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 إىل الروح الطيبة اليت فارقت الدنيا قبل جين الثمار " أبي رمحه اهلل ".
 إىل ينبوع احلنان املتدفق والعطاء الدائم بال حدود " أمي احلبيبة ".
 إىل هبة اهلل إيلَّ ورفيقة دربي  ،إىل زوجيت الغالية.
 إىل من أشد هبم أزري بعد اهلل  ،إىل إخوتي .
 إىل أبنائي بكر و فرج  ،وبناتي رميا و دعاء مهجة فؤادي وزينة حياتي .
 إىل الذين عشت معهم أمجل أيامي  ،إىل أصدقائي األعزاء .
 إىل روح الشهداء األكر منا مجيعا .
 إىل روح الشهيد :هايل أبو دحروج وعائلته.
 إىل روح الشهيدين  -:عماد عوض و أمحد زقوت.
 إىل القابعني خلف القضبان أسرانا البواسل .
إليهم مجيعا أهدي مثرة جهدي  ،و أسأل اهلل أن ينفعنا به يف الدنيا واآلخرة .

ب

شكر وتقدير
احلمد هلل الذي أنشأ خلقه وبرى ،وقسم أحوال عباده غنا وفقرا  ،وأنزل املاء وشق أسباب الثرى ,
والصالة والسال على خامت االنبياء سيدنا حممد عليه أفضل الصالة و التسليم  ،أما بعد ...
﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْينِ بِرَحْمَتِكَ

فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِنيَ ﴾
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إن اهلل أوجب علينا شكر نعمه اعرتافا حبقه ،وانطالقا من قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم " ال
يشكر اهلل من ال يشكر الناس " وإميانا مببدأ التقدير واالعرتا

بامجميل وأخص بالشكر الدكتور /شادي

التلباني ملا قدمه من عون ونصح وارشاد للباحث  ,لك مين كل االحرتا والتقدير والدعاء بالتوفيق والسداد.
وكذلك أشكر عضوي مجنة املناقشة :األستاذ الدكتور /عبداهلل اهلبيل  ،والدكتور /رائد صاحلة  ,الذين
سيكون هلما فضل العلماء يف تقويم هذه الرسالة ملا يسدونه يل من إرشادات ومالحظات وتوجيهات تثري هذا
البحث جزاهم اهلل خري امجزاء ,وال يسعين إال أن أشكر أعضاء هيئة التدريس يف قسمم اححصماء :األسمتاذ
الدكتور/حممود عكاشة ،والدكتور /مؤمن احلنجوري.
والشكر موصولٌ لألصدقاء وزمالء الدراسة الذين جسدوا روح التعاون ،ومل يبخلوا علىّ بالنصيحة.
كما أسجل شكري لألخت  /رواء أبو حلو ملا قدمته يل من مساعدة .
وأخريا أشكر كل من مل تسعه األسطر ووسعه القلب
وكذلك من متنى يل التوفيق.

الباحث
ج

اْلخلص
تناولت هذه الد ارسة حدةددات واتةات اال ةا دون سةن الااحسة اة اسسةلتن ،باالعتحةاد
عسى بتانات حسح ااسرة ال سسلتن  .2010وحنهج التدست الحستادم ا هذه الدراس هو تدست
البقةةا الةةذن تنلبةةا عسةةى ال ةةاهرة حد ة االهتحةةام ،وذلةةن حةةن اةةن الحقارن ة بةةتن نحةةاذ البقةةا
الحاتس ة ة باس ةةتادام حتت ةةارن التقت ةةتم ( )AIC,BICدتة ة
كةوك

ت ةةم حقارنة ة النح ةةاذ الحتسحتة ة ونحة ةوذ

بةبا الحتسحة لتددتةد نسةةج نحةوذ لتدستة البتانةات حدة االهتحةام ،وقةد تولةست الد ارسة

إل ةةى ن نح ةةوذ  Gompertzالحتسحة ة الدالة ة عس ةةى قة ة الق ةةتم لحتت ةةارن التقت ةةتم ه ةةو النح ةةوذ
اانسج والحنئم لتدستة بتانةات الد ارسة  ،وذلةن لستتةرع عسةى هةم الحدةددات ذات التة تر الحتنةون
عس ةةى وات ةةات اال ةةا دون س ةةن الااحسة ة اة ة اسس ةةلتن ،وق ةةد تول ةةست الد ارسة ة إل ةةى ن التواحة ة
الدتحوغراات ة الت ة لهةةا ت ة تر حتنةةون عسةةى واتةةات اال ةةا ه ة لبتت ة الحولةةود وترتتةةج الحول ةةود
والحداا ة ة باإلضة ةةاا إل ةةى عحةةةر اام الدة ةةال وعن ةةد ال ة ةوالدة  .حةةةا بالنس ةةب لستواح ة ة اال تحاعت ة ة
واالقتل ةةادت التة ة له ةةا تة ة تر حتن ةةون عس ةةى وات ةةات اال ةةا هة ة حت ت ةةر حؤب ةةر ال ةةروة ،والدالة ة
التتستحت ة لةةوم ،ولةةس الق ارب ة بةةتن الةةأو تن ،وعةةدد ا ةراد ااس ةرة ،وعةةدد اال ةةا دون سةةن اح ة
سنوات .بتنحا بارت النتائج إل حت تر سقل وا هاض ،ونوع الرضاع حن هم التواحة اللةدت
الت لها ت تر حتنون عسى واتات اال ا  .و ات اًر اإن التواحة البتئتة الحتتسقة بالحسةكن اسةم ت ةد
الدراس ان حن هذه التواح ت تر حتنون عسى واتات اال ا دون سن الااحس .

د

Abstract
The present study tackles the factors lying behind the high death
mortality of Palestinian children under the age of five. It is based on the
Palestinian family survey data of 2010. In this study we made use of the
survival analysis and compared the various survival strategies with the
help of the AIC and BIC evaluation criteria. The parametric models and
the "Cox» semi parametric model were also compared to determine
which model is more suitable to analyze the data in question. It was found
out that Gompertz parametric model, which has the least assessment
values, is the most appropriate one to analyze the study data and
determine the factors that lead to the death of Palestinian children under
five. The study concluded that demographic causes play an instrumental
role in the high child mortality rate. These causes include the nature of
the newborn, its order amongst the other siblings besides other causes like
protection and the current age of the mother as well as her age when she
gave birth. As for the social factors, they include the social status of the
mother, her educational level, the degree of consanguinity between her
and her husband, the number of the family members as well as the
number of children who are under five. The findings also revealed that
abortion and nutrition are to blame. The study, however, did not find any
link between the housing conditions and the high mortality rate of
Palestinian children under five.
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Cumulative Density Function
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Probability Density Function
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Kaplan-Meier
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Standard Error
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Log-Rank
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Product Limit

PH

Proportional Hazard

AFT

Accelerated Failure Time

MLE

Maximum Likelihood Estimation

AIC

Akaike Information Criterion

BIC

Bayesian Information Criterion
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الفصل األول
مدخل الدراسة

1

 1.1مقدمة Introduction
تدت

ح ا

دراس الواتات حكان اال ا

اابدا

الدتحوغراات  ،دت

نها تح

التنلر السسب لسنحو السكان  ،كحا ن انا اضها ترتبل ساساً بحدى التقدم اال تحاع واالقتلادن
الذن تدققا الح تحع ،وات هت اان ار إلى هحت دراس الواتات واال بتن اال ا لحا لها حن
هحت ا رسم الستاسات السكانت ( حتن وح سوم.)2009 ،
وتكحن هحت دراس الواتات ك اهرة حن ال واهر الت تتترض لها سائر الح تحتات سوا
كانت حتقدح و تستر ا لرتا التقدم لحا لها حن آ ار عسى وانج عدتدة ا الح تحع ،لذا تتتبر
واتات اال ا

دد الحؤبرات ااساست لقتا

الحستوى الحتتب

والتنحون ا

الح تحع حن دت

االرتقا بااوضاع اللدت لسسكان ( ح نى.)2009 ،
تتد الواتات حن ال واهر السكانت الحهح  ،ن اًر لكونها تتتبر حؤب اًر ذن دالل عالت عسى
حقدار التلور اال تحاع

واالقتلادن لسبتوج ،وعادة حا ت رن ال ل بتن واتات اال ا دون

الااحس عن بقت الواتات ،ان الواتات دون الااحس تتدكم اتها ح حوع حن الحدددات
الدتحوغراات  ،واالقتلادت  ،واال تحاعت  ،واللدت  ،والبتئت ك ر دساست حن غترها حن الواتات.
إن واتات اال ا حن الحوضوعات الت بد ت ت اذ دت اًأ كبت اًر حن اهتحام الباد تن ،انها
ا

ن ح تحع سكان ( التنلر السسب لسنحو) ،وتؤكد

تبك نسب عالت حن الواتات الت تدد

التقرتر السنون لستونتسع ن وادداً حن ك

تتواى دون سن الااحس (التونتستع،

ست

لا

.)2005
تح

حتدالت الواتات ببك عام واال ا والرضع ببك ااص حؤبرات ساست لووضاع

اللدت والحتتبت السائدة ا الح تحع ،كحا ن ات اهاتها وتلوراتها تسق الضو عسى حدى ن اح
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الستاسات اللدت واالقتلادت واال تحاعت  ،وتتتبر حتد واتات الرضع واال ا حؤب اًر لقتا
حدى التقدم اال تحاع واالقتلادن السائد ا
هو تراكم لسسسس حن التواح ال رعت ح

ن دول  ،وان حتد واتات الرضع واال ا

تضاً

الدال الت ذوت والوع اللد لوم وحدى تواار ادحات

الل ول وااحوح وتواار حتاه البرج اللالد وسنح البتئ التاح الحدتل بالل

والحستوى

لوسرة ،وعستا اقد استقر الرن ا

التدتد حن

التتستح

لسوالدتن والحستوى االقتلادن واال تحاع

البدو

عسى ن حتد واتات الرضع واال ا تلسح كحؤبر بالغ ااهحت لقتا

حتدالت التنحت

السائدة ا الح تحع (زهري.)2008 ,
تسقى دراس واتات اال ا

هحت اال ا

الددت

عن الواتات ا

ن ح تحع ،دت

ترت ع حتدالت الواتات ا هذه الحردس ارت اعاً حسحوساً ،وتبك هذه البرتد حن الح تحع القاعدة
الترتض لسهرم السكان  ،وقد بهد التالم بحاتسع قاراتا هبولاً ا
الددت

حستوى الواتات ا

التلر

عحا كان عستا حن قب  ،وكان هذا االنا اض سابقا عن انا اض الالوب  ،وتتود هذا

الهبول ا حستوى الواتات ا دو التالم ال ال

إلى اعتحاد اااترة عسى ااسباج والوسائ اللبت

الددت الت استوردتها حن الدو الحتقدح  ،ححا دى ا النهات إلى استحرار تأاتد ح الدتاة دتى
دون ن ترتبل ذلن بتقدم اقتلادن كبتر ا هذه الدو (سحاح.)2010 ،
وتتتبر ا ض حستوى حتدالت الواتات اال بتن اال ا
الستاسات والبراحج اللدت ا

والرضع دد هم هداع

حاتسع الدو  ،كحا نا وادد حن هم هداع اال ت لستنحت
تبنتها حن ح ااحم الحتددة ه

( )Millennium Development Goalsالت

ا ض حتد

واتات اال ا دون الااحس بحقدار ال س تن حن  1990إل .)UNFPA, 2003) 2015
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وحةن هةذا الحنلسةا اقةد بةهدت السةنوات الحاضةت اهتحاحةا واسةتاً بااوضةاع اللةدت لول ةا
عسةةى الحسةةتوى التةةالح والحدسة ححةةا دى إلةةى تدقتةةا انا ةةاض حسدةةو اة حتةةدالت واتةةات اال ةةا
وذلن است اب لتن تذ بةراحج وستاسةات تهةدع اة ااسةا

إلةى تةواتر الرعاتة اللةدت واللبتة ل حتةع

ا ةراد الح تحةةع  ،اتسةةى اللةةتتد الحدس ة قةةد تتا حةةت و ةةا التنات ة بالل ول ة ا ة دو التةةالم الحاتس ة
واال ا الدو الناحت ان السنوات اااترة انلنقةاً حةن االلتةأام التحسة لسنهةوض بالل ولة الةذن
ولتا الحن حات الدولت واإلقستحت اهتحاحا االاً ان تسن السنوات ،االص لها الك تر حن البراحج
اللةةدت ا ة ح ةةاالت الوقات ة والتةةن والت ذت ة ا ة حردس ة حبك ةرة تبةةد قب ة ال ةوالدة عةةن لرتةةا تقةةدتم
الاةةدحات اللةةدت الحناسةةب لوحهةةات نةةا اتةرة الدحة والةوالدة ةةم تحتةةد هةةذه الرعاتة بتةةد الةوالدة عةةن
لرتةةا بةراحج التلتةةتم ااساسةةت لول ةةا حنةةذ البةةهور ااولةةى وكةةذلن ال رعةةات التنبةةتلت بحةةا تضةةحن
دحاتة ة اال ةةا ح ةةن التت ةةرض لوحة ةراض الحاتس ة ة ( ح ةةتن وح س ةةوم  ،)2009،وق ةةد ت ةةت ه ةةذه ال ه ةةود
ب حارها دت

انا ض عدد واتات اال ا دون سن الااحسة حةن دةوال  12.6حستةون ل ة اة عةام

 1990إلى  6.6حستون ل

ا عام ( 2012التونتستع.)2013 ،

حةةا بالنسةةب لس هةةود ال سسةةلتنت  ،اقةةد سةةتت السةةسل الولنت ة ال سسةةلتنت وحنةةذ تسةةسحها أحةةام
ااحور ا عام  1994إلى إعداد استراتت ت ولنت باحس وحتكاحس لستنات بلةد الل ة ال سسةلتن
 ،و لبدت ادحات الرعات اللدت ااولت تح
إعلا لد اام والل

التحود ال قرن لسن ةام اللةد ال سسةلتن  .وقةد تةم

ااولوتة اة هةذا الن ةام  ،اكةان حةن ااهةداع اللةدت الرئتسة الوقاتة حةن

ااح ة ةراض وتا ة ةةتض الواتة ةةات بة ةةتن ااحهة ةةات واال ة ةةا والتح ة ة عسة ةةى تقسة ةةتص ال ة ةوات القائح ة ة ا ة ة
الحؤبرات اللدت الحتتسق بلد الل

(و اأرة اللد ال سسلتنت  ،)1994 ،و تضةاً ال ننسةى حةا

تقدحا " وكال ال و الدولت لن ئتن " حن ادحات ححتأة لسحوالنتن حن اةن الودةدات اللةدت اة
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الحاتحات ال سسلتنت حن ان تقدتم الرعات اللدت لسحةوالنتن ببةك عةام ولةوم نةا الدحة وبتةد
الوالدة ببك ااص وحن ان التلتتحات ااساست الحهح لول ا (التسبان .)2007،
وتتتبر تدست البقا حن هم لرا التدست الددت

إن الحت تر التابع هو الأحن دتى

دت

ددو الدد  ،والذى تتم تلبتقا ا الك تر حن الح االت والتاللات الحاتس والت تتتبر الأحن
عاحنً ساستاً ا

تدست ال اهرة الحتنت بالدراس  ،والحتأة ااساست ا

التنق بتن الأحن الذن تسبا ددو الدد
عن لبتت هذه الحت ترات حن دت

هذه النحاذ

هو دراس

حع حت تر و ك ر حن الحت ترات الحستقس ب ض الن ر

كونها كحت و ول ت و حاتسل (.)Fox, 2002

واهحت حوضوع أحن البقا وت ره بتواح

حتتددة ،اقد

هرت الدا

الحاس لتلوتر

ااسالتج ،والوسائ اإلدلائت لأتادة الدق  ،والحترا الباحس  ،والواست بالتواح الحؤ رة عسى بقا
الل

دتاً و حتتاً ضحن اترة الدراس  ،لذلن تتددت نحاذ

الدراسات،

احنها الحتسحت وتتح

ا

البقا الت

تتناو هذا النوع حن

Exponential Model, Weibull Model, Log-

 Logistic Model, Log-Normal Model, Gompertz Model, Gamma Modelوببا
الحتسحت الت

تتح

ا

 ،Cox Modelوهذه اللرا تتتسا بتدست بتانات البقا والت

دسج لبتت ال اهرة الحدروس  ،ون ار اهحت هذه النحاذ

ا

تاتسع

الدتاة التحست  ،قام التدتد حن

الباد تن بدراستها حن و هات ن ر عدتدة حاتس  ،وحا اأ اهتحام الباد تن بدراس هذه النحاذ قائحاً
دتى اآلن.
واهحت الل
ااعس ا الست الد ت

ولدوره الحستقبس

ا

تلور ااحم اقد ردنا ن تكون هذه الدراس حساهح

لتقست حتد الواتات بتن اال ا حا دون الاح
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سنوات ااولى حن دتاة

الل

حن ان التترع عسى التواح االت ابت الت

تقس ادتحاالت الوااة وتتأتأها وكذلن بتان

التواح الت تؤ ر سسباً عسى ادتحاالت دتاة اال ا والتح عسى تقستسها.
وان دراس حدددات واتات االل ا دون الااحس ا اسسلتن تكون الحت تر التابع اتها هو
الأحن الذن تحر دتى ددو

دد

الوااة ،لذلن تتتبر دراس واتات اال ا حن دد الح االت

الت تحكن تلبتا نحاذ تدست البقا عستها ،وعليه جاءت هذه الدراسة للتعرف على أهم العوامل
المؤثرة في زمن البقاء.
 1.2مشكلة الدراسة :
حن ان حا تم ذكره ا حقدح الدراس  ،باستتراض نبذة عن االلار الحدتل ب اهرة واتات
اال ا حن دت
ال سسلتن

هحتتها ودورها ،باإلضاا إلى ال روع االقتلادت اللتب الت تحر بها البتج

ار الدلار الاانا والنإنسان

وت ار تلتتم اال ا

واغنا لسحتابر والددود والنقص الداد ا

واال تتادات الحتكررة لستدو اللهتون

والت ترات الت

اادوت

تتركها التواح

البتولو ت عسى ارص دتاة ك ارد والت تستج دو ًار داسحاً ا ت اقم داالت الوااة عند اال ا
داا الح تحع ال سسلتن  ،واهحت الل

ولدوره الحستقبس ا تلور ااحم سسلت الدراس ااضوا

لسكبع عن التواح الحؤ رة عس واتات اال ا .
ا :

وبنا ً عسى حا سبا تتحدور التساؤ الرئت

ما هو نموذج البقاء(المعلمي أو شبه المعلمي) األمثل لدارسة محددات وفيات األطفال في
فلسطين؟
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 1.3أهداف الدراسة
تتحدور هداع الدراس ا النقال التالت :
 -1تددتد نحوذ البقا ااح

حن بتن نحاذ البقا الحاتس .

 -2تددتد هم التواح الحؤ رة عسى واتات االل ا ا اسسلتن باستادام النحوذ ااح .
 1.4أهمية الدراسة
تنقسم هحت الدراس إل

أتن :

 1.4.1األهمية التطبيقية :
تتد دراس الواتات حن الدراسات السكانت الحهح انها الحددد ال ان لسنحو السكان  ،اه
تتك

دال الح تحع السكان االقتلادت واال تحاعت واللدت وتبتن ت تر ال روع البتئت وغترها

عس هذه ال ئ وحدى قوة ت ترها ود م الستلرة عستها ،لذا تتركأ ااهحت التلبتقت لهذه الدراس ا
نها تقدم لحن ذن وحالل البراحج ا اسسلتن عن هحت دراس الواتات لتقدتم هتك ح تد ا اهم
وت ستر نحال واتات اال ا وحددداتها ا الحراد الحاتس

لدتاة الل  ،وذلن حن ان تسستل

الضو عس الحدددات ااساست والت لها ت تر عس واتات اال ا ا

اسسلتن.

