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الملخص بالعربي:

تتكونمتكاملةعائلةعليللحصولوذلكاألولالدفاعخطبأنھاالزواجفحصواتتتمثل

األولالمقامفيللزوجینالزواجتحالیلتقومإذاأصحاب،سلیمینوأطفالوأمأبمن

بالدمالمنقولةواألمراضالوراثیةاالضطراباتمثلالحاالتتحدیدعليوذلك

شھرأقصاھابمدةالزواجإتمامقبلفیجبلذلكلألطفال،تنقلالتيالمعدیةواألمراض

إنھاء كافة الفحوصات الطبیة، كشرط أساسي، التي تؤثر علیھم في المستقبل.

الكلمات المفتاحیة: الفحص الزوجي، المملكة العربیة السعودیة، الزواج.

الملخص باالنجلیزي:

The family that begins to marry her is to determine the cases

that relate to customs, the reasons that relate to affection, and

the reasons that relate to affection. A maximum of one month

to complete all medical examinations, which affect them in the

future.

Keywords: marital examination, Saudi Arabia, marriage.
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مقدمة:

العاطفیةالعالقاتبناءفيوالركیزةالمجتمع،لتكویناألساسیةاللبنةھوالزواجإن
أوالوراثیةاألمراضمناألسرةأفرادیحميصحًیاالزواجكانوإذاواألسریةوالصحیة
التوافقحالةھوالصحيوالزواجومستقرة.سعیدةأسرةبناءفيذلكساھمالمعدیة؛

والشرعیةواالجتماعیةوالبدنیةوالنفسیةالصحیةالنواحيمنالزوجینبینواالنسجام
الخطوبةفترةفيالشباب یھتمأصحاء.أبناءوإنجابسلیمةأسرةتكوینبھدف

عنھیبحثكانالذيالشخصھوھلاآلخر.فيیفكرطرفكلالنفسیة.باالختبارات
كونھمنالرغمعلىالصحيالجانباھمیةتماماًیتجاھلونأنھمإالطباعھ؟معویتوافق

أھمیةالناسمنالكثیریجھلاالنفصال.إلىتؤديقدالعالقةفيلمشاكلحقیقیامسببا
الرعایة الصحیة والوقائیة أو قد یتجاھلونھا.

ھذاأھمیةرغمالزواجقبلالطبیةالفحوصإجراءیرفضونوالطرفیغضونكما
یكثرالتيالوراثیةاالمراضمنھابالتحدیداألمراض.منالكثیرتجنبفياإلجراء
األقارببینالزواجنسبةارتفاعذلكفيوالسببالعربیة.المجتمعاتفيانتشارھا

بأھمیةمقتنعینكانواوسواءالوراثیة.لألمراضالمسببةالجیناتالتقاءاحتمالوزیادة
فيالفعليالمتحكمالمجتمعفيالسائدةالثقافةتبقىبنتیجتھا،مشككینأوالفحوصھذه

قرار ال یمكن إھمالھ في حیاتھم: القیام بتلك الفحوصات أو رفضھا.

العربیة.الدولمنالعدیدفيالوراثیةالدمأمراضانتشارإلىالدراساتمنالعدیدتشیر
للقطاعالمخصصةالمواردترھقخطیرة،واجتماعیةصحیةمشكلةكونھاالىتشیركما

خللعنناتجوراثيبمرض25كلمنواحدطفلاصابةاالحصاءاتوتلحظالصحي.
في الجینات أو بمرض عواملھ وراثیة حتى سن الخامسة والعشرین.

الصادرةاإلحصائیاتفأحدثالعربى.الخلیجبلدانفىكبیربشكلالمشكلةھذهوتنتشر
اذمستمر.تزایدفيالدولتلكفىالمعاقینعددأنتؤكدالعالمیةالصحةمنظمةعن

االعاقةاصحابمن%70حواليمنھمالسكان،عددإجماليمن%13حواليیمثلون
طبىكشفاجراءبالزواجالراغبینعلىیشترطقانوناصدارطرحتمھناومنالذھنیة.

3



والىخلقیا.تشوھاالطفالھماتسببقدأمراضأىمنالزوجینخلومنللتأكدالزامي
اآلن فرض القانون كل من السعودیة واالردن وبعض من الدول العربیة األخرى.

أھمیة البحث:

الوراثئةاألمراضكافةلمكافحةھائمةوسیلةیشكلالزواجقبلالطبيالفحص.1
ووسیلة للوقایة بأقل تكلفة مقارنة بالفوائد الكبیرة التي تتحق.

خاص،بشكلالمملكةوفيعامبشكلالمجتمعلديالصحيالوعيجرعةزیادة.2
سیحد بالقطع من زیادة احتمال تأثیر تلك األمراض علي الموالید.

