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Abstract  
        Measures of nine variables affect the births of the premature babies 
have been taken . And also the principal axis method was used then the 
factor analysis on the studied variables data to specify the importance of 
these variables to births of the premature babies . As well as , "Varimax" 
method was used to rotate the axis to get an easier and more specific 
results.                                                                                                     
          Statistic analyses, have shown the importance off all variables 
except the fifth variable (sex) ,and that for not showing ,this variable,any 
significant effect upon any of the selected factors having less 
communality among the variables .                                                                                
           For the other variables , they are the sequence of factors and the 
variables loading with factors and the ratio of what explain each factor 
from the total variance ,we find that the third variable " mother age "and 
the seventh variable"Number of Births" and the eightth variable" number 
of abortion cases "and the ninth variable "type of birth" in first place 
.And the first variable "premature weight" and the second variable 
"premature age" in second place.                                                                                             
           Finally , the forth variable " the time that the premature has spent 
in The nursemaid " and the sixth variable " type of disease" in third place.                 

  

  الخالصة
لها تأثير في والدات األطفال الخدج وقـد اسـتخدمت طريقـة             تأخذت قياسات تسعة متغيرا   

المحاور األساسية ثم التحليل العاملي على بيانات المتغيرات المدروسة لتعيـين أهميـة هـذه               

 لتـدوير المحـاور     (Varimax)المتغيرات في والدات األطفال الخدج كما استخدمت طريقة         

  .تفسير أسهل وأدق للنتائج للحصول على 
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وذلـك  ) الجنس  (أظهرت التحاليل اإلحصائية  أهمية المتغيرات جميعاً ماعدا المتغير الخامس           

لعدم ظهور هذا العامل بوصفه ذا  تأثير معنوي في أي من العوامل المختارة ولكونه يمتلـك                 

  .اقل كمية شيوع بين المتغيرات 

 حيث تسلسل العامل وتشبع المتغيرات بالعوامل ونسبة ما         أما  فيما يخص المتغيرات الباقية من      

عـدد  ( والـسابع   ) عمر األم   (  كل عامل من التباين الكلي فنجد أن المتغيرات الثالث           هيفسر

والتاسـع     ) عدد حاالت اإلجهـاض     ( والثامن  ) األوالد الذين أنجبتهم األم قبل والدتها الخديج        

) وزن المولود الخديج    ( كما جاء المتغيران األول     ,  األولى   قد جاءت بالمرتبة  ) نوع الوالدة   ( 

مـدة بقـاء    ( وأخيراً  حل المتغيران الرابع      , بالمرتبة الثانية   ) عمر الطفل الخديج    ( والثاني  

  .بالمرتبة الثالثة) نوع المرض الذي يعاني منه الطفل الخديج ( والسادس )  الخديج بالحاضنة 
 

  المقدمة 
يكون األمر مختلفـاً    البد أن   ,  وفيات األطفال حديثي الوالدة في البلدان النامية         علىعند الكالم   

إذ تنتشر مختلف األمراض في البلدان الناميـة ويتعـرض          ,  في البلدان المتقدمة     هعما هو علي  

سكانها لسوء التغذية وعدم توفر المستلزمات الطبية فضالً عـن القـصور الـصحي وتـدني                

 الدخل بما ينعكس سلباً على أفراد المجتمع وخاصة المواليـد بـصورة             المستوى الثقافي وقلة  

  .مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الحوامل

 ( Premature baby)وللعناية باألطفال حديثي الوالدة أهمية كبيرة وخاصة الطفل الخـديج  

قـى  وقد أصبح هذا الموضوع من أكثر المجـاالت التـي تل          , لكونه طفالً غير كامل النضوج      

  .اهتماماً طبياً 

 كغم مهما كان    (2.5)ويمكن تعريف الطفل الخديج بأنه ذلك المولود الذي يكون وزنه اقل من             

أما تعريف منظمة الصحة العالمية للطفل الخـديج        , ) 1991,الدراجي  (عدد الشهور الرحمية    

 و تدل هذه  "Premature"   أسبوعاً رحمياً ويسمى 37فهو ذلك المولود الحي الذي يولد قبل 

التسمية على عدم النضوج وذلك الن هنالك عمليتين كبيرتين تتحكمان في الوزن عند الـوالدة               

  )2004, الصالح ) . (أو العامالن معاً( مدة الحمل ومعدل النمو داخل الرحم : وهما
  

  جمع البيانات 
لـى الـسجالت    أخذت البيانات من مستشفى البتول التعليمي في محافظة نينوى وقد اعتمدنا ع           

