البحث :(6جدول )

 الشدبة السئهية التكرار السدتهى التعليسي لألم

 76 76 ول أتعميم 

 12 12 تعميم متهس 

 12 12 تعميم عالي

 111 111 السجسها
 

فري إن اتخلرا  مدرتهى تعمريم افم واتخلرا   Shawky et al. (2002ويرذا يتلر  مرع  
سررن الررزواج وارتلرراا العسررر ا تجررايي لاررا مررن أيررم العهامررل السررؤثرة عمرر  صررحة الطلررل فرري السسمكررة 

 العربية الدعهدية واصايتج  السر .

 الدخل الذهري:
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يحرردد الررد ل السررادل احتياجررات افسرررة مررن الغررذاء والدرركن والرردواء، وةختمررم مدررتهى الررد ل 
ي ن اففراد الذين يايذهن في مديشة واحردة. وال تقتررر مذركمة أمررا  الردم الهراثيرة عمر  الجاترب 
الرحي وما يشتا عشج مرن اعرتالل لمسرراب ومزراعلات مزمشرة لرج، يرل تتعردى ذلرك إلر  الجاترب 

ع شرة ال حر  مرن كرل ( أن 1والشلدي واالقترادل لألسررة وةتزرم مرن الرسرم البيراتي  االجتساعي 
لررررذا اتعكررررس ذلررررك عمرررر  مكرررران عررررالج ، ذوات الررررد ل السررررشخل  والستهسرررر  أل محرررردودل الررررد ل

أالررالان ح رر  تررم عالجاررم  السدتذررويات التا عررة لررهزارة الرررحة  العررالج السجرراتي( ويررذا قررد يرجررع 
 سدتذررويات القطرراا الخرراأل أو كررهن ع شررة ال حرر  ال تستمررك  طاقررات إلرر  ارتلرراا تكرراليج العررالج 

 Schellمسا  اعم من السذكالت االجتساعية واالقترادية لديان ، ويذا يتلر  مرع التأم ن الرحية 
et al. (2007)  في الدراسة التي أجرةت يادي دراسة أيم العهامرل االجتساعيرة واالقتررادية التري

تررؤثر عمرر  مدررتهى وفيررات االررال دول العررالم والترري أكرردت أن اتخلررا  الررد ل يقمررل مررن ا تلرراق 
عمرر  مدررتهى الرررحة وان ارتلرراا مدررتهى الررد ل والتعمرريم يررؤدل إلرر  زةررادة السشلرر  عمرر  الرررحة 

 د من وفيات افالال.العامة مع إمكاتية الح
 

 
 .مدتهى الدخل الذهري لعيشة البحث :(6الرسم البياني )                  

 األصهل العرقية: 

( أن افصررهل العرايررة لع شررة ال حرر  مررن الجزةرررة العربيررة حررازت عمرر  2يتزررم مررن جرردول  
 .  :( ولم ي ار اتتذار السر  ي ن افصهل العراية من دول شرق وسيا93أعم  تد ة  

 .األصهل العرقية لعيشة البحث :(5جدول )
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 مدتهى السعشهية الشدبة السئهية التكرار األصهل العرقية

 :93 93 من الجزةرة العربية

1.14 

 

 :3 3 من دول حه  ال حر الستهس 

 :3 3 من دول ش ج القارة الاشدية

 صلر صلر من دول جشهب شرق وسيا

 :1 1 من الدهدان

 :111 111 السجسها
 

وجهد عالقة إحرائية ي ن ابيعرة السرر  وتمرك  2كسا ا ار التحم ل ا حرائي  استخدام كا
( فقرد لرهح  اتتذرار مرر  فقرر 1.14افصهل وبلروق ذات داللة إحرائية  مدرتهى السعشهةرة   

الرررردم السشجمررررري فرررري أالرررررال افصررررهل العربيرررررة مقارتررررة  الب تاثالسررررريسيا. ويررررذا يتلررررر  مررررع مرررررا أكرررررده 
Crawford et al. (2006)   أن فقرر الردم السشجمري لرج عالقرة قهةرة  افصرهل العرايرة وبترارة

 افسرة الرحي.

 صلة القرابة بين الزوجين:

( ارتلرراا ممحررهظ فرري تدرر ة قرا ررة افم  ررافب ح رر  مثمررت صررمة القرا ررة 3يتزررم مررن جرردول  
:( مرن القرا رة ال ع ردة. كسرا  ارر السرر  ير ن أالرال لررم 6:( فري مقايرل  73القهةرة أعمر  تدر ة  

فري Tarek et al. (2005) :( ويذا يتل  مع ما ذكرره 21ترب  الزوج ن أل صمة قرا ة يشد ة  
سرريسيا الكبرررى فرري أسررر سررعهدية ال تهجررد ي شاررا صررمة قرا ررة ، لكررشام حررامم ن لشررهع ن  اررهر الب تاثال

 مختمل ن من الرات الثالسيسيا.