 1.4.2األهمية اإلحصائية :
تستادم الدراس
التسحت الاتتارها ,دت

سسوباً ددت اً للرا تقدتر نحاذ
تتح

البقا  ،حع ذكر سسها الن رت والحبررات

ااهحت اإلدلائت لسدراس ا

هم التواح الحؤ رة ا واتات اال ا ا اسسلتن.
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ن النحوذ ااح

لنحاذ البقا تددد

 1.5مصدر البيانات :
الحلدر الرئت

لبتانات هذه الدراس هو حسح ااسرة ال سسلتن عام  2010م اللادر عن

ال هاأ الحركأن لإلدلا ال سسلتن .
 1.6حدود الدراسة :
تم تقستم ددود الدراس إلى ددود حكانت وأحانت وسكانت .
 الحدود المكانية :اسسلتن ( قلاع غأة والض ال ربت ).
 الحدود الزمانية :السنوات الاح

السابق عسى تارتخ حسح ااسرة ال سسلتن عام 2010م.

 الحدود السكاني :اال ا دون سن الااحس .
 1.7منهجية الدراسة :
سنتناو ا هذه الدراس تدستنً لسنحاذ الحتسحت وببا الحتسحت  ،وت ترض النحاذ الحتسحت
حترا

توأتع بتانات البقا  ،دت

نها ااك ر استاداحاً ا

تدست

بتانات البقا

وحنها

Exponential Model, Weibull Model, Log-Logistic Model, Log-Normal
 ،Model, Gompertz Model, Gamma Modelحا النحوذ ببا الحتسح ال تبترل حترا
توأتع أحن البقا  ،والحتح
االدتحال

ا نحوذ كوك

 Cox Modelالذن ال ت ترض بك حتتن لستوأتع

اأحن البقا  ،كحا وتسحح بتقدتر الحتسحات ،وستتم استادام لرا تقدتر نحاذ

البقا

لدراس الحدددات الحؤ رة عس واتات اال ا وت تراتها عس الحت تر التابع الااص بالوااة (واتات
اال ا دون سن الااحس ) لتددتد وتواتا النحوذ ااح .
وستتم االعتحاد ا تدست بتانات الدراس عسى البرناحج اإلدلائ . SPSS & STATA 12
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 1.8تقسيم الدراسة :
لتوضتح حضحون هذه الدراس نبتر إلى نها قسحت إلى الو دت

تبتح ال ل ااو

عسى حقدح الدراس وحبكستها وهدااها وهحتتها والحنه ت الحتبت لتسن الدراس .
و حا ال ل ال ان
ال ل ال ال

تبح الدراسات السابق والتول حن انلها لحت ترات الدراس  ،بتنحا

تتناو تدست البقا والتترض انواع نحاذ البقا الحاتس  ،ا

تبتح عسى ال انج التحس

دت

نحاذ البقا و ات اًر ال ل الااح

دتن ال ل الرابع

ستتم تدست البتانات لحترا حدددات واتات اال ا باستادام
ستتم اتا عرض هم النتائج والتولتات الت تم التول إلتها

حن ان لرا تقدتر نحاذ البقا الحستاسل حن الدراس .

9

الفصل الثاني
الدراسات السابقة
ومتغيرات الدراسة
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 2.1مقدمة
تح

ح ار ت الدراسات السابق النقل الحركأت ا البدو التسحت  ،لكونها قاعدة حهح ان

دراس عسحت  ،لبنا

هد بد

رلتن ،وه ال تبن حن اراغ ب تنلسا حن هود باد تن سابقتن،

وت هر الدراسات السابق ببك حقاالت و وراا حنبورة وتكون ال ات حنها حترا ال وانج الت لم
تسبا تناولها و حناقبتها حن قب الباد تن ،إلضاا بدائ ودسو

دتدة وت ستر ال حوض ،واكتباع
حن نتائج قد

حؤ رات دتدة ،وتكحن هحت الدراسات السابق ا اتضاح وت ستر حا تتترضا الباد
ال تكون حنلقت و واقتت لرؤتتا.
لذلن اإن عرض الدراسات السابق تتد حن ااس
عسحت  ،إذ نها تتلى اكرة عن تلور حبكس البد
انتاً ،وكحا نها تساعد ا

التترع عسى الحنه ت الت

الحهح ل رض تتأتأ قتح

والً ،وعن لبتت الدراس الت
استادحها الباد ون ا

ن دراس

ندن بلددها

دراساتهم ،وكذلن

التترع عسى اللرا الت استادحت ا تقدتر واتات الرضع واال ا دون سن الااحس  ،والتترع
عسى وانج النقص ا تسن الدراسات وحترا سبابها.
وتهدع هذا ال ل إلى استتراض التدتد حن الدراسات السابق والبدو الهاح الت تناولت
واتات اال ا حن وانبها الحاتس

الحتتسق بالتواح الدتحوغراات واالقتلادت واال تحاعت والبتئت

واللدت  ،وذلن اهحت الحوضوع واعتباره الباروحتر الدسا

الذن تقت

حستوى التنحت والتاسع

بتن البسدان ،وعنقتا الو تق بحستوتات النحو االقتلادن والت تر اال تحاع  ،وحا ترتبل بذلن حن
حستوتات ال قر ،وقد تباتنت هذه الدراسات اتحا بتنها حن دت
االدلائ

االلار الن رن الحستادم وااسسوج

الحتبع والحت ترات الحؤ رة وااتنع التواح االقتلادت واال تحاعت واللدت  ،ولبتت

البتانات الحستادح  ،وحنه ت الدراس والنتائج ،لذلن سوع نستترض التدتد حن الد ارسات السابق
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الحتتسق بحدددات واتات اال ا  ،لسولو الى ح حوع حن الحت ترات الت قد تكون لها ت تر عسى
ال اهرة حد الدراس  ،وذلن عسى الندو التال :
2.2

الدراسات السابقة
لقةةد تتةةددت الد ارسةةات السةةابق الت ة تناولةةت الحوضةةوع حد ة الد ارس ة  ،الحتح س ة ا ة الد ارسةةات

التربت وااارى اا نبت نذكر حنها:
 2.2.1الدراسات العربية:
 دراسة ( زيد )2014 ,هدات هذه الدراس إل تقدتر حتد واتات اال ا الرضع  ،وتدست
التواح

الدتحوغراات واال تحاعت واالقتلادت الحؤ رة عسى حتد

ااراض ال سسلتنت  ،واستادحت الباد

سسوج التدست الول

واتات اال ا

هم

الرضع ا

وال داو الحتقالت وال رضتات،

و هرت النتائج ن هنان انا اضاً ا حتد واتات اال ا الرضع التام بنا ً عسى نتائج حسح
ااسرة ال سسلتن

 2010حقارن بالحسوح ااارى ،وهنان عنق عكست تربل بتن ك حن عحر

اام عند الأوا ااو وعحرها عند اإلن اج ااو ولس القراب بتن الأو تن والحستوى التتستح
وحتوسل واتات اال ا الرضع ،كذلن ترت ع هذا الحتوسل لدى اال ا الذتن وأانهم ق حن
اللبتت و ك ر حن اللبتت .
 دراسة ( برغوث )2013 ,هدات هذه الدراس لستترع عسى سباج وحدددات واتات اال ا دون
الااحس
ارت اعاً ا

ا حداا ات غأة ،واستادم الباد

سسوج التدست الول  ،وبتنت النتائج ن هنان

حتدالت الواتات دون الااحس عند تردى ااوضاع الستاست واالعتدا ات االسرائتست

عسى حداا ات غأة ،وتبتن و ود عنق عكست بتن ااسباج الدااست لسوااة وعحر الل  ،و تضاً
و ود عنق لردت بتن ااسباج الاار ت لسوااة وعحر الل  ،كحا وتتتبر حراض القسج ه
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السبج الرئت
دائم ا

ااو لسوااة ا حداا ات غأة ،وتتأاتد عداد الواتات بسبج ااحراض الابت ببك

حداا ات غأة ،وتت ر الواتات ببك كبتر ا

دال ارو اام لستح

ت اًر ات ابتاً،

وتنا ض عداد الواتات بارت اع الحستوى التتستح لوم وااج ،وتت ر الواتات بحدى قراب الأو تن،
كحا ن ل ر اام عند الأوا تؤ ر ت ت اًر واضداً عسى واتات اال ا دون الااحس  ،وترت ع عداد
ا ال ئات التحرت الحاتس اال الواتات دون

الواتات حن الذكور عن عداد الواتات حن اإلنا
الااحس .

 دراسةةة ( وفةةاء )2013 ,تناولةةت د ارس ة واتةةات اال ةةا دون اح ة

سةةنوات اةةن ال ت ةرة (-1998

 )2008ا والت ورقس ا ال أائر ،وحنهج التدست الحستادم ا هذه الدراس هو الحةنهج الولة ،
بدت ة

تهةةدع إل ة إلقةةا الضةةو عسةةى الوضةةع اللةةد لسةةبند ححةةا تسةةاعد عسةةى التحتتةةأ بةةتن ال ئةةات

ااك ر دا

لسبراحج اللدت ال وه  -ائ اال ا – واة لةدد هةذه الد ارسة تحةت حتاتنة حس ةات

اال ةةا دون اح ة

سةةنوات بالحستب ة ى الحتالةةص بةةاام والل ة  ،بدت ة

تةةم التول ة إلةةى النتةةائج

التالت ن هنان عنق بتن الحستوى التتستح لوم وواتات اال ا و ن لد الحولود تكحة بارت ةاع
الحس ةةتوى التتستحة ة ل ةةوم ،ك ةةذلن ن س ةةن اام عن ةةد اإلن ةةاج ااو عس ةةى عنقة ة لردتة ة ح ةةع وات ةةات
اال ا  ،اكسحةا أاد سةن اام عنةد اإلن ةاج أادت الواتةات ،كحةا ن الرضةاع اللبتتتة تقسة حةن دةدة
الواتات ،الولاً ا الساعات ااولى حن الوالدة.
 دراسةةةة (كرادشةةةة و شةةةتيوي )2012 ,هةةدات هةةذه الد ارس ة إلةةى بد ة

عنق ة الحت ت ةرات االقتلةةادت

واال تحاعت والدتحوغراات حع حستوتات ددو واتات اال ا ا ااردن ،واستادحت الدراس لهةذه
ال ات عدد حن النحاذ اإلدلائت الول ت إضاا إلى تدست ال ةداو النسةبت الحتقالتة  ،وااتبةار
التبةاتن اادةادن ،إضةاا إلةى نحةوذ تدستة االندةدار السو سةت  .و هةرت النتةائج ن لسحت تةرات
الحستقس التالت وه تتسةتم الحةرة ،وعحرهةا عنةد الةأوا  ،وعحةر الأو ة الدةال  ،ود ةم ااسةرة ،وعةدد
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والذكور ا ااسرة عنق إدلةائت هاحة اة دةدو واتةات اال ةا دسةج نةوعهم

اال ا اإلنا
اال تحاع ( ن

الحولود الحتوا ) ا ااسرة ،كحا بتنةت الد ارسة ن لحت تةرات ح ة ) حسةتوى تتسةتم

الأو  ،ولس القراب بتن الأو تن ،ودال عح الحرة ،وسبا استادام حوانع الدح ا ااسرة) هحت
هاحبت وضتت إدلائتا عسى ددو واتات اال ا دسج نوعهم اال تحاع ا ااسرة.
 دراسةةة ( سةةما  )2010 ,هةةدات هةةذه الد ارس ة لحترا ة التواح ة والحدةةددات الرئتس ة لحسةةتوتات واتةةات
اال ةةا والرضةةع  ،وتهةةدع تض ةاً إل ة إلقةةا الضةةو عسةةى الوضةةع اللةةد ا ة ال اأئةةر حةةن اةةن
الوضةةع اللةةد لول ةةا  ،واقتضةةت هةةذه الد ارس ة اسةةتتحا

ك ةةر حةةن حةةنهج ( الحةةنهج الول ة

–

الح ة ةةنهج التدستسة ة ة واالدل ة ةةائ – الح ة ةةنهج الحق ة ةةارن ) ،و ه ة ةةرت النت ة ةةائج ن لستواحة ة ة الدتحوغرااتة ة ة
واالقتلةةادت

ةر عسةةى انا ةةاض و ارت ةةاع حسةةتوى واتةةات اال ةةا  ،وتبةةتن ن
تر كبتة اً
واال تحاعت ة ت ة اً

هنةةان ااتنا ةاً بةةتن التقةةدترات الحباب ةرة والتقةةدترات غتةةر الحباب ةرة لحتةةدالت واتةةات اال ةةا  ،و نةةا ال
تحكن ال ل بتن لد اام والل

ا اترة حا دو الوالدة.

 دراسة ( مثنى )2009 ,هةدات هةذه الد ارسة إلةى د ارسة حسةتوتات الواتةات ( واتةات اال ةا الرضةع
واال ا دون سن الااحس ا التحن) ان التقود الحاضت واالنا اض الذى لر عستها ا الةأحن
الةراهن ولةوالً إلةةى تقةةدتر ادتحةةاالت الواةةاة والبقةةا عسةةى قتةةد الدتةةاة دسةةج نةةوع الل ة واام ،وبةةهدت
حتةةدالت واتةةات الرضةةع واال ةةا دون سةةن الااحسة تباتنةةات حاتس ة لحتةةدالتها بدسةةج النةةوع وحدة
اإلقاح ة ( رتةةع  ،دضةةر ) وبدسةةج الحسةةتوى التتستح ة لةةوم وبدسةةج عحةةر اام عنةةد ال ةوالدة ،وذلةةن
كون التحن ال اأ تتان حن الأوا الحبكر لس تتات وحا تنتج عنا حن حاةالر لدتةاة اام والل ة حتةاً
ار هذا الأوا  ،احن واقع نتائج الحسح التحن للد ااسرة ان ةد ارت ةاع حتةدالت واتةات اال ةا
الرضةةع وواتةةات اال ةةا دون الااحس ة لةةدى اام الت ة تق ة عحرهةةا عةةن  20عاح ةاً ،كحةةا و ن لرتق ة
تراس اة تقةدتر ادتحةاالت واتةات اال ةا سةاعدتنا اة تقةدتر ذلةن عسةى حسةتوى الةتحن وبهةا تحكننةا
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حترا ادتحاالت الوااة والبقا عسى قتد الدتاة الت ت تد عند إعداد داو الدتةاة ،اةتم اعتحةاد بتانةات
النتةةائج ال ةواردة حةةن واقةةع تتةةداد 2004م ،انةةتج حتةةدالت حتباتن ة ا ة دسةةاج ادتحةةاالت الواةةاة والبقةةا
عسى قتد الدتاة بدسج النوع ( ذكور  ،إنا

) وبدسج عحر اام واا ائات التحر الاحست .

 دراسة ( أمين ومظلوم )2009 ,هدات هةذه الد ارسة لحتراة التباتنةات اة حسةتوتات الواتةات لسرضةع
لبقاً لبتض الالائص الدتحوغراات واللدت لوم والل

ا حلر ،وحنهج التدست الحستادم ا

هذه الدراس هو الحنهج الول  ،وقد تولست الدراس ن السبج الرئت

لواتات ددت

حةةن بةةهر) نتت ة ل ةةروع الدح ة وال ةوالدة ،حةةا بالنسةةب لواتةةات اال ةةا حةةا بتةةد دةةدت
حةراض ال هةةاأ التن سة هة السةةبج الةرئت

الوالدة ( قة
ال ةوالدة اةةإن

لواتةةاتهم ،لةةذلن اةةإن ارت ةةاع تتسةةتم اام ذو تة تر إت ةةاب

عس ةةى ا ةةض وات ةةات اال ةةا الرض ةةع ،باإلض ةةاا إل ةةى ت اأت ةةد حت ةةدالت وات ةةات اال ةةا الرض ةةع ب ةةتن
ااحهات الل ترات والبال ات حن التحر اق حن عبرتن سن عن الحتد التام ،كذلن تبتر الد ارسة
إلةةى هحت ة التباعةةد بةةتن ال ةوالدات ،اكسحةةا قلةةرت الحةةدة إلةةى ق ة حةةن عةةاحتن كسحةةا انا ضةةت الدال ة
اللدت لس نتن.
 دراسة ( زهري  )2008 ,تهدع هذا البد

إلى دراس وتدست

واال تحاعت واالقتلادت عسى واتات الرضع واال ا ا

تبوت

ر التواح الدتحوغراات والبتئت
باستادام الحسح الدتحوغراا

للد ااسرة ،وحنهج التدست الحستادم هو التدست السو تست  ،وقد وضدت الدراس ن حتدالت
واتات الرضع واال ا ا
وح تنتها ا

تبوت حرت ت نسبتاً إذا حا قورنت بح تنتها ا الدو التربت ااارى

ارتقتا ودو التالم الناح حن ه ارى ،وتبتن ن حت م التواح الهاح الت تؤ ر

عسى واتات الرضع واال ا ا

تبوت ه ا ااسا

بتن اترات الدح وعحر اام عند حتند الل

عواح حرتبل بااحوح ح

الحباعدة

ولو حدة الرضاع اللبتتت ورعات الدح وترتتج
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حلدر اإلنارة داا الحنأ

الحولود وعواح ا تحاعت هحها تتستم اام وكذلن عواح بتئت ح
وحد إقاح ااسرة .

 دراسة ( التلباني )2007 ,هدات هذه الدراس إلى التترع إلى هم الحدددات ذات الت تر الحتنون
عسى واتات اال ا الرضع ا

ااراض

ال سسلتنت  ،وحنهج التدست الحستادم هو تدست البقا

باستادام سسوج  ،Cox Modelوقد تولست الدراس إلى ن النسب ااكبر حن واتات الرضع
تدد

ان البهر ااو حن التحر ،باإلضاا إلى ن التواح الدتحوغراات الت لها ت تر حتنون

عسى واتات الرضع ه

لس القراب بتن الأو تن ولبتت الحولود حن دت

باإلضاا إلى عدد واتات اال ا دون الااحس حن التحر ام الل

نا ح رد و تو م

حد الدراس ان اترة

دتاتها اإلن ابت  ،حا بالنسب لستواح البتئت الحتتسق بالحسكن اسم ت د الدراس ان حن هذه التواح
تر حتنوتاً عسى واتات الرضع ،بتنحا بارت النتائج إلى ن دلو اام عسى قراص الددتد نا
ت اً
الدح و دلو الل
والل

عسى الرضاع اللبتتت حن هم الحت ترات الحتتسق بالدال الت ذوت لوم

والت لها ت تر عسى واتات الرضع .و ات اًر ،اإن الحت ترات اللدت الت تؤ ر عسى واتات

الرضع ه

دلو اام عسى الرعات اللدت

نا الدح وانا اض وأن الحولود باإلضاا إلى

تترض اام لحبكس عراض الوالدة الحبكرة نا الدح .
 دراسة (حمد )2005 ,هدات هذه الدراس إلى تددتد
والدتحوغراات ا

ر الحت ترات اال تحاعت واالقتلادت

اهرة واتات اال ا وتددتد هم الحت ترات الت

وواتات اال ا حتاً ا

لتبتا ،واستادم الباد

التدست االدلائ

تؤ ر ا

ك حن الالوب

الحتتدد الحت ترات ،وتولست

الدراس إلى هحت دور التتستم وباال تتستم ااحهات ا تا تض حستوى واتات اال ا  ،وبتنت
ن هنان عنق لردت قوت بتن تتستم االنا

وانارالهن ا ح االت التح الحاتس  ،كذلن و ود
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عنق عكست بتن عح الحرة وحستوى ان ابتتها ,وبتنت النتائج ارت اع حستوى واتات اال ا لدى
النسا النت

رضتن ل الهن حدة أحنت ال تتتدى الست

بهر ،و هر كذلن و ود دور سسب

لأوا ال تتات حن عحر ق حن عبرتن سن  ،و بتت الدراس ن هنان انا اضاً ا حستوى واتات
اال ا بتن النسا ذات الحستوى االقتلادن التال  ،و ولت الدراس بتستتر الس ان اللدت
واال تحاعت ا

أتارات حتدانت لوسر الستبت حرتتن عسى ااق ا

التام ،وضرورة التركتأ عسى

براحج الت قتع اللد والدتحوغراا ا وسائ االعنم.
 دراسة (العامري )2000 ,تناولت الدراس حدددات واتات اال ا دون سن الااحس ا ااردن عام
 ،1997وكان الهدع حنها تقدتر ت تر عدد الحت ترات ا حستوى واتات اال ا دون سن الااحس
 ،واستاد م الباد

سسوج االنددار السو تست

لحترا حدى حساهح التواح ح تحت ا

ت ستر

تباتن واتات الرضع واال ا دون سن الااحس  ،واسلت الدراس إلى و ود عنق عكست بتن
عحر اام عند الأوا

ااو وواتات الرضع واال ا دون سن الااحس  ،وو ود ن

التنق

التكست بتن واتات الرضع واال ا دون سن الااحس  ،وبتن ال ترة الوالس بتن الحوالتد وت اوت
حتدالت واتات الرضع واال ا دون سن الااحس  ،دسج استادام اام لوسائ حنع الدح وتباتن
حتدالت واتات الرضع  ،ودسج ن

الحولود ،وارتبال حتدالت واتات الرضع واال ا دون سن

الااحس بتنق عكست حع ححارس اام لسرضاع اللبتتت لسحولود ،وو ود عنق بتن حتدالت
واتات الرضع واال ا دون سن الااحس ووأن الل

عند الوالدة ،و ولت الدراس بإلال اترة

الحباعدة بتن ك حولودتن حتتالتتن لحدة سنتتن كدد دنى ،واالبتتاد عن اهرة الأوا الحبكر وأوا
ااقارج ،وأتادة دحنت التوعت والت قتع اللد .
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 دراسة ( صغير )2000 ,والت تناولت حتدالت واتات الرضع واالل ا بالنوع وارتبالاتها الو ت ت
بالت كن ااسرى وال قر والت تم ا رائها ا حدتن الكرن بااردن كدراس دال  ،واسلت إل
عاح لا ت تر عس

ادتحا واتات الرضع واال ا هو الت كن ااسرن تستا ا

وكنهحا ذو لس بالتوأتع الحكان

ن هم

ااهحت ال قر،

باارل الحدتن  ،وذلن باستادام ال داو التك اررت  ،والتك اررت

الحأدو  ،واالنددار السو تست  ،وبتن الباد

ن التدست السو تست

ت ست اًر كااتاً لس وارا الكبترة بتن واتات الرضع واال ا بالنسب لإلنا

الحتتدد الحت ترات لم تتل
حقارن بالذكور.