الخاصة باألطفال حديثي الوالدة واالستمارات الخاصة بالمعلومات باألطفال الخدج في شـعبة            

 وأخذت عينة البحث على نحو عشوائي وكان حجـم العينـة            1999الخدج في المستشفى لسنة     
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أما المتغيرات التي حددت بعد مراجعة عدد من األطباء المختصين باألطفـال            ,  طفل   (100)

  )2004, الصالح  (-:الوالدة وأمراض األمومة والطفولة فكانت كما يأتي حديثي 

  

X1غرام(خديج  وزن المولود ال(  Premature weight                               

X2 أسبوع(  عمر الطفل الخديج  (        Premature Age                                 

X3 سنة( عمر األم          (           Mother Age                                       

X4 أيام(الحاضنة في  بقاء الخديج مدة (  
                                                    

                                     

The time that the premature has spent 
in  the nursemaid

X5 0=أنثى  : 1= كر ذ(  الجنس(  Sex                                                      

X6        نوع المرض الذي يعاني منه الطفـل 

                             الخديج 

Type of Disease     

  

  -:وهي كما يأتي 

D1 :  ة ذات الرئ, االختناق الوالدي , متالزمة عسر التنفس [أمراض الجهاز التنفسي[   

D2 :     عجـز  , فقدان السوائل   , تسمم الدم الجرثومي    , اليرقان  [أمراض جهاز الدوران

  ]القلب 

D3 :  التهاب األمعاء[أمراض الجهاز الهضمي  [ 

D4 :  ةالتشوهات الخلقية واألمراض الو راثي[أمراض أخرى [ 

X7 :  أنجبـتهم األم قبـل والدتهـا     الذينعدد األوالد 

            الخديج 
Number of Births

X8 : عدد حاالت اإلجهاض  Number of abortion 
cases  

X9 :  0=قيصرية : 1=طبيعية (نوع الوالدة    (   
 Type of Birth

  

طبقت طريقة المحاور األساسية ومن ثم التحليل العاملي مع تدوير المحـاور بطريقـة              

"Varimax"       تفـسير أسـهل وأدق        على بيانات المتغيرات المدروسة للحصول على 

  .للنتائج 
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  هدف البحث    
  .اختيار المتغيرات التي تؤثر في والدات األطفال الخدج -1

 .تعيين درجة أهمية كل متغير من المتغيرات المختارة  -2
  

  التحليل اإلحصائي
ثم , طبقت التحاليل اإلحصائية على بيانات المتغيرات المدروسة وهي بيانات األطفال الخدج            

  -: في تطبيق التحاليل اإلحصائية اآلتية (Spss12.0)برنامج الجاهز استخدام ال

 (Principal Axis Method)طريقة المحاور األساسية  -1

 Principal Component)تهدف هذه الطريقة إلى تطبيق تحليـل المكونـات الرئيـسة    

Analysis" على مصفوفة االرتباط المختزلة (Reduced Correlation Matrix) )  أي

  ) .حاوية للشيوع بدل الواحدات في القطر الرئيس ال

إن الهدف الرئيس الذي تقوم عليه طريقة المحاور األساسية هو تقليـل عـدد المتغيـرات                

وتوزيعها على شكل توافيق خطية بما يكون عدد العوامل معه اقـل مـن الرتبـة الكليـة                  

زلة البد من تقدير قـيم       ولغرض إيجاد مصفوفة االرتباطات المخت    ,  )2000,يلدا.(للمصفوفة

 ومن أهم طرائق تقدير قيم الشيوع هي طريقة مربع االرتبـاط            (Communality)الشيوع  

  -:المتعدد وهي كماياتي 
  

 Square Multiple Correlation Methodطريقة مربع االرتباط المتعدد 
(SMC)  

يعد من التقـديرات     الباقية   ت من المتغيرا  (m-1)إن مربع االرتباط المتعدد لكل متغير مع        

2وتستخرج قيم الشيوع    , المفضلة لقيم الشيوع    
jh  في هذه الطريقة باالعتماد على مـصفوفة 

1R ثم يستخرج معكوس مصفوفة االرتباط       (R)االرتباط    الستخراج قيم الشيوع لذلك فان      −

SMC للمتغير  Jالصيغة اآلتية ى يعطى عل :  (Harman,1976) 

)1(..........
r
11)m,...,3,2,1j(RSMC
jj

2 −===  

1R هو عنصر قطري في jjrإذ إن  −   

  

إن مربع االرتباط المتعدد له خاصية مهمة هي أن هذه القيمة تمثل الحـد األدنـى لكميـة                  