 .صلة قرابة األب باألم :(5جدول )

 الفروق السعشهية الشدبة السئهية التكرار صلة القرابة

 دال إحرائيا 1.14 73 73 قرا ة قهةة
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 6 6 قرا ة  ع دة

 21 21 تهجد صمة قرا ة ال غ ر دال إحرائيا

 111 111 السجسها
    

وعشد االستلدار عن ابيعة تمك القرا ة في الرزواج اتزرم ارتلراا تدر ة الرزواج مرن ايرن العرم 
:(. واتخلزررت تدرر ة الررزواج مررن ايررن العسررة وايررن 12.3:(، يميررج الررزواج مررن ايررن الخررال  71.5 

عمرررر  الترررهالي، مسرررا يؤكرررد دور القرا ررررة فررري ارتلررراا معرررردل :( 6.7: ، 9.5الخالرررة  فمرررم تتجررراوز  
 ,.Al-Odaib et al)( يه م ذلك. ويذا يتل  مع ما ذكره 2ا صا ة  السر  والرسم البياتي  

أن زواج افقررارب فرري شرر ج الجزةرررة العربيررة أدى الرتلرراا تدرر ة افمرررا  الهراثيررة، ح رر   (2003
ة العربيررة الدررعهدية و ارررت أعمرر  تدرر ة زواج :( مررن مجسررل الزةجررات  السسمكرر61مثمررت تدرربتج  

 :(.33.1اليشة العم يشد ة  

 
 طبيعة القرابة بين الزوجين :(5الرسم البياني )

 عدد األطفال السرابين: 

ت عا لقاعدة مشردل الهراثيرة فران إصرا ة أحرد الرزوج ن أو حسرل كاليسرا لمسرر  يعر راسا إلر  
( ارتلرراا تدرر ة ا ترراث السرررا ات 4إتجرراب أالررال مررراي ن يررذلك السررر . وةتزررم مررن جرردول  

:( عمرر  التررهالي. وا اررر التحم ررل ا حرررائي 75:( فرري مقايررل  81مقارتررة  الررذكهر فقررد يمغررت  
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( فري 1.115عشرد مدرتهى معشهةرة    1.28 -ج عكدرية دالرة إحررائيا   ر وجهد عالقة ارت ااي
تدر ة ا صررا ة ير ن الررذكهر وا تراث مسررا يؤكرد ارتلرراا تدر ة ا صررا ة ير ن ا ترراث مقارترة  الررذكهر، 
كسررا يذرر ر الجرردول إلرر  وجررهد أكثررر مررن الررل مررراب يرر ن ع شررة ال حرر  مسررا يعشرري إصرررار ع شررة 

لررال السررراي ن  اصررة وان  عزرران اجرربن يهفرراة  عزررا  مررن ال حرر  عمرر  إتجرراب السزةررد مررن افا
سشة وقد يرجع ذلك إل  اتخلا  السدتهى التعميسري لارن والعرادات والتقال رد  18أوالدين في عسر 

الدررائدة وعرردم إقرررار فحررهأل مررا قبررل الررزواج فرري تمررك الدررشهات إ ررافة إلرر  اتخلررا  عرردد يررراما 
 Udezue and Girshabع تترائا دراسرة التهعيرة الررحية عرن يرذه افمررا  ويرذا يختمرم مر

المذان أشارا إل  ارتلراا تدر ة ا صرا ة ير ن الرذكهر مقارترة  ا تراث فري مشطقرة ا حدراء  (2004)
  السسمكة العربية الدعهدية

 .عدد األطفال السرابين :(4جدول )

 السجسهع 5اقل من  ال يهجد عدد األطفال

 111 81 19 ا تاث

 111 75 25 الذكهر
 

  ثانيا: الهعي الغذائي لعيشة البحث:

:( مرن 81( إل  مدتهى الهعي الغذائي لع شة ال ح  ح ر  تبر ن أن  3يذ ر الرسم البياتي  
:( لرردياا وعرري غررذائي متهسرر ، 21افماررات تعرراتي مررن اتخلررا  فرري الررهعي الغررذائي فرري مقايررل  

 السعمهمرررات الغذائيرررة صرررلرن مرررن الع شرررة لرررديام وعررر  غرررذائ  مرتلرررع مسرررا يؤكرررد أيسيرررة تزوةررردين 
 السشاس ة لرحة الطلل.