 دراسةةة ( العربيةةات )1995 ,هةةدات الد ارس ة إلةةى ادةةص التنق ة بةةتن الرعات ة اللةةدت لةةوم والل ة ،
وبةةتن واتةةات اال ةةا الرضةةع ا ة ااردن ،واسةةتادم البادة

ا ة د ارسةةتا سةةسوج االندةةدار السو سةةت ،

وتولست الدراس إلى ن هنان عنق عكست بتن الرعات اللدت لوم والل

نا الدحة  ،والةوالدة

وحس ةةتوى تتس ةةتم ال ةةأو تن ،والتح ةةر عن ةةد ال ةةأوا ااو لسأو ة ة  ،وح ةةدة الدحة ة لسحول ةةود ،ووأن وتلت ةةتم
الحولود ،وبتن واتات اال ا الرضةع ،وو ةود عنقة لردتة بةتن حكةان نبة ة الأو ة  ،والتحةر الدةال
لسأو ة  ،والالةةوب ال تست ة  ،واس ةةتادام وسةةائ حنةةع الدح ة  ،والرغبة ة ا ة الدح ة واإلن ةةاج ،والدالة ة
التحست لسأو  ،والرضاع اللبتتت لسحولود ،وتلتتم الحولود ،وبتن واتات اال ا والرضع ،و ولت
الدراس بوضع الةار حةن م لستسة ت الدتةون لسواتةات ،حتضةحناً بتانةات ت لةتست ودقتقة لكااة ااحةور
الحتتسق ة بالواتةةات ،واال ة واتةةات اال ةةا والرضةةع ،كحةةا ولةةت الد ارس ة بتتحةةتم وتدسةةتن نوعت ة
الادحات اللدت الحقدح وراع حستوى ادحات ااحوح والل ول سوا ا الرتع و الحدتن وتلبتةا
قانون الت حتن اللد الباح لكاا الحوالنتن ،والتركتأ عسةى بةراحج الت قتةع اللةد بةتن ااحهةات،
والتح عسى دعم وتب تع التتستم ،واال بتن اللبقات ال قترة ا الح تحع.
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 دراسةةة ( سةةمار  )1995 ,تناولةةت الد ارس ة

ةةر التواح ة الدتحوغراات ة واالقتلةةادت واال تحاعت ة عسةةى

وات ةةات اال ةةا اة ة ااردن ،وه ةةدات الد ارسة ة إل ةةى تق ةةدتر حت ةةد وات ةةات اال ةةا الرض ةةع اة ة ااردن
وحترا ة التبةةاتن اة ة حسةةتوتات واتةةات اال ةةا الرضةةع دسةةج الال ةةائص اال تحاعت ة واالقتل ةةادت
والدتحوغراات  ،واسةتادحت الباد ة ااسةالتج اإلدلةائت الحتقدحة ( سةسوج االندةدار السو تسةت ) وقةد
تولست الرسال إلةى عةدة نتةائج حنهةا وهة و ةود عنقة بةتن واتةات اال ةا الرضةع وعحةر اام عنةد
اإلن اج وتتاذ هذه التنق بك درع  ،Uوبتنت ن هنان عنقة بةتن عحةر اام عنةد الةأوا ااو
وال تةةرة ال الةةس بةةتن الةوالدات ( )5-3سةةنوات ،ولةةس الق اربة بةةتن الةةأو تن ،والحسةةتوى التتستحة لةةوج
ةر
واام ،والتواح اللدت ا الحسكن ،وبتن واتات الرضع ،و بتت الدراس ن لحكان إقاح ااسرة اً
عسةةى واتةةات الرضةةع تةةنا ض ا ة الدضةةر وترت ةةع اة الرتةةع ،وارتبلةةت واتةةات الرضةةع بحهن ة ااج،
والحسةتوى االقتلةادن وبةبك اللةةرع اللةد  ،وعةدد غةةرع النةوم اة البتةةت وو ةود ن ة  ،وربلهةةا
بببك الحتاه ،ون ااة الحنةأ وربلةا ببةبك الكهربةا  ،كة هةذه الحت تةرات لهةا عنقة بواتةات الرضةع،
و ولت الدراس بتك تع دحةنت الت قتةع اللةد ونبةر الةوع اللةد بةتن ااحهةات وراةع حسةتوى
الادح التاح  ،والتح عسى وضع ن ام التس ت الدتون لكاا البتانات السكانت  ،وتول باالبتتةاد
قدر اإلحكان عن أوا ااقارج.
 دراسة ( الحنيطي )1995 ,هدات هذه الدراس إلى التترع إلى هم حدددات حتدالت واتات الرضةع
وحتدالت واتات اال ةا اة الحنلقة الوسةلى حةن سةسلن عحةان ،واسةتادم البادة

نحةوذ التدستة

الال السوغارتتح  ،و سسوج ال االندةدار السو تسةت  ،وقةد تولةست الد ارسة لو ةود داللة إدلةائت
ا ة ةةر الحت ت ة ةرات الدتحوغراات ة ة والبتئت ة ة وذلة ةةن لك ة ة حة ةةن حت تة ةةر اام وترتتة ةةج الحوالتة ةةد وحسة ةةتوى اام
التتستح  ،ا دتن لم ت هر لسحت ترات الادحت ن ر تذكر ،حا بالنسب لحتدالت واتات الرضع حا
بتةةد دةةدت

الةوالدة ،اقةةد

هةةر كة حةةن حت تةةر ترتتةةج الحوالتةةد وتباعةةد الحوالتةةد ة اًر ذا داللة ادلةةائت
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عسةةى تسةةن الحتةةدالت ،واة الةأحن ذاتةةا لةةم ت هةةر لسحت تةرات الادحتة ن ةةر ذن داللة ادلةةائت اة
هةةذا الح ةةا باسةةت نا حت تةةر الحسةةاا حةةن الحركةةأ اللةةد  ،و هةةرت الد ارس ة ن الحت ت ةرات ترتتةةج
الحوالت ةةد وتباع ةةد الحوالت ةةد وحك ةةان االقاحة ة وا ةةا الوالت ةةات وتتس ةةتم اام له ةةا تة ة تر عس ةةى وات ةةات الرض ةةع،
باإلضاا إلى الحت ترات ترتتج الحوالتد وتتستم اام والحسكن والحسةاا حةن الحركةأ اللةد  ،والحسةاا
حن الحستب ى ،والبتد عن حدل التدستة  ،والبتةد عةن الحدرسة لهةا تة تر عسةى واتةات اال ةا  ،ولقةد
ولةةت تسةةن الد ارس ة بتو تةةا ال هةةود لستباعةةد بةةتن ال ةوالدات إلةةى ةةن

سةةنوات ،وذلةةن لا ةةض حتةةد

واتةةات الرضةةع ونبةةر التتسةةتم بةةتن اإلنةةا  ،وتةةواتر الحوالةةنت بةةتن الت حتةةات السةةكنت  ،ن ة اًر للة ر
هذه الت حتات ولتوب تواتر الادحات اللدت ا

أ كبتر حنها.

 دراسةةة ( العباسةةي )1994 ,تنةةاو اتهةةا تدست ة ات اهةةات وحدةةددات واتةةات الرضةةع ا ة حلةةر ،وقةةد
اسةةتادم سةةسوج بنةةا

ةةداو الدتةةاة لول ةةا البةةاقتن عسةةى قتةةد الدتةةاة ،كحةةا اسةةتادم بتةةض ااسةةالتج

االدلةةائت لد ارس ة هةةم التواح ة ت ة ت اًر عسةةى لةةد اال ةةا وحنهةةا ( االندةةدار التةةدرت

– االندةةدار

السو تسةةت – سةةسوج التدست ة التةةاحس – تدست ة التحةةاتأ ) وقةةد حكنةةا ت سةةتر االاتناةةات ا ة حسةةتوى
وات اه واتات الرضع ا ضو التواح اال تحاعت واالقتلادت واللدت وعواح

ارى اال باام

والحولةةود ،وقةةد وضةةدت النتةةائج ن ح حوعة التواحة الحرتبلة بةةاام والحولةةود ح ة (عحةةر اام ،حةةدة
الدتاة الأو ت  ،عدد اال ا ا ااسرة ،د م ااسرة ،الرضاع ) لها اا ر عسى واتةات الرضةع ،و ن
الح حوع ة ة ال انت ة ة ح حوع ة ة التواح ة ة االقتلة ةةادت واال تحاعت ة ة والدتحوغراات ة ة ح ة ة ( حسة ةةتوى تتسة ةةتم
اابةةوتن ،حهن ة اابةةوتن ،بةةهر حةةتند الل ة  ،الدال ة اال تحاعت ة ) ت ة ت ا ة الحرتب ة ال انت ة حةةن دت ة
التة ة تر عس ةةى وات ةةات الرض ةةع ،وتسته ةةا الح حوعة ة ال ال ة ة ح حوعة ة التواح ة البتئتة ة ح ة حدةة االقاحة ة
(دضر /رتع) وحلدر حتاه البرج ،وه ا الحرتب اااترة حن دت
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الت تر عسى الواتات.

 دراسةةةة ( السةةةعدي و البيةةةاتي )1994 ,تناولةةت الد ارس ة واتةةات اال ةةا الرضةةع ا ة الةةولن الترب ة
والحت تة ةرات االقتل ةةادت واال تحاعتة ة والدتحوغرااتة ة  ،وه ةةدات الد ارسة ة إل ةةى حتراة ة ح ةةدى ارتب ةةال ه ةةذه
الحت ت ةرات ب ةةاهرة واتةةات الرضةةع ،واسةةتادحت الد ارس ة حتاح ة االرتبةةال الال ة الحتتةةدد وااتبةةار F
وااتبار  ،Tوااتبار كند  ،وحن ان تدست البتانةات تولةست الد ارسة إلةى ن حتةد واتةات الرضةع
حائة إلةةى الهبةول ،ولكنةةا حرت ةةع بالنسةةب لسةةدو الحتقدحة  ،و هةةرت ن هنةةان احسة حت تةرات ساسةةت
تةةؤ ر ببةةك حتنةةون عسةةى واتةةات اال ةةا وه ة  :تةةوار الاةةدحات اللةةدت  ،وحتةةدالت الةةوب الحةةرة
الحرت ت ة  ،والنةةاتج القةةوح لس ةةرد ،ونسةةب ال ةوالدات تدةةت اإلب ةراع اللب ة  ،ونسةةب النسةةا الحدلةةنات،
وعحةةر اام عنةةد ال ةوالدة ،وااح ةراض الحاتس ة  ،و ولةةت الد ارس ة براةةع نسةةب الدالةةستن عسةةى الرعات ة
اللةةدت وتتحتحهةةا ،وبوضةةع الالةةل والب ةراحج الحناسةةب لتن ةةتم االن ةةاج ،ود ة

النسةةا عسةةى ال ةوالدة

بإب ةراع لبة ة  ،ورا ةةع نس ةةبتها ،والقت ةةام بدح ةةنت واسةةت لتلت ةةتم النس ةةا الدواحةة بسق ةةاح الكةةراأ ،وس ةةن
القة ةوانتن التة ة تحن ةةع ال ةةأوا الحبك ةةر لسبن ةةات ،ووض ةةع ال ةةل وبة ةراحج تنحوتة ة لا ةةض وات ةةات اال ةةا
الرضع.
 دراسة ( النسور )1993 ,تناولت هةذه الد ارسة حتةدالت واتةات الرضةع واال ةا لةوردن عةام 1987
وات ةةاد التبةةاتن بتنهةةا ،وكةةان الهةةدع حنهةةا تقةةدتر حسةةتوتات واتةةات اال ةةا والرضةةع ا ة ااردن عةةام
 1987وتددتةةةد ال ت ة ةرات الأحنت ة ة الت ة ة تتةةةود لهة ةةا تقةةةدتر ادتحة ةةاالت الواة ةةاة ،وتق ةةدتر حس ةةتوى الواتة ةةات
لس اربةةدتن ،حةةن ا ةةن ربةةل وات ةةات اال ةةا والرضةةع دس ةةج الحنةةالا ال رااتة ة وبتةةض الال ةةائص
اال تحاعت والسكنت  ،وقد استادم الباد

اللرا الحبابرة والسةهس لتقةدتر حسةتوتات حتةدالت الواتةات

لول ةةا والرضةةع ،واسةةتادم ااسةةسوج غتةةر الحبابةةر الةةذى لةةوره ( ت ارسة ) حسةةتادحاً سةةسوج ( بة ار )
ك سةةا

لتقةةدتر ادتحةةاالت الواةةاة ،وتولةةست الد ارسة إلةةى و ةةود انا ةةاض اة حتةةد الواتةةات لول ةةا

والرضةةع حةةن  151بةةاالع عةةام  1961إلةةى  51.7بةةاالع عةةام  ،1987و ن حسةةتوتات الوات ةات بةةتن
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ل ةةا ااحه ةةات الت ةةاحنت ك ةةان دن ةةى حن ةةا ب ةةتن ااحه ةةات غت ةةر الت ةةاحنت ،و ن الحس ةةتوى التتستحة ة
لوحهات تستج دو اًر رئتساً ا ا ض حستوى الواتات ،وو ود عنق عكست بتن حتوسل داة ااسةرة
وحسةةتوى واتةةات اال ةةا لوسةرة ،و ولةةت الد ارسة بةةالتركتأ عسةةى التواحة التة تةةنتك

ات ابتةاً عسةةى

ا ةةض حسةةتوتات الواةةاة بةةتن اال ةةا والحتتسقة بالتواحة التن تة والوقائتة والادحتة  ،وراةةع حسةةتوى
الحتتب ة لسح ةوالنتن ،وتدسةةتن حسةةتوى التتسةةتم ،وأتةةادة الةةوع اللةةد  ،حةةن ال هةةات الحاتل ة س ةوا
القلاع التام و الااص.
 دراسة ( البيلي )1992 ,تناولت اتها هةم الحدةددات لواتةات الرضةع واال ةا عسةى الحسةتوى ال أئة
والكس ة اة ة حلةةر ،وذل ةةن ح ةةن اةةن التواحة ة الحرتبل ة بتك ةةوتن ااسةةرة والالةةوب وبت ةةض التواحةة
اال تحاعت واالقتلادت والبتئت  ،حتتحدة عسى بتانات بد

وسائ حنع الدح  ،1984ونتائج التتداد

التة ةةام لسسة ةةكان  ،1986وقة ةةد اسة ةةتادحت الد ارس ة ة ااسة ةةالتج الول ة ة ت والتدستست ة ة وتدست ة ة الحت ت ة ةرات
الحتتةةددة ،وكانةةت نتةةائج هةةذه الد ارس ة و ةةود ااةةتنع ا ة واتةةات الرضةةع بةةتن الحنةةالا الحاتس ة ا ة
حلر ،وان حن هم التواح االقتلادت واال تحاعت الت تةؤ ر عسةى ةاهرة الواةاة هة حسةتوى تتسةتم
اابوتن ،و ن حن التواح البتئت ه حد االقاح .
 دراسةةةة ( اسةةةماعيل )1989 ,هةةدات هةةذه الد ارس ة إلةةى القةةا الضةةو عسةةى ةةر التواح ة الدتحوغراات ة
واال تحاعت واللدت عسى كة حةن اقةد اا نة وواتةات اال ةا الرضةع اة

حهورتة حلةر التربتة

سةةن 1980م ،وقةةد اسةةتادم سةةسوج الد ارس ة الول ة ت والتدستست ة لنتةةائج البد ة  ،واب ةراأ ت ة تر التواح ة
االقتلةةادت واال تحاعت ة والدتحوغراات ة واللةةدت  ،وتةةم اسةةتادام سةةسوج التدست ة االدلةةائ الحتتةةدد
الحت ترات ( االنددار الحتدر – االنددار السو تسةت ) ،وانتهةى البادة

إلةى التة تر الحتنةون لستواحة

اللةةدت واال تحاعت ة والدتحوغراات ة عسةةى واتةةات الرضةةع وه ة ( تس ةحم الدح ة  ،الرضةةاع اللبتتت ة ،
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عحةةر اام عنةةد حةةتند ل ة  ،ال ت ةرة بةةتن الدحسةةتن ،الدال ة التتستحت ة لوبةةوتن ،الدال ة التحست ة لوبةةوتن،
ترتتج الحولود ،حد االقاح ).
 دراسة ( ضامن )1984 ,تناولت الدراس التباتن النةوع اة الواتةات الرضةع واال ةا دون الااحسة
ا ااردن ،وهدات الدراس إلى استانص بتض الحؤبرات اال تحاعت واالقتلادت واللدت والقةتم
اال تحاعت ة السةةائدة والحسةةاهح ا ة وضةةع الستاسةةات واال ة ار ات النأح ة لا ةةض حتةةدالت الواتةةات
الرضع واال ا والتترع عسى التباتن النوع ا الواتات الرضع واال ا والتترع عسةى الةائص
ك حنهحا ،وقد استادحت الباد ح حوع حن ااسةالتج االدلةائت حسةتادح نحةوذ
النحوذ ت ة لكةةو ودتحن ة  1966ونحةةوذ كةةو ا ت ارس ة وحقتةةا

ةداو الدتةاة

هاراةةارد اغ ةراض الحقارن ة  ،وكةةان

بةةرأ حةةا تولةةست إلتةةا الد ارس ة ن التبةةاتن ا ة حسةةتوى الواتةةات كةةان للةةالح الةةذكور دت ة

اتضةةح ن

حتد واتات الرضع الذكور ق حن الحتوقع حن داو الدتاة بنسةب  %11بتنحةا كةان ترت ةع بالنسةب
إلةةى اإلنةةا

بحقةةدار  ,%12وعةةأت الد ارسة اا ةةر الكبتةةر لتتسةةتم اابةةوتن واالة ااحهةةات اة ا ةةض

الواتات ببك عام ،وارت اع الواتات ا الرتع عنها ا الدضر بحقدار  ،%17.5و هرت ن هنان
عنق ة قوت ة بةةتن ااوضةةاع االقتلةةادت لوس ةرة وحسةةتوى واتةةات اال ةةا والرضةةع ،و ولةةت الد ارس ة
بالتوسةع اة اال ة ار ات ،والد ارسةةات ،والبدةو  ،والحسةةوح الحتتسقة بالححارسةةات اال تحاعتة  ،وتدسةةتن
اال ة ار ات التن تحت ة الحتبت ة ا ة التس ة ت الدتةةون ،وتلةةوتر اةةدحات الت قتةةع اللةةد والتوسةةع ا ة
براحج حدو ااحت .
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 2.2.2الدراسات األجنبية
 دراسة ( )Bello and Joseph, 2014تناولت هذه الدراس حدددات واتات اال ا ا والتة وتةو
نت ترت ةةا ،وه ةةدات ه ةةذه الد ارسة ة إل ةةى حتراة ة التواحة ة التة ة ت ةةؤ ر عس ةةى وات ةةات اال ةةا اة ة نت ترت ةةا،
واسةةتادحت الد ارس ة سةةسوج االندةةدار السو تسةةت لتددتةةد التواح ة الت ة تةةؤ ر عسةةى واتةةات اال ةةا ،
و ه ةةرت النت ةةائج ن ح ةةن ب ةةتن الحد ةةددات الرئتسة ة وهة ة ( ال ق ةةر  ،والحنرت ةةا  ،والرعاتة ة بت ةةد ال ةةوالدة،
وحال ةةل الل ةةدت والرض ةةاع اللبتتتة ة ) له ةةا تة ة تر عس ةةى وات ةةات الرض ةةع واال ةةا  ،باإلض ةةاا إل ةةى
النبال االقتلادن.
 دراسة ( )Okposio et al.,2012تناولت هذه الدراس الحدددات اال تحاعت والدتحوغراات لواتات
اال ا دون سن الااحس ا حب ى حركأ الرعات اللدت بدلتا النت ر ،وهدات هذه الدراس لتددتد
التواح

اال تحاعت والدتحوغراات لواتات اال ا

دون سن الااحس ا

حب ى حركأ الرعات

اللدت بدلتا النت ر ,واستادحت الدراس سسوج االنددار السو تست لتددتد التواح الت تؤ ر عسى
واتات اال ا دون سنن الااحس  ،دت
وتبك حا نسبتا  %57.5و 255حن اإلنا

بس ت عتن الدراس  600ل

حنهم  345حن الذكور

ن حا نسبتا  ،%42.5وكان حتد الواتات %8.5

وتتأى ذلن إلى عحر اام ( ق حن  30سن ) ،باإلضاا إلى انا اض الدال التتستحت لوم،
وانا اض اللبق اال تحاعت واالقتلادت  ،انل القو تستج التواح اال تحاعت دو اًر كبت اًر ا
النتائج اللدت لواتات اال ا دون اح
 دراسةةة

سنوات.