أھداف البحث:

نشر الوعي: لمفھوم الزواج الصحي الشامل..1
الحد من انتشار األوبئة واألمراض الوراثیة التي تنتقل بین األزواج..2
تجنب المعاناة النفسیة لدي االسر، والتي یعاني أطفالھا من أمراض وراثیة..3

أسباب اختیار الموضوع:

االھتمام الزائد بقضایا االسرة..1
االھتمام الخاص بالقضایا الفقھیة المعاصرة..2

منھجیة البحث:

تحلیل الموضوع من النواحي الطبیة واالجتماعیة..1
شرح كافة األشیاء التي تتعلق بالمجتمعات..2
تھمیش كافة الكتب والرسائل والمقاالت التي قد استعان بھا البحث..3

تعریف الفحص الطبي قبل الزواج:

الفحص في اللغة:
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كلخاللالطلبشدةالفحص:المریضالطبیب،فحصیقالوالكشف،البحثبھالمراد
فالنعنفحصتوتقول:وافتحصتفحصوكذلكبحثفحصاً:عنھفحصشيء،

1وفحصت عن أمره ألعلم كنھ حالھ.

الفحص في االصطالح:

الدمأمراضبعضلصفةاإلصابةوجودلمعرفةالزواجعلىللمقبلینالفحصإجراءھو
الكبدي(االلتھابالعدیةاألمراضوبعضوالثالسیمیا)المنجليالدم(فقرالوراثیة

وذلك)(اإلیدز)المكتسبالمناعةنقصج،الفیروسيالكبدااللتھابب,الفیروسي
أواألخرللطرفاألمراضتلكانتقالاحتمالیةحولالطبیةالمشورةإعطاءبغرض
علىمساعدتھماأجلمنالخطیبینأماموالبدائلالخیاراتوتقدیمالمستقبلفيلألبناء

2التخطیط ألسرة سلیمة صحّیًا.

أياكتشافلتموذلكبالفحوصاتالخاصةبالنتائجصلةلھاالتياالدویةكافةتوفیریمكن
عندوذلكبالخصوبةیتعلقوالذيالزواجقبلماتحلیلفيالمساھمةیمكنكماتشوھات
واإلنجابالحملفرصمنتقللأنالمحتملمنالتيطبیعیةالغیرالحاالتاكتشاف
النفسیةالصدماتمنأليالتعرضدونممكنوقتأسرعفيبمعالجتھاوالقیام

واالجتماعیة والعاطفیة الغیر ضروریة التي ترتبط بالحمل والوالدة.

3أھمیة الفحوصات ما قبل الزواج:

كافةعليالحصولھوبالزواجالخاصةالفحوصاتإجراءمنالخاصةاألھمیةإن
عليالزوجینقدرةعليبالتأثیرالقیامأوللجنینتبعاتأوأخطارتجتبوھواالستشارات

الخاصةالتحالیلبعضوأنالطرفینمنوثقةصراحةعليیبنيأنیجبلذلكاإلنجاب،
أرادفإذاالطرفین،لكالجیًدااألمرشرحیجبلذلكمسبق،إقراربموافقةتجريبالزواج

وإطالعبنفسھبتحالیلخاصةبنتائجیحتفظوأنبمفردهبحضوریقومأنمنھماطرفكل

.166ط،1970العرب،سجلمؤسسة،9جالحدیثةالطبیةالموسوعةاألطباء،منمجموعة3

.919صاألساسي،العربيللعجماللغویین،كبارمنمجموعة2

.323ص،5جالفاءفصلفحص،مادةالعرب،لسانمنظور،ابنمكرمبنمحمدالدینجمال1
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مانعأوخطرھناكأنإعالمھیمنعفالاألسرارإفشاءیجبفالعلیھااآلخرالطرف
للزواج ولذلك تكمن األھمیة الخاصة بالفحوصات ما قبل الزواج:

التحقق من الحالة الصحیة العامة للطرفین..1
المستقبلفيباألبناءخاصةفرصةمنتزیدالتيالعواملتوافرعدممنالتحقق.2

الدمواضطرابالزواجقبلالثالسیمیاتحلیلمثلالوراثیةاالضطراباتبكافة
الذي یقوم بالتأثیر علي ھیموغلوبین.

التيالجینیةلألمراضالمتنحیةللجیناتالزوجینمنأيحملعدممنالتحقق.3
توثر علي األبناء وذلك خالل فحص ما قبل الزواج لألمراض الوراثیة.

الكشف عن األمراض المعدیة مثل الكبد الوبائي أو متالزمة نقص المناعة..4
الكشف عن أي اضطرابات تسبب العقم أو تأخر اإلنجاب عند كال الجنسین..5

4الھدف من برنامج الفحص الطبي قبل الزواج :

بھدفالزواجعلىالمقبلینقبلمنالطبيالفحصإلجراءحالیاالعالمفيالدعوةتكثر
تشریعاتبإصداردولسارعتحینوفيالمقبلة.األجیالبینالمرضیةالحاالتتقلیل

االمرھذایبقىالسعودیة،العربیةالمملكةوآخرھاالفحوصات،ھذهإلجراءملزمة
اختیاریا في الدول االخرى، علما أن الجھاز المعني بھذه االمور متوافر و ذلك ل:

وبعض(الثالسیمیا-المنجلي)الوراثیةالدمأمراضبعضانتشارمنالحد●
األمراض المعدیة(التھاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب (اإلیدز).

