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مجـــلة جـــامعــــة كــركوك

وفٌات االجنة فً العراق دراسة تطبٌقٌة على محافظة دٌالى
د.حسن محمد حسن
استاذ مساعد

جامعه السلٌمانٌة -كلٌة اداب  /خانقٌن
المقدمة-:
انطالقا من مفهوم (  ) Darbyللجؽرافٌة بانها علم من حٌث معطٌاتها التى تخضع لالختباار واليٌاا
وفن من حٌث تمثٌلها الذي ٌخضع للفرز والتصنٌؾ واالختبار وما بٌن هذا المفهوم ومفهوم ( ) Stamp
للجؽرافٌااة بانهااا علاام وفاان وفل اافة فااً وقااح واحااي ع فهااً علاام بمحتااول مايتهااا العلمٌااة وفاان فااً طرٌيااة
معالجتها التى لم تتريي فاً اففاايم مان نارٌااح علمٌاة ثبتاح صاحتها وا االٌ رٌاضاٌة اااا ا اتعمالها
وفل فة بنارتها ع ٌ تطٌع الجؽرافً من خاللها ان ٌعتماي علٌهاا وٌثان بنتااجهاا ع فهاو ٌبايا بتحيٌاي موقاع
الااهرم وموضع ها وٌتحرل الخصااص التى ت اعيه على حلها وٌ عى الى تصنٌفها بطرٌياة تمننام مان
تحلٌلها وتف ٌرها (0 )1
وعلى هذا اال ا جاء البحث الذي بٌن اٌايٌنا المو اوم وفٌااح االجناة فاً العاران يرا اة تطبٌيٌاة علاى
وفٌاااح االجنااة فااً محافاااة يٌااالى لٌتحاارل عاان هااذه الااااهرم المهمااة التااً لاام تتصاايل لهااا البحااوث
علم
واليرا اح المختلفة الجؽرافٌة منها وؼٌر الجؽرافٌة بالبحث والتحلٌل المن قرٌ والمن بعٌي ح
الباحث وال ب ٌعوي الى عيم الااعور باهمٌاة مثال هاذه الاااهرم واالثاار الناجماة عنهاا اذا ماا علمناا ان
المتضاارر االول منهااا الماارام صااحٌا واجتماعٌااا واقتصااايٌا اوال المجتمااع ثانٌااا الن الماارام تمثاال الثااروم
الحيٌيٌة للمجتمع وهً التً تعطً اليٌمومة للعنصر الباري من خالل عملٌة االنجا 0
وان يرا ااة هااذه الااااهرم والوقااوؾ عنااي تحلٌاال ا اابابها المختلفااة ووضااع المعالجاااح التااً تحااول يون
حاايوثها تعااي بحااي ذاتهااا انتصااارا للمعرفااة الجؽرافٌااة ر ؼاام ان الموضااوا لاام ٌناان ضاامن االختصاااص
انما تتصيل لم اختصاصاح اخرل 0
الجؽرافً فح
لذا حاول الباحث ان ٌتصيل لهذا الموضوا من خالل البحث فً مفهوم الوفام وصوال الى وفٌاح االجنة
لت هل علٌم فهم ا با هذه الااهرم ووضع الحلول الناجعة لها0
وبااالرؼم ماان تعاايي التعااارٌؾ الت ا ً وضااعح للوفٌاااح وح ا االختصاصاااح المختلفااة التااً تتناااول هااذا
الموضوا االان الباحث اختار التعرٌؾ االقر الً موضوا بحثم وهو الوفام
( تعنً االنتهاء التام لجمٌاع ماااهر الحٌاام فاً ال وقاح بعاي حايوث الاواليم الحٌاة اي توقاؾ الوااااؾ
الحٌوٌة بعي الواليم يون الييرم على الحٌام بعي االؼماء وعلٌام فالوفاام هناا التاامل وفاام االجناة ( Fetal
 )2() Deathع اي ان الوفااام تخااص الااوالياح الحٌااة فيااط امااا وفٌاااح االجنااة ضاامن ااٌان هااذا التعاارؾ
التيخل ضمن المفهوم الجؽرافً ولنن نما قلنا ان
الباحثٌن والعلماء عنيما وجيو بان لوفٌااح االجناة اثار نبٌار علاى صاحة االم وبالتاالً ٌنتيال هاذا التااثٌر
لٌؤثر على نااطاتها االقتصايٌة واالجتماعٌة والصحٌة الن ما ٌصٌ المرام هاو خ اارم للمجتماع ثام ان
هذه الااهرم هً نوا من انواا الوفٌاح وانها تتباٌن زمانٌا ومنانٌا لذا فانها تعي من هاذا المنطلان جازءا
الٌتجزءا من الجؽرافٌا ال نانٌة 0
والجل البحث فً مثال هاذا الموضاوا الباي مان تعرٌفهاا اوال والتاى بٌناح بعا المصااير اللؽوٌاة منهاا
والعلمٌة فمنها ما ٌطلن لفاا الوفٌااح الجنٌنٌاة علاى ماوح نتاال الحمال قبال ان ٌنفصال عان امام واخارل
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تصطلح علٌها با ياط االجنة اواء ناان هاذا اال اياط متعمايا او ؼٌار متعماي اال انام ٌاؤيي بالنتٌجاة الاى
الوفام وهناك من ٌطلن علٌها بالوفٌاح الرحمٌاة ( )3ع واالجناة مان واجان الااىء صايره واننام وواجناح
المرام اي وليح جنٌنا ٌعنً الولي مايام فً بطن امهل وجمعم اجنم(0)4
وبالرؼم من اهمٌة هذا الموضوا فً حٌام المجتمعاح البارٌة مع توفر عيي مان الميااٌٌ التاً تعاي ايام
الجؽرافٌة للتوصل الى الحيٌية العلمٌة نميٌا معيل الوفٌاح الجنٌنٌة ون بة الوفٌاح الجنٌنٌاة اال انهاا لام
تاؽل بال الباحثٌن والمختصٌن فً هذا المجال نما ذنرنا االمر الذي يفع الباحث للولول فً ؼمار بحثها
ع اى ان ٌنااون هااذا البحاث يافعااا لباااحثٌن اخاارٌن للبحاث فٌهااا بااانل اعمان واين بهاايؾ تحيٌاان اهااياؾ
اليرا ة0