) (Mesike and Mojekwu, 2012هةةدات هةةذه الد ارسة لتددتةةد هةةم التواحة البتئتة

الحؤ رة عسى واتات اال ا ا نت ترتا ،واستادحت الدراس حنهج االنددار الحتتدد ،و هرت النتائج
ن الالائص البتئت الحنألت لها ت تر كبتر عسى واتات اال ا  ،حا بالنسب لسحت ترات اال تحاعتة
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واالقتلةةادت اكةةان حت تةةر الةةدا الحرت ةةع لةةا التة تر ا ة انا ةةاض واتةةات اال ةةا  ،وبةةهدت حتةةدالت
واتةةات اال ةةا انا اض ةاً لوسةةر الت ة لةةدتها احكانت ة الولةةو إلةةى حةةاكن التدلةةتن ،وكةةذلن ح اراةةا
الةةتاسص حةةن الن اتةةات اللةةسب ودسةةن لةةدت ااسةةقع واارضةةتات ،واسةةتادام الوقةةود ااك ةةر ن اا ة
كحلدر رئت

لسلبخ.

 دراسة ) (Kimani, 2012هدات هذه الدراس لدراس هم التواحة الحةؤ رة عسةى واتةات اال ةا اة
الحنةةالا الرت تة والدضةرت اة كتنتةةا ،واسةةتادحت الد ارسة حةةنهج تدستة الحتتةةدد الحت تةرات ،و هةةرت
النتائج ن الحنالا الرت ت لها ت تر كبتر عسى واتات اال ا حقارن بالحنالا الدضرت  ،دت

كان

اقةةر ااس ةرة حؤب ة اًر رئتس ةاً لسواتةةات ا ة الحنةةالا الرت ت ة  ،بتنحةةا ت ة تر الرضةةاع اللبتتت ة تتبةةابا ا ة
الحنلقتتن ،وكانت ااسر الت لدتها كبر ةروة قة عرضة

لواةاة اال ةا دون سةن الااحسة حقارنة

حةةع ااسةةر ااك ةةر اق ة اًر ،ولةةم تن ةةر إلةةى هةةذه التنق ة بةةتن ااسةةر ا ة الحنةةالا الدض ةرت  ،وتولةةست
الدراس إلى ن عحر اام تتتبر حدو اًر هاحاً ا ا ض واتات اال ا .
 دراسة ( )Kyei, 2012هدات هذه الدراس لتددتد هم التواح الحؤ رة عسى واتات الرضع واال ةا
دون سةةن الااحس ة ا ة

نةةوج اارتقتةةا  ،وحةةنهج التدست ة الحسةةتادم هةةو ال ةةداو الحتقالت ة وااتبةةار

 ،chi-squareواسلةةت الد ارس ة إلةةى ن التواح ة التالت ة ( تتسةةتم اابةةوتن ،والوضةةع التةةائس  ،وحةةدة
الرض ةةاع  ،والدالة ة التحستة ة ل ةةوم ،وبق ةةا الل ة ة ح ةةا قبة ة ااات ةةر ،وتة ةواار الحة ةرادتض اة ة اإلقاحة ة ،
وادوص حكااد الوالدة ) لها ر ا ا ض حتد الواتات لول ا .
 دراسةةة (  )Mekonnen, 2011هةةدات هةةذه الد ارسة لتددتةةد هةةم التواحة البتولو تة والدتحوغرااتة
واال تحاعت واالقتلادت الحؤ رة عسى واتات الرضةع واال ةا دون سةن الااحسة اة

نةوج ا توبتةا،

وحنهج التدست الحستادم هو االنددار السو تست  ،وبتنت النتةائج ن ترتتةج ونةوع الةوالدة واتةرة الةوالدة
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الس ةةابق هة ة الحد ةةددات الحبابة ةرة والهاحة ة لكة ة ح ةةن وات ةةات الرض ةةع واال ةةا  ،وتب ةةتن ن الرض ةةاع
اللبتتتة لهةةا اا ةةر اة واتةةات اال ةةا  ،و هةةرت النتةةائج ن د ةةم و ةةن

ااسةرة والحسةةتوى التتستحة

لها الت تر الكبتر عسى حتد واتات الرضع واال ا .
 دراسةة ( )Kaldewei and Pitterle, 2011تناولةت هةذه الد ارسة التواحة السةسوكت النابةئ حةن
الحدددات الرئتس لواتات اال ا ا البسدان الحتوسل الدا " دراس دال حةن ااردن ,هةدات هةذه
الدراس إلى القا الضو اهم الحدددات لواتات الرضةع واال ةا دون الااحسة  ،واسةتادحت الد ارسة
نحوذ التدست الالة السوغةارتتح  ،و هةرت النتةائج ن التواحة السةسوكت لهةا هحتة حكتسةب حقارنة ً
حع التواح ااسةرت والح تحتتة التة و ةدت لتكةون ااهةم اة د ارسةات سةابق  ،وتبةتن تضةاً ن حكةان
االقاح ة لوس ةرة ( رتةةع و دضةةر ) وحسةةتوى تتسةةتم اام لهةةا ةةر ا ة ا ةةض الواتةةات ،باإلضةةاا إلةةى
دا ة ااس ةرة والتتسةةتم والدلةةو عسةةى الرعات ة اللةةدت والحتةةاه اللةةالد لسبةةرج كانةةت لهةةا اا ةةر ا ة
ا ض حتدالت واتات اال ا .
 دراسة ( )Sjursen, 2011تناولت هذه الدراس حدددات واتات اال ا اة

ن ةوال ،وهةدات الد ارسة

لتدقتا حدددات واتات اال ا ا حنالا لواندا و وت ى ب ن وال ،وحةنهج التدستة الحسةتادم اة هةذه
الد ارس ة هةةو الحةةنهج الول ة

والنحةةاذ السوغارتتحت ة ال نائت ة  ،تبةةتن و ةةود ااتناةةات كبت ةرة ا ة واتةةات

الرضةةع واال ةةا دون سةةن الااحس ة بةةتن ال ةةروة وحسةةتوتات التتسةةتم وااسةةر الت ة تنتح ة إلةةى حاتسةةع
الحرااا اللدت التاح لحا لها اا ر الكبتر ا ا ض الواتات.
 دراسةةةة ( )Gordon, 2009تناولةةت ه ةةذه الد ارس ة حد ةةددات وات ةةات الرضةةع واال ةةا اال تحاعتة ة
واالقتلادت ا هاتت  ،وهدات هذه الدراس لدراس التواحة الحرتبلة بحت تةرات حتةد واتةات الرضةع
واال ا  ،والحنهج الحستادم ا هذه الدراس هو االنددار السو تست  ،و هرت النتةائج ن تتسةتم اام
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تست ةةج دو اًر هاح ةةا اة ة الد ةةد ح ةةن وات ةةات اال ةةا  ،وتب ةةتن ن أت ةةادة عح ةةر اام تأت ةةد ح ةةن حت ةةد وات ةةات
اال ا  ،وتبتن ن الأتادة ا الدا وحكان االقاح لها ر واضح ا ا ض الواتات لدى اال ا .
 دراسةةة ) )Kembo and Ginneken, 2009هةةدات هةةذه الد ارس ة إلةةى تددتةةد ةةر الحت ت ةرات
اال تحاعت واالقتلادت واللةرع اللةد وااحهةات عسة واتةات والرضةع واال ةا  ،وقةد اسةتادحت
الدراس التدست حتتدد الحت ترات ونحوذ  ،Coxوقد تولست الدراس إلةى عةدة نتةائج حنهةا وهة عةدم
و ةةود عنقة بةةتن واتةةات الرضةةع واال ةةا وعحةةر اام وترتتةةج الةوالدة وتتاةةذ هةةذه التنقة عسةةى بةةك
دةةرع  ،Uواتضةةح حةةن الد ارسة ن واتةةات اال ةةا والرضةةع حرت تة بالنسةةب لوحهةةات لة ترة السةةن (
ق حن  20سن ) ولوحهات كبار السن الذتن تتةراوح عحةارهن بةتن ( )49-40سةن حقارنة بااحهةات
الةةذتن تت ةراوح عحةةارهن بةةتن ( )39-20سةةن  ،وبتنةةت النتةةائج ن تةةواتر حتةةاه البةةرج الحنقول ة باانابتةةج
وحةرادتض لوسةر لةا تة تر قةةون عسةى حتةد واتةات الرضةع واال ةةا  ،وتبةتن تضةا ن كة حةن تتسةةتم
ااج واام واللرع اللد لا ت تر عسى واتات اال ا .
 دراسةةةة ( )Dashtseren, 2002ه ةةدات ه ةةذه الد ارسة ة إلت ةةاد بت ةةض الت س ةةترات لناتنا ةةات ب ةةتن
تقةةدترات حتةةدالت واتةةات الرضةةع الحسةةتحدة حةةن حسةةح اللةةد اإلن ابت ة  ،وتدقتةةا ال ةةروا لحدةةددات
وواتات الرضع واال ا دون سن الااحس  ،والحنهج الحستادم ا هذه الدراس هةو سةسوج االندةدار
السو تست  ،واسلت النتائج ن اال ا الذتن تولدون احهات ل ار السةن هةم ك ةر عرضة لسواةاة،
وتبتن ن اال ةا الةذتن وأنهةم  2.5ك ةم و قة

ك ةر عرضة لسواةاة حةن ولئةن اال ةا الةذتن وأنهةم

 3.6ك م و ك ر ،وتبتن ن حتد الواتات ا الحنالا الرت ت عسى حنا ا الحنالا الدضرت .

27

 دراسةة ( )Kaharuza et al., 1999تناولةت هةذه الد ارسة حدةددات واتةات اال ةا اة الحنةالا
الرت ت ا برا وغنةدا ،وهةدات الد ارسة لتقةدتر حتةد وعواحة الالةر الحرتبلة بواتةات اال ةا اة
الحنالا الرت ت برا اوغنةدا ،والحةنهج الحسةتادم اة هةذه الد ارسة هةو االندةدار السو تسةت  ،و هةرت
الدراس ن حتد واتات اال ا لوحهات الحراهقات عسى حن ااحهات الت

عحارهن اوا  35سن ،

وكةةذلن بالنسةةب لسحسةةتوى التتستح ة لسوال ةةدتن ،باإلضةةاا إلةةى ارت ةةاع نس ةةب واتةةات ال ةوالدة ااولةةى ح ةةن
اال ا .
 دراسةة ( )Mozumder et al., 1998تناولةت هةذه الد ارسة حدةددات واتةات الرضةع واال ةا اة
الحنةةالا الرت تة اة رتةةع بةةن ندت  ،وهةةدات هةةذه الد ارسة لد ارسة التواحة الحرتبلة بحت تةرات حتةةد
واتةةات الرضةةع واال ةةا  ،ولستدقةةا ا ة دور تن ةةتم ااس ةرة وال ةةروع اللةةدت والاةةدحات والل ةةدت
الحقدح لدى اال ةا لتقةدتر ،والحةنهج الحسةتادم اة هةذه الد ارسة هةو االندةدار السو تسةت  ،و هةرت
النتائج ن اترات الحباعدة بةتن الةوالدات تستةج دو اًر هاحةا اة الدةد حةن واتةات اال ةا  ،وتةرتبل تةواتر
ادحات الرعات اللدت ااولت والتلتتم ا حردس الل ول بحتد ا ض واتات اال ا  ،وتبةتن ن
استادام حتاه اآلبار االنبوبت لها ر واضح ا ا ض الواتات لدى اال ا .
 دراسة ( )Mosely and Chen, 1984تناوال ا هذه الدراس الن رت حدددات واتات اال ا ا
ائ ة التحةةر حةةن ( )4-1سةةنوات ،وهةةدات هةةذه الد ارس ة الن رت ة إلةةى التتةةرع عسةةى الحدةةددات الحباب ةرة
وغتةةر الحباب ةرة الت ة لهةةا ةةر عسةةى الواتةةات ،وقةةد قاحةةت هةةذه الد ارس ة عسةةى اةةرض ن حتةةع التواح ة
االقتلادت واال تحاعت والبتئت لها ت تر عسى واتات اال ا حن ان التواح اآلتت :
عواح اال بااحوح  ،عواح بتئت  ،نقص وسو الت ذت  ،الدواد  ،الوقات حن الحرض.
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 2.3متغيرات الدراسة المستنبطة والمتاحة :
بنا ً عسى الدراسات السابق التربت حنها واا نبت الت تم ذكرها آن اً ،والت تحت ا بتةض
الةةدو  ،اقةةد تحدةةورت هةةذه الد ارسةةات ا ة اسةةتتراض التدتةةد حةةن الب ةواهد عسةةى ن واتةةات اال ةةا دون
سة ةةن الااحس ة ة

تتة ة ة ر ببة ةةك حباب ة ةةر و غتة ةةر حباب ة ةةر بة ةةبتض التواح ة ة الدتحوغراات ة ة واال تحاعتة ة ة

واالقتلادت والبتئت واللدت وذلن حن ان الحدددات التالت :
 محددات ديموغرافية (اال بااحوح والل ولة ) :وتتح ة هةذه الحدةددات اة عحةر اام عنةد
الةةأوا ااو  ،وات ةرة الرضةةاع  ،وال ت ةرة الأحنت ة بةةتن ال ةوالدات ،ود ةةم ااس ةرة ،وعةةدد اال ةةا
الحولودتن لوم الواددة .
 محددات اجتماعية واقتصادية :وتتح

اة التتسةتم والحهنة لوبةوتن ،وحسةتوى الةدا لوسةرة،

ونحل الدتاة ونوعت السكن ،والتادات والتقالتةد السةائدة اة الح تحةع ،كةالأوا الحبكةر ،وأوا
ااقارج ،وحدى است اب الأو تن لبراحج تن تم ااسرة ،وغترها .
 محددات بيئية :تتح

ا ال روع البتئت الحدتلة بسةكن ااسةرة ،حةن تسةو الهةوا  ،االة

ا ة الحنةةالا اللةةناعت  ،وتسةةو حتةةاه البةةرج ،وال ةةروع الحناات ة الحتح س ة بارت ةةاع در ةةات
الد اررة ،والرلوب الت تساعد عسى انتبار ااحراض .
 محددات الصحة الوقائية :وتتح

ا الرعاتة اللةدت لةوم والل ة  ،وذلةن حةن اةن تةوار

الح اراةةا اللةةدت الاال ة بااحوح ة والل ول ة  ،والت ة تهةةتم بةةاام نةةا ات ةرة الدح ة  ،و تض ةاً
تهةةتم بالل ة بتةةد الةوالدة ،وذلةةن حةةن اةةن تقةةدتم التدلةةتنات النأحة ضةةد ااحةراض الحتدتة
وغترها حةن ااحةراض السةارت  ،ونبةر الةوع اللةد وال ةذائ بةتن اةراد الح تحةع حةن اةن
حبروعات اللد الوقائت .
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 محةةددات خارجيةةة :وتتح ة ا ة د ةواد
التارض ااارى الت
التحد ،وتتك

السةةتر و الد ارئةةا و التسةةحم ،وغترهةةا حةةن الد ةواد

ارأها نحل الدتاة ا الح تحتةات الددت ة  ،وتدةد

نتت ة اللةدا و

حدى حاالر البتئ .

وبنة ةةا ً عسة ةةى هة ةةذه الحدة ةةددات سة ةةوع نسة ةةتترض الحت ت ة ةرات الحتاد ة ة حنهة ةةا ا ة ة حسة ةةح ااس ة ةرة
ال سسلتن  ،2010والت ت ترض ن تكون لها ت تر عسى ال اهرة حد االهتحةام ،دتة
إل

تةم تقسةتحها

ربع ح حوعات ه  :عواح دتحوغراات  ،وعواح ا تحاعت واقتلةادت  ،وعواحة بتئتة  ،باإلضةاا

إلةةى التواحة اللةةدت  ،وقةةد تةةم ااتتةةار هةةذه الحت تةرات بنةةا ً عسةةى الحدةةددات الحسةةتنبل حةةن الد ارسةةات
السةابق الحةذكورة آن ةاً والتة قةد تكةون لهةا تة ت اًر حبابة اًر عسةى واتةات اال ةا اة اسسةلتن ،وبةااللنع
عسى البتانات الحتاد ا حسح ااسرة ال سسلتن  2010كانت كالتال :
 -1عوامةةةل ديموغرافيةةةة :بنةةا ً عس ةةى البتانةةات الحتاد ة حةةن حس ةةح ااس ةرة ال سسةةلتن  2010تح س ةةت
التواحة الدتحوغرااتة اة الحت تةرات االتتة ( :عحةةر اام الدةةال  ،الحداا ة  ،الحنلقة  ،لبتتة الحولةةود،
ن

الحولود ،عحر اام عند الوالدة ،ترتتج الحولود).

 -2عوامةةل اجتماعيةةة واقتصةةادية :بنةةا ً عسةةى البتانةةات الحتادة حةةن حسةةح ااسةرة ال سسةةلتن 2010
تح سةةت التواحة اال تحاعتة واالقتلةةادت اة الحت تةرات االتتة ( :حؤبةةر ال ةةروة ،الحسةةتوى التتستحة ام
الل  ،لس القراب بتن الأو تن ،عدد اراد ااسرة ،عدد اال ا دون اح

سنوات).