نشر الوعي بمفھوم الزواج الصحي الشامل. ●

تقلیل الضغط على المؤسسات الصحیة وبنوك الدم .●

تجنب المشاكل االجتماعیة والنفسیة لألسر التي یعاني أطفالھا.●

التقلیل من األعباء المالیة الناتجة عن عالج المصابین على األسرة والمجتمع●

عنتقلالالزواج بمدةموعدقبلالطبيالفحصبإجراءالزواجعلىالمقبلینوننصح 
شھادةصالحیةحیث إنأفضل،بشكللحیاتھمالتخطیطللزوجینأشھر لیتسنىثالثة

.35صاألردنیة،الجامعةالتمریض،كلیةاإلنجابیةالصحیةندوةإبراھیمعلیاء4
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المعدیة عنداألمراضفحصإعادةأشھر ویمكن فقطستةلمدةتستمرالصحيالزواج
الحاجة إلعادة الفحص مرة آخرى. 

5:األمراض التي یمكن تجنبھا بفحوصات ما قبل الزواج

عنالكشفعلىالزواجقبلالطبيالفحصیقتصرانالمملكةفيالصحةوزارةقررت
مرضوالمنجلیةاألنیمیامرض(وھمالوراثیةالدمأمراضمنرئیسیینمرضین

الوراثیةالدماألمراضالزواجقبلالفحصیشملالمملكة.فيالنتشارھمنظراالثالسیمیا)
األكثر انتشاراً بالمملكة وھي مرض االنیمیا المنجلیة والثالسیمیا فقط.

ھذابینماعالىبشكلالمنجلیةواالنیمیابیتانوعمنالثالسیمیایكشفالفحصانعلما
التحلیل محدود الغائدة في الكشف بفاعلیة عن الثالسیمیا الفا.

الدمفقرفياشتباهھناككاناذاالحدید(الفریتین)لمستوىقیاسیعملوناالطباءانكما
أنإلىاإلشارةمنبدوالالثالسیمیا.معالمخبریةنتائجةفيیتشابھالذيوالحدیدي

األمراضھذهمنالكثیرأنكلھا.كماعنھاالفحصویصعبجداكثیرةالوراثیةاألمراض
الشخصاكتشافیستطیعالالتحلیلأولھاتحلیلجودولعدمنظراعنھاالكشفیصعب
والجیناتفيخللعنناتجاألمراضھذهمنالكثیرأن.كمادقیقبشكلللمرضالحامل
اكتشافھایتملمومعروفةغیرجین-ألف30حواليتتراوحالجینات-والتيمنالكثیر

ولذلك ال یوجد لھا تحالیل.

مھام برنامج الزواج الصحي:

كافةحفظطریقعنوذلكالكترونیاًالزواجعلىالمقبلیناالفرادجمیعبیاناتتسجیل
العربیةالمملكةفيالصحةوزارةمنالمخصصااللكترونيالبرنامجفيالبیانات

السعودیة.

مراكزفيالزواجعلىالمقبلینالمواطنینجمیعمندمعینةتؤخذالبیاناتتسجیلوبعد
عمللغرضالسعودیةالعربیةالمملكةومحافظاتمدنجمیعفيالمنتشرةالزواجفحص

التحالیل المخبریة المطلوبة

.366ص،1991دمشق،القلم،دار،1طالوراثیة،واالمراضالمشوهالجنینالبار،عليمحمد5
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(االلتھابالمعدیةاألمراضوبعضوالتالسیمیا)المنجليالدم(فقرالوراثیةالدم(امراض
(اإلیدز)المكتسبالمناعةنقصج،الفیروسيالكبدااللتھابب،الفیروسيالكبدي
الدم.عینةاخذتاریخمنعملأیام10–7منمدهفيالنتائجوتظھر

6النظام االلكتروني لبرنامج الزواج الصحي:

تسجیل البیانات:

رباعیااالسمعلىمشتملھالجنسینكالمنالزواجلفحصالمتقدمینبیاناتتسجیلیتم
ویشترطالزواجلفحصللمقبلتوافرھایشترطوالتيالوطنیةالھویةفيموضحھوكما

اوالھاتفرقم–المیالدتاریخ–رباعیاً(االسمالشخصیةالمعلوماتكافةوضوح
االلكترونيالنظامفياالصبعبصمةلتسجیلباإلضافةالدائم)اإلقامةمقر–الجوال

والتأكد منھا في عند مراجعة للمتقدم لمراكز فحص الزواج.

الشبكة االلكترونیة داخل البرنامج االلكتروني لبرنامج الزواج الصحي:

الستمارةواضافتھالكترونيباركودطباعةیتمالزواجلفحصللمتقدمالبیاناتتسجیلبعد
قسمقبلمناستالمھلیتمالزواجفحصلمركزالتابعللمختبرأرسالھیتمكماالتسجیل
الزواجلبرنامجااللكترونيالنظامعلىوتأكیدھاالمخبریةالتحالیلنتائجلتسجیلالمختبر
لفحصالمتقدمینالطرفینكالربطبعدالنھائیةالشھادةطباعةللمتقدمیتسنىلكيالصحي
مراكزجمیعمنللطباعةجاھزةفتصبحالوطنیةالھویةرقمخاللمنالكترونیاًالزواج

الزواج الصحي في كافة مدن ومحافظات المملكة العربیة السعودیة.

