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 تحليل العوامل واالسباب لمضاعفات الحمل والوالدة الطبيعية او القيصرية  

 م( 2020  – 2018السودان ) –بوالية الجزيرة 

 2 . أيمن حسين عز الدين محمد  د                                         1  عثمان امل محمد أحمد 

 

 

 

 
 السودان. –ود مددني  –جامعة الجزيرة  –قسم اإلحصاء التطبيقي والديمغرافيا  –باحث وطالبة دكتوراه  1
 السودان. - ودمدني –  جامعة الجزيرة - كلية الطب – أستاذ   2

 مستخلص 
لما لها من أهمية من الناحية الصحية حيث لها آثار ومشاكل  مضاعفات الحمل والوالدة  ب  إهتمت دول العالم في العقود األخيرة  

مما ادئ إلى االهتمام الواضح من قبل    جمة لذا بدأت دول العالم في وضع اسس ومعاير لمعالجة مضاعفات الحمل والوالدة

. وتهدف الدراسة الى معرفة  في السودان عمومًا و والية الجزيرة خصوصاً   الحمل والوالدةبمضاعفات    الباحثين و البحث العلمي

األسباب والعوامل المساعدة في زيادة نسبة اإلصابة بمضاعفات الحمل والوالدة بين النساء في والية الجزيرة، اعتمدت الدراسة  

مبحوثة من النساء المنومات في مستشفى النساء    400منعلى تحليل بيانات تم جمعها عن طريق االستمارة البحثية  لعينة  

المنهج االستداللي  الدراسة مناهج إحصائية،  م(، كما استخدمت  2018-2020والتوليد بمستشفى ود مدني التعليمي  في الفترة )

مستقلة على ضوء األثر مربع كاي لالقتران والتوافق واستخدام النماذج اإلحصائية، التحليل ألعاملي لتخفيض عدد المتغيرات ال

( وقد توصلت الدراسة إلى أن  SPSSوتمت معالجة البيانات بواسطة برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )  ،أالرتباطي

النساء أكثر عرضة لمضاعفات الحمل والوالدة في والية الجزيرة ولها تباينات ذات داللة إحصائية في داخلها فيما يتعلق ببعض  

الوالدة، عدم اخذ  المتغيرا المتابعة، حضور  الحملي،  التسمم  الدم  اإلجهاض،  النزيف، ضغط  المهنة،  التعليم،  العمر،  ت منها 

وبعض المتغيرات االخري، أوصت   ، الغذاء، التاخير في المتابعة، الُسكري، الصرف الصحي، عدد االطفالالفايتمن أ، المالريا

 عية للصحة اإلنجابية وفهم وضع المرأة الحامل وصحة المواليد.الدراسة بخطة تقود إلى إنفاذ برامج التو 
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 تمهيد: -1

التي في عمر  ا  زاد المرأة  الدة   الحمل والو   ومشكالت  االنجاب والتي تتعرض خالل والداتها لمضاعفاتالهتمام بصحة 

  متابعة اللذلك يجب    ،دايتهابفالدول المتقدمة أحرزت تقدم في حل مشكالت الحمل والوالدة منذ    الطبيعية أو القيصرية،  

حيثللالدقيقة    من  الكام  حامل  والطبية  الصحية  لمضاعفاتلة  الرعاية  تتعرض  ال  والوالدة    ومشكالت  حتى  الحمل 

  ة، الطبيعية أو القيصري  الوالدةالطبيعية او القيصرية، الدول النامية تعاني من ارتفاع نسب اإلصابة بمضاعفات الحمل و 

  والعوامل   م التي تقول أن مضاعفات الحمل والوالدة من اهم االسباب1992للعام    نشرت تقرير  منظمة الصحة العالميةف

ووفاة  إلي مرض  تؤدي  العالم   التي  السيدات حول  من  و   العديد  النساء  وفيات  نسب  تزيد  سنه  كل  ماليين وفي  تعاني 

الحمل والوالدة واكثرها  الوفيات أو اإلعاقة بسبب  الحمل والوالدة وتحدث  بالغة نتيجة لصعوبات  اخريات من اصابات 

وعدم التعليم والعيش في    ضاعفاتزيادة الم  أسباب  أهمنامية بسبب الظروف االقتصادية والفقر من  تحدث في الدول ال

 المناطق الريفية.