 -3عوامةةل بيئيةةة :بنةةا ً عسةةى البتانةةات الحتادة حةةن حسةةح ااسةرة ال سسةةلتن  2010تح سةةت التواح ة
البتئت ا الحت ترات االتت ( :نوع الوددة السكنت  ،عدد ال رع ا الودةدة السةكنت  ،الحةادة الحسةتادح
اة ة

رض ةةت ال راة ة  ،ن ةةوع الوق ةةود الحس ةةتادم ،دت ةةاأة الحس ةةكن ،الحل ةةدر الة ةرئت

الحرداض الحستتح ا دورة الحتاه).
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لحت ةةاه الب ةةرج ،ن ةةوع

 -4عوامل صةحية :بنةا ً عسةى البتانةات الحتادة حةن حسةح ااسةرة ال سسةلتن  2010تح سةت التواحة
اللدت ا الحت ترات االتت ( :عدد داالت الدح الت انتهت بسقل و ا هاض ،د ةم الل ة  ،وأن
الحولود بالكتسو غرام ،نوع الرضاع  ،و ود التود ا اللتام ،اهرة التداتن).
وتتتبةةر د ارس ة واتةةات اال ةةا حةةن ك ةةر الح ةةاالت الت ة تحكةةن تلبتةةا نحةةاذ تدست ة البقةةا
عستها ،دت

تكون الحت تر التابع هو أحن البقا دتةى دةدو دةد

حتةتن ،وحةن اةن بتانةات حسةح

ااسرة ال سسلتن  2010الحتتسق باسةتحارة الل ة تةم اعتبةار الحت تةر التةابع (عحةر الحولةود عنةد الواةاة
باابهر) باإلضاا إل حت تر آار ول
عسةى قتةةد الدتةاة ن لةةم تدةد

ذن ددتن ،ت اذ القتح ل ر (المراقبة) :إذا كةان الل ة

لةةا الواةاة دتةةى بسوغةةا احة

سةةنوات ب ةض الن ةةر عةن دتاتةةا و وااتةةا

بتةةد ذلةةن التحةةر ،و حراقب ة الدال ة نتت ة اقةةدانها اةةن ات ةرة الد ارس ة  ،و ن الد ارس ة انتهةةت قب ة
تدةةد

لةةا الدةةد  ،وت اةةذ القتح ة وادةةد (حددد ول ال ددد ل) ا ة دال ة إذا حةةا تةةوا قب ة

ن

ن تةةتم عاحةةا

الااح .
حةةن الحند ة

ةر حةةن الحت ت ةرات الت ة تةةم اسةةتنبالها حةةن الد ارسةةات السةةابق
ن هنةةان عةةدداً كبتة اً

حو ودة ا بتانات حسةح ااسةرة  ،2010إال ن عةدم و ةود بتةض الحت تةرات ال تحنةع حةن تدستة هةذه
ال اهرة ،وحترا حا ه حدددات واتات اال ا ا اسسلتن.
وحن ان حا تم لردا حةن الد ارسةات السةابق تتةددت ااسةالتج االدلةائت الحسةتادح اة
تدست ة

ةةاهرة واتةةات اال ةةا  ،احنهةةا حةةن اسةةتادم ااس ةةسوج الول ة

اقةةل ،واالندةةدار السو تس ةةت ،

وتدستة ة الحس ةةار ،وال ةةبتض اآلا ةةر اس ةةتادم نح ةةوذ ك ةةوك  ،ونح ةةوذ التدستة ة الالة ة السوغ ةةارتتح ،
باإلضاا إل اللرا الحبابرة وغتر الحبابرة.
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لذلن سوع تاتسع دراستنا عن الدراسات السابق ا
والذن تنلبا عسى ال اهرة حد االهتحام ببك

ساس  ،دت

نها ستتناو

سسوج تدست البقا ،

ن عنلر الأحن تستج دو ًار حهحاً ا

تدست هذه ال اهرة ،لذا ستتم التركتأ عسى تدست البقا حن ان الحقارن بتن نحاذ البقا الحاتس ،
لسولو إل النحوذ الحناسج وااح
2.4

لدراس حدددات واتات اال ا ا اسسلتن.

الخالصة
تناولنا ا هذا ال ل التدتد حن الدراسات السابق التربت حنها واا نبتة  ،والحتتسقة

بواتةات

الرضع واال ا دون سن الااحس  ،والت وحن انلها تم التول إلة ح حوعة حةن الحت تةرات التة
تحكن ن تكون لها ت تر عسى واتات اال ا ا اسسلتن ،وااتتةار سةسوج إدلةائ حناسةج تةتن م
حع ال اهرة قتد الدراس ال وهو سسوج تدست البقا بنحاذ ا الحاتس .
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الفصل الثالث
نماذج البقاء
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 3.1المقدمة Introduction
تتتبر تدست

البقا حن هم لرا التدست

الددت  ،والذن تتم تلبتقا ا

الح االت الحاتس كاللج واالقتلاد والسكان وغترها ،دت
حتتن التاح ااساس

الك تر حن

تكون عنلر الأحن دتى ددو دد

لهذه ال اهرة قتد الدراس  ،وحن ح ستها التودة لستداتن حنذ االقنع عنا او

ال ا التحت لادح حا حنذ ابتراكا ا هذه الادح و ارتكاج رتح لباص حوضوع تدت الحراقب
حنذ ارو ا حن الس ن وغترها حن ااح س  ،لذلن اقد تتددت نحاذ البقا الت تتناو هذا النوع حن
الدراسات ،احنها الحتسحت

وببا الحتسحت  ،وهذه اللرا تتتسا بتدست بتانات البقا والت

دسج لبتت ال اهرة الحدروس  ،ون ار اهحت هذه النحاذ

ا

تاتسع

الدتاة التحست  ،قام التدتد حن

الباد تن بدراستها حن و هات ن ر عدتدة حاتس  ،وحا اأ اهتحام الباد تن بدراس هذه النحاذ قائحا
دتى اآلن.
دت

تهدع هذا ال ل إلى استتراض الدوا ااساست الت

تلع توأتع أحن البقا ،

وذلن حن ان تترت ها ولتاغ بكسها والائلها والتنق بتن هذه الدوا  ،وتتحتأ بتانات البقا
عن غترها بو ود ح هوم الحراقب  ،وه عسى عدة نواع ،وقد ستادحت اللرا غتر الحتسحت لتقدتر
دوا البقا ااساست حنها تقدتر كابنن حتر ونتسسون آلن ،وااتبار لوغارتتم الرتب الاتبار حا إذا
كان هنان ااتنع بتن ح حوعتتن و ك ر لدوا البقا .
وتو د التدتد حن النحاذ
الحتسح

تدر

الحتسحت الت

أحن البقا  ،باإلضاا إلى النحوذ

ال وهو نحوذ كوك  ،وتم التترض لهذه النحاذ بب

ببا

حن االسهاج ،وذلن حن ان

ات اد الدوا ااساست لسبقا لهذه التوأتتات وحن م ات اد التوقع والتباتن لك توأتع ،وتم استادام
لرتق اار دت الت حى لتقدتر حتالم النحاذ
نحوذ كوك

الحتسحت  ،ولرتق اار دت ال أئت لتقدتر حتالم

ببا الحتسح  ،وذلن ا دال الحراقب التحنى وتم التلرا إلى نحاذ ااالار التناسب
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أحن ال ب الحت

ونحاذ

 ،وتلنتع نحاذ البقا دسج النحوذ تن ،و ات اًر التترع عسى حتاتتر

التقتتم الحستادح لسح اضس بتن نحاذ البقا .
3.2

دوال البقاء األساسية Basic Survival Analysis Functions
لن رض ن  Tه حت تر عبوائ حتل حو ج القتم دائحاً ،وتبتر إلى أحن البقا دتى

ددو

الدد  ،ن ن ] ،[t ≥ 0و ن  tتبتر إلى قتح حدددة والت

ت اذها الحت تر T

( ،)Kalbfleisch and Prentice, 2002ولا دال ك اا ادتحا )𝑡(𝑓 ودال توأتع تراكحت
)𝑡(𝐹 ،وبذلن تحكن ن تولع توأتع أحن البقا حن ان دوا البقا ااساست .
 3.2.1دالة البقاء

The Survival Function

وتترع تضاً بدال اللندت  ,The Reliability functionوتبار إلتها بة )𝑡(𝑆،
تعرف دالة البقاء بأنها احتمال بقاء شخص معين م ة ال تقل عن  ,tأي ما بع  ,tويمكن التعبير عنها
رياضيا ً كما يلي:
)𝑡 ≥ 𝑇(𝑃 = )𝑡(𝑆
وبحا ن ) F (tدال التوأتع التراكحت  c.d.fلسحت تر T
)𝑡 ≤ 𝑇(𝑃 = )𝑡(𝐹
𝐹(𝑡) + 𝑆(𝑡) = 1
)𝑡(𝐹 𝑆(𝑡) = 1 −
وتسددتخ م دالددة ك االددة االحتمددال  p.d.fلوصددز زمددن البقدداء أيا داً ,والتددي هددي متددتقة دالددة التوزي د
التراكمي
)𝑡(𝐹𝑑
𝑑
)𝑡(’𝑆(1 − 𝑆(𝑡)) = −
=
𝑡𝑑
𝑡𝑑
ويمكن ايجاد دالة ك االة االحتمال أياا ً من دالة البقاء على الن و التالي:
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= )𝑡(𝑓

)𝑡(𝐹 𝑆(𝑡) = 1 −
)𝑡(𝑆𝑑
)𝑡(𝑓= −
𝑡𝑑
)𝑡(’𝑆𝑓(𝑡) = −
ومن خصائص دالة البقاء ) S(tما يأتي:
 .1موجبة لجمي قيم ) (tضمن الم ة ).(0,t
 .2دالة تناقصية لجمي قيم ).(t
 .3قيمتها تق بين الصفر والواح وذلك ألن
, S(0) = 1

S(∞) = 0

) (Lee, 1992 ; Kleinbaum and Klein, 2005; Fieller, 2008
 3.2.2دالة الخطر The Hazard Function
تترع بحتد

الالر  ،Hazard Rateو الحتد

اآلن

لس ب

Instantaneous

 ,Failure Rateوتسمى مع ل الفتل  Failure Rateعندحا تكون حقدا اًر ابتاً ( ن ال تتتحد عسى
الأحن) ،و ن بسل تتبتر لها هو ال ب لك وددة أحن ،وتترع تضاً بقوة الوااة The Force
 ،Mortalityونسب ال ب لتحر حددد  ،Age Specific Failure Rateو ن دال الالر تتل
الر ال ب لك وددة أحنت ان التحست التحرت  ،Aging Processوالت تستج دو اًر حهحاً ا
تدست بتانات البقا (حلل ى.)2012 ،
وتبار إلتها بة ) ℎ(tوتترع دال الحاالرة لأحن البقا  Tعسى نها ادتحا وااة الح ردة قتد
الدراس ان ال ترة (𝑡∆  (t , t+عسحاً ب ن هذه الح ردة حا أالت عسى قتد الدتاة دتى الأحن ،t
وتتلى باللت

(:)Rodríguez, 2001
) p ( t < T < t + ∆t \ T > t
∆t→0
∆t

ℎ(t) = lim
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ودسج تترتع االدتحا البرل تكون
) p ( t < T < t + ∆t , T > t
)f(t
)−S , (t
= lim
=
=
∆t→0
p ( T > t ) . ∆t
)S(t
)S(t
وتتحتأ دال الالر بالالائص االتت (:)Kleinbaum and Klein, 2005
 .1دائحاً حو ب ( غتر سالب )
 .2لت

h(t) ≥ 0

لها دد عسى.

وبالنسب لدالت البقا والالر ،اإن دال البقا ه

ك ر لبتت عند تدست البتانات وذلن

انها تلع حبابرة تلور البقا لح حوع حن البتانات ،ولكن حع ذلن اإن دال الالر لها الحتأات
التالت :
 .1تستادم لستترع عسى بك النحوذ الحتتن الذى تواا البتانات.
 .2تساعدنا عسى إت اد النحوذ الرتاض لبتانات البقا  ،لذلن اإن نحوذ البقا تكتج ا بك
ددود لدال الالر.
 .3تقت

االحكانت اآلنت (ال ورت ) ،ا دتن ن دال البقا حقتا

تراكح حع الأحن.

ودال الالر تحكن ن تكون حتأاتدة ،حتناقل  ،و ابت  ،وتحكن ن تكون حتأاتدة م حتناقل و
التك  ،وتحكن ن ت اذ ن قتح بتن الل ر وحا ال نهات .
 3.2.3دالة الخطر التراكمية The Cumulative Hazard Function
وتتةةرع بدال ة الالةةر الحتلةةاعدة  Cmulative Hazard Functionوتبةةار لهةةا بةةالرحأ
) ،H(tوه تح

الح حوع التراكح لحتد الالةر التة توا ههةا ح ةردة حةا حةن الح تحةع قتةد الد ارسة
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حن الأحن  0ودتى السد

الرتاضةت

الأحنت  ،tوتحكن تتبع الالوات التالتة لسدلةو عسةى اللةت

لدال الالر التراكحت (.)Jenkins, 2005
𝑡

𝑥𝑑 )𝑥( 𝐻(𝑡) = ∫ ℎ
0
𝑡

𝑡

)𝑥(𝑓
1
𝑑
∫=
∫ 𝑑𝑥 = −
))𝑡(𝑆({ 𝑆(𝑥)} 𝑑𝑥 = − ln
)𝑥(𝑆
𝑥𝑑 )𝑥(𝑆
0

3.2.4

متوسط زمن البقاء

0

Expected Life Time

نفترض أن  µتتير لمتوسط زمن البقاء ( أو القيمة المتوقعة لـ  ,)Tاإن الحتوسل تترع كاآلت :
∞

𝑡𝑑 )𝑡(𝑓 µ = 𝐸 (𝑇) = ∫ 𝑡 .
0

وباالست ادة حن كون )𝑡(𝑓 −ه

حبتق )𝑡(𝑆 ،و تضاً حن الاالت ال ال

لدال البقا ،

وبإ ار عحست التكاح ندل عسى:

∞

𝑡𝑑 )𝑡(𝑆 µ = 𝐸 (𝑇) = ∫ 𝑡 .
0

دت

ن )𝑡(𝑆 تتل ادتحا

ن تبقى الح ردة عسى قتةد الدتةاة حةا بتةد الةأحن  ،tبتنحةا )E(t

ه توقع الدتاة لسح ردة (.)Rodríguez, 2001
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 3.2.5العالقات بين دوال البقاء Relationship of Survival Functions
التنق بتن دال ) f(tودال ) S(tحع دال الالر ) h(tتكون كحا تس )Sun, 2006(:
)𝑡(𝑓
)𝑡(𝑓
)𝑡(𝐹𝑑
=
=
)𝑡(𝑆
)𝑡(𝐹 1 −
)𝑡(𝐹 1 −

= )𝑡(ℎ

وبإ ار عحست التكاح وحن م اذ التوقع لسلراتن ،تكون دال البقا كاآلت :
𝑡

])𝑡(𝐻𝑆(𝑡) = 𝑒x𝑝(− ∫ ℎ(x) 𝑑x ) = 𝑒x𝑝[ −
0

وكذلن تحكن ات اد دال ) f(tودال ) S(tحن دال الالر ) h(tباستادام التنق التالت :
𝑡

])𝑡(𝐻𝑓(𝑡) = ℎ(𝑡) 𝑒x𝑝 [− ∫ ℎ(x) 𝑑x] = ℎ(𝑡) 𝑒x𝑝[ −
0

وبالتتوتض ا التنق

)𝑡(𝐹  𝑆(𝑡) = 1 −ندل عسى
) )𝑡(𝐻 𝐹(𝑡) = 1 − 𝑒x𝑝 (−

نند

ن الدوا ال ن

السابق حتساوت رتاضتاً إذا و دت إدداها تحكن ات اد الدوا ااارى.

 3.3تحليل البقاء Survival Analysis
تترع تدست البقا ب نا عبارة عن ح حوع حن اال ار ات االدلائت لتدست البتانات الت
تكون اتها الحت تر التابع هو الأحن ،وقد تكون الأحن سنوات و بهور و سابتع و تام حن بدات
الحتابت لسح ردة ودتى ددو

الدد  ،اإننا نتنى بالدد

(.)Kleinbaum and Klein, 2005
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الوااة او ددو

حرض ،وغترها

إذاً تدست البقا تهتم بح حوع حن الح ردات والت لها دد
والذن تدد

بتد اترة حن الأحن حع التسم ب ن الدد

حترع وغالباً حا تكون ال ب

تكون حرة واددة اقل لك ح ردة ( Cox and

.)Oakes, 1984
لبح تدست البقا الحنه ت الحستادح عسى نلاا واسع ا التدتد حن ح االت البد
عسم اال تحاع ،وتدست الأحن ال ب ا

الحتنوع  ،اهو تسحى تارتخ تدست الدد

ا

الن رت (الحو وقت ) ،وكذلن تسحى تدست

التدو

و تدست

الحدة ا

الهندس

عسم االقتلاد القتاس

(.)Matter, 2012
تتتسا تدست

البقا

بتدست

البتانات الت

تدتوى عسى

ن

الائص رئتس

(:)Rodríguez, 2001
 .1الحت تر التابع هو أحن البقا دتى ددو الدد .
 .2و ود بتانات حراقب .Censored Data
 .3و ود حت ترات ح سرة تؤ ر عسى أحن البقا ونستى ا تددتدها.
 3.4المراقبة أو االختفاء

Censoring

تتحتأ بتانات البقا عن غترها حن البتانات
لسلتوب ا

تدست بتانات البقا  ،بدت

هور بتانات حراقب والت

تتتبر حلد اًر

ال تحكن اهحالها وت اهسها انها تسبج قسقاً ا

التدست ,

وحن هم ااسباج الت ت ت الح ردة حراقب ( )Collett, 2003و (:)Cox and Oakes, 1984
 انتها الدراس وحا أالت بتض الح ردات لم تدد
 قد تكون دال البقا ا

أحن التدست

لها الدد .

غتر حتسوح  ،وذلن ان بتض الح ردات اقدت

التتابتت  ،عسى سبت الح ا انتقا الحرتض حن دول اارى ،وبالتال اإن هذا الحرتض ال
تحكن حتابتتا.
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 انسداج الح ردة قتد الدراس  ،اح نً قد تسو دال الحرتض اتتلى عن آار ،و انقلاع
الحرتض عن ح ار ت الحستب ى بتد ا ار التحست لا.
 وقوع دد

عارض ك ن تدد

الوااة بسبج داد

ستر ،حع التسم ن الدد

قتد الدراس هو

الوااة بسبج حرض السرلان.
ونقلةةد بالحراقب ة هةةو و ةةود ح ةةردات ال نتةةرع أحةةن دةةدو الدةةد

لهةةا وال نسةةتلتع تتبتهةةا

ان اترة أحنت  ،والحراقبة تتكةرر ك تة اًر اة بتانةات البقةا اهنةان بتةض الح ةردات تدةد
وبالت ةةال تحكنن ةةا تددت ةةد أح ةةن البق ةةا له ةةا وال ةةبتض اآلا ةةر ل ةةت

لهةا الدةد

ل ةةدتنا حتسوح ةةات كااتة ة عنهة ةا  ،وب ةةرل

استادام الحراقب هو ن تكون الحراقب حستقس وال تتتحد عسى الر الت رب .
وتو د هنان نواع حاتس حن الحراقب ولكن هم اانواع البائت ه (التسبان :)2007 ,
 3.4.1المراقبة من النوع األول Type I Censoring
ا
دد

ابت بتنحا عدد ااددا

هذا النوع تكون الحدة الكست لسدراس

( ن عدد اااراد الذتن

تر عبوائتاً ،وتدعى هذا النوع حن الحراقب بة ( الحراقب ال ابت ) واتا تتم
لهم الدد ) تكون حت اً

تددتد أحن إتقاع الدراس بتد اترة أحنت حدددة .
والحراقب حن النوع ااو ت اذ دد اابكا التالت :
 3.4.1.1المراقبة اليمنى Right Censoring
وهة الدالة ااك ةةر بةةتوعاً اة بتانةةات البقةةا  ،وهةةذه الدالة تكةةون حرتبلة بةةالح ردات التة لةةم
تدد

لها الدد  .بتض الح ردات تبقى عسى قتد الدتاة عند نهات الدراس ن ن أحن البقا لسح ةردة

ت وا نقل انتها الدراس وهذه الح ردات تقا عنها حراقب تحنى.
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ومن أسباب حدوث المراقبة اليمنى:
 -1قرار الباد

إنها الدراس قب ددو الدد .