7فائدة الفحص قبل الزواج:

باألمراضعلمعلىیكونونالزواجعلىالمقدمینأنفىالزواجقبلالفحصفائدةتكمن
إتمامعدمأواإلنجابعدمفيالخیاراتفتتسعوجدتإنللذریةالمحتملةالوراثیة
المرضيالتاریخاستقصاءبعدذلكیستدعيماوجودتبینماإذاالنصحویقدمالزواج.

والفحص السریري واختالف زمر الدم.

.2015،63لألطباء،الجنائیةالمسؤولیةالرحیم،عبدفاتحبنللطبیب:الجنائیةالمسؤولیة7

الیمان ناصر بن عبدهللا، اإلرشاد الجیني، أھمیتھ – آثاره – محاذیره بحث مقدم ألعمال الندوة الوراثة والھندسة الوراثیة6
للمنظمةالمطبوعاتسلسلة،1998أكتوبر14-13الكویتفيالمنعقدإسالمیةرؤیةالجینيوالعالجالبشريوالجینوم
.807ص،2جالطبیةللعلوماإلسالمیة
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أحدھمایكونفقداألمراض،منالزوجینسالمةعلىالمحافظةعلىیساعدأنھكما
واحدكلیتأكدالطبيوبالفحصالسلیم.زوجھإلىالعدوىفینقلمعدیاًیعدبمرضمصاباً

ویتبنالعقم،وجودوعدماإلنجابعلىاآلخرالطرفمقدرةمنالخاطبینالزوجینمن
المعدیةاألمراضانتشارمنالحدویتمالزوجیة.المعاشرةعلىالزوجمقدرةمدى

والتقلیل من والدة أطفال مشوھین أو معاقین والذین یسببون متاعب ألسرھم ومجتمعاتھم .

لھذهالمباشرالسببھواألقاربزواجأنالناسإیھامأنعلىالتأكیدمنأیضابدوال
الشرعیةالطبیةفالقاعدة،إطالقاًصحیحغیروھومجتمعاتنا،فيالمنتشرةاألمراض

الحذرتوخيعلىتحثوإنمااألقارب،زواجمنتمانعالاالختصاص-أھل-حسب
حملھومااألقاربزواجبعضنتائجالطبیةالدراساتأظھرتبعدماخاصةوالحیطة،

علىتحثاإلسالمیةعلل.والشریعةمنیسببھوماالوراثیة،األمراضبعضانتشارمن
كماهللا،بإذنأسبابھاتجنبیمكنالتياألمراضمنمرضیحصلالحتىاألسباببذل
إذاوالعائلةاألسرةخارجمنكانولوعموماالزواجفيترغباإلسالمیةالشریعةأن

وجد الكفء دیناً وخلقاً.

یرفضونھفكثیرینمتباینة،أبعادلھاشائكةقضیة،الزواجقبلالطبيالفحصأنویبقى
قبلالفحصأنالعلم،معدینیةلألسبابیواجھونھوآخرون،قبلیةإجتماعیةلدواعي
فيسبباالفحصذلكیكونوقدطبیعیة،غیرلدواعإجرائھممانعةبشرطحاللالزواج
الصعبالقراراتخاذفيمؤثرادورایؤديأنویمكنوتقویتھا،الزوجیةالعالقةنجاح

باالنفصال والرحیل.

الزواجقبلالطبيالفحصأنالجدالتقبلالالتيالحقیقةأنإالالنتائجتلككانتومھما
الزوجیة..العالقةعليبشدةتؤثرمستقبلیةمشاكلحدوثلتفاديمھماأمراًأصبح

ومجاالًعیباًویعتبرهالحقیقةتلكوبشدةیرفضمازالالمجتمعأنتأكیدااألكثروالحقیقة
یمكنالاآلخرللطرفإھانةداخلھفيیحملألنھإلیھ؛التلمیحأوفیھالخوضیجبال

نسیانھا أو تجاھلھا!

8كیفیة اجراء الفحص:

8ghady: yasin muhamad , shurut alfahs altibiyi min manzur shareiin , kamiyat alshryet ,
jamieatan mutatan , al'urduni , majalat , jamieatan dimashq 60
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یمكن إجراء الفحص في المراكز الصحیة أو المستشفیات وذلك بعمل تحلیل للدم.

والعنوان،والعمراإلسممثلالبیاناتبعضاعطاءالزواجعلىالمقبلینعلىیجبكما
لتجرى الفحوصات التالیة:

تعداد خالیا الدم●

فحص فقر الدم المنجلي●

فحص العزل الكھربائي للھیموغلوبین●

فحص فیروس إلتھاب الكبد الوبائي (ب) َو (ج)●

فحص فیروس نقص المناعة المكتسب●

9:خدمات برنامج الفحص الطبي قبل الزواج

المشورةجلساتأوالمخبریة،التحالیل(سواءالزواجقبلمافحصخدماتتقدیمیتم
استقبالویتمالسعودیة،العربیةالمملكةمناطقشتىفيالمواطنینلكافةالطبیة)

موعدبدونمًعاالطرفینكالأوفرديبشكلسواءالزواجعلىالمقبلینالمواطنین
مسبق.

