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 استخدام التحليل العاملي لتحديد اآلثار المترتبة على اإلصابة بمرض القلب:

  م2020 الجزيرة، السودانوالية  القلب،دراسة حالة مستشفى ود مدني ألمراض 

 (2)فضل هللامغيرة ال .د                       (1) محمد مبروكعباس محمد  .أ

  

 الجزيرة جامعة  –وطالب دكتوراة باحث  (1)

 قطر جامعة  –البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية معهد  (2)

 

 

 

 مستخلص
 المرتبطة واالجتماعية االقتصاديةلتحديد تأثير العوامل  استخدام التحليل العامليتتناول الدراسة موضوع 

 االصابة بين العالقة لفحص مناسب إحصائي نموذج الى الجزيرة، وتهدف إلى التوصل بوالية القلب بأمراض
 باإلصابة المرتبطة واالجتماعية االقتصادية العوامل همأ   معرفةو به،  المرتبطة والمتغيرات القلب بمرض
 المنهج القلب، ، باإلضافة إلى تعزيز بمرض لإلصابة االقتصادية واالجتماعية االثار معرفة القلب، بمرض

 غير واالمراض الحيوي  االحصاء مجال في يالمعرف المخزون  الى ومعلومات بيانات واضافة االحصائي
 .السارية

ديد أهم العوامل استبيان على عينة من المرضى المصابين وغير المصابين لتح 200وقد تم توزيع عدد 
المؤثرة على المرضى المصابين بامراض القلب من الناحية االقتصادية واالجتماعية وقد بينت الدراسة أن 

فقدان الوظيفة بسبب المرض وطلبات االجازة بسبب المرض عالقة بلها  دروسة% من تباين الظاهرة الم32
 ، وتبين ان نسبةقتصادي لمرض القلبوالتوقف عن العمل بسبب المرض وهي متغيرات تعكس األثر اال

،  االثر البدني والذهني للمرض على اداء المريض لوظيفتهب لها عالقة% من تباين الظاهرة المدروسة 21
التفكير في تحديد النسل وانحسار العالقات االجتماعية وهي % من تباين الظاهرة المدروسة  13ة وان نسب
 .القلب ىلمرضاآلثار النفسية ب لها عالقةللمريض 

. 



 Sudan A. Journal Research and                         مجلة السودان األكاديمية للبحوث والعلوم

Science  ISSN:1858-7852                                                                                    ISSN:1858-7860 
 Volume(15) Issue(28): May 2022      (28( العدد)15المجلد) 2022ايوم                                                         

                                                                             

2 
 

 

  مقدمة: .1

عالج  بات واضحا في أذهان الجميع أن تقدم المجتمعات أو الدول يقاس بمدى تقدم المنظومة الصحية والقدرة على  
األمراض واألسقام وإن درجة تمتع أفراد هذه المجتمعات بالصحة والعافية مؤشر واضحعلى درجة التقدم التي وصلت 

، ومما الشك فيه فإن الدول تنفع أمواال طائلة للحد من تفشي األمراض وتوفر كافة االمكانيات المادية  اليه الدول
ويمكن تصنيف األمراض إلى نوعين  إلى أفضل مستوى في ذلك ،والمعنوية والتثقيف الطبي والمجتمعي للوصول 

األمراض النوع الثاني هو األمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والسرطان والفشل الكلوي و النوع األول هو رئيسيين 
حسب لك وذالمعدية مثل الكوليرا والسل والجدري وامراض الكبد والتي تنتشر بخطورة اكبر في المجتمعات النامية 

 ارتباطها بالنواحي الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية ومستوى التعليم والثقافة للمجتمعات.

أهم المسؤول عن توصيل الدم لهذه الخاليا ) القلبويعتبر مليون خلية  300أكثر من يبلغ عدد خاليا جسم االنسان  
نبضة في  80-70وينبض بمعدل  اليد،قبضة  ( غرام وهو بحجم300-250، ويبلغ وزنه ) (جسم االنسان عضو في
حيث تقوم االوعية الدموية بتوزيع الدم المندفع من القلب ليندفع في  وللقلب دور كبير ومهم في جسم االنسانالدقيقة، 

القلب يحتاج  والجدير ذكره ان عملاألوعية الدموية ومن ثم يتم توزيعه في الشرايين ليصل إلى أعضاء الجسم المختلفة. 
إلى طاقة وغداء )كباقي أعضاء الجسم األخرى( وهذه الطاقة تأتي عن طريق الدم، الذي ينتقل عن طريق الشرايين 

 التاجية، وهي شرايين دقيقة مسؤولة عن تزويد القلب نفسه بالدم.