المساواة    كغياب  وذلك  عام  بشكل  النساء  صحة  اعتالل  في  تساهم  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  العوامل  وايضًا 

لى مكان والتفرقة على اساس النوع االجتماعي والتكلفة بما في ذلك التكاليف المباشرة للخدمات الصحية وتكلفة االنتقال ا

الخدمة الصحية من حيث الدواء واالدوات الطبية وكذلك بعد المسافة وغياب وسائل النقل والى غير ذلك من العوائق  

اللوجستية وذلك يعتمد على توفير أمومة آمنة و تحسين وضع المرأة في المجتمع وحماية نصيبها من الموارد وكذلك  

 ( م1992. )منظمة الصحة العالمية  ية و الطبيةالصح توفير الرعاية ة حقوقها كانسان  وحماي

 : الدراسةمشكلة  -2

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

أسباب حللنا  وإذا  مستمر  تزايد  ل  في  القيصرية  والعوامل  او  الطبيعية  والوالدة  الحمل  زيادة  مضاعفات  في  لذلك   نجدها 

الكثير البحوث في السودان، ولكن لم تركز على  ُأجريت  معدالت مضاعفات الحمل و الوالدة ولم    دراسة و زيادة  من 

لحمل و الوالدة،  تحلل العوامل األساسية التي يمكن ان تكون عوامل مساعدة في زيادة نسب الوفيات بسبب مضاعفات ا

الحمل و  الدراسة مناقشة ظاهرة مضاعفات  الفترة تحاول هذه  في  بتحليل معلومات  القيصرية وذلك  او  الطبيعية  الوالدة 



 Sudan A. Journal Research and                          مجلة السودان األكاديمية للبحوث والعلوم

Science  ISSN:1858-7852                                                                                      ISSN:1858-7860 
 Volume(13) Issue(1): January 2023      (1( العدد) 13المجلد) 2023 نايري                                                       

                                                                                     

22 
 

( كما تحاول توضيح بعض العوامل المساعدة في مضاعفات الحمل الوالدة  الطبيعية أو القيصرية،  م2022-2018)

 .السئلةعليه تحاول الدراسة االجابة على بعض ا

  أسئلة الدراسة:  -3

النساء في والية  ازيادة في نسب معدالت مضاعفات الحمل و الوالدة الطبيعية  ال  ما هي اسباب  -1 القيصرية لدى  و 

 الجزيرة؟

و انسب معدالت مضاعفات الحمل والوالدة الطبيعية    ية واالجتماعية والثقافية تؤثر في ارتفاع العوامل االقتصاد  هل  -2

 القيصرية في والية الجزيرة؟

  :الدراسةأهداف  -4

 و القيصرية لدى النساء في والية الجزيرة.ازيادة في نسب معدالت مضاعفات الحمل والوالدة الطبيعية ال اسباب -1

و  انسب معدالت مضاعفات الحمل و الوالدة الطبيعية    ارتفاعة واالجتماعية والثقافية تؤثر في  العوامل االقتصادي  -2

 القيصرية في والية الجزيرة.

  :الدراسةهمية أ -5

و القيصرية بين النساء ، ولذلك  انسبة معدالت مضاعفات الحمل والوالدة  الطبيعية    من زيادة  الدراسة  تنيع اهمية     

واأل العوامل  إيجاد  يحاول  علميًا  منهجًا  الدراسة  اإلصابة  تقدم  من  للحد  المسؤلين  يساعد  وذلك  للمضاعفات  سباب 

 بمضاعفات الحمل و الوالدة  الطبيعية و القيصرية ووضع البرامج الصحية لكل النساء.

 الدراسة: منهج  -6

لتوضيح األسباب والعوامل التي تودي إلى زيادة نسب   توزيع مربع كاي االستدالليوف يستخدم الباحث المنهج  س 

معدالت  مضاعفات الحمل و الوالدة  الطبيعية و القيصرية والنماذج االحصائية التحليل العاملي لتخفيض عدد  

 لدى النساء بوالية الجزيرة.  تباطي،المتغيرات المستقله على ضو االثر االر 
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 : اسلوب التحليل -7

ولتحليل البيانات وشرحها يستخدم الباحث برنامج الحزم  التحليل العاملي    حصائياال  والنموذج  استخدام تحليل مربع كاي

