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 المستخلص:

أنظمة التسجٌل الحٌوٌة كاملة بحٌث  تشمل كّل  فً البلدان التً تكون  فٌها

ٌّات سة ٌمكن أن تحسب مباشرة معدالت وفٌات األطفال دون الخام الوالدات والوف

فً غٌاب نظام التسجٌل الحٌوي الكامل معدالت وفٌات األطفال تقدر  وبسهولة.

 باستعمال الطرائق غٌر المباشرة.

هذا البحث التقدٌرات بالطرائق المباشرة وغٌر المباشرة المستخدمة  ٌستعرض

فً تقدٌر معدالت وفٌات األطفال دون الخامسة عندما تكون المعلومات عن التسجٌل 

  . املة وتعانً من نقص فً التسجٌلك الحٌوي غٌر

( (MICS3 وقد اعتمدت بٌانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات الثالث

بالطرائق المباشرة واعتمدت البٌانات من دون الخامسة  (U5MR)لتقدٌر  6003 عراق

محافظة من ة عشر لخمس المباشرة  غٌربالطرائق  (U5MRمصادر متعددة لتقدٌر )

 محافظات العراق.

, MICS3 ,Splineال معلمٌة, وفٌات األطفال تحت الخامسة, الكلمات الرئٌسٌة: 

William Brass ,Loess. 
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 المقدمة .1

 لسببٌن مهم( U5MR)األطفال دون الخامسة  وفٌات لمعدالت الدقٌق التقدٌر

من قبل  اكثٌروٌستعمل  السكان صحةل مهم مؤشر (U5MR) انأساسٌٌن هما أوال 

 تطوٌرال أهدافمن  كجزء( U5MR)فً تخفٌض  تقّدمال تراقب  التً الدولٌة  المنظمات

 صحة لتحسٌن األخرى والمبادرات (MDG4 لأللفٌة اإلنمائً الرابع هدفال) األلفٌة

 ٌشكل احتمال ثانٌا (.6022 المّتحدة األمم أطفال صندوق) اإلنسانٌة والرفاهٌة السكان

 دخل فً حسابتوالتً  الرئٌسٌةالمعلمات  أحد (5q 0مسة )اخال عمر قبل الوفاة

ٌّنة وتوّقع  حسب الفئات العمرٌة الوفٌات معدالتك الدٌمغرافٌة المهمة المقاٌٌس المع

 .الوالدة عند حٌاةال

التسجٌِل الحٌوٌِة التً   أنظمة إلىفً العالِم النامًِ أكثر البلداِن ومنها العراق تفتقر 

ٌُْمِكُن أَْن ٌعتمد علٌها فً  الحصول على التقدٌرات بالطرائق المباشرة  لذلك ٌتم اللجوء 

ًّ  العدد بٌانات عن تطلّبت والتً المباشرةغٌر للطرائق   أحٌاء اوولدالذٌن   لألطفال الكل

ًّ  زال ما الذي والعدد  .او التعداد المسح وقت فً ح

 براس ،(2631) براس قبل من أوال اقترحت مباشرةال غٌر اتلتقدٌرل تقنٌةال هذه

 U5MR))للتقدٌر الحدٌثة األسالٌبهذا البحث استعمل فً  .(2642) براس ،(2635)

واالنحدار  spline regression تقنٌة التمهٌد باستعمال انحدار الشرٌحة الستعمبا

 . local regressionالموضعً 

مصادر  الحصول على األول جزءال تضمن   ئٌٌنجز إلى منقسم ا البحثهذ إنّ 

 وغٌر المباشرة بالطرائق (U5MR) روتقدٌ مختلفة ( ومن مصادرU5MR)البٌانات

االستعانة لتعدٌل بٌانات التعداد و PAS))تم استعمال البرنامج الدٌمغرافً  مباشرةال

 .فً التطبٌق  (Rوالبرنامج ) Mortpak   برنامج بال



 2014/  34العدد   صبيحة مجيد د.ظافر حسين,  أ.د. ...تقديرات معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة في العراق

 

 ISSN (1681-6870)                                 3                            مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم
 
 