مشكلة البحث
ان البحث فً تحلٌل ا با وفٌاح االجنة ٌعي امرا فً ؼاٌة االهمٌة لعالقتها المباارم فً التنمٌاة
البارٌة وتطورها وانطالقا من هذه االهمٌة اختارهاا الباحاث ماانلة لبحثام الاذي تماح صاٌاؼتم بال اؤال
االتً ( ما العوامل التً تؤثر فً وفٌاح االجنة فً العاران وهال هنااك تبااٌن واضاح فاً طبٌعاة تا ثٌر
تلك العوامل فً حجم هذه الااهرم فً منطية اليرا ة )

فرضٌات البحث
صاغ الباحث فرضٌاح بحثم باالجاباح االتٌة -:
ان وفٌااح االجناة فااً منطياة اليرا ااة هاً نتٌجااة لمجموعاة عواماال منهاا اجتماعٌااة واقتصاايٌة وصااحٌة
وثيافٌة ونف ٌة 0

هناك تباين واضح في طبيعة تأثير كل عامل من هذه العوامل على وفيات االجنة تتراوح
مابين المؤثر بدرجة كبيرة والمؤثر بدرجة متوسطة واخرى بدرجة قليلة 0
لوفٌاح االجنة اثر نبٌر فً انتاجٌة المرام المصابة وٌنعن

هذا الث ثٌر لبا على المجتمع نلم0

اهداف البحث
ٌهيؾ البحث الحالً الى تحلٌل ا با وفٌااح االجناة فاً العاران يرا اة تطبٌيٌاة فاً وفٌااح االجناة فاً
محافاة يٌالى فً ضوء جملة من المعاٌٌر االقتصايٌة واالجتماعٌة والنف ٌة والصحٌة والثيافٌة من جهم
وبٌان ميل تباٌن تاثٌر وفاعلٌة نل معٌار من المعاٌٌر فً هذه الااهرم المهمة من جهة اخرل فضال عن
ان البحث ٌهيؾ الى بٌان ضرورم االهتمام ب نتال المجتمع من خالل انتاال المارام فا ذا ماا صالح انتاجهاا
صلح انتال المجتمع 0

حدود البحث
ٌيتصر البحث الحالً على يرا ة تحلٌل ا با وفٌاح االجنة فً العران لاهري تموز وا من
عام  2005المهاح قايراح على االنجا فً ن( )44-15نة 0

اجراءات البحث
اوال -:مجتمع البحث وعٌنته
للتوصل الى هيؾ البحث البي من اتخاذ جملة من الخطواح المهمة التى ٌمنن من خاللها تحيٌن
الهيؾ من اليرا ة ع فيي امل مجتمع البحث االمهاح اليايراح على االنجا مان العمار ( )44-15انة

العدد  / 2 :المجلد  / 4 :السنة الرابعة 2002

79

مجـــلة جـــامعــــة كــركوك

للدراسات اإلنسانية

ال الاً ٌراجعن اليواار الصحٌة ب اب تعرضاهن الاى اال اياط اواء ناان هاذا اال اياط متعمايا او ؼٌار
متعمي ومان هاذه الايواار م تاافى البتاول للاواليم وم تاافى الحٌاام االهلاً وعايي مان العٌااياح الخاصاة
باالمرا الن ااٌة فً ميٌنة بعيوبة باعتبارها مرنازا للمحافااة وم تاافى البتاول للاواليم فاً المييايٌاة
وم تافى الوالياح فً نل مان مرناز قضااء الخاالص وخاانيٌن وبلايروز نا نموذل للمؤ ااح الصاحٌة
التااً تهااتم بهااذه الااااهرم لااذا تاام اختٌااار عٌنااة ماان الن اااء الحواماال المعرضاااح لمثاال هااذه الحالااة وبواقااع
( ) 150امرام تم ا تجوا الي م االنبر منهن فً م تاافى البتاول والحٌاام االهلاً وم تاافٌاح االقضاٌة
االخرل والي م االخر عني زٌارم الباحث للعٌاياح التخصصٌة وقي روعٌة اليقة فً ملء اال تماراح من
خالل توجٌهاح االختصاصٌاح وبم اعيم عيي من موافً ق م االحصاء فً تلك المؤ اح اعورا من
الجمٌع باهمٌة البحث فً مثل هذه الااهرم الخطرم التى انتابح مجتمعنا فً االونة االخٌرم وباانل نبٌار
وصوال الى وضع ح ٍي لمعانااح عايي مان االمهااح الحوامال فاً منطياة اليرا اة ومان خاللهاا الاى اليطار
العراقً.