 . (SPSS) اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 الدراسات السابقة  -8

 دراسة كنزي هاسيستيد: •

ومالي  ديفوار  وكوت  فاسو  بوركينا  العواصم  في  بالحمل  المرتبطة  باإلمراض  اإلصابة  حاالت  لفحص  دراسة  أجريت 

القابالت   مع  الوالدة  عنابر  الى  الوصول  يمكن  حيث  السنغال  في  ومدينة  صغيرتين  مدنيتين  وفي  والنجير  وموريتانيا 

وفر سهولة الوصول الى المستشفيات وتم تحديد النساء واالطباء العاملين في كل منطقة دراسة كما ان جميع المدن ت

وطلب منهن المشاركة في اربعة مقابالت مسحية واحدة  لكل جزئية من    م1996  ويوني  م1994الحوامل بين ديسمبر  

اسبوعًا في الوالدة )تقاس االسابيع منذ اخر دورة شهرية( وهذه الزيارات المنزلية شملت فحصًا   32-36الحمل ما بين  

على  ج الحصول  في  المشاركين  وشجعوا  الدراسة  الغراض  كانت  الفحوصات  هذه  ان  للنساء  الباحثون  واوضح  سديًا 

 الرعاية الطبية المنتظمة.

الحوامل في عمر    20,326اجمااًل شاركت   كانت  المتوسط  وفي  الدراسة(  منطقة  في  الحوامل  النساء  )جميع   امرأة 

الفئات العمرية التي تعتبر   10هنالك ثالث نساء من بين كل  سنة عندما شاركن بالدراسة وكانت    27و26 نساء في 

 .او اكثر( سنة  35و20 عمومًا عرضة لمضاعفات الوالدة )اي اصغر من  

االسبوع   المتوسط    36وبحلول  في  النساء  لدى  الحمل كانت  للوالدة و    2.2من  تلقوا   7%استشارة سابقة  النساء  من 

( المشاركين  وغالبية  الوالدة  قبل  ما  القابالت  80%رعاية  وبمساعدة  مركز صحي  في  النساء وضعن  من  النسبة   و( 

 . االطباء من قبل 3%من قبل القابالت التقليديات المدربات  %72,%21

ل الدم او االستشفاء اوعسر  امراة من مضاعفات الوالدة الشديدة مثل النزيف الذي يتطلب نق  1,215قد عانت حوالي  

وارتفاع  الحمل،  )تسمم  الدم  ارتفاع ضغط  واضطرابات  الرحم(  ثقب  ايضًا  االمد،  طويل  المخاض  عادة  )وهي  الوالدة 

الناتجة   الدم الذي يؤدي الى دخول المستشفى او الوفاة( واالنتان وكانت نسبة المراضة لالمومة الوخيمة    6.3ضغط 
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الحياة لكل   النسبة من    100حاله تهدد  الى    100لكل    3.0مولود حي، ترواحت هذه  في  100 لكل    9.1في مالي 

 لسنغالية المدرجة في الدراسة. المدينة ا

 % من المضاعفات الشديدة . 46وكانت مضاعفات الحمل االكثر شيوعًا ومهددة للحياة هو النزيف الذي يمثل 

الوالد بعد  ما  فترة  خالل  حدثت  النزيف  حاالت  نصف  من  الحادة  اكثر  المضاعفات  اكثر  ثاني  الوالدة  عسر  كان  ة 

يمثل   ما  وهو  الدم    31%المتكررة  ضغط  ارتفاع  اضطرابات  شكلت  الوخيمة  لالمومة  المراضة  من    10%من 

امراة او امراة    41و    12%ومجموعة متنوعة من االسباب االخرى    1%المضاعفات التي تهدد الحياة وتسمم الدم بنسبة  

 تعاني من المضاعفات الحادة الشديدة التعقيدات وتتوفى نتيجة هذه المضاعفات. 32واحدة من كل 

المضاعفات   نوع  واسع حسب  نطاق  على  للحاالت  الموت  االنتان    33%وتترواح معدالت  اللواتي طوروا  النساء  من 

النسبة بين اولئك الذين لديهملذين يعانون من تسمم الحملمن ا  18%تمزق الرحم    من   %30 نزيف او نوع    ، كانت 

 وفاة لكل منهما.  4-7ومضاعفات اخرى تمثل  (17)ويمثل اكبر عدد من الوفيات  3%اخر من المضاعفات 