 ,.Parmente et al., 2000 ; Krebs-Smih et alويرذا يتلر  مرع دراسرة كرل مرن 
ح ررر  وجررردوا اتخلرررا  الرررهعي والسعرفرررة  الل تام شرررات وعالقتارررا  رررافمرا  ، وأكررردوا أن  ((1995

 التهصررريات الغذائيرررة الس حرررهث ن ذول السدرررتهى التعميسررري العرررالي ارتلعرررت تدررر ة وعررر ام ومعررررفتام 
 و اصة عن اللهاكج والخزروات .
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 .مدتهى الهعي الغذائي لعيشة البحث :(5الرسم البياني )

 اررر التحم ررل ا حرررائي  اسررتخدام معامررل االرت ررا  وجررهد عالقررة ارت اايررج قهةررة دالررة أكسررا 
ودرجرات ( ي ن مدتهى تعميم ع شة ال حر  1.1111عشد مدتهى معشهةة    1.857 ر  إحرائيا

الرررهعي الغرررذائي، مسرررا يؤكرررد دور السدرررتهى التعميسررري فررري ارتلررراا الرررهعي الغرررذائي و اصرررة التعمررريم 
عشرد مدرتهى  1.768 -الثاتهل والعالي. في ح ن أثبتت الشتائا وجرهد عالقرة ارت اايرج قهةرة  ر  

( يررر ن الحاصرررالت عمررر  التعمررريم السرررشخل  ومدرررتهى الرررهعي الغرررذائي لارررن  1.1111معشهةرررة   
يررذا ان الحاصررالت عمرر  التعمرريم السررشخل   االولرر ( يت عررج اتخلررا  فرر  مدررتهى الررهع   وةعشرر 

الغرذائ ، ح ر  أن غررالب تان اجربن  ررال اعرري. مسررا يؤكرد احتيرراج تمرك الل ررة إلر  السزةررد مرن يررراما 
التهعيرررررة الغذائيرررررة مرررررن جسيرررررع الجارررررات ذات العالقرررررة وبكرررررل الهسرررررائل السسكشرررررة كرررررهزارة الررررررحة 

كررز الرررحية( والتربيررة والتعمرريم وجسايررة افالررال الخ رةررة والجسايررة الدررعهدية  السدتذررويات والسرا
 لمغذاء والتغذية وجساية أمرا  الدم الهراثية.

 ثالثا: السسارسات الغذائية لألم في تغذية الظفل السراب:

:( ولررم تعتسررد 111أ ارررت الشتررائا أن القررائم  طعررداد اعررام الطلررل السررراب يرري افم يشدرر ة  
داعد لاا في إعداد الطعام ح   لم تدجل اف هات والخادمة أل تد ة في إعداد اعرام عم  أل م

الطلل السراب وربسا يعهد ذلك لكهن جسيعان ربرات ي رهت وغ رر عرامالت كسرا اتزرم أن تشراول 
:( ، مسررا يذرر ر إلرر  إشررراك 111الطلررل السررراب وج اتررج مررع العائمررة سررجمت الشدرر ة الكميررة ويرري  
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فري اعرام واحرد  غر  الش رر عرن الحالرة الررحية لمطلرل السرراب واحتياجاترج جسيع أفراد افسررة 
 الغذائية. 

 مسارسة األم في حال رفض الظفل الظعام:

:( تتررررك الطلرررل السرررراب يررردون اج رررار عمررر  52( إن تررررم االمارررات  5يه رررم جررردول  
 رررحت تشررراول الهج رررة الخاصرررة  رررج. وأ اررررت الشترررائا حمرررهال أ ررررى تدرررتعسماا ع شرررة ال حررر  فقرررد أو 

:( 13:( أتاا تحاول ترغ ب الطلل وتعميسج فائدة الهج ة الغذائيرة السقدمرة. فري حر ن أكردت  28 
:( أتاررا تجبررر الماررا عمرر  تشرراول تمررك 11تررهف ر الطعررام مررن الخررارج لمطلررل السررراب. وأ ررافت  

م وجهد عالقة دالة إحررائيا ير ن مدرتهى تعمريم اف 2الهج ة. وأكد التحم ل ا حرائي  استخدام كا
والسسارسات السختملة في حال رف  الطلرل لمطعرام. فقرد ارتلعرت السسارسرة الج ردة يترغ رب الطلرل 

( فري حر ن 1.1111 الطعام من  الل تعميسج  لهائده مع مدتهى التعميم العرالي وبلرروق معشهةرة  
( ير ن ع شرة ال حر  ذات التعمرريم 1.111لرهح  إج رار الطلرل عمر  تشراول الهج ررة وبلرروق معشهةرة  