 -2عدم القدرة عسى الولو لسح ردة ان سبج.
 -3بتض الح ردات لم تدل لها الدد .
المراقبة اليسرى Left Censoring

3.4.1.2

لن رض ن لدتنا ح ردة داست ا الدراس لكن أحن التترض لسالر غتر حتسوم بتنحا أحن
ددو

هو الحتسوم اقل ،وح ا عسى ذلن حرضى السرلان وحرضى االتدأ اان أحن بدات

الدد

اإللاب بالحرض غتر حتسوم لكن أحن الوااة بسبج ذلن الحرض هو الحتسوم ،وهذه الح ردة تقا لها
حراقب تسرى.
3.4.1.3

المراقبة في فتر Interval Censoring

وا هذه الدال تكون أحن ددو

الدد

بالضبل غتر حتسوم لبتض الح ردات لكن الحتسوم

هو ال ترة الأحنت الت وقع اتها الدد  ،وتقا عن هذه الح ردات حراقب ا اترة.
3.4.2

المراقبة من النوع الثاني Type II Censoring
ا هذه الدال تكون عدد الح ردات الت تدد

لها الدد

حتروااً ( ابتاً) حقدحاً بتنحا اترة

تر عبوائتاً ال تحكن حتراتها حقدحاً ،واتها تتم تددتد أحن انتها الدراس بتد
الدراس الكست تكون حت اً
عدد حتتن حن داالت ددو الدد .
3.4.3

المراقبة العشوائية Random Censoring
ا هذا النوع ك ح ردة لها أحةن اات ةا حتوقةع 𝑖𝐶 وعحةر (أحةن بقةا ) حتوقةع 𝑖𝑇 وت تةرض

ن أحن الحراقب وأحن البقا حت تران عبةوائتان حسةتقنن ،ونندة
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ن ) 𝐼𝑇  𝑌𝑖 = 𝑚𝑖𝑛(𝐶𝑖 ,ن هةو

أحن البقا و أحن الحراقب تهحا ق  ،و ن الحت تةر الحؤبةر تةدعى 𝑖𝑑 وتابرنةا بة ن الحبةاهدة انتهةت
بالوااة و بالحراقب وهذا النوع تتتبر حأتج حن النوعتن السابقتن.
 3.5الطرق غير المعلمية لتقدير دوال البقاء

Non-Parametric Estimation in

Survival Functions
حةةن الح تةةد دائحةاً اة تدستة البقةةا ن نو ةةد حسالةةات رقحتة و بتانتة اأحنة البقةةا  ،عحوحةاً
اةةإن تقةةدتر دال ة البقةةا ودال ة الالةةر غالب ةاً حةةا تكةةون حناسةةب  ،و ن تقةةدتر التوأتةةع تتلةةى إدلةةا ات
ول ت ح

الوستل اأحن البقا .)Collett, 2003( median

وحن هم هذه اللرا ه اللةرا النحتسحتة  ،وذلةن انهةا ال تتلسةج تة ارضةتات دةو بةك
توأتع أحن البقا .
 3.5.1تقدير كابالن مير لدالة البقاء The Kaplan – Meier Estimate of the
Survival Function
اقترح التالحان ( )Kaplan and Meier, 1958تقدتر دال البقا  ،وهو حقدر غتر حتسح
لتقدتر توأتع دال البقا لسبتانات الحرتقب  ،وتكتج ااتلا اًر ( ،)K-Mوتسحى تضاً بحقدر الضرج
الددن  ،)Dakhil et al., 2012( PLوتساهم ا هذا الحقدر حتسوحات حن كاا الح ردات الحتوارة
لك حن الحباهدات الحراقب وغتر الحراقب  ،باااذ بتتن االعتبار البقا عند ن نقل أحنت كسسسس
حن الالوات الحدددة حن ان

أحن البقا الحراقب

(.)Hosmer & Lemeshow, 1999

وهم حا تحتأ تقدتر ( )K-Mهو احكانت دسابا حع و ود بتانات حرتقب لستحتن ،وتتتحد
اكرتا عسى االدتحا البرل باستادام البتانات الحباهدة ،وذلن إلت اد دال البقا الحقدرة.
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لن رض ن لدتنا ( )rح ردة والت لها اب ا ح حوع حن الح ردات ،ن ت ≤ 0 ≤ 𝑡1
∞ < 𝑟𝑡 < ⋯ <  𝑡2ه

أحن الوااة الحرتب ) ،(ordered death timesو ن 𝑗𝑛 ه

د م

ح حوع الالر ) (risk setعند )𝑗(𝑡 و ن هذه الح حوع تبتر لح حوع حن الح ردات عسى قتد
الدتاة وغتر حراقب ) (uncensoredحبابرة حن قب )𝑗(𝑡 ،و ن 𝑗𝑑 تبتر إلى عدد الواتات الحباهدة
عند 𝑗.𝑡(𝑗) ; 𝑗 = 1,2, … , r
اان حقدر كابنن حتر لة ة ة )𝑡(𝑆 تتلى كاآلت :
𝑗𝑑
) 𝑆̂(𝑡) = ∏𝑘𝑗=1 (1 −
𝑗𝑛

تترع الال الحتتارن (𝑒  )𝑠.لحقدر كابنن حتر لدال البقا ب نا ال ذر التربتت

لستباتن

الحقدر ،وتتلى بالتنق التالت )Collett, 2003 ; Kleinbaum and Klein, 2005 ( :
1/2

]

وتترع هذه النتت

بلت

𝑘

𝑗𝑑
) 𝑗𝑑 𝑛𝑗 (𝑛𝑗 −

∑[ )𝑡(̂𝑆 ≈ ])𝑡(̂𝑆[𝑒 𝑠.
𝑗=1

رتن وود (.)Greenwood, 1926

 3.5.2تقدير نيلسون آلن لدالة البقاء Nelson– Aalen estimate of the Survival
Function
تو د تقدتر آار لدال البقا  ،ال وهو تقدتر نتسسون آلن ،والذى تتتحد عسى أحن الدد
لسح ردة ،وتتلى بالتنق التالت (:)Collett, 2003
𝑘

𝑗𝑑−
( 𝑝𝑥𝑒 ∏ = )𝑡(̂𝑆
)
𝑗𝑛
𝑗=1
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 3.5.3تقدير كابالن مير لدالة الخطر The Kaplan – Meier estimate of the Hazard
Function
حن اللرا اللبتتت لتقدتر دال الالر ه

لرتق كابنن حتر ،والت

تتتحد عسى ات اد

نسب عدد الواتات عند أحن الوااة الحددد إلى عدد اااراد ا الالر عند ذلن الأحن ،وبااتراض ن
دال الالر ابت بتن أحن الحوت الحتتالت  ،اإن الالر لك وددة أحنت تحكن ات اده بالقسح عسى
ال ترة الأحنت (.)Collett, 2003
بااتراض ن 𝑗𝑑 ترحأ لتدد الواتات عند أحن الوااة 𝑗𝑡 ،j= 1,2,………,r ،و ن 𝑗𝑛 تبتر
إلى الالر عند الأحن 𝑗𝑡 ،وبذلن تحكن التول إلى دال الالر حن ال ترة 𝑗𝑡 إلى  𝑡𝑗+1والت تحكن
تقدترها حن ان التنق التالت :
𝑑
𝑗𝑡 ℎ̂(𝑡) = 𝑗⁄𝑛𝑗 𝜏𝑗 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑗 ≤ 𝑡 < 𝑡𝑗+1 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝜏𝑗 = 𝑡𝑗−1 −

 3.5.4تقدير دالة الخطر التراكمية Estimating the cumulative hazard function
تتتبر حقدر الضرج الددن وستس اتال لتقدتر دال البقا وذلن لسبتانات الحراقب لستحتن،
وتستادم تضاً لتقدتر دال الالر التراكحت  ،وهو حقدر بدت لحتد الالر التراكح

والحقترح حن

قب (  ،)Nelson, 1972 ; Aalen 1978aوتتتبر دال الالر التراكحت ذات هحت عند تترتع
نحاذ البقا  ،ودت

ن دال الالر حبتق الدال التراكحت  ،وبذلن تحكن ات اد دال الالر التراكحت

حن تكاح دال الحاالرة (.)Klein and Moeschberger, 2003
بااتراض ن أحن البقا هو حت تر عبوائ حستحر وان ))𝑡(𝑆( 𝑛𝐿 ،𝐻(𝑡) = −دت
)𝑡(̂𝑆 ه دال البقا الحقدرة باستادام حقدر كابنن حتر ،وعستا اإن تقدتر دال الالر التراكحت عند
الأحن  tتتلى باللت

التالت :
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))𝑡(̂𝑆( 𝑔𝑜𝐿̂ (𝑡) = −
𝐻
𝑗𝑑 𝑛𝑗 −
)
𝑗𝑛

𝑘

( 𝑔𝑜𝐿 ∑ ̂ (𝑡) = −
𝐻
𝑗=1

𝑓𝑜𝑟 𝑡(𝑘) ≤ 𝑡 < 𝑡(𝑘+1) ,
∞ = ) , 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡(𝑟+1أحن حوت حرتب 𝑟 𝑘 = 1,2, … 𝑟, 𝑎𝑛𝑑 𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑟 ,
وباستادام تقدتر نتسسون آلن لدال البقا  ،تكون حقدر نتسسون الن لدال الالر التراكحت كاآلت :
𝑗𝑑
𝑗𝑛
3.6

منحنيات بقاء كابالن مير واختبار لوغاريتم الرتبة

𝑘

∑ = )𝑡( ̂
𝐻
𝑗=1

Kaplan-Meier Survival

Curves and the Log-Rank Test
تترع حندنتات  K-Mب نها ادتحا البقا لحدة حتتن حن الأحن ،حع حراعاة ن الأحن
تكون ا

اترات ل ترة حتتددة ( ،)Altman, 1991ولتوضتح حندنتات  ،K-Mن ر البك

( )3.1التال :
شكل رقم ( :)3.1تمثيل منحنيات Kaplan-Meier
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اه تتلتنا ت هم عن حدى االاتنع بتن دوا البقا لح حوعتتن او ك ر ،وتو د التدتد حن
اللرا االدلائت الاتبار تساوى دوا البقا ا ح حوعات حاتس  ،وحن هم هذه االاتبارات غتر
الحتسحت ااتبار لوغارت م الرتب  ,Log-Rankوذلك لمعرالة هذا االختالف معنويا ً أم ال.
وقد تم استادام ااتبار ( Log-Rank )LRحن قب ()Peto,R. and Peto,J., 1972
وذلن الاتبار حا إذا كان هنان ااتناات بتن ح حوعتتن و ك ر.
 3.6.1اختبار لوغاريتم الرتبة لمجموعتين The Log-Rank Test for Two groups
إلنبا ااتبار لوغارت م الرتب  The Log-Rank Testنتبع الالوات التالت ( Collett,
:( Pearl and Parker ,1922( ، )2003
 لتكن لدتنا ح حوعتتن  ،𝑖 = 1,2وب اذ أحن الوااة لك ح حوع بلورة حن لس .
 ن رض ن 𝑟𝑡 <  𝑡1 < 𝑡2 <. . . . . . . . .ه

أحن الوااة الحرتب بتن الح حوعتتن .و ن

𝑟 𝑗 = 1, 2, … … … … . ,
 ن رض ن 𝑗𝑛 ه الح ردات الت توا ا الوااة الحبابرة قب الأحن 𝑗𝑡 بدت

ن

𝑗𝑛𝑗 = 𝑛1𝑗 + 𝑛2
 ن رض ن 𝑗𝑑 ه الواتات الت تدد

عند 𝑗𝑡 بدت

ن
𝑗𝑑j = 𝑑1𝑗 + 𝑑2

 ن رض ن 𝑗𝑖𝑑  𝑛𝑖𝑗 ,ه ااعداد الحقابس ا الح حوعتتن ،دت

𝑖 = 1 ,2

 و ن ااتبار لوغارت م الرتب  The Log-Rank Testتقارن عدد الواتات الحباهد حع عدد
الواتات الحتوقع.
 وارضتات هذا االاتبار
)𝑡( 𝐻𝑎 ∶ 𝑆1 (𝑡) ≠ 𝑆2
47

)𝑡( 𝐻0 ∶ 𝑆1 (𝑡) = 𝑆2

ن نا ال تو د اروقات بتن حندنتات البقا ا الح حوعتتن
 تتم دساج التدد الحتوقع لواتات الح حوعتتن ااولى وال انت كالتال :
𝑗𝑛2
𝑑
𝑗 𝑗𝑛

𝑗𝑛1
𝑑
𝑗 𝑗𝑛

= 𝑗𝑒2

= 𝑗𝑒1

 و ن االاتنع بتن الح حوع الحباهد والحتوقع لتدد ح ردات الواتات تتلى بالتنق
𝑟

) 𝑗𝑂1 − 𝐸1 = ∑(𝑑1𝑗 − 𝑒1
𝑗=1

 و ن تباتن 𝑗 𝑑1هو
) 𝑗𝑑 𝑛1𝑗 𝑛2𝑗 𝑑𝑗 (𝑛𝑗 −
)𝑛𝑗 2 (𝑛𝑗 − 1

 ون

= 𝑗V(𝑑1𝑗 ) = 𝑉1

𝑗𝑉1 = ∑𝑟𝑗=1 𝑉1

تدت ال رض التدح  ،اإن االدلا
)~ 𝑁(0,1

𝑂1 − 𝐸1
√𝑉1

= T

 ون
𝑟

, 𝐸2 = 𝑂1 + 𝑂2 − 𝐸1

𝑗𝑂2 = ∑ 𝑑2
𝑗=1

لد ال رض التدح كاالت :

تدسج االدلا  The Chi – Squareوذلن ا

(𝑂1 − 𝐸1 )2
(𝑂2 − 𝐸2 )2
= 𝑅𝐿
+
~
𝐸1
𝐸2
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 3.6.2اختبار لوغاريتم الرتبة لعد مجموعات

The Log-Rank Test for several

groups
ح حوعات و

تحكن الاتبار  log-rankوااتبار  Wilcoxonن تحتدا لتبحن حقارن ن
ك ر لبتانات البقا .

 ،𝑔 ≥ 2وبتدها نددد

ن ترض حقارن توأتتات البقا لح حوعات  gلبتانات البقا  ،دت

ن ائرها إلدلائتات  Uلحقارن اارقام الحباهدة لداالت الحوت ا ح حوعات  1,2,….,g-1حع
قتحها الحتوقت  ،وذلن حن ان استادام الحتادالت التالت :
𝑗𝑑 𝑗𝑘𝑛
)
𝑗𝑛
𝑗𝑑 𝑗𝑘𝑛
)
𝑗𝑛
دت

𝑟

𝑈𝐿𝐾 = ∑ (𝑑𝑘𝑗 −
𝑗=1
𝑟

𝑈𝑊𝐾 = ∑ 𝑛𝑗 (𝑑𝑘𝑗 −
𝑗=1

 ،k= 1,2,….,g-1ونتبر عن هذه الكحتات عسى بك حت ا بحكونات  g-1والت نبتر إلتها

بة ة 𝐿𝑈  ،𝑈𝑊 ,وتحكن الدلو عسى القتم االدلائت الاتبار  log-rankوااتبار  Wilcoxonحن
ان الحتادلتتن التالتتتن:
𝑟

𝑟

) 𝑗𝑈𝐿 = ∑(𝑑1𝑗 − 𝑒1𝑗 ) ; 𝑈𝑤 = ∑ 𝑛𝑗 (𝑑1𝑗 − 𝑒1
𝑗=1

وندتا

𝑗=1

تضاً إلى توضتح التباتنات ل ة 𝐾𝑊𝑈  ،𝑈𝐿𝐾 ,وكذلن الت اتر بتن أوا القتم وبالتددتد بتن

’𝐾𝐿𝑈  𝑈𝐿𝐾 ,تتلى بالتنق التالت :
𝑗’𝑘𝑛
)
𝑗𝑛
دت

(𝛿𝑘𝑘’ −

) 𝑗𝑑 𝑗𝑛( 𝑗𝑑 𝑗𝑘𝑛
)𝑛𝑗 (𝑛𝑗 − 1

𝑟

∑ = ’𝐾𝐾𝐿𝑉
𝑗=1

ن  ،𝑘’, 𝑘 = 1,2, … … . . , 𝑔 − 1بتنحا ’𝑘𝑘𝛿 تتلى بالبك اآلت :
1
𝑖𝑓 𝑘 = 𝑘’ ,
𝑒𝑠𝑖𝑤 𝑟𝑒0 𝑜𝑡ℎ
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{ = ’𝑘𝑘𝛿

وبتدها ن حع هذه الددود ا بك حل وا الت اتر والتباتن ،و 𝐿𝑉 ه حل وا حتحا س لدتها
تباتنات 𝐾𝐿𝑈 ،عسى سبت

عند حقارن

الح ا

ن

ح حوعات لبتانات البقا تتلى الحل وا

كاآلت :
𝑉𝐿12
)
𝑉𝐿22

𝑉
𝑉𝐿 = ( 𝐿11
𝑉𝐿21

و ن  𝑉𝐿11 , 𝑉𝐿22ه تباتنات  ، 𝑈𝐿2 , 𝑈𝐿1و  𝑉𝐿12ه ت اتراتهم.
و ات اًر لدساج ال رضت الل رت (التدحت ) القائس ب نا ال تو د اروا بتن الح حوعات،
نستادم نتت

𝐿𝑈 𝐿  𝑈’𝐿 𝑉 −1لدتا توأتع كان بدر ات درت  g-1ا

االاتبار االدلائ

لد ال رضت التدحت (.)Collett, 2003
 3.7نماذج البقاء Survival Models
الت

هنان نوعان حن النحاذ

تستادم لتدست

بتانات البقا والت

تدتون عسى الحراقب

واال حا تسحى بالحراقب لستحتن:
النوع األول هو النحاذ

الحتسحت ح

Exponential Model, Weibull Model, Log- :

Logistic Model, Log-Normal Model, Gompertz Model, Gamma Model
النوع الثاني هو  Cox Modelوهو نحوذ ببا حتسح .
3.7.1

نماذج البقاء المعلمية Parametric Survival Models
لن رض ن  Tترحأ لسحت تر التبوائ

الحستحر غتر السالج وتح

أحن البقا  ،ولا دال

ك اا ادتحا )𝑡(𝑓 ,ودال توأتع تراكحت }𝑡 ≤ 𝑇{𝑃 = )𝑡( ،Fوتتم التركتأ عسى دال البقا
}𝑡 > 𝑇{𝑃 = )𝑡(𝑆 وادتحا
)𝑡(𝑓
)𝑡(𝑆⁄

كونا عسى قتد الدتاة دتى الأحن  ،tودال الالر = )𝑡(ℎ

 ،ولن رض ن 𝑢𝑑 )𝑢( 𝐻(𝑡) = ∫0 ℎترحأ لدال الالر التراكحت  ،ونذكر ن
𝑡

})𝑡(𝐻.)Rodríguez, 2001( 𝑆(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝{−
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ونستترض اآلن التوأتتات االدتحالت ااك ر هحت والممثلة لزمن البقاء.
 3.7.1.1نموذج Exponential
تتتبر النحوذ ااس حن ك ر النحاذ بتوعاً واستاداحاً ،وذو حتاح وادد ،وهو حن بسةل
التوأتتةات الحح سة اعحةار الدتةاة ،وتسةحى تضةاً نحةوذ  .Constant Failure Rateدتة

تلةع

ك تةةر حةةن ال ةواهر ح ة عحةةار بتةةض السةةسع الكهربائت ة  ،ال ةأحن الةةنأم دتةةى تتتل ة بتةةض اان ح ة
الكهربائت  ،أحن االنت ار دتى وقوع داد

حا(عبد الحنتم.)2012 ،

وتتتبر تضاً دال اال حن توأتع وتب عندحا ت اذ الحتسح القتح .1
وبااتراض بات دال الالر ن ن  ،ℎ(𝑡) = 𝜆 , 𝑡 ≥ 0وتح
ك لد

𝜆 حتد وقوع الدد

ا

أحنت وعستا اإن :