الطریقة:
ومناقشةلمعرفةالصحيالزواجبرنامجمراكزفيالعاملینلجمیععملورشعمل
فيللعاملینتثقیفیةندواتعملوكذلكالصحيالزواجبرنامجفيالمستجداتاخرجمیع

فئاتوبعضالجنسینكالمنالزواجفحصعلىالمقبلینوكذلكالزواجفحصمراكز
المجتمع متمثلة في طالب وطالبات المرحلة الثانویة والجامعیة.

نتائج الفحص:
والمحاضراتالمنورةبالمدینةالصحيالزواجبرنامجمنالمقدمةالعملورشخاللمن

لبرنامجالتابعةالمریضتجربةخاللومنالصحيالزواجبرنامجعنسلفاًالمقدمة
لزیادةوالضروریةالماسةبالحاجةالصورةتتضحالمنورةبالمدینةالصحيالزواج
ماعنالمجتمعشرائحومختلفالعمریةمراحلةبجمیعالمجتمعلتثقیفالمقدمةالجھود

9alsharif: muhamad eabd alghafaar , alkashf al'iijbariu ean al'umi a ruda alw a rithiyatan ,
majalat alshryet walqanun , kamiyat alshryet walqanun,
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الزواجلفحصالمتقدمینلبیاناتالكترونيتسجیلمنالصحيالزواجبرنامجیشملھ
عیاداتجمیعفيالجھودوتكثیفالمخبریةوالنتائجالتحالیلوالدمعیناتاخذوكذلك

والزواجصحیاالمتوافقالزواجبینلیفرقالمجتمعلتثقیفالمنطقةفيالطبیةالمشورة
الغیر متوافق صحیاً .

10األھداف والخطط المستقبلیة لبرنامج الزواج الصحي:

یھدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى:
الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثیة (التالسیمیا-المنجلي) وبعض.1

األمراض المعدیة (التھاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب (اإلیدز).
نشر الوعي بمفھوم الزواج الصحي الشامل..2
تقلیل الضغط على المؤسسات الصحیة وبنوك الدم..3
تجنب المشاكل االجتماعیة والنفسیة لألسر التي یعاني أطفالھا.4
التقلیل من األعباء المالیة الناتجة عن عالج المصابین على األسرة والمجتمع.5
تفعیل وتشغیل البرنامج الصحي في كافة المدن والمحافظات.6

10shabyr:an muhamad euthman , mawqif al'islam min al'umi a ruda alw a rithiyatan ,
majalat alhikmat , britania , 2000
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االطار التطبیقي

مجتمع وعینة الدراسة

ونتیجةالمنورةالمدینةمدینةفيوالذكوراإلناثالزوجینجمیعمنالدراسةمجتمعیتكون
العیناتإسلوببإستخدامالدراسةقامتفقدالدراسةمجتمعأفرادلكافةالشاملالحصرإجراءلصعوبة

أداةطریقعنوذلكبسیطةعشوائیةعینةإختیارخاللمنبالدراسةالمتعلقةالبیاناتجمعأجلمن
الدراسةبیاناتجمعفيإستخدامھایتمسوفوالتيااللكترونياالستبیانإستمارةفيالمتمثلةالدراسة

نشرخاللمنالدراسةبیاناتجمعفيإستخدامھاولسھولةحالیاالمطبقةاالحترازیةلالجراءاتنظرا
الطبیةالمنظومةفيبالعاملینالخاصةاالجتماعيالتواصلمواقعكافةعليباالستبیانالخاصالرابط

االستبیان.إستمارةاسئلةعليأجابواالذینوھمفرد212الدراسةعینةأفرادعددبلغوقد

االسالیب االحصائیة المستخدمة في الدراسة

منعلیھاالحصولیتمالتىالبیاناتلتحلیلSPSSاإلحصائىالبرنامجبإستخدامالباحثقام
خالل إستمارة االستبیان وذلك باستخدام األسالیب التالیة :-

معامل ألفا : لقیاس الثبات الستمارة االستبیان✔
عینةلوصفالنسبيوالوزنالمعیاريواالنحرافالحسابيوالمتوسطالمئویةوالنسبالتكرارات✔

الدراسة

بینالعالقةعليوالتعرفالدراسةألداةالداخليالتجانسمستويلتحدید:بیرسونارتباطمعامل✔
متغیرات الدراسة