ثانٌا  -:أداة البحث
إعطاء ايام صالحة لتحلٌل ا با

وفٌاح االجنة فً محافاة يٌالى تام اتبااا افجاراءاح

لؽر
والخطواح التالٌة
 -1بالنار لتعيي االختصاصاح ذاح العالقة بهذا الموضوا فيي ا تمع الباحث لوجهاح نار الجمٌع عني
صٌاؼة او تعيٌل صٌاؼة بع الفيراح وتحيٌي المعاٌٌر المعتميم فً بناء ايواح اليٌا .
 -2تاام االطااالا علااى ايبٌاااح الموضااوا واليرا اااح الخاصااة بهااذا المجااال رؼاام قلتهااا وعلااى جمٌااع
الم ااتوٌاح المحلٌااة واليطرٌااة والعالمٌااة ماان خااالل االنترنٌ اح وآلتااً اتضااح منهااا ان الوالٌاااح المتحاايم
األمرٌنٌااة هااً اليولااة التااً اابيح يول العااالم فااً مجااال البحااث فااً ا اابا وفٌاااح األجنااة والن جمٌااع
اليرا اح ال ابية نانح التعطً هذا الموضوا آٌة اهمٌة تذنر

 -3ولناان اااعورا ماان بع ا الباااحثٌن بضاارورم البحااث فااً الهااير النبٌاار فااً افمنانٌاااح االقتصااايٌة
واالجتماعٌة والصحٌة الناجمة عن انتاار هذه الااهرم .
 -4تاام إعااياي ا ااتبٌانا مفتوحااا تضاامن ال ااؤال آالتااً ( فااً راٌناام اي م ان المعاااٌٌر االتٌااة االقتصااايٌة
واالجتماعٌة والثيافٌة والصحٌة والنف ٌة ) انثر ت ثٌرا فً وفٌاح األجنة فً محافاة يٌالى 0
 -5بعي افراغ نتااا اال اتبٌان المفتاوا واعتمااي آراء المختصاٌن تام اختٌاار المعااٌٌر ا تٌاة عناي تحلٌال
ا با وفٌاح األجنة فً منطية اليرا ة( المجال االقتصايي واالجتمااعً والثياافً والنف اً والصاحً )
0
 -6تم اعياي ا تبانم مؽليم فً ضوء المعاٌٌر المختارم بلػ عيي فيراتم ( )25فيارم اختبارٌاة بواقاع ثاالث
فيراح او انثر لنل معٌار من المعاٌٌر المذنورم .
 -7صااين األيام إذ ٌعااي صااين األيام ااارطا ضاارورٌا ٌنبؽااً تااوافره فااً األيام التااً ٌعتماايها اي باحااث
وصوال إلى اهيافم المطلوبة ع فااأليام الصاايقة إذا ناان بميايورها آن تياٌ ماا وضاعح ليٌا ام ()5ع لاذا
عرضح االيام على عيي من المختصٌن بم تول ا اتاذ وا اتاذ م ااعي فاً تخصاص الجؽرافٌاة الباارٌة
وبم اعيم بع المختصاٌن فاً مجاال العلاوم التربوٌاة والنف اٌة واالجتماعٌاة والطبٌاة للحنام علٌهاا فاً
ضوء المعاٌٌر المعتميم وميل وضوا فيراتها و االمة صاٌاؼتها ومان ثام اجرٌاح بعا التعايٌالح فاً
ضوء تلك الميترحاح وبهذا امنن الرنون الى الحنام علاى صاين االيام والتاى لام تيال ن ابة االتفاان باٌن
المختصٌن عن (  )%00لنل فيرم 0

 -8ثبات االداة
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تعي االيام ثابتة اذا ما اعطح النتاا نف ها عني ا تخيامها انثر من مرم وتحح ااروؾ متااابهة
( )6ع ولهذا الؽر اختار الباحث عٌناة ا اتطالعٌة تالفاح مان(  )25حامال مهاييم باأل اياط او تام ايط
جنٌنهااا فعااال وطل ا ماانهن االجابااة عاان ا ااالة اال ااتبانم ثاام ناارر الباحااث العملٌااة للمجموعااة نف اها بعااي
ا بوعٌن واخٌرا تم احت ا معامل االرتباط بٌن األياتٌن فبلاػ(  )0.03وهاو معامال ثاباح ومنا ا فاً
ضوء معامالح الثباح أليواح اليٌا (0 )7
ثالثا  -:تطبٌن ايام البحث
تم توزٌع ا تماراح اال تبانم بصٌؽتها النهااٌة وابعايها ( مؤثر بيرجة نبٌرم ) ( ومؤثر بيرجاة
متو ااطة ) وم ا ؤثر بيرجااة قلٌلااة ) علااى عٌنااة البحااث بااانل مباااار ماان خااالل زٌااارم الباحااث المٌيانٌااة
للمؤ اح الصحٌة المذنورم انفا والتً تم اختٌارها بعي ا تاارم المختصٌن فً مجال الجؽرافٌة البارٌة
والطبٌة واالحصاء الحٌاتً والعلوم التربوٌة
والنف ٌة حول ابعاي نل فيرم ومضامٌنها وبعي المياولة والمناقاة باٌن االطاراؾ تام التانٌاي علاى
اهمٌة مثل هذه االبحاث وذلك الن عيي االصاباح بهذه االمرا نبٌر ونثٌر جيا والحالة هاذه ٌرثاى لهاا
وخاصة عنيما تنون بع هذه الحاالح ؼٌر معروفة اال با وعن هاذه االهمٌاة طلا الباحاث مراعاام
اليقة والتانً فً االجابة وفً ؼضون ( ) 3ا ابٌع بعايها تام جماع ا اتماراح اال اتبٌان ثام تفرٌؽهاا علاى
وفن جياول اعيح لهذا الؽر 0
رابعا  -:الو اال االحصااٌة
وصوال الى اهياؾ البحث والتاني من ثباح االيام ا تخيم الباحث معامل االرتباط بٌر اون وفان
المعايلة ()0
ن مجـ ص( -مجـ ) ( مجـ ص)
ر= ----------------------------------------------
---------------------------------------------(ن مجـ  (– ) 2مجـ ) ( 2ن مجـ ص( – ) 2مجـ ص)2
وقٌا