وفقًا للباحثين فان النتائج التي تشير الى ان العديد من النساء اللواتي في المرافق الصحية ال يحضرهن اطباء او قابالت 

للوفا عالية  مخاطر  تحمل  المضاعفات  بعض  غير  وان  جودة  و  العامة  الصحة  خدمات  في  كبير  خلل  الى  تشير  ة 

مرضية من الرعاية الصحية في هذه الدول الست من خالل توضيح احتياجات صحة االم وتحديد الظروف التي تؤدي  

  في كثير من االحيان الى وفيات التوليد ويأمل الباحثون ان يكونوا قد ساهموا في فهم افضل لمراضة االمهات الحادة 

 وبالتالي الى الجهود المبذولة للحد من وفيات االمومة والفترة المحيطة بالوالدة في غرب افريقيا.

 : تحليل البيانات -9

 تحليل الجداول المتقاطعة )مربع كأي(:  •

التابع مضاعفات الحمل    –نستخدم في هذا المبحث اختبار مربع   المتغير  كآي لالستقاللية بين المتغيرات المستقلة و 

 دة. والوال
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 (: اختبار مربع كأي لالقتران1جدول )

 Asymp. Sig. (2-sided) Risk Risk درجات الحرية  القيمة 
significance 

Pearson 
 مربع كاي 2

a42.194 1 .000 --- -- 

Continuity 
 االرتباط 

40.623 1 .000   

Likelihood 
Ratio 

36.974 1 .000   

 SPSS نامجر اعداد الباحث باستخدام ب المصدر:

 الخصائص االجتماعية والديمغرافية •

عند مستو المعنوية ( متغيرات  لها اقتران معنوي  9في دراسة التقاطع واختبار مربع كآي منها )  (1)  من خالل الجدول 

مهنة الزوجة، مهنة الزوج ،  و هي )توزيع المبحوثات حسب العمر،  مستوى تعليم الزوجة، مستوى تعليم الزوج،  (%1)

 ونمط المعيشة(.، عدد أفراد األسرة وعدد األطفال في األسرة، دخل االسرة

 ( اختبار كآي لالقتران بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة المقترنة )الخصائص االجتماعية واالقتصادية 2جدول )

 القرار pقيم  درجات الحرية ²كاي المتغير
 دال إحصائيا 000. 6 180.80 الزواجالعمر عند 

 دال إحصائيا 000. 5 7395 مستوى تعليم الزوجة
 دال إحصائيا 000. 5 72.50 مستوى تعليم الزوج

 دال إحصائيا 001. 5 13.45 مهنة الزوجة
 دال إحصائيا 000. 5 97.83 مهنة الزوج 
 دال إحصائيا 001. 1 14.53 دخل األسرة

 دال إحصائيا 000. 1 78.23 نمط المعيشة 
 دال إحصائيا 000. 3 123.23 عدد أفراد األسرة

 دال إحصائيا 000. 4 22.65 عدد أطفال باالسرة
 SPSS الباحث باستخدام برنامج إعداد المصدر: 
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 خصائص المسكن •

الحمل والوالدة. المتغيرات هي: نوعية السكن،  متغيرات لها اقتران معنوي مع مضاعفات  7هناك    يبين الجدول ادناه أن

المتوفر لألسرة المياه  افراد    ،مصدر  المتوفر لألسر، عدد  الصحي  الصرف  بالمنزل، عدد األطفال، نوع  وجود كهرباء 

المعنوية   مستوى  عند  احصائية  معنوية  لها  المتغيرات  هده  جميع  االسرة.  تمتلكها  التي  المعمرة  السلع  و  % 1االسرة 

 وكذلك أظهرت اقتران معنوي مع مضاعفات الحمل والوالدة.  

