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 (5ملحق رقم )
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

   
 ادلملكة العربية السعودية

 جامعة القصيم
 عمادة الدراسات العليا

 قسم اجلغرافيا
 

 دراسة يف اجلغرافيا الطبية –غرافية دلرضى القلب مبنطقة القصيم استبانة عن اخلصائص اجل
 

 أخيت ادلراجعة -أخي ادلراجع 
 إىل الدراسة وهتدف. القصيم منطقة يف القلب ألمراض بدراسة أقوم القصيم جامعة يف( اجلغرافيا قسم) ابحثة أان

 احللول بعض وضع وابلتايل واالقتصادية؛ اعيةاالجتم ابخلصائص اقًتاهنا وبيان القلب ألمراض ادلكاين الًتكز معرفة
 وبياانت، ومعاجلتها مسبباهتا عن والكشف األمراض من للحد القلب مرضى على البيئة أتثري معرفة شأهنا من اليت

 دلا ابإلجابة تلطفكم لكم وأشكر.... فقط الدراسة ذلذه العلمي البحث يف إال تستيخدم ولن سرية ستبقى االستمارة
 .الباحث ن وخدمة مصلحة فيو

 مالحظة ىامة :
 ( داخل ادلربع الذي يوافق رأيكم أو كتابة اإلجابة يف ادلكان ادليخصص : فضالً تستوىف اإلجاابت بوضع عالمة )

                                              أنثى   ذكر      اجلنس :   (3

                                             (مكان ادليالد......................          1
- 36 -15    16سنو     35أقل من  العمر :( 1
15                           16 -45 46-55   اكرب
   سنو 55من 

 ( اسم احملافظة اليت تسكن فيها ......  4 

أخرى  فيال      شقو     شعيب     نوع السكن   (  5 
 ...... تذكر....

        أرمل   متزوج   أعز     (  احلالة االجتماعية :6 
 مطلق                

  يقرأ ويكتب ال يقرأ وال يكتب     (  ادلستوى العلمي :   7

موظف  موظف حكومي  متسبب  ( نوع ادلهنة احلالية:33
 قطاع خاص

 جر ات   مزارع    راعي  أخرى تذكر
.................... 

 اثنيا : البياانت ادلتعلقة بظروف ادلرض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ال           نعم      ( .ىل أنت مصا  مبرض ضغط الدم ؟3
 نعم                ( .ىل أنت مصا  مبرض السكر ؟     1
                                                                                        ال
جلطة القلب    (ما  أنواع  أمراض القلب الذي تعاين منو ؟1
  )شراي ن             ذحبو صدرية      جلطة القلب   

      أمراض صمامات القلب  
        مرض القلب األسكيمي     القلب أمراض غشاء  
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    ابتدائي 

         متوسط        اثنوي          جامعي  أخرى
اطل سبق لو ع يعمل   (احلالة العملية 8تذكر..........  

 عاطل مل يسبق لو العمل  العمل 

   متقاعد    عاجز           ............أخرى 

 5- 1من   أقل من ثالثة أفراد    عدد أفراد األسرة   ( 9
 أفراد

   أفراد  8-6من  أفراد    8أكثر من 

                             ال يوجد دخل اثبت                  ( مقدار الدخل الشهري لألسرة : 30

 رايل  1000أقل من  رايل    5000-1000من  من
 رايل 34.000-000-33من  رايل  6000-30000

     رايل     10.000 - 35.000من أكثر من
 رايل                                    10.000

 
                               كيف مت اكتشاف ادلرض ؟                              (8

   ابلصدفة                                                          امل مبنطقة الصدر 

  تنقل األمل ب ن الكتف والذراع وادلرفق والظهر والفك 
                         الصعوبة ابلتنفس

   الشعور ابلدوار    التعرق    أخرى
 .....................          تذكر..

ــــــــــد أول أصــــــــــابو مبــــــــــرض القلــــــــــب ؟                                9 ( أيــــــــــن مت العــــــــــالج عن
             .............. داخل منطقة القصيم ) اذكر ادلدينة 

                        وادلستشفى الذي تراجع فيو...................                                            

    خارج منطقة القصيم  )اذكر ادلدينة.......ادلستشفى الذي
 تراجع فيو................   

نعم إذا   ال     ( ىل خضعت إلجراء جراحو للقلب ؟30
 كانت اإلجابة          

      بـ نعم  ما نوع اجلراحة اليت أجريت لك......................               