  -: الحد األعلى له jjr الشيوع في حين تمثل

)2(..........Rh)1m(R jj
2
j

2
j ≤≤−  
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استخدمت نتائج طريقة المحاور األساسية للتوصل إلى تحليل أكثر تقدماً وهو التحليـل              -2

 والتـي تكـون     (Factors) الذي يهدف إلى إيجاد مجموعة من العوامل         (FA)العاملي  

 في مجموعة مكونة من عدد كبير مـن         (Variations)مسوؤلة عن توليد االختالفات     

 إذ تكون العالقة داخل العامل الواحـد   (Response Variables)ة متغيرات االستجاب

إن التحليل العاملي يساعد     )2003,بشير(أقوى من العالقة بمتغيرات في عوامل أخرى        

على فهم تركيب مصفوفة االرتباط أو مصفوفة التباين والتباين المشترك من خالل عدد             

 طبيعـة المتغيـرات أو      بـشأن وض   وضع أية فر   كما انه اليتطلب  قليل من العوامل ،     

 سيتمكن الباحثون من استخدامه علـى       إذالمشاهدات قيد الدراسة وهذا هو سبب مرونته        

نطاق واسع في الدراسات العلمية لتحليل عدد كبير من المتغيرات وإرجاعها إلى عـدد              

فـسر معظـم    مـا ي  ل منها حسب المشكلة المدروسة ب     شكَاقل من العوامل المهمة التي تُ     

االختالفات الموجودة في البيانات المستحصل عليها  وتعطي بعد ذلك النموذج المالئـم             

الذي يمثـل تلـك المـشكلة وبوصـف اقتـصادي وموضـوعي للظـواهر متعـددة                 

  )2000وعبد، الجبوري.(المتغيرات

)3(..........eFL...FLFLX jpjp22j11jj ++++=  

  

P :        عدد العوامل المشتركة وبطبيعة الحال فانP   ثير من عدد المتغيرات      هي اصغر بكm 

   .(λj > 1)ويختار هذا العدد عندما تكون قيمة الجذر المميز اكبر من الواحد , 

 FK :  عدد العوامل المشتركة ويالحظ أنK=1,2,...,p   

LJK :  تشبعات العواملFactor Loadings وهي تشبعات المتغير j على العامل المشترك 

k ,  فإذا كانت قيمةL jk > 0.5ذا يعني أن لها أهمية في تفسير الظاهرة المدروسة وهذا  فه

  . (Afifi & Clark,1984  )  ماذكره  

je :  العوامل الوحيدة(Unique Factors) المتغيـر األصـلي   إلـى  التي تعود j ,  والن

  -:العوامل المشتركة غير مرتبطة ببعضها وبالعوامل الوحيدة فان 
 

)4(..........UL...LL1)X(Var 2
j

2
jp

2
2j

2
1jj ++++==  

2(إن التباين الذي يعود إلى العوامل المشتركة يسمى كميات الشيوع ويرمز له بـ              
jh ( وهو

 (4)يمثل مدى التداخل بين المتغيرات والعوامل المختارة وألنه جزء من التباين في المعادلة              

  )2002,كيورك  (-:فان قيمته تراوح بين الصفر والواحد 
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)5.(..........1L...LLh0 2
jp

2
2j

2
1j

2
j ≤+++=≤  

2
jU :  يسمى تباين العامل الوحيد وهو يتكون من التباين الخاص وتباين الخطأ أي أن:-  

)6(..........222
jjj ebU +=  

 
2
jb :  تمثل التباين الخاص بالمتغيرj.   

تم تـدوير المحـاور بطريقـة       بعد استخدام التحليل العاملي على البيانات المدروسـة سـي         

(Varimax Rotation) للحصول على تفسير سهل وواضح للنتائج .  

  النتائج والمناقشة 
طريقـة  ( الخاص باستخدام التحليل العـاملي  (Spss V12.0) البرنامج اإلحصائي ماستخد

  -:وقد افرز التحليل العاملي النتائج اآلتية ) المحاور األساسية 

مكن اعتبارها معنوية لتفسير طبيعـة العالقـة واتجاههـا بـين            حددت العوامل التي ي    -1

المتغيرات المدروسة بثالثة عوامل باالعتماد على القيم الذاتيـة لمـصفوفة االرتبـاط             

الـراوي   (<λj) 1(المختزلة التي اختيرت على أساس أن هذه القيمة اكبر من الواحد  

 -:ويالحظ ذلك من الجدول  اآلتي ) 1987
  

  يبين الجذور المميزة المختارة من مصفوفة االرتباط المختزلة ) 1(الجدول 

المكونات 

  الرئيسة

  الجذور 

  المميزة

نسبة تباين 

  المكون الرئيس

  التباين 

  المتجمع

1 
2  
3 

 