 (: اختبار كآي لالقتران بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة المقترنة )خصائص المسكن(3جدول )

 القرار          pقيم  درجات الحرية        ²كاي     المتغير                      
 دال إحصائيا 000 1 23.17 نوعية السكن

 دال إحصائيا 000. 3 39.69 مصدر المياه المتوفر لألسرة 
 دال إحصائيا 001. 4 13.45 عدد األطفال 

 دال إحصائيا 000. 1 97.83 وجود كهرباء بالمنزل 
 دال إحصائيا 001. 3 14.53 نوع الصرف الصحي المتوفر لألسرة

 دال إحصائيا 000. 5 78.23 السلع المعمرة الي تمتلكها االسرة
 دال إحصائيا 000. 2 123.2 عدد افراد االسرة 

 SPSSإعداد الباحث باستخدام برنامج المصدر: 

 المتغيرات الباثولوجية •

المباشرة   المتيغيرات  تمثل  وهي  والوالدة  للحمل  المصاحبة  الصحية  األعتالالت  مجموعة  هي  الباثولوجية  المتغيرات 

.(Endogenous variables) 

لها اقنران معنوي مع مضاعفات الحمل والوالدة حسب اختبار فيشر في مربع كاي   المتغيرات التي  ( يبين4الجدول ) 

المعنوية   مستوى  وهي:  5عند  المالريا، %  االنيمياء،  االلتهابي،  التسمم  االكالمزيا،  االجهاض،  الدم،  النزيف، ضغط 

 الُسكري، مشاكل القلب .
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 (: اختبار كآي لالقتران بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة المقترنة )المتغيرات الباثولوجية( 4جدول )

 رالقرا pقيم  درجات الحرية ²كاي المتغير
 دال إحصائيا 000. 1 400.2 النزيف
 دال إحصائيا 000. 1 132.4 الدم  ضغط

 دال إحصائيا 004. 1 76.50 االجهاض
 دال إحصائيا   033. 1 28.23 االكالمزيا

 دال إحصائيا 003. 1 123.5 التسمم االلتهابي
 دال إحصائيا 021. 1 22.65 االنيميا
 إحصائيادال  000. 1 362.5 المالربا
 دال إحصائيا 044. 1 138.7 السكري 

 دال إحصائيا 000. 1 182.2 مشاكل القلب

 SPSSالمصدر: مخرجات 

  المتغيرات السلوكية ومتغيرات الرعاية الصحية •

اقنران معنوي مع مضاعفات الحمل والوالدة حسب اختبار فيشر في مربع كاي عند  متغيرات لها 7( يبين أن  5الجدول ) 

% وهي: التأخير في تلقي الخدمة، وجود مستشفى المؤهل، التدخل الطبي المتأخر، متابعة الطبيب 5مستوى المعنوية  

 . التغذوية لألم الحالة، أثناء الحمل، تناول فيتامين أ أثناء فترة الحمل، الرعاية الصحية بعد الوالدة

 (  اختبـار كآي لالقتران بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة المقترنة المتغيرات السلوكية و الصحية 5جدول )

 القرار pقيم  درجات الحرية مربع كاي المتغير
 دال إحصائيا 000. 1 35.50 التاخير 

 دال إحصائيا 027. 1 4.330 المستشفى المؤهل 
 دال إحصائيا 000. 1 41.37 الطبي المتاخر التدخل 

 دال إحصائيا 000. 1 30.38 متابعة الطبيب
 دال إحصائيا 033. 1 18.23 فيتامين أ

 دال إحصائيا 000. 1 20.28 الرعايا الصحية بعد الوالدة
 دال إحصائيا 001. 1 13.99 الحالة التغذوية لالم 

 .SPSSالمصدر: مخرجات 

 



 Sudan A. Journal Research and                          مجلة السودان األكاديمية للبحوث والعلوم

Science  ISSN:1858-7852                                                                                      ISSN:1858-7860 
 Volume(13) Issue(1): January 2023      (1( العدد) 13المجلد) 2023 نايري                                                       

                                                                                     

28 
 

  التحليل ألعاملي  •

بعضها  شديدا مع  ارتباطا  المرتبطة  المتغيرات  بحذف  وذلك  البيانات  تركيب  اثر  تقليص  في  ألعاملي  التحليل  يستخدم 

  .البعض

 خصائص المبحوثين1-

أن القييم االبتدائيية   ،(  توضح قيم الشيوع والقيم النموذجية المستخلصة  في خصائص المبحوثين7( و )6الجدول رقم )

وجميييع قييم الشييوع متباينيية،  فهنياك خصييائص للمبحيوثين لهيا اسييتخالف عيالي )عيدد أفييراد األسيرة، عييدد  1كلهيا تسياوي 