 . مشكلة الدراسة: 2

اء و الفقراء و الصغار يعتبر مرض القلب احد امراض العصر الحالي وفي جميع بقاع العالم بحيث يصيب األغني
والكبار الرجال و النساء ولوحظ انتشاره مع تقدم الحضارة ومع توفر الرفاهية بشكل اكبر، وربما يعود ذلك االنتشار إلى 

، تؤكد تقارير منظمة الصحة ةالمعاشيالتدخين، الضغوط النفسية ،القلق ،مشاكل الحياة المستمرة و الضغوط الحياتية 
في المائة من إجمالي عدد الوفيات  30القلب واألوعية الدموية باتت السبب األول للوفاة، بنسبة  العالمية أن أمراض

في المائة من إجمالي الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين في العالم تحدث في  80على مستوى العالم ، وأن 
 23.3العالمية أن ترتفع تلك األعداد إلى  الدول النامية، ومن ضمنها دول الشرق األوسط، وتتوقع منظمة الصحة

 .2030مليون حالة وفاة في العالم بحلول عام 
 ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية: 

 ما هو النموذج االحصائي المناسب لفحص العالقة بين بين االصابة بمرض القلب والمتغيرات المرتبطة به؟ .1
 بمرض القلب؟ باإلصابةالمرتبطة الجتماعية وا ما هي اهم العوامل االقتصادية .2
 بمرض القلب؟ االقتصادية واالجتماعية لإلصابةما هي االثار  .3
 مرض القلب على خصوبة النساء في سن االنجاب؟ أثرما  .4
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 .  أهمية الدراسة : 3

رفة االثار تتجلى األهمية العلمية للدراسة في كونها تسلط الضوء على العوامل التي تؤثر على مرض القلب ومع
االجتماعية واالقتصادية المتربة من هذا المرض اضافة إلى ذلك إلقاء النظرة على أحد اهم امراض العصر الحالي 

 والمنتشر لدى العديد من األشخاص أال وهو مرض القلب.
 . أهداف الدراسة : 4

 .مرتبطة بهالتوصل الى نموذج إحصائي لفحص العالقة بين االصابة بمرض القلب والمتغيرات ال .1
 .بمرض القلب باإلصابةالمرتبطة واالجتماعية  العوامل االقتصادية معرفة اهم .2
 .مرض القلب على خصوبة النساء في سن االنجاب أثرمعرفة  .3
تعزيز المنهج االحصائي واضافة بيانات ومعلومات الى المخزون المعرفي في مجال االحصاء الحيوي واالمراض  .4

 غير السارية.
 رئيسي: الهدف ال 4-1

 .التوصل الى نموذج إحصائي لفحص العالقة بين االصابة بمرض القلب والمتغيرات المرتبطة به .1
 .بمرض القلب باإلصابةالمرتبطة واالجتماعية  العوامل االقتصادية معرفة اهم .2
 .مرض القلب على خصوبة النساء في سن االنجاب أثرمعرفة  .3

 األهداف الفرعية :  4-2

ائي واضافة بيانات ومعلومات الى المخزون المعرفي في مجال االحصاء الحيوي واالمراض تعزيز المنهج االحص .1
 غير السارية.

 . منهجية الدراسة : 5

المنهج الوصفي التحليلي.   لتصميم دراسة مقطعية مبنية على المرضى داخل  على استخداماعتمدت الدراسة 
 المستشفى وعينة المجتمع.

 مجتمع وعينة الدراسة: 5-1

والية الجزيرة والبالغ عددهم  –يتمثل مجتمع الدراسة في المصابين بمرض القلب بمستشفى ود مدني ألمراض القلب  

م وقد تم تحديد حجم العينة للمصابين استنادا على صيغة مبسطة 2020....... وفقًا إلحصاءات المستشفى للعام 

      Yamane, 1967   العالم اقترحها 

21 Nd

N
n




 
 حيث:
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Nم 2020المرضى المصابين بأمراض القلب بالمستشفى في العام  د: عد 
n حجم العينة : 
d الدقة المطلوب  ي : مستو 

d= 0.05  205.0*4001 بتطبيق المعادلة أعاله وعند

400


n بلغ حجم

  .200العينة 

 أداة الدراسة :  5-2

تتعلق بأهداف الدراسة تم توزيعها عن طريق الممرضات العامالت  تم تصميم استمارة استبيان تحتوى على عدة محاور

      بمستشفى ود مدني ألمراض القلب

 متغيرات الدراسة :  5-3

كالنوع والعمر ومكان اإلقامة ونوع األسرة  والمستوى التعليمي والحالة االجتماعية وعدد أألطفال  متغيرات ديمغرافية

 باألسرة 

 ل الشهري ونوع السكن والحالة العملية ونوع العمل وعدد ساعات العمل وبيئة العمل كالدخ متغيرات اقتصادية

كالمحيط االجتماعي لألسرة والعالقات االجتماعية والعالقات مع األسرة الممتدة ووجود  الجتماعيةا متغيرات البيئة

 أطفال معاقين باألسرة 

  والتدخين والوزن والضمان الصحي  كعدد ساعات النوم وممارسة الرياضةمتغيرات نمط الحياة 