يرجة االيام للفصل بٌن المؤثر من العوامل وؼٌر المؤثر
ولؽر معرفة وترتٌ البياال ح
()4
يرجة تاثٌرها ا تخيم الباحث معايلة الو ط المرجح على وفن المعايلة االتٌة
ك+3× 1ك+2×2ك1×3
الو ط المرجح = -------------------------------
مجـ ك

هااذا فضااال عاان ا ااتخيام الباحااث لمعايلااة الو ااط الح ااابً بهاايؾ ميارنتهااا بالو ااط الماارجح
التخاذهاا المعٌااار الااذي ٌمٌااز بااٌن المااؤثر ماان العواماال فااً حالااة نااون الو ااط الماارجح انباار ماان الو ااط
الح ابً والعن صحٌح (0 )10

تحلٌل النتائج وتفسٌرها ومناقشتها
اتبع الباحث الخطوات االتٌة فً تحلٌل النتائج
 -1تم احت ا التنراراح التى جلح من قبل االمهاح المصاباح باال ياط او االتً ا يطن جنٌنها لنل
فيرم من فيراح ايام البحث وفيا للبياال الثالثة الماار الٌها ابيا 0
 -2لؽر ح ا قٌمة الو ط المرجح لنل فيرم اعطٌح ( )3يرجاح للبيٌل االول
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مااؤثر بيرجااة نبٌاارم ) و( )2يرجااة للباايٌل الثااانً ( مااؤثر بيرجااة متو ااطة ) و ()1
يرجة للبيٌل الثالث ( مؤثر بيرجة قلٌلة ) 0
 -3اتخذ الو ط الح ابً معٌارا للفصل بٌن الفيراح الماؤثرم مان تلاك التاً ناان تاثٌرهاا ضاعٌفا وعايح
الفيراح التً حصلح على و ط مرجح قٌمتم اقل من ( )2فيرم قلٌلة التاثٌر ( ؼٌر فعالة ) والتً حصلح
على قٌمة انبر من ( ) 2فيرم فعالة الباي مان تاخٌصاها ومعالجتهاا ونماا هاو مباٌن فاً الجايول رقام ()1
واالانال ()5,4,3,2,1
ففااً المجااال االول ( االقتصااايي ) المنااون ماان اربااع فيااراح اتضااح ان للفيااراح 1ع 2ع 3ع اثاار
واضح فً وفٌاح االجنة ب ب ارتفاا قٌمة الو ط المرجح بها على قٌمة الو ط الح اابً لتلاك المعااٌٌر
فً حٌن نانح الفيرم ( )4قٌماة الو اط المارجح فٌهاا اقال مان قٌماة الو اط الح اابً الباالػ ( )2وهاذا ماا
ٌجعل تاثٌر هذه الفيرم ضعٌفا وؼٌر فعال فً وفٌاح االجنة فً منطية اليرا ة انار الانل (0 )1
وعلى الرؼم من نون الفيراح (  )3,2,1ذاح تاثٌر واضح فً وفٌااح االجناة االان هنااك تباٌناا
واضحا فً يرجة تاثٌر نل واحي منها فً هذه الااهرم ومنها اتضح ان تاثٌر اليخل ٌاتً بالمرتبة االولى
ونوا العمل وطبٌعة ال نن تاتٌان بالمرتبة الثانٌة 0
اماا المجاال الثاانً ( االجتماااعً ) المتناون مان ( )4فياراح هااو االخار ٌوضاح ان هاذه الفيااراح
االربع تتباٌن فً يرجة تاثٌرها على هذه الااهرم وفٌها الفيرم ( )1هً الفيرم الوحٌيم ذاح التاثٌر الفعال
فً وفٌاح االجنة لنون و اطها المارجح بلاػ (  )2.3بالميارناة ماع الو اط الح اابً الباالػ ( )2اماا فٌماا
ٌخص الفيراح ( 2ع  )3,4فاان يرجاة تاثٌرهاا قلٌلاة لناون و اطها المارجح بلاػ ( )1.4,1.6,1.0علاى
التوالً ومنها ٌتضح اٌضا ان هذه الفيراح هً االخرل
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جيول ( )1قٌم الو ط المرجح والو ط الح ابً لفيراح ايام البحث
ح

المجال

 1االقتصايي

ٌؤثر

الفيرم
بيرجة
نبٌرم

بيرجة
متو طة

بيرجة
قلٌلة

70
04
70
44

34
46
44
50

30
20
20
56

2.3
2.4
2.3
1.4

70
30

44
40

20
64

2.2
2.3
1.0

30
50

46
30

56
70

1.6
1.4

56

40

46

1.4
2.1

00

40

30

2.3

44

60

46

1.4

74
00

36
42

40
20

2.2
2.3

40

44

16

2.5

46

36

10

60

40

50

2.5
2.2
2.1

64

40

46

2.1

70

30

42

2.2

116
124

24
16

10
10

2.1
2.7
2.0

00

30

24

2.4

 -4انجا االطفال الماوهٌن خليٌا بفعل الضرباح النتلٌم واثرها فً
وفٌاح االجنة

124

10

0

2.0

 -5االجهزم التينٌة الحيٌثة الم تخيمة فً تحيٌي نوا وصحة
الجنٌن واثرها فً وفٌاح االجنة

70

44

36

2.2

 -6نثرم تعاطً الزول والزوجة العياقٌر الطبٌة واثرها فً وفٌاح االجنة

04
06

44
40

22
24

2.4
2.2
2.5

 -1نوا عمل الزول والزوجة خارل البٌح واثرهما فً وفٌاح االجنة

 -2يخل اال رم واثره فً وفٌاح االجنة
 -3مالامة ال نن الفراي اال رم واثره فً وفٌاح االجنة
-4توفر متطلباح المنزل من المواي النهربااٌة والملحياح االخرل حمام ع
مرافنع مطبخ ع واثرهما فً وفٌاح االجنة