معامل االنحدار البسیط : للتعرف على تأثیر المتغیر المستقل علي المتغیر التابع✔

أداة الدراسة

واقععلىالتعرفإستھدفتوالتيالمیدانیةللدراسةكأداةاالستبیانإستمارةبإستخدامالدراسةقامت
القسمیتناولحیثأقسامثالثةاالستبیانإستمارةتضمنتوقدالتعلیمعليوأثرهااللكترونيالتعلیم
الدراسیةوالمرحلةوالعمرالجنس(فيتتمثلوالتيالدراسةلعینةالشخصیةالخصائصمنھااالول
العباراتاالستبیانإستمارةمنالثانيالقسمیوضححینفيالخبرة)وسنواتبھاالتدریسیتمالتي

منالثالثالقسمیوضحبینماعبارة12عليالمحورھذاوإشتملااللكترونيالتعلیمبمحورالمتعلقة
استخداموتمعبارة12عليإشتملوقدالتعلیمیةالعملیةبمحورالمتعلقةالعباراتاالستبیانإستمارة
غیر)،3(محاید،)4(موافق،)5(جداموافقمنیتكونالذىدرجاتالخمسذولیكرتمقیاس
الدراسة.محاورأسئلةعلىاإلجابةفي)1(جداموافقغیر،)2موافق(
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صدق أداة الدراسة:

مكونةعینةعلىالدراسةأداةبتوزیعالقیامخاللمناالستبیانإستمارةلعباراتالصدقحسابتم
الداخليالتجانسمستويلتحدیدوذلكالتطبیق،عینةوخارجالدراسةمجتمعمنفرد)20(من

ألداة الدراسة.

الكلیةوالدرجةعبارةكلدرجةبیناالرتباطمعامالت)1(جدول

الداللة االحصائیةقیمة معامل االرتباطالفقرة
محور فحوصات ما قبل الزواج

10.752**0.000
20.708**0.000
30.702**0.000
40.647**0.000
50.762**0.000
60.738**0.000
70.700**0.000
80.700**0.000
90.838**0.000

100.781**0.000
110.750**0.000
120.701**0.000

محور العملیة التعلیمیة
10.532**0.000
20.505**0.000
30.722**0.000
40.868**0.000
50.838**0.000
60.810**0.000
70.761**0.000
80.657**0.000
90.648**0.000

100.515**0.000
110.565**0.000
120.654**0.000

α(معنویةمستوىعندإحصائیةداللةذات** = 0.01(
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وتبین أن جمیع معامالت االرتباط لجمیع عبارات إستمارة االستبیان كانت ذات داللة إحصائیة

αمعنویةمستوىعند = ألغراضصالحةوھيالبنائيبالصدقتتمتعاألداةأنیعنيوھذا)0.01)

الدراسة.

ثبات أداة الدراسة:

تم حساب معامل ألفا كورنباخ لعبارات محاور االستبیان وكانت النتائج كما یلي :

اإلستبیانإستمارةلمحاورالثباتمعامل)2(جدول

عدد العباراتمعامل الفا كورنباخالمحاور

0.92012التعلیم االلكتروني

0.88812العملیة التعلیمیة

0.93124إجمالي إستمارة االستبیان

یؤكدممااالستبیانإستمارةمحاورلجمیع0.6منأكبرAlphaالثباتمعاملقیمةأنیتبین
على صالحیة وارتباط عبارات محاور إستمارة اإلستبیان وثبات األداة المستخدمة فى الدراسة.

تحلیل استمارة االستبیان

أوال : خصائص عینة الدراسة
الصحیةللخصائصوفقاالدراسةعینةتوزیع)3(جدول

النسبة %العددالجنسالخصائص الشخصیة
6631.1ذكرالجنس

14668.9أنثى

16979.7الفحص ما قبل الزواجالخصائص الخاصة بالعمر

4320.3الصحة العامة

9042.5سنة30منأقلالعمر

5023.6سنة40منأقلإليسنة30من

5525.9سنة50منأقلإليسنة40من

178.0فأكثرسنة50

10248.1سنوات5منأقلعدد سنوات العاملون بالصحة

5525.9سنوات10منأقلإليسنوات5من
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4018.9سنة15منأقلإليسنوات10من

157.1فأكثرسنة15

المصدر : بیانات عینة الدراسة

ثانیا : محاور االستبیان
لعباراتوالترتیبالنسبيوالوزنالمعیاريواالنحرافالحسابيوالمتوسطالمئویةوالنسبالتكرارات)4(جدول

محور التعلیم االلكتروني ومحور العملیة التعلیمیة

االستــــجابة

العــــــبارة

غیرمحایدموافقموافق بشدة
موافق

غیر
المتوسموافق بشدة

ط

االنحرا
ف

المعیار
ي

الوزن
النسبي

الترتي
ب العدد%العدد

%
العدد

%
العدد

%
العدد

%

محور الصحة االلكتروني

توفر المؤسسات الصحیة
كافة االمكانیات التكنولوجیة

الحدیثة الطلبیة

1211.376.62725.54239.61817.02.5571.1880.51111

تستخدم المؤسسات الصحیة
الفصول االفتراضیة في
معرفة أھمیة الزواج

1211.387.53533.03936.81211.32.7081.1290.54210

تستخدم المؤسسات الصحیة
الفصول االفتراضیة في
الحوارات مع الزوجین

1211.31413.23230.23533.01312.32.7831.1710.5579

تستخدم المؤسسات الصحیة
المنصة االلكترونیة لعرض

برمجیة تفاعلیة مع الزوجین
1312.32018.93230.23028.31110.42.9431.1780.5897

یتم توفیر كافة  البرامج
التدریبیة لألطباء لتعریفھم
بالتكنولوجیا الحدیثة في

مجال الصحة
1211.31615.14441.52220.81211.32.9431.1280.5897

یتم توفیر كافة االستشارات
1312.33835.83331.12018.921.93.3710.9930.6752الصحیة داخل الواحدات