   كاإلصابة بمرض السكري وضغط الدم والتاريخ العائلي للمرض والشعور بالقلقمتغيرات الحالة الصحية 

 أساليب التحليل :  5-4

 التكرارات والنسب المئوية :  1- 5-4

صهم الديمغرافية واالقتصادية تم استخدام أسلوب التكرارات والنسب المئوية إلعطاء وصف لمرضى القلب حسب خصائ

 . واالجتماعية والصحية 

 التحليل العاملي:  2 -5-4

 والتسويقية والنفسية التربوية البحوث مختلف في العلمية الظواهر بتصنيف تهتم رياضية عملية العاملي التحليل إن 

 لها التي االرتباط معامالت رتفسي يستهدف إحصائي أسلوب وهو (2009سامي، .(المتعددة المتغيرات ذات والرياضية

 للعوامل وصوال التحليل في الداخلة المتغيرات مختلف بين االرتباطات تبسيط أي المتغيرات مختلف بين إحصائية داللة
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  (.2002،)باهي، وآخرون  وتفسيرها. المتغيرات بين العالقة تصف التي المشتركة

. ويقوم التحليل العاملي على المترتبة على اإلصابة بمرض القلباآلثار  وقد تم استخدامه في هذه الدراسة لتحديد أهم

 عدة خطوات وهي: 

 : تحديد كفاية حجم العينة للتحليل العاملي:  5-4-2-1

( لتحديد ما إذا كان حجم العينة كافي إلجراء التحليل العاملي ويعتبر حجم KMOتم استخدام كايز اسبيلر اولكين )

  .0.5ة االختبار العينة كافي إذا تجاوزت قيم

 : اختبار مصفوفة االرتباط:5-4-2-2

( للتأكد من أن مصفوفة االرتباطات بين المتغيرات ليست مصفوفة وحدة )خالية Bartalett,1981تم استخدام بارتيلت )

من العالقات(. ويتم قبول /رفض فرض العدم الذي ينص على أن مصفوفة االرتباط مصفوفة وحدة إذا كانت القيمة 

 %.  1حتمالية أكبر / أقل من مستوى المعنوية اال

 : تحديد المكونات الرئيسية: 5-4-2-3 

 عام هوتلنج طرف من الطريقة هذه إنشاء تم استخدام طريقة المركبات األساسية لتحديد المكونات الرئيسة وقد تم

 عامل كل أن هو الطريقة هذه يميزما  وأكثر االستخدام في وشيوعا دقة لعامليا التحليل طرق  أكثر من وتعتبر ،1933

 العوامل من عدد اقل إلى تختزل االرتباطية المصفوفة أن كما البواقي من قدر اقل ويؤدي ممكن تباين أقصى يستخلص

 (. ويتم استخالص العوامل وفقًا لهذه الطريقة استنادًا على معيارين هما: 1994الخالق، عبد .(المتعامدة

  محك كايزر: 5-4-2-3-1

 الصحيح الواحد عن قيمتها تزيد التي الذاتية القيم لعدد وي مسا يكون  العواملمن  عدد اختيار على المعيار هذا وميق

واحد.  يساوي  والذي الدراسة محل المتغيرات تباين من كبرأ تباين لها يكون  التي العوامل اختيار لىإ يعود ذلك وتفسير

  (.2009)سامي،

 محك كاتل:   5-4-2-3-2

ذا المعيار على رسم المحور السيني األفقي الذي يدل علىى العوامىل فىي مقابىل الجىذور الكامنىة التىي نرسىم نقاطهىا يعمد ه

على المحور الصادي العمودي وينتج من ذلك منحنى ينطلق من أعلى جذر عند العامل األول ثم يأخذ في التناقص الى 
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اره أو انخفاضه عندها كاسرًا وتيرة انخفاضه أو انحداره ولقد اقتىر  أن يصل نقطة ما تقابل عاماًل معينًا تتباطأ درجة انحد

    Scree test( وأسماها بمنحنى المنحدر Cattell 1966هذه الطريقة كاتيل )

 تدوير المحاور )العوامل(:  5-4-2-3

 المحىاور تىدوير م( لتدوير المحاور وهي احدى طرق التدوير المتعامد حيىث يىتVarimaxتم استخدام طريقة الفارماكس )

 لىإ باإلضافة الصفر يساوي  المحاور بين االرتباط أن ىأ باالستقاللية النوع هذا يمتاز حيث بينهما االحتفاظ بالتعامد مع

  .الطريقة لهذه الهندسي والتمثيل الحسابية العمليات وسهولة بساطة

 . اإلطار النظري: 6

 أمراض القلب في السودان: 6-1
مريض وعدد المرضى  23775بأمراض القلب في السودان  والذين ترددوا على العيادات الخارجية  بلغ عدد المصابين 

بلغ عدد   2011% وفي عام 10.5مريض بنسبة  2432% توفي منهم 2.0مريض بنسبة  24891بالعنابر 
نوفي منهم  %2.2مريض بنسبة  24162مريض، وعدد المرضى بالعنابر  17687المترددين على العيادات الخارجية 