 (.الزواج، دخل االسرة و الصرف الصحي عند األطفال، مستوى تعليم الزوجة، العمر

 ت الحمل والوالدة في خصائص المبحوثين .( : قيم الشيوع للمتغيرات المستقلة المؤثرةعلى مضاعفا6جدول )

 Initial Extration خصائص المبحوثين 
 843. 1.000 العمر عند الزواج 

 899. 1.000 مستوى تعليم الزوجة
 824. 1.000 دخل السرة 

 912. 1.000 عدد افراد االسرة 
 911. 1.000 عدد االطفال 

 734. 1.000 الصرف الصحي
 SPSSإعداد الباحث باستخدام برنامج 
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 المبحوثينلتباين الكلي المفسر لخصائص ( : ا 7جدول ) 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 3.297 21.978 21.978 3.297 21.978 21.978 2.586 17.241 17.241 

2 2.269 15.129 37.107 2.269 15.129 37.107 2.570 17.136 34.377 

3 1.384 9.225 46.333 1.384 9.225 46.333 1.648 10.985 45.361 

4 1.112 7.416 53.749 1.112 7.416 53.749 1.184 7.895 53.257 

5 1.065 7.100 60.849 1.065 7.100 60.849 1.115 7.431 60.688 

6 1.054 7.027 67.876 1.054 7.027 67.876 1.078 7.188 67.876 

 SPSSإعداد الباحث باستخدام برنامج 

العوامل الستة المستخلصة  يتم تحويلها من خالل مصفوفة محوالت المكونيات المستخلصية ودرجية المكيون ييتم  حسيابها 

بضييرب القيييم المتغيييرة المعيارييية بواسييطة معييامالت المكونييات. المكونييات السييتة الناتجيية تمثييل المتغيييرات الخمسيية عشيير 

مين مكونيات  70%وهيي تمثيل ولكن ادخلنا المتغيرات ذات االسيتخالف العيالي االصلية المدخلة في النموذج  االصلية 

 من المعلومات وهي غير مرتبطة خطيًا مع بعضها البعض . 30%خصائص المبحوثين  ودرجة فقدان 

 ( مصفوفة المعامالت المدوارة التي يتم على اساسها حساب قيم االستخالص في جدول الشيوع8جدول )

Component 1 2 3 4 5 6 
1 .725 .627 .175 -.209 -.009 .080 
2 .491 -.706 .494 .024 -.119 .042 
3 -.414 .303 .831 .198 .014 .086 
4 .175 -.017 .009 .417 .845 -.284 
5 .170 .103 -.175 .857 -.375 .235 
6 -.036 -.081 -.068 -.091 .361 .921 

   SPSSإعداد الباحث باستخدام برنامج 
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 (: رسم اسكري لالنتشار لفهم نمط القيم المميزة المستخرجة في الحل المبدئي لخصائص المبحوثين1شكل )

مساعدًا في فهم نمط القيم المميزة المستخرجة في الحل المبدئي، حيث   يمكن أن يكون شكل االنتشار السكري عامالً 

نالحظ ان المنحدر ضحل بعد المتغيرات الستة المستخلصة، ذلك يدل على ان المكونات الستة هي المساهمة بنسبة  

 عالية في الحل المبدئي. 

 المكونات الباثولوجية •

متغييير بيياثولوجي منهييا متغيييرات سييريرية تييم االسييتبيان عنهييا فييي هييذا البحييث بالطريقيية الثنائييية.  15اشيتملت الدراسيية علييى 

 متغيرات في الحل المبدئي: 6، حيث تم استخالف (9الجداول )

 ( : قيم الشيوع للمتغيرات المستقلة المؤثرةعلى مضاعفات الحمل والوالدة في المكونات الباثولوجية 9جدول )

 Initial Extraction المضاعفات 
 676. 1.000 النزيف 

 672. 1.000 االكالمزيا 
 702. 1.000 االنيميا 

 674. 1.000 المشيمة انفجار
 682. 1.000 الكلى  مشاكل
 680. 1.000 القلب مشاكل

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
   SPSSإعداد الباحث باستخدام برنامج 
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 المشيمة و اإلكالمزيا.  انفجار العوامل الستة المستخلصة هي النزيف، االنيميا، مشاكل الكلى، مشكل القلب،

 التباين الكلي المفسر للمكونات الباثولوجية ( : 10جدول ) 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative % Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2.562 17.077 17.077 2.562 17.077 17.077 1.843 12.286 12.286 