المجموا
 2االجتماعً

 -1طبٌعم المويم الزوجٌة واثرها فً وفٌاح االجنة
واثرهما فً وفٌاح

 -2رؼبة اال رم فً االنثار من االنجا او بالعن
االجنة
-3التخوؾ من م ؤلٌة االنجا وما بعيها واثرهما فً وفٌاح االجنة

 -4تاثٌر االقرباء واالصيقاء فً الحٌام الزوجٌة بانل عام ووفٌاح االجنة
بانل خاص

المجموا
 3النف ً

واثرهما فً وفٌاح

-1رؼبة اال رم فً تفضٌل نوا معٌن من الجن
االجنة
 -2االمرا النف ٌة المزمنة الموروثة للزول والزوجة وذوٌهم واثرها
فً وفٌاح االجنة

-3حاجة االطفال االحٌاء فً البٌح واثرها فً الرؼبة فً نوا
الجن االخر واثرهما فً وفٌاح االجنة
-4تعاطً الزول والزوجة للماروباح واثرها فً وفٌاح االجنة
 -5االثار الصحٌة والنف ٌة للزوجٌن الناجمة عن االنجا و فً
وفٌاح االجنة
 -6اثر اال ياط على حالة الزوجة الج مٌة واثارها النف ٌة فً
وفٌاح االجنة
 -7الصحة النف ٌة للزول والزوجة واثرها فً وفٌاح االجنة

المجموا
 4الثيافً

المجموا
 5الصحً

الو ط
المرجح

 -1التوافن بٌن الم تول العلمً للزوجٌن واثره فً وفٌاح
االجنة
 -2الثيافة الصحٌة للزوجٌن فً معرفتهم لمطابيةفصٌلة اليم
بٌنهم واثرها فً وفٌاح االجنة
-3معرفة الزوجٌن لالثار المرافية لال ياط المتعمي واثرها فً
وفٌاح االجنة
 -1االمرا الوراثٌة للزوجٌن واثرها فً وفٌاح االجنة
 -2امرا اليل والروماتزم والنلٌتٌن عني الزوجٌن واثرها فً
وفٌاح االجنة
 -3الحاالح الطاراة التى تتعر لها الزوجة واثرها فً وفٌاح
االجنة

 -7الوعً الصحً للزول والزوجة واثره فً وفٌاح االجنة

المجموا
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شكل ( ) 1الوسط المرجح والوسط الحسابي للعوامل االقتصادية
2 2.2

المجموع

2
1.9
2 2.3

4
3

الوسط الحسابي
الوسط المرجح
الفقرات

2 2.4
2
2 2.3

1

الشكل ( )2الوسط المرجح والوسط الحسابي للعوامل االجتماعية
2
1.9
2
1.9

4

المجموع

الوسط الحسابي
الوسط المرجح
الفقرات

1.62

3

2
1.8
2
2 2.3

1

شكل ()3الوسط المرجح والوسط الحسابي للعوامل النفسية

2.2

2

المجموع

2
1.9

3
2.3

الوسط الحسابي
الوسط المرجح
الفقرات

2
2

2
2.1

1
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شكل ( )4الوسط المرجح والوسط الحسابي للعوامل الثقافية
2
2.1