  ال      نعـم      ىل متـارس الرايضـة بشـكل يـومي ؟  (31
           أحياان
يف  ممارســـة الرايضـــة    أيـــن تقضـــي أغلـــب وقتـــك ؟  (31   

ــــة ســــريريو(      حتاليــــل العمــــل            قســــم داخلــــي )خدم

 أمراض القلب      

اعتالل الشراي ن اعتالل عضلة القلب     التاجي       
 ثقب القلب الطريف 

       عدم انتظام عضالت القلب   أمراض القلب
 متالزمة  الروماتيزمية 

                                                                                                                                                              أخرى تذكر..........                                         التاج الشرايين احلاد       

( عدد الذكور الذين يعانون من أمراض القلب من عائلتك )     4  
) 

 من عائلتك )   (       ( عدد اإلانث ادلصاابت أبمراض القلب 5

  وراثي  نظرك وجهة من ادلرض أسبا  ما(   6
 الضغوط النفسية  ية التغذ                   نوع

 التدخ ن  
                         

( كم كان عمرك عند اكتشاف أو ظهور اإلصابة مبرض القلب 7
 ؟)    (      

عيـادة تشـفى ؟ ( ما ىـي اخلدمـة الـيت حصـلت عليهـا مـن ادلس8
 خارجية  
        )قسم داخلي )خدمة سريريو حتاليل    

 عملية ما ىي ...... 
رديئة   جيدة  ممتازة        تقييمك دلستوى اخلدمة ؟  (9
  ال أعرف 

  دائماً       ىل تستيخدم األعشا  والنبااتت كعالج ؟ (30
 أبداً   أحياانً 

ديلة كعالج لألمراض ؟  ىل تستيخدم الوصفات الب ( 33 
  ًدائما          ًأحياان 
بعد استشارة  ( كيف تتناول العالج يف حالة ادلرض ؟ 31

 الطبيب 
         استيخدم الطب الشعيب  من تلقاء نفسي  من

 وصف الصيادلة
إذا كانــت اإلجابـــة بـــنعم مـــا األمــراض األخـــرى الـــيت تعـــاين منهـــا :              

           ى تذكر.......................                                                                 أخر 
 مىت كانت بدايتك للعالج من أمراض القلب بعد اكتشافو؟ (31
    أقل من أسبوع   أ قل من شهر أقل من عام  
أكثر من عام 
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     ...... عملية ما ىي 
      أمام التلفزيون       يف االسًتاحات تذكر ..  أخرى

        ................ 

تتبع نظام    وجبات سريعة   ما األغذية اليت تتناوذلا ؟ (34
 محيو غذائي           

   وجبات )اإلفطار والغداء والعشاء( بدون محية   أخرى
 تذكر............      

         (ىل ساىم مرض القلب لديك ابإلصابة أبمراض أخرى ؟                 35
       نعم         ال  ًأبدا 

 إذا كانت اإلجابة بنعم ما األمراض األخرى اليت تعاين منها:
    تنمل األطراف  )صعوبة ادلشي )ثوران التنفس  

 ادلسالك البولية  
    السيولة .......أخرى تذكر 
  فصل الصيف  ( ما أكثر الفصول شعورا ابدلرض؟  36

 فصل اخلريف 
  فصل الربيع   فصل الشتاء                                           مجيع الفصول 

 اثلثا: اخلدمات الصحية

مستشفى  ما ىي اخلدمة الصحية يف زلل إقامتك ؟  (1
 مركز صحي مركزي 

اقًتاح من    ما سبب اختيارك ىذه اخلدمة الصحية ؟ (1
 اجلريان واألىل                 

متابعة كفاءة األطباء قريب من زلل إقامتك   دقاء واألص
وجود أجهزة حديثو  مع الطبيب ادلعاًف 

.............أخرى تذكر 

 األقــدام  ( وسـيلة الوصـول لليخدمــة الصـحية ؟ 1

 سيارة أجرة 
( ما تكلفة وسيلة االنتقال ذلذه اخلدمة الصحية يف كل مرة ؟ 4

دة للوصول إىل ىذه اخلدمة ما ادل (5.............          
 أقل من نصف ساعةالصحية ابلدقيقة ؟  

           ساعةساعت ن أو أكثر 

 بسهولة جدًا   ( كيف تصل إىل ىذه اخلدمة الصحية ؟ 6
 بسهولة نوعاً ما      

   بصعوبة  ًبصعوبة جدا 

 
          

 
 

 دف من البحثمقًتح أو إضافة ديكن هبا حتقيق اذل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
                                                                                     