مريض وعدد المرضى  25984بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية  2012% وفي العام 8.9بنسبة  2096
بلغ عدد المترددين على  2013% أما في العام 7.9بنسبة  1036% توفي منهم 1.5مريض بنسبة  14127بالعنابر 

 % تقريبا .13.8مريض بنسبة  7482مريض وعدد المرضى بالعنابر  28775العيادات الخارجية 

 أمراض القلب في والية الجزيرة: 6-2
ألف مريض  287 مريض. منهمألف  300م بلغ 2016بلغ عدد المترددين لمركز ود مدني ألمراض وجراحة القلب في 

 حلفا، النيل االبيض، كسال، االزرق، النيل القضارف، ،ر)سناواليات ألف مريض من 13من والية الجزيرة وعدد 
مريض من دولة اليمن الشقيقة، وبلغ عدد الوفيات بالمركز 11و(. ر، البحر األحمكردفان الشمالية، الخرطوم، دارفور،

حالة وفاة طوارئ اقل  62وساعة.  24من  أكثرحالة وفاة تنويم  156 وإناث. منهاحالة وفاة ذكور  218م 2016لعام 
 (.2016)وكالة سونا لالنباء،.... ساعة 24من 

 :Risk factorsعوامل الخطورة   6-3
إلى عدد من العوامل التي تسبب اإلصابة في أمراض القلب، وهذه العوامل  epidemiologicalوتشير البحوث الوبائية 

 تتضمن اآلتي:
 التدخين 
 .وجود تاريخ عائلي للمرض 
 .العمر الزمني 
 .النوع 
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 .ضغط الدم المرتفع 
 .الزيادة المفرطة في الدهون 
 .السمنة 
  الحياةنمط 

ومن بين جميع هذه األسباب يعد التدخين أقوى أسباب الخطر لإلصابة بمرض القلب، ويمكن أن تتضمن أية مرحلة 
من مراحل العمليات أحد هذه العوامل، غير أن الجمع بين أكثر من سبب يزيد من درجة المخاطر بقدر يتجاوز عملية 

يدنا الفحوصات الطبية لمرضى القلب بأن هناك عوامل وتف 1981كيس  ،1981الجمع البسيطة لسبب آخر. شابر 
 نفسية تؤدي إلى اإلصابة بهذه األمراض تلك هي:

 .ضغوط الحياة النفسية 
 .األزمات النفسية المتكررة، وعوامل الصدمة 
 .األلم النفسي من جراء الضائقة االقتصادية، وسوء التغذية 
 .القلق الشديد 
 .مشاعر اإلحباط المؤلمة 

ستجابات النفسية لمرضى القلب تفاوتا واضحا، إذ تتراو  بين التجاهل التام للمرض، وبين الرعب والفزع وتتفاوت اال
منه، خاصة وأن أم ا رض القلب هي من األم ا رض الخطيرة التي تتطلب الحد من نشاط المريض الجسماني والعقلي، 

يره ، لهذا يستجيب البعض من المرضى استجابات وأن يتبع أسلوب حياة روتينية، ويكون مجبرًا في االعتماد على غ
بالقلق الحاد والهواجس والهلع، حيث اتضح أن  وإمامتباينة أو متناقضة ، إما بالتجاهل ومواصلة النشاط العادي ، 

شخصية المصاب أهم بكثير من المرض نفسه من حيث مواجهته لمرضه، واألعراض النفسية التي تبدو عليه)الخالدي 
 ،2006 .) 
 
 :االجتماعية واالقتصادية لألمراض اآلثار 6-4

وكذلك طريقة تفكيرنا تؤثر في  حولنا،لقد توصل العلماء إلى أن الطريقة التي نسلكها في تعاملنا مع اآلخرين والبيئة من 
, 2012حيث بدأ العلماء يؤكدون على وجود عوامل أخرى تؤثر في اإلصابة باألمراض )صمادي وغوانمة,  صحتنا،
 (.34ص.

أمراض القلب واألوعية الدموية )األمراض القلبية الوعائية( ال تزال السبب الرئيسي للوفاة من األمراض المزمنة في 
 ,.Schultz, et alالواليات المتحدة وجميع أنحاء العالم على الرغم من التقدم الملحوظ المحرز في القرن الماضي )

2018, p.2167.) 
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عوامل االجتماعية واالقتصادية في الصحة على أنها اختالفات منهجية في مدى انتشار أو يمكن تعريف التغير في الو 
حدوث مشاكل صحية بين األشخاص ذوي الوضع االجتماعي واالقتصادي األعلى واألدنى المتميزين بمستوى التعليم أو 

 . (Mackenbach et al ,2008الطبقة المهنية أو الدخل )

ي اقتصادي واضح في أمراض القلب، مع زيادة معدالت المرض والوفيات بين األشخاص حيث أن هناك تدرج اجتماع
, Clark)والدخل ذوي الوضع االجتماعي واالقتصادي المنخفض على النحو المحدد في الوضع المهني والتعليم 

2000 .) 