المجموع

2
2.2

الوسط الحسابي

3

الوسط المرجح
2
2.1
2

الفقرات

2
2.1
1

شكل ( )5الوسط المرجح والوسط الحسابي للعوامل الصحية
2.5

2

المجموع

2 2.4

7

2 2.4

6

الوسط الحسابي
الوسط المرجح
الفقرات

22.2

5
4

2.8
2.4 3
2.8
2.7

2
2
2
2
2
1

تتباٌن فٌما بٌنها بيرجة تاثٌرها رؼام حصاول الجمٌاع علاى قٌماة اقال مان قٌماة الو اط الح اابً
البالػ ( ) 2والتً صنفتها ضمن يرجة قلٌل ومتو ط التاثٌر ومن هنا ٌتضح ان الفيراح الخاصة بالمجاال
االجتماعً بانل عام ذاح تاثٌر قلٌل او متو ط فً هذم الااهرم عيا الفيرم االولى وٌرل الباحث ان هذا
االمر طبٌعً النم مرهون بطبٌعة الاروؾ التً مر بها المجتماع العراقاً ومنهاا نثارم الحارو واثرهاا
فً اضعاؾ العالقاح االجتماعٌة فً العاالة العراقٌة انار الانل (. )2
وفٌما ٌخص المجال الثالث (العوامل النف ٌة ) تبٌن ان الفيراح ( )7.6.5.4.2.1ذاح تاثٌر فعال
فً وفٌاح االجنة وذلك الرتفااا قٌماة الو اط المارجح لتلاك الفياراح علاى الو اط الباالػ ( )2وهاً علاى
التوالً ( )2.5,2.5,2.3,2.2,2.3,2.1اي ان العوامل النف ٌة تلع يورا مهما فً هذه الااهرم االمار
الذي ٌحتم على الم ؤولٌن فً هذا المجال اذا ما ارايوا االهتمام بالوالياح وباالمهااح الحوامال ان ٌيفاوا
عني هذه العوامل (النف ٌة ) وقفة جيٌة
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ومتمٌزم بهايؾ معالجتهاا هاذا وباالرؼم مان فاعلٌاة هاذه الفياراح اال ان المالحاا ان هنااك تباٌناا
واضحا فً طبٌعة ويرجة تاثٌر نل واحيم منها فً هذه الااهرم منها فمثال نان تاثٌر الفيرم ( )5.2اقول
من الفيرم ( )3والفيراح ( ) 7.6.1ونذلك الحال بالن بة الى بيٌة الفيراح االخرل االمر الذي ٌؤني بيون
اينى اك تباٌن تاثٌر هذه العوامل فً وفٌاح االجنة فً منطية اليرا ة انار الانل (0 )3
اما المجال الراباع ( العوامال الثيافٌاة ) والمتنوناة مان ثاالث فياراح فياي اتضاح ان جمٌاع فيراتام
الثالث فعالة وذاح تاثٌر واضح فً وفٌاح االجنة من خالل قٌمة الو ط المرجح لها والتً بلؽح قٌمتهاا
( ) 2.2,2.1,2.1علااى التااوالً هااً اعلااى ماان قٌمااة الو ااط الح ااابً البااالػ ( )2وهااذا ٌعنااً فاعلٌااة هااذه
العوامل رؼم تباٌن تاثٌراح تلك الفيراح وفً هذا المجال من الضاروري مراعاام العوامال الثيافٌاة اواء
فً ميل التوافن بٌن الم تول العلمً للزوجٌن او الثيافاة الصاحٌة ومايل مطابياة فصاٌلة الايم او معرفاة
االثار التً تتعر لها الزوجة عني اال ياط المتعمي 0
ان مثل هذه الحالة تضع الم ؤولٌاح على عاتن الجهاح المعنٌة بضرورم متابعة الوضع الثيافً
لال ر م مان خاالل البارام الثيافٌاة فاً االذاعاة والتلفزٌاون والم اارا وعياي النايواح الم اتمرم فاً هاذا
المجال انار الانل (.)4
اما فٌما ٌخص المجال االخٌر ( الصحً ) فيي اتضح من الجيول ان هذا المجال بفيراتام ال ابع
ذو تاثٌر نبٌر وواضاح فاً طبٌعاة وفٌااح االجناة والاذي اتضاح مان خاالل قٌماة الو اط المارجح بجمٌاع
فيراتم والتً نانح اعلى من قٌمة الو ط الح ابً لها والبالؽة ( )2االان المالحا ان فيراح هاذا المجاال
ذاح تاثٌر متباٌن تتاراوا ماابٌن اعلاى قٌماة (  )2.0واقال قٌماة (  )2.2فٌماا تايرجح بيٌاة الفياراح باٌن
( )2.4,2.4,2.2,2.0,2.4,2.0,2.7على
هاتٌن اليٌمتٌن فهً بالترتٌ نانح
التوالً وعلى ا ا هذه اليٌم ٌمنن ان نضع ثالثة م توٌاح للتاثٌر الم تول العالً مان التااثٌر للفياراح
(  )1,4,2والم تول المتو ط فً التااثٌر ( )2.4والم اتول االخٌار ( )2.2االان جمٌاع هاذه الم اتوٌاح
هً اعلى نما قلنا من الو ط الح ابً لهذه اليٌم 0
اما على م تول معيل الو ط المارجح لجمٌاع مجااالح التااثٌر فٌتضاح مان الجايول ( )2ان
المجال الصحً بلػ اعلى معيل وهو (  )2.5ميارناة ماع بيٌاة المجااالح االخارل فاً حاٌن جااء المجاال
االقتصااايي والنف ااً بالمرتبااة الثانٌااة وبمعاايل ( )2.2,2.2علااى التااوالى فااً وقااح جاااء المجااال الثيااافً
بالمرتبة الثالثة وبمعيل (  )2.1وجمٌع هذه المجاالح هً اعلى من قٌمة الو اط الح اابً اي ذاح تااثٌر
فً وفٌاح االجنة فً منطية اليرا ة ولنن هذا
التاثٌر نان متباٌنا من مجال الى اخر ومتباٌنا ضمن المجال الواحي من فيرم الى اخرل وهاذا ماا
ٌؤني بيون اينى اك الهيؾ الثانً من هذا البحث ٌنار الانل ( 0 )2
اما المجال االجتماعً فٌبيو انم من اقل المجاالح تااثٌرا اذ حصال علاى معايل للو اط المارجح
قيره ( ) 1,4وهو اقل من الو ط الح ابً ال ان مجاال تااثٌره ناان قلاٌال وؼٌار فعاال فاً هاذه الاااهرم
رؼم تباٌن تاثٌر فيراتم بحٌث نان البع منها اعلى من قٌمة الو ط الح ابً والتً تضاع الباحاث اماام
مهمة اخذها بنار االعتبار عني التوصٌاح والميترحاح 0

ت

جدول ( )2معدالت الوسط المرجح للمجاالت الخمس
معدل الوسط
المجال
المرجح
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1
2
3
4
5

االقتصادي
االجتماعً
النفسً
الثقافً
الصحً
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2.2
1.1
2.2
2.1
2.5

النتائج
 .1اتضح من البحث ان موضوا وفٌااح االجناة لام تااؽل باال البااحثٌن والمختصاٌن اال فاً االوناة
االخٌرم بعي ان انتافوا ت ثٌراتها النبٌرم فً قيراح وامنانٌاح نصؾ المجتمع (المرام)
 .2اتضح من البحث ان هناك خم مجااالح تاؤثر فاً وفٌااح االجناة اال ان فاعلٌاة ت ثٌرهاا تتبااٌن
مابٌن مجال واخر البل تتباٌن ضمن فيراح المجال الواحي
 .3تبٌن من البحث ان المجال الصحً بفيراتم المختلفاة جااء بالمرتباة االولاى مان حٌاث قاوم التااثٌر
لحصااولها علااى و ااط ماارجح قاايره ( )2,5فااً حااٌن جاااء المجااال النف ااً واالقتصااايي لٌاااؽال
المرتبة الثانٌة من حٌث قوم الت ثٌر لحصولهما على و ط مرجح قيره ( )2,2بٌنما احتل المجاال
الثيافً المرتبة الثالثة لحصولة على و ط
مرجح قيره ( )2,1ان المجاالح الثالث حصلن على او اط مرجحاة انبار مان الو اط الح اابً
اي انها نانح مؤثره فً الااهرم الميرو ة
 .4اتضااح ان المجااال االجتماااعً لاام ٌناان ذاح فعالٌااة واضااحة الت ا ثٌر بيرجااة نبٌاارم فااً الااااهرم
الميرو ة لحصولها على و ط مرجح اقل قٌمة من الو ط الح ابً 0