2 1.746 11.637 28.715 1.746 11.637 28.715 1.801 12.005 24.291 

3 1.366 9.104 37.819 1.366 9.104 37.819 1.418 9.457 33.748 

4 1.250 8.331 46.150 1.250 8.331 46.150 1.417 9.448 43.196 

5 1.105 7.365 53.515 1.105 7.365 53.515 1.370 9.130 52.326 

6 1.024 6.830 60.345 1.024 6.830 60.345 1.203 8.019 60.345 

 SPSSإعداد الباحث باستخدام برنامج 

مجموع  معكوس  طريق  عن  المداورة  المكونات  مصفوفة  بواسطة  تحديدها  تم  المستخلصة  الستة  المكونات  هذه 

 االرتباطات المداورة. 

 الشيوع( :  مصفوفة المعامالت المدوارة التي يتم على اساسها حساب قيم االستخالص في جدول 11جدول )

Component 1 2 3 4 5 6 
1 .468 .588 .338 .414 .307 .237 
2 .760 -.505 -.361 -.014 .181 .057 
3 -.429 -.057 -.465 .314 .661 .248 
4 .095 .508 -.470 -.601 -.083 .380 
5 -.062 -.169 -.092 .424 -.573 .672 
6 -.079 -.331 .556 -.435 .319 .532 

                               SPSSإعداد الباحث باستخدام برنامج 
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 (: رسم اسكري لفهم نمط االنتشار للقيم المميزة المستخرجة في الحل المبدئي للمكونات الباثولوجية2شكل )

الحل المبدئي ، مما مساعدًا في فهم نمط القيم المميزة المستخرجة في   يمكن أن يكون شكل االنتشار السكري عامالً 

 يوضح ان المكونات السته تساهم في الحل المبدئي.

 مكونات الرعاية الصحية والسلوك والبيئة  •

 لشيوع لجميع المكونات بينها الخمس( الذي يعبر عن قيم ا12ظهر في جدول )لرعاية الصحية والسلوك كما  تمكونات ا

المتياخر،  الطبيي اليوالدات، التيدخل بيين االسيري، الفتيرة القيرار اتخياذمكونيات هيي المستخلصيلة فيي الحيل المبيدئي وهيي 

 التاخير في التبليغ، الوزن.
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( : قـيم الشـيوع للمتغيـرات المسـتقلة المـؤثرةعلى مضـاعفات الحمـل والـوالدة فـي مكونـات الرعايـة الصـحية 12جدول )

 والبيئةوالسلوك  

 Initial Extraction مكونات الرعاية الصحية والسلوك والبيئة

 676. 1.000 التاخير في التبليغ

 696. 1.000 المتاخر  الطبي التدخل

 757. 1.000 االسري  القرار اتخاذ

 669. 1.000 الوزن 

 730. 1.000 الوالدات بين الفترة

   SPSSإعداد الباحث باستخدام برنامج 

معامالت درجات المكونات حيث أن قيمة الشيوع تساوي مجموع مربعات االرتباطات  ويتأكد ذلك من خالل مصفوفة  

كافية لتمثيل لكل مكون من المكونات المستخلصة. كما يظهر شكل اسكري درجة انحدار هذه المكونات والتي تعتبر  

 والسلوك والبيئة. مكونات الرعاية الصحية  

 ( التباين الكلي المفسر لمتغيرات الرعاية والسلوك13جدول )

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 3.307 20.672 20.672 3.307 20.672 20.672 2.703 16.895 16.895 

2 1.666 10.412 31.084 1.666 10.412 31.084 1.724 10.774 27.669 

3 1.620 10.127 41.211 1.620 10.127 41.211 1.611 10.071 37.740 

4 1.208 7.549 48.760 1.208 7.549 48.760 1.323 8.269 46.010 

5 1.052 6.576 55.336 1.052 6.576 55.336 1.315 8.222 54.231 

6 1.012 6.322 61.658 1.012 6.322 61.658 1.188 7.417 61.658 

 SPSSإعداد الباحث باستخدام برنامج 
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 االستخالص في جدول الشيوع( مصفوفة المعامالت المداورة والتي يتم على اساسها حساب قيم 14جدول )