عية، حيث يعاني األفراد ( والصحة في الدول الصناSESهناك عالقة راسخة بين الحالة االجتماعية واالقتصادية )
األعلى، هذه العالقة واضحة بشكل خاص  SESمن معدالت أعلى من المرض والوفيات مقارنة بأفراد  SESاألقل في 

(، والتضييق التدريجي لألوعية التاجية التي تتجلى في الذبحة الصدرية )ألم في CHDفي حالة مرض القلب التاجي )
 (.Adler et. al ,2000، والموت التاجي )(MIالصدر(، واحتشاء عضلة القلب )

 (:Kareem et al ,2018)عوامل الحالة االجتماعية واالقتصادية للفرد أو المجتمع هي بنية معقدة تحددها عدة 

العوامل االجتماعية واالقتصادية هي بنية معقدة، غالًبا ما يتم تصورها على أنها المكانة االجتماعية أو الطبقة 
 الزوجية،فرد، وتقاس عادًة بمزيج من التعليم والدخل والمهنة، لكن قد يشمل العمر والجنس والعرق والحالة االجتماعية لل

ويعتبر مؤشر قوي ألمراض القلب واألوعية الدموية والذي قد  الصحة،كل العوامل السابقة قد تؤثر تأثيرًا عميقًا على 
 (.Kareem et al ,2018يؤدي إلى الموت )

مل االجتماعية واالقتصادية التي تؤثر على صحة القلب, حيث يشر  المؤلفون أهمية الوضع االجتماعي فما هي العوا
واالقتصادي, والذي يشتمل عادة على عوامل مثل الدخل والتعليم والعمالة, وهذه العوامل مجتمعة يمكن أن يكون لها 

رت األبحاث في إظهار أن المستويات تأثير كبير على الصحة وخطر اإلصابة باألمراض المزمنة, حيث استم
المنخفضة من التعليم والدخل ترتبط بزيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب, كما أنه يمكن أن يكون لحالة عمل الفرد أو 

, Adler & Ostroveمهنته تأثير على صحة القلب، حيث قد ترتبط المهن ذات المكانة العالية بصحة أفضل )
1999.) 
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لضوء أيضًا على أهمية العوامل االجتماعية مثل العرق والدعم االجتماعي والثقافة واللغة والحصول ويلقي المؤلفون ا
على الرعاية والبيئة السكنية, كل هذه العوامل مؤثرة للغاية عندما يتعلق األمر بمخاطر اإلصابة بأمراض القلب والوفيات 

ي منطقة خطرة، فقد ال يشعر باألمان في ممارسة الرياضة اإلجمالية, فعلى على سبيل المثال، إذا كان الفرد يعيش ف
في الخارج، مما يؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة, كما أن الوصول إلى رعاية صحية متسقة وبأسعار معقولة 
يمثل تحدًيا، وخاصة في المناطق ذات الدخل المنخفض, نتيجة لذلك، يشجع الباحثون دراسة العوامل االجتماعية التي 

 تؤثر على النتائج الصحية, حيث أنه كلما زاد فهمنا للعوامل التي تؤثر.

 ثار األمراض االجتماعية:آ 6-4-1
 الثقة بالنفس. ضعف 
 .االنطوائية والعزلة 
  واالكتئابالقلق 
 االحباط والياس 
 العزلة االجتماعية 
 العزوف عن الزواج 
 عدم القدرة على االنجاب 
  المريضاالنطباع الذي يأخذه االخرون عن 
 هاجس الخوف من الموت 

 ثار األمراض االقتصادية:آ 6-4-2

 انخفاض دخل الفرد ●
 ازدياد البطالة ●
 تفشي ظاهرة االعاقة ●
 فقدان الوظيفة ●
 انخفاض إجمالي الناتج المحلي ●
 زيادة استيراد األدوية والمعدات. ألجلاضطرار الدولة لتوجيه قدر متزايد من الموارد االقتصادية   ●
 ت المنتجة.نقص في القدرا ●
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 . تحليل البيانات: 7

  الدراسة:لعينة  ديمغرافيةالخصائص ال 7-1
 : الخصائص لعينة الدراسة  (1) جدول رقم

 النسب المئوية التكرارات المتغيرات
 النوع

 %40 80 ذكر
 %60 120 أنثي

 100 200 المجموع
 سرةنوع األ

 %19.5 39 نواة 
 %80.5 161 ممتدة

 100 200 المجموع
 مكان االقامة 

 %23 112 ريف
 %77 88 حضر 

 100 200 المجموع
 ستوى التعليميالم

 %25.5 51 أمي
 %2.5 5 خلوة
 %27.5 55 أساس

 %5 10 ثانوى عام
 %6.5 13 ثانوى عالى
 %29.5 59 جامعي

 %3.5 7 فوق الجامعى
 100 200 المجموع

 العمر
40أقل من   25 12.5% 

فأكثر 40  175 87.5% 
 100 200 المجموع 

 الحالة االجتماعية 
 %24.5 49 متزوج

 %75.5 151 غير متزوج
 100 200 المجموع 

 عدد األطفال باألسرة
4أقل من   164 82% 

فأكثر 4  36 18% 
 100 200 المجموع

 م2021ني ا: الباحث من المسح الميد المصدر
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 خصائص العمل لعينة الدراسة :  7-3
 الخصائص لعينة الدراسة  : (1) دول رقمج