2.801 
1.699 
1.016 

31.121 
18.872 
11.284 

31.121 
49.993 
61.278 

  

ات العوامل المـدورة    ميزت المتغيرات المؤثرة في كل عامل من خالل مصفوفة تشبع          -2

وكانـت  )  حتى تكون ذات تأثير معنـوي        0.5نختار هذه القيمة عندما تكون اكبر من        (

  -:النتائج كاألتي
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  يبين مصفوفة تشبعات العوامل المدورة )  2(الجدول 

  العوامل المدورة
  المتغيرات

1 2 3 

X1 
X2 
X3  
X4 
X5 
X6 
X7 
X8 
X9 

0.081  
0.039 
0.922 
-0.030 
-0.191 
0.104 
0.840 
0.850 
-0.634 

0.890 
0.887 
0.106 
-0.126 
-0.045 
0.001 
-0.027 
-0.057 
-0.074 

-0.075 
-0.069 
0.062 
0.745 
0.078 
0.754 
0.092 
0.051 
-0.089 

  

يبين كميات الشيوع المقدرة باستخدام معامل      ) 3(اما فيما يخص كميات الشيوع فان الجدول        

  . المستخلصة من مصفوفة تشبعات العوامل المدورة االرتباط المتعدد وكميات الشيوع

  

  ) 3(الجدول 

  يبين القيم األولية والمستخلصة لكميات الشيوع

  القيم المستخلصة لكميات الشيوع  القيم األولية لكميات الشيوع

669 0. 
6570. 
8040. 
3650. 
0620. 
3710. 
7230. 
6900. 
4530. 

8050. 
7920.  
8650. 
5720. 
0450. 
5790. 
7150. 
7270. 
4150. 

  

إن أهمية المتغيرات كافة تالحظ على نحو عام  في متغيرات األطفال الخدج  ماعدا المتغير                

أمـا  . الذي لم يظهر بوصفه ذا  تأثير معنوي في كل من العوامل الثالثة              ) الجنس(الخامس  

لـسل العامـل   فيما يتعلق بالمتغيرات المؤثرة تأثيراً معنوياً فقد اختلفت أهميتها فمن حيث تس      

عـدد األوالد   (والـسابع   ) عمر األم (وتشبع المتغيرات بالعوامل يتبين بان المتغيرات الثالث        
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نـوع  ( والتاسـع   ) عدد حاالت اإلجهاض  ( والثامن  ) التي أنجبتهم األم قبل والدتها الخديج     

لها األهمية األولى في والدات األطفال الخدج وذك الن هذه المتغيـرات ظهـرت              ) الوالدة  

وعلى هذا األساس , من التباين الكلي %30.398  هضمن العامل األول والذي فسر ما نسبت

بالمرتبـة  ) عمر الطفل الخـديج     ( والثاني  ) وزن المولود الخديج  ( يوضع المتغيران األول    

) مدة بقاء الخديج في الحاضنة    (وفي المرتبة الثالثة واألخيرة  نجد المتغيرين الرابع         , الثانية  

  ).نوع المرض الذي يعاني منه الطفل الخديج ( س والساد
  

  االستنتاجات
في ضوء نتائج التحليل العاملي يمكن تشخيص أهم العوامل المؤثرة في والدات األطفال الخدج              

 من التباين الكلي وكانت هذه العوامـل بحـسب أهميتهـا          %60بثالثة عوا مل فسرت حوالي      

  -:كاآلتي 

 %31ة األولى من حيث األهمية وبلغت نسبة مساهمتها حوالي          العوامل الشخصية وتمثل الرتب   

تقريباً من التباين الكلي وهي تمثل عدة متغيرات خاصة بعمر األم وعدد األوالد الذين أنجبتهم               

وجاءت أهميـة وزن الطفـل      , األم قبل والدتها الخديج وعدد حاالت اإلجهاض ونوع الوالدة          

 تقريبـاً مـن     %18لغت نسبة مساهمة هذا العامل حـوالي        الخديج وعمره بالمرتبة الثانية إذ ب     

وأخيراً نجد أن العامل الثالث الذي شغل المرتبة األخيرة فهو الذي احتوى على             , التباين الكلي   

متغيرات خاصة بالخديج ومنها مدة بقاء الخديج في الحاضنة ونوع المرض الذي يعاني منـه               

  . تقريباً من التباين الكلي  %13الطفل الخديج وقد فسر هذا العامل حوالي 
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