 دال ك اا االدتحا ) NIST/SEMATECH, 2006( :
, 𝑡≥0
, 𝑡<0

)(3.1

𝑡𝜆𝜆𝑒 −
0

{ = )𝑡(𝑓

 دال التوأتع االدتحالت التراكحت :
, 𝑡≥0
, 𝑡<0

𝑡𝜆−
𝑒 𝐹(𝑡) = { 1 −
0

 دال الالر التراكحت :
𝑡

𝑡𝜆 =

𝑢𝑑 𝜆 ∫ = 𝑢𝑑 )𝑢(𝐻(𝑡) = ∫ ℎ
0

 دال البقا :
نتسم ن ])𝑡(𝑆[𝑛𝑙  𝐻(𝑡) = −اإن دال البقا لستوأتع ااس
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𝑡

0

𝑡𝜆𝑆(𝑡) = 𝑒 −𝐻(𝑡) = 𝑒 −

)(3.2
دت

ن 𝑡𝜆 𝑒 −تح

ن تبق

ادتحا

ن عنلر ا الح تحع عسى قتد الدتاة عسى ااق

لوا ال ترة الأحنت ]𝑡  [0,عسى ااق .
 التأوم:
!𝑟
, 𝑟 = 1,2, ….
𝑟𝜆

∞

= 𝑟 𝑇𝐸 ⟹ 𝑡𝑑 𝑡𝜆𝐸(𝑇 𝑟 ) = ∫ 𝑡 𝑟 𝜆𝑒 −
t=0

 التوقع:
بالتتوتض ا الحتادل

!𝑟
𝑟𝜆

= 𝑟 𝑇𝐸 عن قتح  ، 𝑟 = 1تنتج ن التوقع
𝜆𝐸(𝑇) = 1⁄

 التباتن:
1
𝜆2
بحا ن دال الالر لستوأتع ااس
لذلن حن البدته
حع الأحن ،ح

ابت وتح

= 𝑉(𝑇) = 𝐸(𝑇 − 𝐸(𝑇))2

𝜆 حتد وقوع الدد

ا ك لد

أحنت ،

ن نتوقع عدم حوااق التوأتع ااس لسداالت الت تكون اتها حتد الالر حت ت اًر
تتل اآلل الت تأداد ادتحا تتلسها حع الأحن ،لكن ا بتض الداالت تحكن ن

تكون حتد الحوت اتها ابتاً ،ح

حتد الحوت (الكسر) لووان الأ ا ت تتتبر ابتاً ،ن ال عنق

لا بحرور الأحن ،وهذا حا ت سر كون التوأتع ااس ااقداً لسذاكرة إذا واقل إذا كان:
𝑃(𝑇 > 𝑠 + 𝑡 \ 𝑇 > 𝑠) = 𝑃(𝑇 > 𝑡) ; ∀𝑠 , 𝑡 ≥ 0
وهذا تتن

ن دد

لسحرة ااولى تتبع التوأتع ااس

حتد وقوعا ابت حع الأحن اإن الأحن الحنت ر دتى وقوع الدد
تضاً (التنجي.)2014 ,
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نموذج Weibull

3.7.1.2

حن النحاذ ااك ر هحت  ،انا تتحتأ بااتنع دال الالر حا بتن حتأاتدة وحتناقل و ابت
وذلن الاتنع قتم حتالم النحوذ  ،وتو د انباً ل نج حع التوأتع ااس ا التلبتقات التحست  ،إال
ن لا استاداحات حتتددة حنها تدست البقا عسى قتد الدتاة ،وا ن رت القتح القلوى ،وا هندس
ن م االتلاالت ،وا
ال وت  ،وا

الهندس اللناعت لتح ت

أحن التلنتع والتسستم ،وا

ولع توأتع سرع الرتاح ،و تضاً ا

التنبؤ باادوا

ح ا الت حتن التام  ،وباال ا

تلحتم

نحوذ لد م حلالبات إعادة الت حتن  ...وغترها(حاو و غانم.)2011،
 دال ك اا االدتحا (Lee, 1992) :
)(3.3

; 0 < 𝑡 < ∞ , 𝜆, 𝑘 > 0

𝑘

𝑒𝑠𝑖𝑤 𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

)𝑡𝜆(𝑘−1 −
𝑒 )𝑡𝜆(𝜆𝑘 { = ) 𝑘 𝑓 (𝑡; 𝜆,
0

 دال التوأتع االدتحالت التراكحت :
𝑘

)𝑡𝜆(𝐹(𝑡) = 1 − 𝑒 −

 دال البقا :
𝑘

)𝑡𝜆(𝑆(𝑡) = 𝑒 −

)( 3.4
 دال الالر:

ℎ(𝑡) = 𝜆𝑘(𝜆𝑡)𝑘−1
وتاتسع دال الالر حا بتن ابت وحتأاتدة وحتناقل وذلن عسى الندو التال :
عندحا  𝑘 = 1تكون دال الالر ابت حع الأحن.
عندحا  0 < 𝑘 < 1تكون دال الالر حتناقل حع الأحن.
عندحا  𝑘 > 1تكون دال الالر حتأاتدة حع الأحن.
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 التأوم حن الحرتب :s
𝑠
)
𝑘

𝐸(𝑇 𝑠 ) = 𝜆−𝑠 𝛤 (1 +

 التوقع:
1
)
𝐾

𝐸(𝑇) = 𝜆−1 𝛤 (1 +

 التباتن:
2
1
]) 𝑉(𝑇) = 𝜆−2 [𝛤 (1 + ) − 𝛤 2 (1 +
𝑘
𝑘
3.7.1.3

نموذج Log-Logistic

النحوذ
الر عسى بك

السوغارتتح

السو تست

هو نحوذ

بدت لنحوذ

وتب  ،وهذا النحوذ

لدتا حتد

ر  ،انا تأتد ا البدات تم تنقص الدقاً ،وحن ااح س عسى ذلن أحن الحوت حن

السرلان بتد تلبتا الحتال  ،وتستتح ا

دراس تداا الحتاه ح

ال تضانات وانهتار السدود،

و تضاً تستتح ا االقتلاد كتوأتع دا ال رد (.)Bennett,1983
 دال ك اا االدتحا (Lee, 1992):
)(3.5

,𝑡 > 0

𝜆𝑘t 𝑘−1
= )𝑡(𝑓
(1 + 𝜆𝑡𝑘 )2

 دال التوأتع االدتحالت التراكحت :
𝑘𝑡𝜆
= )𝑡(𝐹
𝑘𝑡𝜆 1 +
 دال البقا :
1
𝑘𝑡𝜆 1 +

)(3.6
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= )𝑡(𝑆

 دال الالر:
𝜆𝑘t 𝑘−1
= )𝑡(ℎ
𝑘𝑡𝜆 1 +
 دال الالر التراكحت :
] 𝑘𝑡𝜆 𝐻(𝑡) = −𝑙𝑛(𝑆(𝑡)) = 𝑙𝑛[1 +

 الدال الحولدة لستأوم:
∞

𝑒 𝑡𝑥 𝜆𝑘 𝑥 𝑘−1
∫ =
𝑥𝑑
(1 + (𝜆𝑥)𝑘 )2

] 𝑋𝑡

𝑒[𝐸 = )𝑡(𝑀

0

 التوقع:
𝜋
𝜋
)) ( 𝑛𝑖𝑠( 𝜆𝑘
𝑘

= )𝑇(𝐸

 التباتن:
𝜋 2
)𝜋(𝑘 + 2
( 𝑛𝑖𝑠 𝜋 𝜋 (2𝑘 (1 − 𝑐𝑜𝑠 ( ) ) +
))
𝑘
𝑘
)𝜋(𝑘 + 2
𝜋 2
( 𝑛𝑖𝑠(
)) ((𝑐𝑜𝑠 ( )) − 1) (𝜆𝑘)2
𝑘
𝑘

= )𝑇(𝑉

 3.7.1.4نموذج Log-Normal
تتحتأ هذا النحوذ بتنقتا الو تق بوادد حن هم التوأتتات االدلائت و وستها انتبا اًر ال
وهو التوأتع اللبتت

 ،Normal Distributionوتتد النحوذ اللبتت

الحهح وذلن إلحكانت تلبتقا عسى التدتد حن الحت ترات والبتانات النات

السوغارتتح

حن النحاذ

حن حاتسع الت ارج

البد ت  ،اال ا الح االت الهندست وال تأتائت والأراعت ( ت ر ،)2012 ،ولا تلبتقات ك ترة اهو
تستادم كتوأتع لأحن ال ب

ا

ااتبارات الدتاة و ويعتبر مناالس لتوزي ويبل ,وا
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التحستات

الحركب  ,multiplicative processوا ح ا الرادار ،وا ال تأتا (توأتع ال أتئات الل ترة )،
واالقتلاد وااعحا (الداو ) ،وا اادتا (نحو اادتا الدقتق ) ،وعسم البتئ  ،وال تولو تا ،وعلم
ال نع ال ون  ,atmospheric sciencesوقد ولع ك ترتن تلبتا التوأتع السوغارتتح

ا

ال تأتا واال تحاع والتحستات اللناعت وحراقب ال ودة (.)Aitchison & Brown, 1957
 دال ك اا االدتحا (Lawless, 2003):
(𝑌−𝜇)2
−
𝑒 2𝜎2

)(3.7
دت

1
𝜋𝜎𝑡√2

= )𝑡(𝑓

ن )𝜎 𝑌 = 𝐿𝑛 𝑇~ 𝑁(𝜇,

 دال التوأتع االدتحالت التراكحت :
𝜇𝑌−
)
𝜎

( 𝜙 = )𝑡(𝐹

 دال البقا :
𝜇𝑌−
)
𝜎

)(3.8

( 𝜙 𝑆(𝑡) = 1 −

 دال الالر:
1
−1
] 𝑒𝑥𝑝 [ 2 (𝑌 − 𝜇)2
𝑡𝜎
𝜎2
= )𝑡(ℎ
𝜇 𝑌−
[𝜙 1−
]
𝜎
 دال الالر التراكحت :
𝜇 𝑌−
[ 𝜙 𝐻(𝑡) = −𝑙𝑛 (1 −
)]
𝜎
 التأوم:
𝑛2 𝜎 2
(𝑛𝜇+
)
2
𝑒
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=

)𝑛

𝑇(𝐸

 التوقع:
𝜎2
)
2

(𝜇+

𝑒 = )𝑇(𝐸

 التباتن:
2

2

)𝑉(𝑇) = (𝑒 (2𝜇+ 𝜎 ) )(𝑒 𝜎 − 1
 3.7.1.5نموذج Gompertz
تتتبر هذا النحوذ حن نحاذ النحو الحهح ا كن الح التن الن رن والتلبتق  ،واال
ا عسم ااوبئ والدراسات الدتوت واللبت  ،وهو بائع االستادام ا تدست البقا ن اًر لسحرون الت
تتحتع بها هذا التوأتع ،كحا و د نا توااا أحن االدت ا

بالأبائن ( Bemmaor and Glady,

.)2011
 دال ك اا االدتحا )Lee & Wang, 2003) :
)(3.9

1
]) 𝜆 𝑒 𝑓(𝑡) = exp [(𝜆 + 𝑘𝑡) − (𝑒 𝜆+𝑘𝑡 −
𝑘

 دال التوأتع االدتحالت التراكحت :
𝑡𝑘 𝜆 𝑒
])𝐹(𝑡) = 1 − exp [− (𝑒 − 1
𝑘
 دال البقا :
eλ kt
])S(t) = exp [− (e − 1
k

)(3.10
 دال الالر:

)𝑡𝑘 ℎ(𝑡) = 𝑒x𝑝(𝜆 +
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 دال الالر التراكحت :
𝑡𝑘 𝜆 𝑒
])𝐻(𝑡) = −𝑙𝑛(𝑆(𝑡)) = [ (𝑒 − 1
𝑘
 التوقع:
𝜆
𝜆 𝑒𝐸(𝑇) = 𝘎 (𝑒 ⁄𝑘) /

دت

3.7.1.6

ن:

∞

𝑦𝑑 𝑦𝖦(𝑥) = 𝑒 𝑥 ∫𝑥 𝑦 −1 𝑒 −

نموذج Gamma
تتتبر توأتع احا حن التوأتتات االدتحالت الحتلس الهاح  ،دت

احا البهترة ،وتستادم هذا التوأتع ا

قتا

تم ابتقاا االسم حن دال
اترات انت ار

الحه الأحنت واترات االنت ار ،ح

الستارات ا حدل البنأتن ،واترات االنت ار ا لوابتر  ...إلخ.
 دال ك اا االدتحا (Haerting et al., 2007):
𝑡𝜆𝜆(𝜆𝑡)𝑘−1 𝑒 −
= )𝑡(𝑓
)𝑘(𝛤

)(3.11
 دال البقا :

)𝑡𝜆( 𝑘𝐼 𝑆(𝑡) = 1 −

)(3.12

𝑡

𝑡𝑑 𝑡∫0 𝜆𝑘−1 𝑒 −
=
)𝑘(𝛤

)𝑡(𝑘𝐼

 دال التوأتع االدتحالت التراكحت :
)𝑡𝜆( 𝑘𝐼 = )𝑡(𝐹
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 دال الالر:
𝑡𝜆𝜆(𝜆𝑡)𝑘−1 𝑒 −
= )𝑡(ℎ
)𝑘(𝛤 ))𝑡𝜆( 𝑘𝐼 (1 −
عندحا  𝑘 = 1تكون دال الالر ابت حع الأحن.
عندحا  𝑘 < 1تكون دال الالر حتناقل حع الأحن.
عندحا  𝑘 > 1تكون دال الالر حتأاتدة حع الأحن.
 دال الالر التراكحت :
) )𝑡𝜆( 𝑘𝐼 𝐻(𝑡) = −𝑙𝑛(𝑆(𝑡)) = −𝑙𝑛(1 −
 التوقع:
𝑘
𝜆

= )𝑇(𝐸

 التباتن:
𝑘
𝜆2

= )𝑇(𝑉

 2.7.3نموذج البقاء شبه المعلمي Semi Parametric Survival Model
تتتبر نحوذ كوك

 Cox Modelدد هم النحاذ و ك رها بتوعا ا نحاذ تدست البقا

 Survival Analysisوالت تتتاح حع الأحن ا التدست  ،وذلن إلحكانت االست ادة حنا حن ان
تقدتر أ حن حتالحا اقل ،وذلن باستادام لرتق اإلحكان ال أئت (االر دت ال أئت ) ,وهذا حا
تسا بائع االستادام ،دت

تتكون نحوذ كوك

حن أتن ،ال أ ااو تلع ت تر الحاالر حع

الأحن ،وال أ ال ان تلع ت تر الحاالر حع ت تر الحت ترات الحستقس  ،وتترع ب نا نحوذ ببا
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حتسح وذلن انا ال ت ترض بك حتتن لستوأتع االدتحال  ،دت

تتحتع هذا ااسسوج بحأاتا عدة،

هحها :نا تتتبر حن ااسالتج الددت باإلضاا إلى سهول التتاح حع بتانات الحراقب والت ت هر
عند ااذ الأحن بتتن االعتبار.
وقد تم اقتراح النحوذ االس حن قب التالم  Coxعام  ،)Cox,1972( 1972اإذا كان T
حت تر عبوائ حتل اإن البك ااساس لسنحوذ هو:
𝑝

𝑖𝑋 𝑖𝛽 ∑ 𝑝ℎ(𝑡, 𝑥) = ℎ0 (𝑡) 𝑒 𝑥’𝛽 = ℎ0 (𝑡) . 𝑒x
𝑖=1

دت

ن:

)𝑡(  : ℎ0تح

دال الالر عندحا تكون حتع قتم  𝑥 = 0وه دال غتر سالب وح هول  ،وه

ال أ النحتسح .
𝛽  :تح
 : xتح

حت ا عحودن  𝑝 × 1لحتالم االنددار الح هول .
حت ا ل

𝛽’𝑥 𝑒  :تح

𝑝 ×  1حن الحت ترات التوضتدت .

دال قتم الحت تر ،وه ال أ الحتسحة  ،هةو الالةر النسةب الةذن ال تتتحةد عسةى الةأحن

 ،ن ن ت ة تر الحت ت ةرات الح س ةرة بأتةةادة و نقلةةان الالةةر تكةةون ابةةت ال تت تةةر تبت ةاً لت تةةر نقل ة
أحنت .t
ب رض ن لدتنا نحوذ كوك

بحتدو حستق ودتد  ،xولن اذ عنلةرتن حدروسةتن بقتحتةتن

حاتس تتن  𝑥1 , 𝑥2لسحتدو .x
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] h(t, x1 ) h0 (t)exp{βx1 } exp[βx1
=
=
]) = 𝑒𝑥𝑝[β(x1 − x2
] h(t, x2 ) h0 (t)exp{βx2 } exp[βx2

)(3.13

بتبةةارة اةةرن ،تح ة الحقةةدار])  𝑒𝑥𝑝[β(x1 − x2نسةةب الةةر التنلةةر ااو إل ة ال ةةان
وهو حستق عن الأحن.
وب رض ن ال را  x1 − x2تساوى  1عندها تلبح التنق ( )3.13بالبك :
) h(t, x1
𝛽𝑒 =
) h(t, x2
و:
) ℎ(𝑡, x1
𝛽 =
) ℎ(𝑡, x1

)(3.14

بحتنى ن 𝛽 تحكن ن ت سر عسى نها حقدار الأتادة ا لوغارتتم نسب الالر

𝑛𝐿

) ℎ(𝑡,x1

 ،ولكن

) ℎ(𝑡,x1

تتم عادة ت ستر الحتسح 𝛽 حن ان الدال ااست 𝛽 𝑒 والت تسحى بنسةب الالةر Hazard Ratio
دتة ة
(1التن

تتب ةةر ع ةةن حق ةةدار الت ت ةةر اة ة ااال ةةار ال ةةذن تدد ةةا أت ةةادة قتحة ة الحت ت ةةر الحس ةةتق  xبحق ةةدار
.)2014 ،

وتحكن ات اد دال البقا ااساست حن ان اللت

التالت :
))𝑡(S(𝑡) = 𝑒x𝑝(−H

وبذلن تكون دال البقا لنحوذ كوك

عسى الندو التال :
𝑡

]𝑡𝑑 )𝑡(𝑆(𝑡, 𝑥) = 𝑒x𝑝 [− ∫ ℎ
0
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𝑡

]𝑡𝑑 )𝑡( = 𝑒x𝑝 [−𝑒𝑥𝑝(𝑋𝑖 𝛽) ∫ ℎ0
0
)𝛽 𝑖𝑋(𝑝𝑥𝑒

𝑡

]) 𝑡𝑑 )𝑡( = [𝑒x𝑝 (− ∫ ℎ0
0

)𝛽𝑖𝑋(𝑝𝑥𝑒])𝑡( = [𝑆0

 2.3طرق تقدير معالم النماذج
تو د لرتقتان لتقدتر حتالم النحوذ سوا ً الحتسح

و ببا الحتسح  ،دت

تستادم لرتق

اإلحكان ااكبر (اار دت الت حى)  Maximum Likelihood Methodلتقدتر حتالم النحاذ
الحتسحت  ،بتنحا تستادم لرتق اإلحكان ال أئت (االر دت ال أئت ) Partial Likelihood Method
لتقدتر حتالم نحوذ كوك (.)Lee & Wang, 2003
 2.3.3طرق تقدير البيانات ذات المراقبة اليمنى

Estimation Procedures for Data

with Right-Censored Observations
ن ت ة ة ة ة ة ةةرض ن ة ة ة ة ة ةةا ت ة ة ة ة ة ةةتم حتابتة ة ة ة ة ة ة ب ة ة ة ة ة ةةااص دت ة ة ة ة ة ةةى الح ة ة ة ة ة ةةوت اة ة ة ة ة ة ة الد ارسة ة ة ة ة ة ة  ،ن تة ة ة ة ة ة ة
 t1 , t 2 , … … , t r , t + r+1 , … … , t + nهة ة