یتم استخدام االستبیان
االلكتروني لتقییم أعمال
الزوجین في التعامل مع

الزوحین
1211.34845.32826.41615.121.93.4910.9490.6981

یقوم الزوجین بتسلیم
الفحوصات عبر الوحدات
الصحیة داخل المملكة

2725.598.51817.04037.71211.32.9911.3970.5986
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توفر المؤسسة الصحیة
الدعم الفني لخدمات الصحیة

وذلك بكافة مدن المملكة
1211.31413.23028.34441.565.72.8301.1000.5668

یتیح بالمواقع االلكترونیة
التفاعل مع كافة المقبلین

علي الزواج
2725.51413.23129.22725.576.63.2551.2730.6514

تتیح المواقع االلكتروني
داخل المملكة  التعرف على
كافة القضایا والمشكالت

الصحیة للزوجین
2725.51514.23331.12624.554.73.3111.2300.6623

یوفر الموقع االلكتروني
الخاصة بالوحدات الصحیة
داخل المملكة كافة تفاصیل

الفحوصات
3230.298.52422.63331.187.53.2261.3680.6455

محور العملیة الصحیة
تساھم الصحة االلكترونیة في
3230.254.71514.22826.42624.52.8961.5850.57912تطویر كافة المھارات الطبیة

یساھم العنصر الطبي
الزوجین علي إیجاد حل

مناسب للفحوصات
4037.798.53129.21817.076.63.5431.3300.7022

تعمل الصحة داخل المملكة
3432.187.52220.83129.2109.43.2381.4180.6428علي إیجاد االدویة المناسبة

إیجاد برامج توعیة صحیة
داخل كل وحدة صحیة في

المملكة
4239.61110.42321.72624.543.83.5751.3310.7151

تساھم الصحة في عملیة دعم
المواطن وتسھیل علیھم

االجراءات
4239.676.62624.52422.676.63.5001.3820.7003

النصائح التي یتم توفیرھا
4138.787.52321.72523.698.53.4431.4210.6894من قبل األطباء مفیدة

ھل اإلجراءات الطبیة تساعد
الزوجین علي إیجاد حل

مناسب
3634.0109.41514.23230.21312.33.2261.4880.6457

عرض كافة النصائح بشكل
2321.7109.43835.82826.476.63.1321.2190.62610مرتب وصریح

یتم الحصول على معلومات
دقیقة من خالل خدمات

الصحة االلكتروني
2321.72321.73432.12321.732.83.3771.1330.6755

یتیح نظام الصحة االلكتروني
الوصول للمادة المطلوبة في

أي وقت وفي أي مكان
1110.42725.54037.72321.754.73.1511.0310.6309
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یشعر المستفید بخصوصیتھ
أثناء تعاملھ مع نظام الصحي

االلكتروني في الوحدات
1110.41615.15047.22624.532.83.0570.9640.61111

یساھم نظام الصحة
االلكتروني في تقلیل تكلفة

الخدمات الصحیة

3432.176.62624.53533.043.83.3021.3250.6606
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المصدر : بیانات عینة الدراسة

عند ترتیب عبارات محور الصحة االلكتروني من حیث قیمة الوزن النسبي االكبر من وجھة نظر عینة
الدراسة تبین أن عبارة (یتم استخدام الصحة االلكتروني لتقییم أعمال االطباء في الوحدات الصحیة) ھى أكثر

االمكانیاتكافةالصحیةالمؤسسات(توفرعبارةكانتبینما0.698بلغنسبىبوزنأھمیةالعبارات
مستويھناكأنوتبین0.511بلغنسبيبوزناھمیةالعباراتأقلھيالصحیة)للعملیةالحدیثةالتكنولوجیة

متوسط من إستخدام الصحة االلكتروني في المملكة من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة حیث بلغت قیمة
1.175معیاريبإنحراف3.034العامالمتوسط

وعند ترتیب عبارات محور العملیة التعلیمیة من حیث قیمة الوزن النسبي االكبر من وجھة نظر عینة
الدراسة تبین أن عبارة (یھتم یساعد نظام التعلیم االلكتروني على تنمیة روح اإلبداع والمبادرة لدي الطالب)

تطویرفيااللكترونيالصحة(یساھمعبارةكانتبینما0.715بلغنسبىبوزنأھمیةالعباراتأكثرھى
منمتوسطمستويھناكأنوتبین0.579بلغنسبيبوزناھمیةالعباراتأقلھيالعملیة)االطباءمھارات