 التقدٌر قائطر بٌن المرتبطة االختالفات بحثال من هذا الثانً الجزء ٌستكشف

 . واالستنتاجاتُمناقشة النتائِج و مباشرةال والطرائق غٌر المباشرة

 الهدف من البحث .2

ًَ من هذا البحث  بٌن  ةرنمقاالو( U5MR) هو تقدٌرإّن الهدَف الرئٌس

مباشرة عندما الحسب المحافظاَت فً العراق بالطرائق المباشرة وغٌر  اتتقدٌرال

  ة.كاملٌر غتكون بٌانات التسجٌل الحٌوي 

 الطرائق فً تقدٌر وفٌات األطفال .3

الطرائق غٌر والطرائق المباشرة  ،توجد طرٌقتٌن رئٌسٌة لتقدٌر وفٌات األطفال

 .مباشرةال

  Direct Methodsالطرائق المباشرة: اوال

 بالطرائق المباشرة بثالثة اتجاهات هً: ( U5MR)ٌمكن أن نقدر 

 .A vital statisticsاإلحصاء الحٌاتً  (1

 .A true cohort life table حقٌقٌةالجداول الحٌاة للمجموعة  (2

 A synthetic cohort life tableفتراضٌة اال جداول الحٌاة المجموعة (3

دٌر موضحة فً قونتائج الت ،البحثوقد اختٌر األسلوب الثالث للتقدٌر فً هذا  

 .(2م )قالجدول ر

 Indirect Methods المباشرةغٌر الطرائق  :ثانٌا  

  William Brass)ولٌم براس ) طرٌقة .1

أسلوب تحوٌل نسب األطفال المتوفٌن من الموالٌد أحٌاء  عملكان براس أول من است

-62) (،61 -60) (،26 -22[ ( السابق إنجابهم من بٌانات النساء فً الفئات العمرٌة

66،) (00 - 01،) (02 - 06( ،)10 - 11)، (12- 16[(.  
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( تعادل 26-22) أن نسبة المتوفٌن من المولودٌن أحٌاء للنساء فً الفئة العمرٌة

 تقرٌبا احتمال الوفاة بٌن الوالدة وبٌن المٌالد االول.

تعادل تقرٌبا  (61-60) حٌاء للنساء من الفئة العمرٌةأونسبة المتوفٌن من الموالٌد 

 وفٌما ٌلً اجراءات الطرٌقة: احتمال الوفاة من الوالدة الى المٌالد الثانً

 العمرٌة حسب الفئة اإلنجابعدل م (1

 = P(i) العمرٌة حسب الفئة اإلنجابعدل م

عدد الموالٌد السابق إنجابهم فً الفئة العمرٌة          

عدد النساء فً  الفئةالعمرٌة          
 

 i=1,2,3,4,5,6,7 :حٌث

 (Diحساب نسبة المتوفٌن من الذٌن ولدوا أحٌاء ) (2

  = (Di) نسبة المتوفٌن
 عدد  االطفال الذٌن  توفوا للنساء من الفئة          

عدد  الموالٌد السابق  إنجابهم للنساء من الفئة نفسها         
 

 K(i)حساب معامالت الضرب  (3

K(i) = a(i) + (p1/p2) b(i) + (p2/p3) c(i) 

نماذج كول ودمنً وقد اعتمد من جداول الحٌاة  ثوابت تقدرa(i) ,b(i) ,c(i)  حٌث 

 نموذج كانت اقرب الى معدالت الوفٌاتنوب الن معدالت الوفٌات لهذا االانموذج الج

 .االخرى  من بقٌة النماذج لنتائج المسح متعدد المؤشرات

 :كاآلتً X  عند العمر حساب احتمال الوفاة (4

qx =D(i) k(i) 
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 تمثل الفئة العمرٌة لالم.  i =1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 :حٌث

X =1, 2, 3, 5, 10, 15, 20  العمرتمثل  

 ٌكون: وان احتمال البقاء على قٌد الحٌاة

Ix =1 - qx 

 وٌمكن حسابه وفق الصٌغة التالٌة: µمتوسط السن عند اإلنجاب ان و

µ= (2.25) (p2/p3) + 23.95 

 المرجعًحساب الزمن  (5

t(x) = a(i) + (p1/p2) b(i) + (p2/p3) c(i) 

 .ثوابت  تقدر من جداول الحٌاة a(i) ,b(i) ,c(i)  حٌث 

  Linear spline regression خطً  انحدار الشرٌحة ال  .2

ً   لألنموذج ة لمطابقةنَ وَوزالصغرى المالمربعاِت  انحدارنستعمل  للشرٌحة  الخط

spline . 

  ًوٌكون األنموذج كما ٌل

   log(yi) =    +β1xi  ∑    
      bk(xi-kk)+    +ei 

 i = 1…………..n                                                         :حٌث

 Уi  : U5MR 

xi   :  ُتقوٌمٌة َسَنة 
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                 :    kعقدِ المواقع 

 

        {
                                                                                               

                                                                                                                     
   

ٌُوّزَع ال عن تعبرُ     : σ)طبٌعً توزٌع خطِأ 
 

،0)N. 