التوصٌات
فً ضوء نتاا البحث ٌوصً الباحث باالتً
 -1ضاارورم االهتمااام بتح ااٌن الم ااتول االقتصااايي لال اارم ماان خااالل تااوفٌر العماال المنا ا للاازول
تتوفر فٌم بع
لال رم ٌمننهم من اٌجاي نن مالام ومنا
والزوجة واثر ذلك فً توفٌر يخل منا
المتطلباح اال ا ٌة لال رم 0
 -2ضاارورم االهتمااام بالجانا النف ااً لال اارم ماان خااالل معالجااة بعا الفيااراح الخاصااة باااالمرا
النف ااٌة المزمنااة والموروثااة واثارهااا الصااحٌة والنف ااٌة علااى االم الحاماال وبالت االً اذا مااا حاايثح عملٌااة
االجها بحٌث التؤثر هذه الحالة على صورم الزوجة الج مٌة 0
 -3ضرورم االهتمام بالجان الثيافً من خالل وضع بارام تربوٌاة وثيافٌاة خاصاة بااالم الحامال ؼٌار
و اال االعالم التلفزٌون والرايٌاو والم ارا واالنيٌاة المختلفاة فضاال عان عياي نايواح ثيافٌاة تحضارها
االمهاح الحوامل وتيار هذه النيواح من قبل اختصاصٌن فً هذ 1الجان واالطالا على تجاار االمام
االخرل 0
 -4ضرورم االهتمام بالجان الصحً لالم الحامل والعاالة من خاالل تاوجٌههم الاى عايم التيار
من المواقع التً تعرضح للضرباح النتلٌة الملوثة وعيم ا تخيام االاٌاء التً تعرضح لمثل هذه المواي
ع فضال عن توجٌم األمهاح
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شكل () 6

تباين تأثير العوامل المؤثرة في وفيات االجنة

االقتصادي

الصجي

االجتماعي
الثقافي
النفسي

الحوامل بضرورم عيم ا اتعمال العيااقٌر الطبٌاة يون ا تااارم االختصاصاٌٌن وعايم تعرضاهن
آلً األعمال المجهيم التً تؤثر لبا على الحمل ومن ثم تؤيي الى افجها هاذا ماع ضارورم االفاايم
من تجار األمم األخرل من خالل اٌجاي مؤ اح تياوم باالفحص الايوري لاالم بايءا مان األٌاام األولاى
للحمل حتى الواليم نما فً اليول الؽربٌة الؽاٌة منها هو عيم هير الوقح والجهي والنلفة االقتصاايٌة الن
المرآم الحامل البي من رعاٌتها واالهتمام بها وعيم هير إمنانٌتها الخالقة 0

الهوامش
 -1صفوا خٌر ع البحث الجؽرافً مناهجم وا الٌبم ع يار المرٌخ ع الرٌا ع 1440ع ص0 3
 -2طم حمايي الحيٌثً ع جؽرافٌة ال نان ع مطبعة يار النت ع الموصل ع 1400ع ص44
 -3اللجنة االقتصايٌة واالجتماعٌة لؽر ا ٌا ع المعجام الايٌموؼرافً متعايي اللؽااح عطاـ 2ع بؽاياي ع
ص0 41– 40
 -4محمي محً اليٌن عباي الحمٌاي ومحماي عباي اللطاؾ ال ابنً ع المختاار مان صاحاا اللؽاة ع ط  2ع
1434ع ص35
مطبعة اال تيامة ع الياهرم ع
 -5فرل صفوح ع اليٌا النف ً ع يار الفنر العربً ع الياهرم ع  1400ع ص0 206
 -6صباا العجٌلً واخرون ع التيوٌم واليٌا ع مطابع يار الحنمة ع بؽياي ع 1440ع ص143
7- Hedgen,W.D.Testingor Evalueation for the
siences,california,worth,1966,p22
 -0عبااي الجبااار توفٌاان وزنرٌااا زنااً اثنا ااٌو ع افحصاااء الوصاافً واال ااتياللً فااً التربٌااة وعلاام
النف ع مطبعة يار النت ع البصرم ع  1477ع ص100
 -4محمااوي ح اان الماااهيان ع اصااول افحصاااء والطاارن افحصااااٌة ع ط 6ع مطبعااة يار ال ااالم ع
1474ع ص70
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 -10عبي الرزان محمي البطٌحً ع طراان البحث الجؽرافً عمطبعة يار النت للطباعةع