 النسب المئوية التكرارات المتغيرات
 السكن نوع

 %89 178 ملك / حكومي
 %11 22 إيجار
 100 200 المجموع

 مزاولة العمل 

 %44 88 ال 
 %56 112 نعم 

 100 200 المجموع
 نوع العمل

 %17 34 حكومي
 %26 52 خاص

 %13 26 عمل حر
 %44 88 ال ينطبق
 100 200 المجموع

 تقييم بيئة العمل  
 %23 56 مريحة

 %23 56 معقدة مليئة بالضغوط
 %54 88 ال ينطبق
 100 200 المجموع 

 عدد ساعات العمل
 %25 50 ساعات 8اقل من 

 %7 14 ساعات فأكثر 8
 %68 136 غير متأكد
 100 200 المجموع

  مستوى الدخل الشهري 
 %37.5 75 يلبي االحتياجات االساسية

 %62.5 125 يلبى االحتياجات االساسية ال 
 100 200 المجموع

 م2021ني ا: الباحث من المسح الميد المصدر
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 الخصائص االجتماعية لعينة الدراسة :  7-4
 لعينة الدراسة  االجتماعية : الخصائص (1) دول رقمج

 النسب المئوية التكرارات المتغيرات
 العالقات األسرية 

 %80 160 جيدة
 %2 4 مقبولة

 %18 36 ال ينطبق
 100 200 المجموع

 العالقات االجتماعية   

 %94.5 189 مقبولة
 %5.5 11 جيدة
 100 200 المجموع

 المحيط االجتماعي
 %98 196 مشجع
 %2 4 محبط

 100 200 المجموع
  وجود أطفال معاقين

 %97.5 195 ال 
 %2.5 5 نعم

 100 200 المجموع
 م2021ني ا: الباحث من المسح الميد صدرالم
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 الحالة الصحية لعينة الدراسة:  7-5
 لعينة الدراسة  الحالة الصحية : (1) دول رقمج

 النسب المئوية التكرارات المتغيرات
 االصابة بمرض السكري 

 %58.5 117 ال
 %41.5 83 نعم
 100 200 المجموع

 االصابة بمرض ضغط الدم 

 %74 148 ال
 %26 52 نعم
 100 200 المجموع

 التاريخ العائلي 
 %59.5 119 ال
 %40.5 81 نعم

 100 200 المجموع
 الشعور بالقلق

 %79.5 159 ال
 %20.5 41 نعم

 100 200 المجموع
 التأمين الصحي

 %77 154 ال
 %23 46 نعم

 100 200 المجموع
 م2021ني ا: الباحث من المسح الميد المصدر
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 نتائج التحليل العاملي: 7-6
 اختبار كفاية حجم العينة واختبار مصفوفة االرتباط األصلية: 7-6-1

 (2جدول رقم )
 اختبار كفاية حجم العينة واختبار مصفوفة االرتباط األصلية
                                        KMO 

and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

0.70 

Bartlett's Test 

of Sphericity 

Approx. Chi-Square 549.99 

Df 36 

Sig. .000 

 

  Spssالمصدر : إعداد الباحث من مخرجات برنامج  

مما يدل على كفاية حجم عينة الدراسة.    0.5تزيد عن  KOM( نجد أن قيمة اختبار 2بالنظر إلى جدول رقم )

( وهذا يدل 0.000وبمستوى معنوية ) 549.99نجد أن قيمة االختبار تساوي  Bartlettى نتائج اختبار إلوبالنظر 

( وبالتالي نستنتج أن المصفوفة االرتباطية األصلية 0.01على أن االختبار دال) معنوي( إحصائيا عند مستوى معنوية )

 المكونات الرئيسة في التحليل. قةليست من نوع مصفوفة الوحدة. وعليه فقد تحقق شرط استخدام طري

 :تحديد عدد المكونات الرئيسة 7-6-2

 محك كايزر: 7-6-2-1
 الكلي المفسر التباين(3جدول رقم )

Component 

Initial  Eigen values 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 2.889 32.099 32.099 2.889 32.099 32.099 2.454 27.270 27.270 

2 1.889 20.987 53.086 1.889 20.987 53.086 2.056 22.846 50.116 

3 1.150 12.778 65.864 1.150 12.778 65.864 1.417 15.748 65.864 

4 0.797 8.861 74.725       

5 0.695 7.723 82.448       

6 0.589 6.546 88.993       

7 0.502 5.578 94.572       

8 0.285 3.161 97.733       

9 0.204 2.267 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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 Spss المصدر : إعداد الباحث من مخرجات برنامج