Component 1 2 3 4 5 6 

1 -.009 -.046 -.046 .676 -.006 .093 

2 -.068 .116 .115 .107 .032 .726 

3 .289 .054 .0035 -.034 .066 .016 

4 .012 -.485 -.127 .138 -.054 -.202 

5 -.015 .059 .167 .001 .595 .116 

 SPSSإعداد الباحث باستخدام برنامج 

 

 (: رسم اسكري لالنتشار لفهم قيم المميزة المستخرجة في الحل المبدئي لمكونات الرعاية والسلوك3شكل )

حيثش السكري  االنتشار  بأن   كل  انطباع  يعطي  مما  االخير ضحل  والمكون  السابع  المكون  بين  يحدث  انه  نالحظ 

  المكونات الخمسة االولى تساهم في الحل المبدئي.
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 :النتائج مناقشة -10

 الخصائص االجتماعية والديمغرافية: •

 المتغيرات اآلتية   بواسطة مربع كاي وجد انقتران  لها االمتغير التابع )مضاعفات الحمل والوالدة( والمتغيرات المستقله  

 وهي توزيع العمر، تعليم الزوج والزوجة، المهنه للزوج والزوجة، الدخل، عدد افراد االسرة، عدد االطفال، نمط المعيشة.

 خصائص السكن:  •

معنوي مع المضاعفات هي نوعية السكن، مصدر مياه الشرب، كهرباء بالمنز، عدد االطفال ، نوع    متغيرات لها اقترانال

 الصرف الصحي، عدد افراد االسرة، السلع المعمرة.

  المتغيرات الباثولوجية: •

المعنوية  المتغيرات   مستوى  عند  المضاعفات  مع  معنوي  اقتران  االجهاض،  5لها  الدم،  ضغط  النزيف،  هي   %

 يا، التسمم االلتهابي، االنميا، المالريا، الُسكري. االكالمز 

 متغيرات الرعايا الصحية والسلوكية: •

لها اقتران مع المضاعفات هي التأخير في تلقي الخدمة، وجود مستشفى المؤهل ،التدخل   7ان متغيرات الرعايا الصحية 

الحمل، أثناء  الطبيب  متابعة  المتأخر،  الحمل،  الطبي  فترة  أثناء  أ  فيتامين  الوالدة،  تناول  بعد  الصحية  الحالة    الرعاية 

 التغذوية لألم. 

 :نتائج التحليل العاملي •

المبحوثين هي عدد   الزوجة ،  خصائص  الزواج  ومستوى تعليم  افراد االسرة  ثم عدد االطفال  والدخل  والعمر عند 

 الصرف الصحي هذه العوامل متباينة ولها استخالف عالي مع المضاعفات.

المكونات الباثولوجية المؤثرة على المضاعفات هي مشاكل القلب، والنزيف، ثم االنيميا، والكلى، وانفجار المشيمة، ثم 

 المزيا هذه العوامل هي قيم الشيوع لها استخالف عالي مع المضاعفات.االك

مكونات الرعاية والسلوك يوجد لها  تأثير على المضاعفات وهي اتخاذ القرار، والفترة بين الوالدات، و التدخل الطبي  

 .  مع المضاعفاتالمتأخر، والتأخير في التبليغ، والوزن لها هذه العوامل هي قيم الشيوع لها استخالف عالي 
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 التوصيات  -11

على مراجعة 1-  قادرة  المرأة  الصحية حتى تصبح  والثقافة  الوعي  زيادة  على  تساعد  التي  والندوات  للبرامج  التخطيط 

 الوحدات الصحية. 

 السجالت المكتملة تساعد على وضع الخطط والبرامج الناجحة إلنقاذ حياة المرأة.  2-

 والمواليد.  لألمهات اإلنجابيةلرعاية الصحة ضمان التغطية الصحية الشاملة 3- 

 .وأولوياتهنتعزيز النظم الصحية لجمع البيانات عالية الجودة من آجل االستجابة الحتياجات النساء والفتيات  4-

 . واإلنصافضمان المساواة من آجل تحسين الرعاية    5-

 المراجع: 

1- Kinsey Hasstedt, 2001 

 Obstetrics Complications Common in West Africa, Desoite Accessible Care, 

Gunemuacher  Policy Faso Côte d Ivoire. 

2- WHO, 1992 

rev.  thInternational Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems.10

ed Geneva Switzerland. 

 

 