 لسشخل  و اصة افميات وذات التعميم االيتدائي.ا

 .السسارسة في حالة رفض الظفل الظعام :(2جدول )

 ال% نادرًا% %ًً  أحيانا دائسًا% السسارسة

 48 1 1 52 تتركيج يدون اعام

 85 1 5 11 تجبرةج عم  تشاول الهج ة

 71 1 1 28 تحاولي ترغ  ج وتعميسج  لائدة الهج ة

 78 1 8 13 و ر من الخارجتهفرل لج اعام 
 

 مسارسة األم في تشهيع الهجبة: 

( أن التشهةع في الهج ات الثالث السقدمة لمطلل السراب قرد حراز عمر  6يتزم من جدول  
:( ، تمتاررا وج ررة 86تدررب ج رردة، ح رر  احتمررت وج ررة الغررذاء عمرر  أعمرر  تدرر ة مررن التشهةررع ويرري  

:( 32:( يرر ن أفررراد الع شررة، وتهعررت ثمرر  الع شررة  41العذرراء. وسررجل التشهةررع فرري وج ررة ا فطررار  
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ا يذ ر إل  مسارسات ج دة تت عاا افماات ل تسكن الطلل من تشاول كسيات أكثرر ي ن الهج ات مس
 من الطعام. 

 .مسارسة األم في تشهيع الهجبة السقدمة للظفل السراب :(1جدول )

 الفروق السعشهية ال% نادرًا% أحيانا% دائسًا% السسارسة

 دال إحرائيا1.12 5 2 53 41 ا فطار

 دال إحرائيا1.114 1 صلر 13 86 الغداء

 دال إحرائيا1.113 3 2 41 55 العذاء

 دال إحرائيا1.117 13 8 47 32 ي ن الهج ات
 

 - ار التحم ل ا حرائي لسعامرل االرت را  وجرهد عالقرة ارت اايرج عكدرية دالرة إحررائيا أو 
عشرد مدرتهى معشهةرة   1.29 -( لهج رة ا فطرار،  ر 1.12عشد مدتهى معشهةرة   1.22 - ر  

  -( لهج رررة العذررراء 1.1111عشرررد مدرررتهى معشهةرررة    1.41 -( لهج رررة الغرررداء،  ر  1.113  
شرة ال حر  عمر  مسارسرة التشرها فري الهج رات. ويرذا يؤكرد اترج كمسرا ي ن ابيعرة السرر  وحررأل ع 

 زادت تد ة السر  وعدد السراي ن في افسرة كمسا قل التشها في الهج ات وافاعسة السقدمة. 

أن االستاالك الغذائي  Deshmukh-Taskar et al. (2007) وعسهما يؤكد
قترادية ومدتهى الد ل والتعميم والجشس والسسارسات الغذائية مرت طة  ال روي االجتساعية واال

والشذا  البدتي السبذول، وعادة ما يشخل  الستشاول من المحهم والديهن والعرائر الطازجة 
واللهاكج مع اتخلا  الد ل، وةزداد الستشاول عشد ارتلاا مدتهى التعميم ومن ثم الد ل الذارل 

تهافر السقررات التعميسية الخاصة من الهاجب  Appoh and Krekling (2005لألسرة. وترى  
يرعاية الطلل وتغذيتج في السشايا الدراسية كهن عمم افمهمة والطلهلة من أيم العمهم السلتر  

 تعمساا من قبل افماات.

 رابعا : االتجاهات الغذائية لألم في تغذية طفلها السراب:
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اتجرايان ايجرايي تحره :( كران 56( أن أكثر من ترم الع شرة  4يتزم من الرسم البياتي  
التغذية الدميسة لمطلل وةلهق فري تدربتج االتجراه السحايرد والدرمبي ح ر  سرجمت ربرع الع شرة اتجايرا  

 :(.18:( وسجل االتجاه الدمبي تد ة مشخلزة تقدر  26غذائيا  محايدا  يشد ة  

 
 .االتجاهات الغذائية لعيشة البحث :(4الرسم البياني )

عشررررد  1.475ا حرررررائي وجررررهد عالقررررة ارت اايررررج دالررررة إحرررررائيا  ر  وقررررد ا اررررر التحم ررررل 
( ير ن تعمريم افم واتجايارا االيجرايي تحره تغذيرة المارا السرراب مسرا 1.1111مدتهى معشهةرة   

يؤكد دور السدتهى التعميسي في تحدر ن االتجايرات الغذائيرة. كسرا اتزرم مرن التحم رل ا حررائي 
( يرررر ن 1.1111عشررررد مدررررتهى معشهةررررة   1.879 - ر  وجررررهد عالقررررة ارت اايررررج دالررررة إحرررررائيا 

السدتهى االقترادل لألم واتجاياا االيجايي تحه تغذيرة المارا السرراب مسرا يذر ر إلر  اتخلرا  
االتجرراه الدررمبي لمتغذيررة  ارتلرراا السدررتهى االقترررادل لألسرررة ، وةؤكررد أن االتجرراه االيجررايي لمغررذاء 

 يرت    السدتهى االقترادل.