 جىىد أن العامىىل األول والثىىانيالقىىيم الذاتيىىة ونسىىبة التبىىاين التىىي يفسىىرها كىىل عامىىل و وفقىىا لمحىىك كىىايزر ن( 3جىىدول رقىىم )يوضىىح ال

 .للظاهرة  ي% من التباين الكل66حوالي  ه العوامل الثالثة تفسر لهما جذور مميزة تزيد عن الواحد الصحيح. وهذ والثالث

 محك كاتل:  7-6-2-2

 

 

 
 لمحك كاتل(1)م توضيحيرس

 Spssالمصدر : إعداد الباحث من مخرجات برنامج 

 

ث أي بين العامل ( نالحظ أن شكل االنتشار ينكسر بصوره واضحة بعد العامل الثال1في الشكل رقم ) Scree plotوبفحص الى 

ي والثالث يفسران معظم التباين بالمقارنة مع الثالث والرابع مغيرَا اتجاهه الى مسار أفقي . ومن ذلك يتضح أن العامل األول والثان

 وهي نفس العوامل التي أظهرها محك كايزر.بقية العوامل وعليه يمكن اعتماد العامل األول والثاني والثالث وفقَا لمحك كاتل 
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 االشتراكيات :    7-6-3

 (4) جدول رقم
 الجذور المميزة والتباين التجميعي بعد التدوير

 Varaibles  Initial Extraction 

 0.60 1.000 فقد وظيفتك بسبب المرض
 0.51 1.000 تتلقى مساعدة من االخرين بسبب المرض

 0.56 1.000 تفكر كثيرا فى تحديد النسل
 0.63 1.000 عيةانحسرت عالقاتك االجتما

 0.76 1.000 طلبت  اجازة بسبب المرض
 0.72 1.000 توقفت عن العمل بسبب المرض

 0.81 1.000 على مهاراتك وقدراتك آثر المرض
 0.85 1.000 اثر المرض على ادائك

 0.50 1.000 اثر المرض على وضعك المادى
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

المصدر : إعداد الباحث من مخرجات برنامج                        

Spss 
 

لعوامل المستخلصة تفسر نسبة ( نالحظ أن ا4وبالنظر إلى جدول رقم )

اشتراكيات أن اقل نسبة  نجد  تباين المتغيرات حيث  من معتبرة

 للمريض وضع المادىالاثر المرض على ر لمتغي 0.50بلغت 
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 : تفسير العوامل 7-6-4
 (5جدول رقم )

 مصفوفة العوامل المدورة

Varibles 
Component 

1 2 3 

 0.734 فقد وظيفتك بسبب المرض
 

 

 لقى مساعدة من االخرين بسبب المرضتت
  

 

 تفكر كثيرا فى تحديد النسل
  

0.687 

 انحسرت عالقاتك االجتماعية
  

0.779 

 0.870 طلبت  اجازة بسبب المرض
 

 

 0.834 بسبب المرضتوقفت عن العمل 
 

 

 آثر المرض على مهاراتك وقدراتك
 

0.879  

 اثر المرض على ادائك
 

0.912  

 وضعك المادىاثر المرض على 
  

 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

a. Rotation converged in 3 iterations.  

المصدر : إعداد الباحث من مخرجات                         

 Spssبرنامج 

ت العوامىل بعىد التىىدوير وبفحىص مصىفوفة العوامىل المىىدورة تىم الحصىول علىىى ( تشىىبعا 5يوضىح الجىدول رقىم )

 ثالثة عوامل موضحة في الجداول أدناه :

 
 العامل األول تشبعات( 6جدول رقم )

 المتغيرات التشبع درجة  %التبايننسبة  التراكمي التباين

32.099% 32.099% 
 فقدان الوظيفة بسبب المرض 0.734
 جازة بسبب المرضاالطلبت   0.870
 توقف عن العمل بسبب المرضال 0.834

 Spssإعداد الباحث من مخرجات برنامج المصدر :      
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تباين الظاهرة المدروسة )االثار الناتجة عن االصابة % من 32يفسر ( أن العامل االول 6يالحظ من الجدول رقم )     

توقف عن و ال جازة بسبب المرضاالطلبت  و  ة بسبب المرضفقدان الوظيفبمرض القلب( ويضم ثالثة متغيرات وهي 

 وهي متغيرات تعكس األثر االقتصادي لمرض القلب   العمل بسبب المرض

 العامل الثاني تشبعات( 7جدول رقم )
 المتغيرات التشبع درجة  %التبايننسبة  التراكمي نالتباي