     Local regression( Loess)الموضعًاالنحدار  .3

 ( األساسٌة:loessدالة) ل الموضعًانحدار لمنحنى البٌانات هو توفٌق العامّ  االتجاه نّ أ

log(yi)=β0+β1(xi)+β2(zi)+ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 :حٌث أن  

i= 1…………..n 

 Yi:U5MR     

xi  سنة تقوٌمٌُة :. 

 zi :ِ ًمن نظام التسجٌِل الحٌويِ  إذا كانت القٌمَة الُمشاهدة  1ٌأْخُذ قٌمًة  متغٌر وهم

 . صفُر ما عدا ذلك وٌأخذ

 ei  ع توزٌع طبٌعً.:ٌعبر  عن الخطِأ ٌتَوز 
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 البٌانات والتطبٌق .4

البٌانات  من المحتملة المصادر كلّ  عن البحث األولى للتطبٌق هً الخطوة إنّ 

( وتم االعتماد على المسوح والتعدادات السكانٌة التً نفذها U5MR) للحصول على

 -البٌانات وهً كما ٌلً: على حصولفً الالجهاز المركزي لإلحصاء العراق 

الن نتائج المسح   MICS3-2006)تم االعتماد على نتائج المسح )   -1

((MICS4-2010   البحث وصدر التقرٌر األولً  إعدادلم تظهر نتائجه عند

التً  البٌانات م ٌتضمنولالعامة لهذا المسح الحقا وتضمن بغض المؤشرات 

عدد األطفال المولودٌن أحٌاء  مصنفٌن حسب عمر إالم  البحث وهً ٌتطلبها

المسح وعدد األطفال الباقٌن منهم على  قٌد الحٌاة من نفس  )فئات الخمسٌة(

مصنفٌن حسب فئات العمر الخمسٌة وعدد النساء مصنفة حسب فئات العمر 

 .وحسب المحافظات الخمسٌة

صول على الجداول للح( 1999والمسح ) -MICS3)2006)  المسح  نتائجحللت 

حٌاء والباقٌن منهم على  قٌد الحٌاة مصنفٌن حسب أالتً تتضمن عدد األطفال المولودٌن 

 .عمر إالم

تظهر فً التعداد فئة  1987وتعداد  1997التعداد تم االعتماد على نتائج  -2

 .بٌاناتالتصحٌح توزٌع هذه الفئة وتم وقد األعمار غٌر المبٌنة 

البٌانات المعدلة والمصححة  ة طرٌقة براس علىالمباشرطرائق غٌر طبقت ال

للحصول على التقدٌرات مع الزمن  ( MICS3-2006و) 1987و 1997لتعدادات 

 إلٌجادبعد ذلك تم استعمال البٌانات ومن المصادر المختلفة  .المرجعً لكل تقدٌر

 (1)والجدول (  Brass spline & loess)الطرائق غٌر المباشرة بالتقدٌرات 

 .2006لعام  ٌوضح التقدٌرات التً تم الحصول علٌها 
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 حسب المحافظاتالطرٌقة المباشرة ( بالطرائق الثالثة وU5MR( تقدٌرات )1) جدول

 .2006ولسنة 

 المباشرة Spline Loess Brass المحافظة

 43 41 43.009 43.008 نٌنوى

 21 41 41.86 40.58 كركوك

 39 41 41.70 41.15 دٌالى

 30 65 42.60 41.06 االنبار

 35 41 41.26 40.58 بغداد

 58 41 45.59 44.35 بابل

 53 41 41.012 40.78 كربالء

 45 41 41.36 40.25 واسط

 70 41 44.86 40.26 الدٌن صالح

 42 41 42.44 39.68 النجف

 38 41 41.39 40.53 القادسٌة

 43 41 42.63 41.118 المثنى

 35 41 42.63 43.100 قار ذي

 34 46 43.63 44.52 البصرة

 35 41 40.74 40.24 مٌسان
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الثالث  غٌر المباشرة ( بالطرائقU5MRٌبٌن تقدٌرات ) الجدول أعاله