إستفادة العملیة من الصحة االلكتروني في المملكة من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة حیث بلغت قیمة المتوسط
1.302معیاريبإنحراف3.287العام

إختبار فرض الدراسة

ال یوجد تأثیر ذو داللة احصائیة إلستخدام الصحة االلكتروني علي العملیة الصحیة في المملكة

عند إجراء االختبار االحصائى لمعرفة مدى صحة الفرض قام البحث بإستخدام أسلوب معامل االرتباط
بیرسون وكانت النتائج كالتالى :

الصحیةالعملیةومستويااللكترونيالصحةإستخداممستويبیناالرتباطمعاملقیمة)6(جدول

العملیة الصحیةالمتغیر
**0.573إستخدام الصحة االلكتروني

spssببرنامجاالحصائىالتحلیلنتائج:المصدر 22
0.01مستوىعندمعنویة**

یتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطیة طردیة معنویة ذات داللة احصائیة بین متغیر

مما0.01معنویةمستويعندالصحیةالعملیةمستويومتغیرااللكترونيالصحةإستخداممستوي

إستخدام الصحة االلكتروني عليیبین عدم صحة فرض الدراسة ویوضح وجود تأثیر طردي لمستوي

الصحة االلكتروني إزداد مستوي العملیةإستخدامأي أن كلما إزداد مستويمستوي العملیة الصحیة

الصحیة.
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تم حساب معادلة االنحدارالعملیةعلي مستويإستخدام الصحة االلكترونيولتقدیر قیمة تأثیر مستوي

(المتغیر المستقل) ومتغیر مستويإستخدام الصحة  االلكترونيالبسیط بین كال من متغیر مستوي

یلي :( المتغیر التابع) وجاءت النتائج كماالعملیة الصحیة

العملیةمستويعليااللكترونيالصحةإستخدامتأثیر)7(جدول

P-VALUE F t b

0.000 102.782*

*

10.138*

*

0.593

إستخداممستويتأثیرومعنویة0.01مستوىعندمعنویةFقیمةكانتإذككلالنموذجمعنویةتبین

إستخدام التعلیمأن كلما إزداد معدل مستويوتبینالعملیة التعلیمیةعلي مستويالتعلیم االلكتروني

التعلیمیةالعملیةمستويعليااللكترونيالتعلیمإستخداممستويمعدلإزداد%1بمقدارااللكتروني

%.0.593بمقدارعجلونفي

إستنتاجات الدراسة

ھناك مستوي متوسط من إستخدام الصحة االلكتروني في المملكة من وجھة نظر أفراد عینة✔
1.175معیاريبإنحراف3.034العامالمتوسطقیمةبلغتحیثالدراسة

ھناك مستوي متوسط من إستفادة العملیة الصحیة من التعلیم االلكتروني في عجلون من وجھة نظر✔
1.302معیاريبإنحراف3.287العامالمتوسطقیمةبلغتحیثالدراسةعینةأفراد

مستوي إستخدام الصحةوجود عالقة ارتباطیة طردیة معنویة ذات داللة احصائیة بین متغیر✔

االلكتروني ومتغیر مستوي العملیة الصحیة

إستخداممستويمعدلإزداد%1بمقدارااللكترونيالصحةإستخداممستويمعدلإزدادكلما✔

%.0.593بمقدارالمملكةفيالصحیةالعملیةمستويعليااللكترونيالصحة

النتائج:
برامج الزواج الصحي في تطور مستمر..1
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المملكةومحافظاتمدنكافةفيالصحةلوزارةتابعھالزواجلفحصمركز١٣١.2
العربیة السعودیة

البرنامج االلكتروني في تطور مستمر لیسھل عملیة تسجیل بیانات المقبل لفحص.3
ما قبل الزواج وسرعة الحصول على نتائج الفحوصات وكذلك الحصول على

شھادة الفحص الطبي ما قبل الزواج
الوعي الصحي آللیة الفحص الطبي قبل الزواج في تطور مستمر عند كافة افراد.4

المجتمع
الزالت برامج التثقیف الصحي عن برامج الزواج الصحي تحتاج لمزید من تكثیف.5

الجھود

التوصیات:
عقد ورش العمل والندوات والمحاضرات الطبیة بشكل مستمر طوال العام وتكثیف
الجھود للفئات المستھدفة لبرنامج الزواج الصحي في المراحل الدراسیة في الثانویة

والمرحلة الجامعیة كذلك نشر الوعي الصحي والثقافة الصحیة من جالل وسائل التواصل
المجتمعیة المختلفة لسھولة الوصول لجمیع افراد المجتمع وانتشار األجھزة الحدیثة مما

یسھل إیصال المعلومة الصحیة لجمیع افراد المجتمع في أي وقت واي مكان

موعد الزواج بمدة ال تقل عنكما ننصح المقبلین على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل 
ثالثة أشھر لیتسنى للزوجین التخطیط لحیاتھم بشكل أفضل، حیث إن صالحیة شھادة

الزواج الصحي تستمر لمدة ستة أشھر ویمكن فقط إعادة فحص األمراض المعدیة عند
الحاجة إلعادة الفحص مرة آخرى.
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