المصادر
 -1البطٌحً ع عبي الرزان محمي ع طراان البحث الجؽرافً عمطبعة يار النت للطباعة ع بؽياي ع بايون
تارٌخ 0
 -2توفٌاان ع عبااي الجبااار وزنرٌااا زنااً اثنا ااٌو ع افحصاااء الوصاافً واال ااتياللً فااً التربٌااة وعلاام
النف ع مطبعة يار النت ع البصرم ع 0 1477
 -3الحيٌثً ع طم حمايي ع جؽرافٌة ال نان ع مطبعة يار النت ع الموصل ع 0 1400
 -4صفوا خٌرعالبحث الجؽرافً مناهجم وا الٌبم ع يار المرٌخ ع الرٌا ع 0 1440
 -5اللجنااة االقتصااايٌة واالجتماعٌااة لؽاار ا ااٌا ع المعجاام الاايٌموؼرافً متعاايي اللؽاااح عطااـ 2ع ال اافر
العربً ع بؽياي 0
 -6عبي الحمٌي ع محمي محاً الايٌن ومحماي عباي اللطاؾ ال ابنً ع المختاار مان صاحاا اللؽاة ع ط  2ع
0 1434
مطبعة اال تيامة ع الياهرم ع
 -7العجٌلً عصباا واخرون ع التيوٌم واليٌا ع مطابع يار الحنمة ع بؽياي ع .1440
 -0فرل صفوح ع اليٌا النف ً ع يار الفنر العربً ع الياهرم ع 1400
 -4الماااهيانً ع محمااوي ح اان ع اصااول افحصاااء والطاارن افحصااااٌة ع ط 6ع مطبعااة يار ال ااالم ع
بؽيايع 0 1474
10-Hedgen,W.D.Testingo Evalueation for the siences ,California ,worth
,1966.

ملحق ()1
بسم هللا الرحمن الرحٌم
نموذج استبٌان
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اختً المواطنة الفاضلة
تحٌة طٌبة
تهيؾ هذه اال تبانة الى ( تحلٌل ا با وفٌاح االجنة فً العاران يرا اة تطبٌيٌاة علاى محافااة يٌاالى )
وتتنون من ( ) 25فيرم المطلو قراءم هذه الفيراح بيقة وعناٌة متناهٌة ثم االجابة علٌها بعالمة ( صاح
) لواحيم من االبعاي الثالثة علما ان هذه اال تبانة ت تعمل لالؼرا العلمٌة البحتة راجٌن تعااوننم معناا
خيمة لمجتمعنا وعراقنا العزٌز اانرٌن ا تجابتنم مع التييٌر

الباحث
ا0م0ي 0ح ن محمي ح ن

العدد  / 2 :المجلد  / 4 :السنة الرابعة 2002

017

مجـــلة جـــامعــــة كــركوك

ت

الفقرة

01

ليٌم
النتابة
ليٌة مهاراح اولٌة
عن اليراءم
ٌح الناافة
يؤثر /بدرجة
ليٌم قيرم ج مٌة
متوسطة
قليلة
كبرية اياء االلعا
فً
الرٌاضٌة
ليٌة مٌول فنٌة
ليٌة الييرم على
الر م
ٌرؼ فً تؽٌر
منان جلو م
ٌجل هاياا اثناء
ارا الير
على
قيرتم
الترنٌز عالٌة
نثٌر الحرنة اثناء
الير
ٌعتمي على نف م
فً اياء الواجباح
جرلء فً التحيث
مع المعلمة

02
ملحق ()2
ت

اجملال

1

االقتصادي

2

االجتماعي

3

النفسي

4

الثقايف

5

الصحي

الفقرة

03
04

 -1نوع عمل الزوج والزوجة خارج البيت واثرمها يف وفيات االجنة
 -2دخل االسرة واثره يف وفيات االجنة
 -3مالئمة السكن الفراد االسرة واثره يف وفيات االجنة

05
06

-4توفر متطلبات املنزل من املواد الكهربائية وامللحقات االخرى محام  ,مرافق ,مطبخ  ,واثرمها
يف وفيات االجنة
 -1طبيعو املودة الزوجية واثرىا يف وفيات االجنة
 -2رغبة االسرة يف االكثار من االجناب او بالعكس واثرمها يف وفيات االجنة
-3التخوف من مسؤلية االجناب وما بعدىا واثرمها يف وفيات االجنة

07
00

 -4تاثري االقرباء واالصدقاء يف احلياة الزوجية بشكل عام ووفيات االجنة بشكل خاص
-1رغبة االسرة يف تفضيل نوع معني من اجلنس واثرمها يف وفيات االجنة
 -2االمراض النفسية املزمنة املوروثة للزوج والزوجة وذويهم واثرىا يف وفيات االجنة

04

-3حاجة االطفال االحياء يف البيت واثرىا يف الرغبة يف نوع اجلنس االخر واثرمها يف وفيات
االجنة
-4تعاطي الزوج والزوجة للمشروبات واثرىا يف وفيات االجنة
 -5االثار الصحية والنفسية للزوجني النامجة عن االجناب و يف وفيات االجنة
 -6اثر االسقاط على حالة الزوجة اجلسمية واثارىا النفسية يف وفيات االجنة

10
11

 -7الصحة النفسية للزوج والزوجة واثرىا يف وفيات االجنة
 -1التوافق بني املستوى العلمي للزوجني واثره يف وفيات االجنة

12
 -2الثقافة الصحية للزوجني يف معرفتهم ملطابقةفصيلة الدم بينهم واثرىا يف وفيات االجنة
-3معرفة الزوجني لالثار املرافقة لالسقاط املتعمد واثرىا يف وفيات االجنة

دائما

أحٌانا

مهاراح

للدراسات اإلنسانية

 -1االمراض الوراثية للزوجني واثرىا يف وفيات االجنة
 -2امراض القلب والروماتزم والكليتني عند الزوجني واثرىا يف وفيات االجنة
 -3احلاالت الطارئة الىت تتعرض هلا الزوجة واثرىا يف وفيات االجنة
 -4اجناب االطفال املشوىني خلقيا بفعل الضربات الكتليو واثرىا يف وفيات االجنة

13

 -5االجهزة التقنية احلديثة املستخدمة يف حتديد نوع وصحة اجلنني واثرىا يف وفيات االجنة
 -6كثرة تعاطي الزوج والزوجة العقاقري الطبية واثرىا يف وفيات االجنة
 -7الوعي الصحي للزوج والزوجة واثره يف وفيات االجنة

14
15
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ٌ تطٌع
عن ماانلم
اٌياء
ٌج
االخرٌن
خامل فً الحرنة
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