تقدٌرات والثالث  العمود الثانًٌمثل  .2006والطرٌقة المباشرة حسب المحافظات لسنة 

(U5MR) ( بطرٌقةLoess &spline   حسب المحافظات حٌث ان ) المعدالت

 الطرائق (U5MRتقدٌرات ولٌم براس وتراسٌل )مع  للمحافظات  تكاد ان تكون متقاربة

المعدل الوطنً لسنة  ( العمود الرابع للمحافظات تقترب من2006) المباشرة غٌر

ماعدا محافظة االنبار حٌث بلغ المعدل حً  لودومالف  وفاة لكل (42) والبالغ 2006

 .حً لودومالف  وفاة لكل (65)

محافظة كركوك اقل تقدٌر حٌث لكان  خامسالعمود ال بالطرائق المباشرة تقدٌراتاما ال 

  والبالغ  ف المتوسط الوطنًصوٌمثل حوالً ن حً لودوم ألفوفاة لكل  (21بلغ المعدل )

ٌقترب ل( 70محافظة صالح الدٌن حٌث بلغ المعدل )لمعدل كان  ىواعل .(2006) 41

والجدول أدناه ٌوضح بعض اإلحصاءات  41والبالغ  من ضعف المتوسط الوطنً

 .الوصفٌة لهذه الطرائق

 MICS3 التقدٌر الثالثة و لطرائق وصف إحصائً (2جدول )

 يـــــائـــصــــف إحـــــــوص

 الطرٌقة

Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 

Error 
Statistic Statistic 

SPLINE 4.840 39.680 44.520 41.41373 .399878 1.548722 2.399 

LOESS 4.850 40.740 45.590 42.44740 .359167 1.391049 1.935 

BRASS 24.000 41.000 65.000 42.93333 1.610876 6.238895 38.924 

 141.971 11.915176 3.076485 41.40000 70.000 21.000 49.000 المباشرة

 

التقدٌر الثالثة غٌر المباشرة  للطرائق ٌظهر الجدول أعاله وصف إحصائً

وهً  spline ()(41.41حٌث كان متوسط التقدٌرات بطرٌقة ) والطرٌقة المباشرة

 .(41.40) مطابقة إلى التقدٌر بالطرٌقة المباشرة البالغة
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( وهً loess( )42.5بطرٌقة )  2006 ( لسنةU5MR)كان متوسط التقدٌرات 

 .42.93 (Brass) التقدٌر بطرٌقةمن متوسط  قرٌبة جدا

لعام  ( Loess &splineالتً حصلنا علٌها  بطرٌقة ) (U5MRإما التقدٌرات )

 .التالًموضحة بالجدول  2011

 . 2011ولسنة  بالطرائق المباشرة وغٌر المباشرة (U5MR)( تقدٌرات 3جدول )

U5MR Spline Loess MICS4 
 التسجٌل الحٌوي

 الصحة( ة)وزار

3122 السنة  38.1 38.6 37.9 32 

 

 ٌر المباشرةـالى تقدٌرات غ (spline & loess) تًقٌتوصلنا من تطبٌق طر

(U5MR  لسنة )حٌث بلغ تقدٌر المتوسط الوطنً  (3) كما موضح الجدول 2011

( المعدل  .638)( loessوبطرٌقة ) U5MR (138.)) ) 2011( لعام splineبطرٌقة )

 ( وفاة لكل الف والدة حٌة.38.3) لهذه الطرائق

والدة  إلف( وفاة لكل  62) 2011لعام  U5MR) بلغ التسجٌل الحٌوي الى )

حٌة ) تسجٌل وزارة الصحة( ولحساب  القصور فً التسجٌل الحٌوي نحسب  النسبة 
 التالٌة:

  نسبة اكتمال التسجٌل =
       المسجلة

       المقدرة
  =  

  

   
  =  0.67 

 0.33=0.67-1نسبة القصور فً التسجٌل =

وهً نسبة  ال تسجل بالنسبة الى تقدٌراتنا U5MR) من ) 0.33اي ان نسبة 

 متدنٌة تعكس مدى القصور فً التسجٌل الحٌوي فً العراق. 

 2011لعام  (MICS-4حسب  ) U5MR) بلغ المعدل الوطنً للعراق الى )

 .غٌر المباشرة قحصلتا علٌها بالطرائ تً ال نامطابق لتقدٌرات وه( و937.)
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 االستنتاجات والتوصٌات .5

 
الثالث كانت متساوٌة  تقرٌبا فً غٌر المباشرة  بالطرانق (U5MR) التقدٌرات .1

إلى الفروق  الطرٌقة المباشرةبٌنما تشٌر نتائج  (.1)كل المحافظات جدول

 .ٌظهر التباٌن الكبٌر لهذا التقدٌر( 2الكبٌرة بٌن المحافظات والجدول )