 ت:التهصيــــــا

 ررررورة عسرررل البرررراما الغذائيرررة التثقيويرررة التررري تدرررايم فررري رفرررع الرررهعي الغرررذائي لررردى أمارررات  -1
 افالال السراي ن  لقر الدم السشجمي والب تاثالسيسيا.
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 رررورة تطب رر  يررراما صررحية تثقيويررة لتهعيررة اال ررات واررالب السرردارس الستهسررطة والثاتهةررة  -2
السررررراي ن والحررررامم ن فمرررررا  الرررردم الهراثيررررة و اصرررة ا ترررراث  اف رررررار الشاجسررررة عررررن زواج 

 والعهاقب الرحية والشلدية والسالية التي تتحسماا افسرة كشتيجة  يسال تتائا اللحص الطبي. 

عسل يراما تهعيرة صرحية لمجشدر ن  أيسيرة اسرتخدام وسرائل مشرع الحسرل فري حالرة والدة الرل  -3
 ل مراي ن.مراب  السر ، يادي التقم ل أو الحد من والدة أالا

 السراجع: 

"مقدمرة فري عمرم وأمررا  الردم واررق الكذرم عشارا  (:5225الثبيتي ، عبد السغشي عيزه ) -1
 في السختبر" ، الط عة افول  ، فارسة مكت ة السمك فاد أثشاء الشذر.

سرررةة تامررة تحرري  يشتررائا اللحهصررات الطبيررة وجايزةررة  (:5224الحهاســي ، مشرــهر ناصــر ) -2
 .39، الدشة  12977كاممة لمسختبرات ، جرةدة الرةا  ال همية ، العدد 

، الجررز  SPSSتجا رز البياترات  اسرتخدام يرتراما (:5225الزـحيان ، سـعهد بـن اـحيان ) -3
 افول الرةا  : مطا ع التقشية لألوفدت.

معالجررة البياتررات  (:5225زت عبدالحسيــد ) )الزــحيان ، ســعهد بــن اــحيان وحدــن ، عــ -4
 الرةا . ،الجزء الثاتي، SPSS10 استخدام يرتاما 

زواج افقررارب يرفرررع تدررر ة ا صررا ة يررر ع  افمررررا   (:5224القـــبالن ، عبـــد   صـــال  ) -5
 .39، الدشة  12977الهراثية ، جرةدة الرةا  ال همية العدد 

يرررة العالجيرررة"، الط عرررة الثاتيرررة ، مجسهعرررة الش رررل "التغذ (:5222عبـــد القـــادر ، مشـــى خليـــل ) -6
 العربية ، القايرة ، مرر.

زواج عرسرران الثالسرريسيا رغررم أتررم افا رراء ، جرردة: جرةرردة عكرراظ العرردد  (:5224داود، ) ) -7
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Abstract: 

The aim of this study was to gain reliable information about the 

nutritional awareness of mothers whose children are affected with sickle 

cell anemia and δ-thalassemia in the city of Jeddah.  Four different forms 

were designed that include data about the mothers of the sick children; 

namely, their social status, questions clarifying their nutritional awareness 

and their dietary practices and attitude towards feeding of their sick 

children.  The study included 100 cases that attended the Maternity and 

Child Hospital in Jeddah Province. The data obtained showed that 76% of 

the mothers had low educational level and 93% of them had ethnic root 

that belonged to the Arabian Peninsula. The results also showed that half 

of the sample belonged to the middle and low income levels, while 73% 

of mothers and fathers were nearly relatives. Eighty per cent of mothers 

had low nutritional awareness about how to feed their children. Statistical 

analysis proved a positive significant correlation between the high 

nutritional aware mothers and their educational level, in the meantime, 

the results showed a positive significant correlation between the 

economic level and the nutritional attitude of the mothers towards their 

child's feeding. These findings highlight the importance of starting a 

nutritional programs that involve all health agencies to improve the 

nutritional awareness of such mothers.  

Keywords: Nutritional Awareness, Sickle-Cell Anemia, Beta-

Thalassemia. 

 

 

 