53.086% 20.987% 
 آثر المرض على مهاراتك وقدراتك 0.879
 اثر المرض على ادائك 0.912

 Spssإعداد الباحث من مخرجات برنامج المصدر :      
رة المدروسة )االثار الناتجة عن تباين الظاه% من 21يفسر تقريبًا ( أن العامل الثاني 7يالحظ من الجدول رقم )     

ء المريض اثر المرض على ادايض و المر  آثر المرض على مهارات وقدراتاالصابة بمرض القلب( ويضم متغيرين هما 

 وهي متغيرات تعكس االثر البدني والذهني للمرض على اداء المريض لوظيفته 

 العامل الثالث تشبعات( 8جدول رقم )
 المتغيرات التشبع درجة  %تباينالنسبة  التراكمي التباين

66% 12.77% 
 تفكر كثيرا فى تحديد النسل 0.687
 الجتماعيةانحسرت عالقاتك ا 0.779

 Spssإعداد الباحث من مخرجات برنامج المصدر :      
عن تباين الظاهرة المدروسة )االثار الناتجة % من 13يفسر ( أن العامل الثالث 8يالحظ من الجدول رقم )     

وهي التفكير في تحديد النسل وانحسار العالقات االجتماعية للمريض االصابة بمرض القلب(  ويضم متغيرين هما 

 متغيرات تعكس اآلثار النفسية لمرض القلب

 . النتائج : 8

 توصلت الدراسة إلى التالي:
بمرض القلب( ويضم  % من تباين الظاهرة المدروسة )االثار الناتجة عن االصابة32العامل االول يفسر  .1

عمل بسبب متغيرات وهي فقدان الوظيفة بسبب المرض وطلبات االجازة بسبب المرض والتوقف عن ال ثالث
 المرض وهي متغيرات تعكس األثر االقتصادي لمرض القلب.

% من تباين الظاهرة المدروسة )االثار الناتجة عن االصابة بمرض القلب( 21العامل الثاني يفسر تقريبًا  .2
المرض على اداء المريض وهي متغيرات  وأثريضم متغيرين هما آثر المرض على مهارات وقدرات المريض و 

 ر البدني والذهني للمرض على اداء المريض لوظيفته.تعكس االث
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% من تباين الظاهرة المدروسة )االثار الناتجة عن االصابة بمرض القلب( ويضم 13العامل الثالث يفسر  .3
كير في تحديد النسل وانحسار العالقات االجتماعية للمريض وهي متغيرات تعكس اآلثار متغيرين هما التف

 النفسية لمرض القلب  
 . التوصيات : 9

اجراء المزيد من الدراسات على العوامل التي تؤثر على مرض القلب ومعرفة االثار االجتماعية واالقتصادية  .1
 .المتربة من هذا المرض

 .مرض القلب على خصوبة النساء في سن االنجاب أثرمعرفة ل الدراساتاجراء المزيد من  .2
ت ومعلومات الى المخزون المعرفي في مجال االحصاء الحيوي تعزيز المنهج االحصائي واضافة بيانا .5

 .واالمراض غير السارية
ق، وهذا يدل على يوصي الباحث بتعميم االستبانة المستخدمة في الدراسة، إذ أنه تم وصفها بثبات والصد .3

تائج أو إذا طبقت على فرد أو على مجموعة من األفراد عدة مرات فإنها ستعطي نفس الن االستبانةأن 
 .إلى أنها صالحة لقياس الجانب المقصود وال تقيس جانبًا سواه  باإلضافةالتقديرات. 

مستويات الكوليسترول، يمكن يوصي الباحث تطبيق اإلستراتيجيات الوقائية، مثل عالج ارتفاع ضغط الدم و  .4
ادًة في أعداد الناجين أن يكون له فوائد صحية كبيرة؛ فالمناطق التي طبقت تلك اإلستراتيجيات شهدت زي

 .وانخفاًضا في أعداد المصابين
تظل العوامل االجتماعية واالقتصادية محركات أساسية لإلصابة بمرض القلب، وهذا يعني ضرورة وجود  5

 .ة القطاعات للقضاء على هذا المرضتدخُّالت متعدد
ولة تخفيف العبء العالمي، "الدور األول يجب على اإلستراتيجيات المتبعة حاليًا أن تؤدي دوًرا مزدوًجا لمحا .6

هو حماية الشخص من اإلصابة بالمرض من األساس، أما الثاني فيتمثل في الحماية من المضاعفات بعد 
 ."اإلصابة بالمرض

حث بتناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة واالبتعاد عن التدخين وغيرها من المسببات.. تلك . يوصي البا7
ض احتمالية تعرُّضك ألمراض القلب.. التي تقتل ماليين األشخاص سنويًّا، مما قد يخفف على هي أمور قد تخف

التخفيف من زيادة العبء إلى  باإلضافةاألنظمة الصحية المبالغ المالية المهولة في محاربة هذا المرض، 
ألسباب التي ترفع من النفسي واالقتصادي على أسر المرضى، مشيًرا إلى أن كل ما علينا هو االبتعاد عن ا

 نسبة المخاطر.
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