(  (41.41 (SPLINEحسب طرٌقة )  U5MR)بلغ المتوسط الوطنً لمعدالت ) .2

وٌمكن مالحظة  ذلك من  التقدٌر بالطرائق المباشرةوهً مطابقة إلى 
 .(2الجدول)

ٌؤدي الى التوصل الى المعدل  U5MR)ان استعمال عدة طرائق فً تقدٌر ) .3

 الدقٌق من خالل مالحظة االتجاهات للتقدٌرات والمقارنة بٌنها.
طرٌقة قة انحدار الشرٌحة اقل من طرٌقة االنحدار الموضعً وٌان تقدٌرات طر .4

 ومعقدة. ن خاّصةازاوتعدٌالت و ولكنها تحتاج الى  براس
 2011( SPLINEحسب طرٌقة ) U5MR)بلغ المتوسط الوطنً لمعدالت ) .5

 لعام  (MICS-4حسب  ) U5MRمطابقة إلى التقدٌر تكاد تكون  ( وهً(38.1

 طفٌف. تقدٌرٌٌنحٌث ان الفرق بٌن ال( 937.) والبالغ 2011

( 0.33) 2011 لسنةU5MR) ) الحٌويتسجٌل البلغت نسب القصور فً  .6

 .مقارنة مع طرائق التقدٌر

 بالنقاط اآلتٌة : ـالبحث وصً ٌ، ناًء على ما تقدم من نتائج البحثب

( بصورة عامة ووفٌات األطفال حدٌثً الوالدة U5MRاالهتمام بتسجٌل ) .1

 األمم المتحدة فً هذا الموضوع. بصورة خاصة وتطبٌق توصٌات
 (.U5MR) االعتماد على الطرٌقتٌن  معا اإلحصائٌة  والدٌمغرافٌة عند تقدٌر .2
محافظة إي ان ٌعد تقرٌر عن ضرورة إصدار تقرٌر من المسوح التً تنفذ لكل  .3

ٌانات كما هو معمول فً المسح لكل محافظة بصورة منفصلة ٌتضمن كافة الب
 .التعدادات

والخبراء اإلحصائٌٌن والدٌمغرافٌٌن  األكادٌمٌٌنإنشاء منظمة فً العراق من  .4
 (IGMEوإعداد التقارٌر السنوٌة على غرار ) (U5MR) تهتم بتقدٌرات

 .تقدٌر وفٌات األطفال دون الخامسةالوكاالت ل المجموعة المشتركة بٌن
كدالة للعمر فقط ولم ٌدرس تأثٌر المتغٌرات  (U5MR)تناول البحث معدالت  .5

نوصً  فً العراق، (U5MR)االجتماعٌة واالقتصادٌة والصحٌة على معدالت 

 بتناول مثل هذه الدراسات مستقبال.
 لكال الجنسٌن نوصً البحث بدراسة  (U5MR) فً البحث تم حساب .6

(U5MR) .حسب الذكور واإلناث 
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 بالمصطلحات التً وردت فً البحث قملح

 

 Glossary التعرٌف الرموز التسلسل

1 U5MR 
 ةمسالخامعدل وفٌات دون 

 سنوات
Under-five mortality rate 

2 DHS ًالْمسُح السّكانً الصح Demographic Health Survey 

3 MICS 
المسح العنقودي متعدد 

 المؤشرات

Multiple Indicator Cluster 

Survey 

4 Loess  ًّ  Local Regression االنحدار الموضع

5 Spline انحدار الشرٌحة Spline Regression 

6 (5 q 0) 
وفٌات األطفال دون 

 الخامسة من العمر
Under-five mortality 

7 IGME 
مجموعة الوكاالت لتقدٌر 

 وفٌات األطفال

Inter-Agency Group on 

Child Mortality Estimation 

8 
MDG4 

 

 اإلنمائً الرابع هدفال

 لأللفٌة

Millennium Development 

Goal 4 
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Abstract: In countries with complete vital registration 

systems that capture all births and deaths under-five 

mortality can be directly calculated. 

In the absence of a complete vital registration system 

child mortality must be estimated by using indirect methods. 

This paper reviews direct and indirect methods used to 

estimate child mortality rates (U5MR). 

I present an analysis using data from Multiple Indicator 

Cluster Survey 2006 (MICS3) in fifteen governorates of Iraq 

to estimate childhood mortality rates with direct methods. I 

use multiple sources of data used to estimate (U5MR) with 

indirect methods. 

Keywords: Under Five child mortality, MICS3, Spline, 

William Brass, Loess. 
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