أحنة ة البق ةةا الحب ةةاهدة ل ة ة ة 𝑛 ح ةةن الحب ةةاهدات ،وتتب ةةر𝑟

عن ااأحن الحدددة ،بتنحا )𝑟  (𝑛 −أحن الحراقب لستحتن ،كحا ون ترض ن أحن البقا تتبع توأتةع
بدال الك اا )𝑏  ،𝑓(𝑡,ودال البقا )𝑏  ،𝑆(𝑡,بتنحا ) 𝑝𝑏  𝑏 = (𝑏1 , … … … ,تبتر إلى حتالم غتر
حتروا ا التوأتع.
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ل ةةذلن ا ةةإن الن ةةاتج )𝑏  ∏𝑛𝑖=1 𝑓(𝑡𝑖 ,تح ة ة االدتح ةةا الحب ةةترن لحب ةةاهدة أحنة ة البق ةةا  ،بتنح ةةا
)𝑏  ∏𝑛𝑖=𝑟+1 𝑆(𝑡 + 𝑖 ,تح ة االدتح ةةا الحبةةترن اأحنة ة البقةةا الحراقبة ة لستحةةتن ،ان ن ةةاتج االدتح ةةالتن
الة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةذى تبة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةار التة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا بة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة )𝑏(𝐿 تح ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة االدتحة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا الحبة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةترن لسحبة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاهدات
 t1 , t 2 , … … , t r , t + r+1 , … … , t + nوتتلى بالتنق التالت :
𝑛

𝑟

)𝑏 ∏ 𝑆(𝑡 + 𝑖 ,

)𝑏 𝐿(𝑏) = ∏ 𝑓(𝑡𝑖 ,
𝑖=1

𝑖=𝑟+1

والة ةةذن تح ة ة االدتحالت ة ة الحبة ةةترك لحراقب ة ة  ،t1 , t 2 , … … , t r , t + r+1 , … … , t + nوهنة ةةان ت سة ةةتر
تنلبا عسى البقا الحستحر ،وتسحى )𝑏(𝐿 دال اار دت لة 𝛽 ،والت تحكةن ن ت سةر عسةى نهةا داة
قتةةا

اار دت ة لح حوع ة حدةةددة وحراقب ة حةةن أحن ة البقةةا ،t1 , t 2 , … … , t r , t + r+1 , … … , t + n
لرتق تقدتر اار دت الت حى ا ات اد حقدر  ،βوالةذن

وتتلى لح حوع حدددة لحتالم 𝑏 ،وتتح

تت ةةم )𝑏(𝐿 ،وبلرتق ة اةةرى وه ة عسةةى اار ةةح انتةةا بتانةةات الحراقب ة وذلةةن ب اةةذ لوغةةارتتم )𝑏(𝐿
ونبتر إلتا )𝑏(𝑙
𝑛

)(3.15

])𝑏 ∑ 𝑙𝑜𝑔[𝑆(𝑡 + 𝑖 ,

𝑟

𝑙(𝑏) = 𝑙𝑜𝑔𝐿(𝑏) = ∑ 𝑙𝑜𝑔[𝑓(𝑡𝑖 , 𝑏)] +

𝑖=𝑟+1

دت

𝑖=1

تقدتر اار دت الت حى ل ة ة ̂𝑏 هو ح حوع لة ة 𝑝̂𝑏  𝑏̂1 , … … … . . ,والت تت م )𝑏(𝑙
𝑥𝑎𝑚
))𝑏(𝑙(𝑏 𝑙𝑙𝑎

= )̂𝑏(𝑙

وحن الواضح ن ̂𝑏 هو د الحتادالت اآلنت التالت والت تم الدلو عستها ب اذ ابتقاا )𝑏(𝑙 اتحا
تتتسا بك 𝑗𝑏 :
𝑝 , 𝑗 = 1,2, … … … ,

)(3.16
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)𝑏(𝑙𝜕
=0
𝑗𝑏𝜕

ال تو د د حقرج إلت اد تقدتر اار دت الت حى ،ولسدلو عسى تقدتر اار دت الت حى تحكن
ن نستادم اللرتق التددت  ،واللرتق التددت ااك ر استاداحاً ه

لرتق نتوتن رااسون –Newton

 ،Raphsonوالت تحكن تساتلها عسى الندو التال :
 ن ت القتم ااولت 𝑝𝑏  𝑏1 , … … … ,تساون ل ر ،دت

.𝑏 (0) = 0

 الت ترات الدالس عسى 𝑏 ا ك الوة الدق والت تبار إلتها ب ة ة )𝑗(∆ وتحكن الدلو
عستها ب اذ الحبتق ال انت لسوغارتتم دال اار دت
) )𝜕𝑙(𝑏 (𝑗−1
𝑏𝜕

−1

) )𝜕 2 𝑙(𝑏 (𝑗−1
)𝑗(
∆ = [−
]
’𝑏𝜕 𝑏𝜕

 باستادام )𝑗(∆ وقتح )𝑗( 𝑏 لك ترتتج
… … … , 𝑗 = 1,2,
سندر

)𝑗(∆ 𝑏 (𝑗) = 𝑏 (𝑗−1) +

الدقاً تقدتر حتالم نحاذ البقا الحتسحت الست الت عرضناها سابقاً ح ترضتن ن

البتانات تتضحن بتانات حراقب تحنى ،باإلضاا إلى نحوذ كوك

ببا الحتسح .

 3.8.1.1تقدير معالم Exponential Model
عستنا والً الن ر ا بتانات الحراقب بان راد وحن م تدرت تاً ،ن ترض ن الدراس تبد عند
الأحن ل ر بح حوع 𝑛 حن الحوضوعات.
وتس
ح

أحن البقا وتلبح البتانات حتواارة عندحا تحوت الح ردات واددة تسو ااارى ،ا

هذه اللرتق تكون اتها أحن البقا حرتب تلاعدتاً ،ن ترض ن الباد

قرر إنها الدراس بتد

ن تحوت 𝑟 حن ح ح 𝑛 حن الح ردات ونضدى 𝑟  𝑛 −حن الح ردات الحتبقت ا ذلن الأحن،
وتكون أحن البقا لة ة 𝑛 حن الح ردات كالتال :
𝑛 𝑡1 ≤ 𝑡2 ≤ ⋯ ≤ 𝑡𝑟 = 𝑡 + 𝑟+1 = ⋯ = 𝑡 +
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تبتر 𝑛  :𝑡 +إلى الح ردة الت تم التضدت بها (الحباهدة الحراقب ) ،وا هذه الدال

دت

قتم ابت وك

𝑟𝑛 ,

𝑟  𝑛 −حباهدات حراقب حتساوت .

وتحكن دساج دال اار دت باستادام الحتادالت ( )3.15و ( )3.1و ( )3.2كالتال :
𝑟

!𝑛
𝑟𝑛−
=𝐿
) )𝑟(𝑡𝜆∏ 𝜆𝑒 −𝜆𝑡(𝑖) (𝑒 −
!)𝑟 (𝑛 −
𝑖=1

وبد الحتادل ( )3.16تدسج تقدتر اار دت الت حى ل ة ة 𝜆 كالتال :
𝑟
𝑖 ∑𝑟𝑖=1 𝑡(𝑖) + ∑𝑛𝑖=𝑟+1 𝑡 +

= ̂𝜆

وبذلن ندل عسى الحقدر الحلسوج لحتسح التوأتع ااس .
نند ا دال كون البتانات حكتحس اإن الحقدر تلبح:
𝑛
𝑛∑ = ̂𝜆

𝑖𝑡 𝑖=1

3.8.1.2

تقدير معالم Weibull Model

دعنا نن ر ا ت رب حاتبرت نحوذ ت داست اتها الح ردات ا ن

الأحن وتنتهى الت رب

بتد ن ت ب 𝑟 حن ح ح 𝑛 حن الح ردات ( و بتد حرور أحن حددد حن الأحن  ،)Tوا ك حن
هذه الداالت اإن البتانات الت تم الدلو عستها ه ااضت لسرقاب بلورة حن ردة.
وبتانات البقا الحرتب ه كالتال :
𝑛 𝑡1 ≤ 𝑡2 ≤ ⋯ ≤ 𝑡𝑟 = 𝑡 + 𝑟+1 = ⋯ = 𝑡 +
إذا كان أحن ال ب تتبع توأتع وتب بدال الك اا الحتلاة ا ( )3.3ودال البقا ا (.)3.4
اإنا حن الححكن الدلو عسى تقدتر اار دت لة ة 𝜆 و  Kحن ان د الحتادلتتن ا آن وادد
̂
̂
̂
r − λ̂k [∑ri=1 t k i + (n − r)t k r ] = 0
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𝑟

𝑟
𝑖𝑡𝑔𝑜𝑙 ∑ + rlog 𝜆̂ +
̂𝑘
𝑖=1

𝑟

̂𝑘 ̂

+𝜆 [∑ 𝑡 𝑘̂ 𝑖 (𝑙𝑜𝑔𝜆̂ + 𝑙𝑜𝑔 𝑡𝑖 ) + (𝑛 − 𝑟)𝑡 𝑘̂ (𝑟) (𝑙𝑜𝑔𝜆̂ + 𝑙𝑜𝑔𝑡(𝑟) )] = 0
𝑖=1

وعندحا تكون البتانات حراقب ببك تدرت

تكون أحن البقا كالتال :
t1 ≤ t 2 , … … ≤ t r , t + r+1 , … … , t + n
( )3.3ودال البقا ا

واذا كان توأتع البقا لة ة وتب الحددد ا

( ،)3.4اإن لوغارتتم دال

اار دت تتلى بالتنق التالت :
)𝑖( 𝑘𝑙(𝜆, 𝑘) = 𝑟𝑙𝑜𝑔𝑘 + 𝑟𝑘𝑙𝑜𝑔𝜆 + ∑𝑟𝑖=1[(𝑘 − 1)𝑙𝑜𝑔𝑡𝑖 − 𝜆𝑘 𝑡 𝑘 𝑖 ] ∑𝑛𝑖=𝑟+1 𝜆𝑘 𝑡 +
وتحكن الدلو عسى تقدتر اار دت الت حى ل ة  𝜆,kحن ان د الحتادلتتن التالتتتن ا آن
وادد.
𝑛

𝑟

+ ∑ 𝑡 +𝑘̂ 𝑖 ] = 0

)(3.17

𝑖

̂
𝑘

𝑖=𝑟+1

̂𝑘 ̂

𝑡 ∑[ 𝜆 𝑟 −
𝑖=1

𝑟

𝑟
𝑖𝑡𝑔𝑜𝑙 ∑ + rlog 𝜆̂ +
̂𝑘
𝑖=1

)(3.18

𝑛

𝑡 𝑘̂ (𝑖) (𝑙𝑜𝑔𝜆̂ + 𝑙𝑜𝑔𝑡 + 𝑖 )] = 0

∑ −𝜆̂𝑘̂ [∑ 𝑡 𝑘̂ 𝑖 (𝑙𝑜𝑔𝜆̂ + log 𝑡𝑖 ) +

𝑖=𝑟+1

3.8.1.3
ن ت

𝑟

𝑖=1

تقدير معالم Log – Logistic Model
𝑟𝑡  𝑡1 , 𝑡2 , … ,بتانات غتر حراقب (حكتحس ) و 𝑛  𝑡 + 𝑟+1 , 𝑡 + 𝑟+2 , … , 𝑡 +بتانات

حراقب ل ة 𝑛 حن اابااص و أحن البقا تتبع التوأتع السو تست السوغارتتح .
وتحكن بتدها الدلو عسى تقدتر اار دت الت حى ل ة  𝜆,kحن ان د الحتادلتتن التالتتتن
ببك آن وذلن باستادام لرتق نتوتن رااسون .Newton–Raphson
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𝑛

𝑟

𝑖𝑘𝑡
𝑖 𝑘𝑡 +
∑ 𝑟 − 𝜆 (2
+
∑
)=0
𝑖 𝑘𝑡𝜆 1 +
𝑖 𝑘1 + 𝜆𝑡 +

)(3.19

𝑖=𝑟+1

𝑛

𝑖=1

𝑟

𝑟

𝑟
) 𝑖𝑡(𝑔𝑜𝑙 𝑖 𝑘 𝑡
) 𝑖 𝑡 +𝑘 𝑖 𝑙𝑜𝑔(𝑡 +
∑
]=0
∑ + ∑ 𝑙𝑜𝑔(𝑡𝑖 ) − 𝜆 [2
+
𝑘
𝑖 𝑘𝑡𝜆 1 +
𝑖 𝑘1 + 𝜆𝑡 +

)(3.20

𝑖=𝑟+1

حا إذا كانت ك

𝑖=1

𝑖=1

أحن البقا الحباهدة غتر حراقب  ،اإنا حن الححكن الدلو عسى تقدتر

اار دت الت حى ل ة  𝜆,kبلرتق حبسل حن ان استبدا 𝑟 ب ة 𝑛 ا الحتادلتتن السابقتتن ()3.19
و (.)3.20
 3.8.1.4تقدير معالم Log-Normal Model
عستنا والً الن ر ا

التتنات بلرتق الحراقب الحن ردة ،تتكون البتانات حن 𝑟 أحن البقا

الحدددة )𝑟(𝑡  𝑡(1) , 𝑡(2) , … ,و 𝑟  𝑛 −أحن البقا الحراقب لستحتن والت

ه

عسى ااق

)𝑟(𝑡

والحبار إلتها ب ة )𝑟(  ،𝑡 +لذلن نستادم الحتادل 𝑇𝑔𝑜𝑙 = 𝑌 والت تتبع التوأتع اللبتت بوسل μ
وتباتن .𝜎 2
وتحكن الدلو عسى تقدتر  𝜎 2 , μحن ان التدوتس التالت 𝑖𝑡 . 𝑦𝑖 = log
واقترح التالحان ( )Sarhan and Greenberg, 1956اض التقدترات لتقدتر  𝜎 2 , μحن
ان التركتبات الالت السوغارتتحت لة 𝑟 اأحن البقا الحدددة ،وه تتلى بالبك التال :
𝑟

𝑖𝑡 𝜇̂ = ∑ 𝑎𝑖 log

𝑟

&

𝑖𝑡 𝜎̂ = ∑ 𝑏𝑖 log
𝑖=1

𝑖=1

وقام التالحان بدساج و دول حتاحنت 𝑖𝑏  𝑎𝑖 ,وذلن حن ان

داو إلت اد قتم هذه الحتاحنت.

 3.8.1.5تقدير معالم Gompertz Model
ن رض ن 𝑛𝑡  𝑡1 , 𝑡2 , … ,ه

أحن البقا الحباهدة ل ة  nحن الح ردات ،و ن أحن البقا

تتبع توأتع  ،Gompertzون رض ن 𝑟𝑡  𝑡1 , 𝑡2 , … ,أحن غتر حراقب و 𝑛 𝑡 + 𝑟 , 𝑡 + 𝑟+2 , … , 𝑡 +
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حباهدات حراقب تحنى ،تحكن الدلو عسى دال اار دت الت حى  MLEل ة ة 𝑘  λ ,حن ان د
الحتادالت التالت ( )3.21و( )3.22باستادام سسوج نتوتن رااسون .Newton–Raphson
𝑛

𝑟

𝜆𝑒
𝑟 + {∑[1 − 𝑒𝑥𝑝(𝑘𝑡𝑖 )] + ∑ [1 + exp(𝑘𝑡 + 𝑖 )]} = 0
𝑘

)(3.21

𝑖=1

𝑖=𝑟+1

𝑟

𝑟

𝑖=1

𝑖=1

𝜆𝑒
]) 𝑖𝑡𝑘(𝑝𝑥𝑒)∑ 𝑡𝑖 − 2 {∑[1 + (𝑘𝑡𝑖 − 1
𝑘
𝑛

}]) 𝑖 + ∑ [1 + (𝑘𝑡 + 𝑖 − 1) exp(𝑘𝑡 +

)(3.22

𝑖=𝑟+1

 3.8.1.6تقدير معالم Gamma Model
عند حراقب البتانات ببك اردن ،تتم ترتتج أحن البقا كالتال :
𝑛 𝑡1 ≤ 𝑡2 ≤ ⋯ ≤ 𝑡𝑟 = 𝑡 + 𝑟+1 = ⋯ = 𝑡 +
 rحن اااراد ا الدراس لدتهم أحن بقا حدددة وآارتن 𝑟  𝑛 −انتهت دتاتهم و حاتوا بتد

دت

ددو داالت الحوت الحرتب  ،وا هذه الدال تلبح لرتق اار دت الت حى ك ر تتقتداً.
𝑟1/

[∏𝑟𝑖=1 𝑡(𝑖) ] ⁄
= 𝑃  ƞ = 𝜆𝑡(𝑟) ,و
ن ت )𝑟(𝑡

𝑡
𝑡𝑟∑𝑟𝑖=1 (𝑖)⁄
)𝑟(

=𝑆

وتحكن الدلو عسى تقدتر اار دت لة  ƞ , kحن ان الد اآلن لسحتادلتتن التالتتتن:
)(3.23

𝑛 )𝑘(’𝛤𝑛
𝑛
)𝐽’(𝑘, ƞ
)− 𝑙𝑜𝑔ƞ − ( − 1
𝑟 )𝑘(𝛤𝑟
𝑟
)𝐽(𝑘, ƞ

𝑛 𝑘 1
𝑒 −ƞ
)𝑆 = − ( − 1
𝑟 ƞ ƞ
)𝐽(𝑘, ƞ

)(3.24
دت

= 𝑃𝑔𝑜𝑙

ن:
∞

𝑡𝑑 𝑡𝐽(𝑘, ƞ) = ∫ 𝑡 𝑘−1 𝑒 −ƞ
1
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∞

𝜕
= )𝐽’(𝑘, ƞ
𝑡𝑑 𝑡𝐽(𝑘, ƞ) = ∫ 𝑡 𝑘−1 𝑙𝑜𝑔𝑡𝑒 −ƞ
𝑘𝜕
1

وقد وضع ( )Wilk et al., 1962aلح حوع حن القتم  ,P , S, n/rوذلن حن ان

داو

̂
𝑘
لتقدترات = ̂𝜇  ،𝑘̂ ,باالعتحاد عسى دسو الحتادلتتن السابقتتن( )3.23و( ،)3.24حن هنا نستلتع
̂ƞ

ات اد تقدترات ̂𝜆  𝑘̂ ,حن ان دساج  P , Sوالً.
3.8.1.7

طريقة األرجحية الجزئية لتقدير معالم نموذج كوكس

اقترح كوك

عام  1975لرتق اار دت ال أئت cox, ( Partial Likelihood Method

 )1975والت تسحح بتقدتر ال أ ال ان اقل حن النحوذ الذن تدتوى عسى ت تر ااالار حع ت تر
الحت ترات الحستقس  ،والت

تحكن حن انلها الدلو عسى  ،βوتتتبر اار دت ال أئت لرتق

حلورة لنستدال عسى حتاحنت االنددار ا
)𝑡(  ،ℎ0ودتى السد

و ود الحتسحات الحبوب ا

تقتلر الباد ون عحوحا عسى تقدتر ال أ ال ان

نحوذ

كوك

حن نحوذ

كوك

والحتضحن لولع ت ّتر الحاالر حع ت ّتر الحت ترات الحستقس (.)Qi, 2009
وتكون دال اار دت ال أئت عسى اللورة اآلتت )Hosmer & Lemeshow, 1999( :
𝑖𝑐

)(3.25

]

و ن الح حوع ا

الحقام هو ل حتع الح ردات ا

𝛽𝑖𝑥 𝑒
𝛽𝑗𝑥 𝑒 )𝑖𝑡(𝑅∈𝑗∑

𝑛

[ ∏ = )𝛽( 𝑝𝐿
𝑖=1

ح حوع الالر عند الأحن 𝑖𝑡 ،ونرحأ لا

بالرحأ ) 𝑖𝑡(𝑅 ،و ن هذه الح حوع تدتوى عسى حتع الح ردات الت لها أحن بقا و أحن حراقب
كبر حن و تساوى الأحن الحددد.
واللت

السابق ( )3.25ت ترض نا ال تو د أحن بقا حترابل  ،وتتم تتدت

الستبتاد الددود والت عندها  ،𝑐𝑖 = 0ححا تنتج عنا
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اللت

عنه

𝑚

𝛽𝑖𝑥 𝑒
𝛽𝑗𝑥 𝑒 )𝑖𝑡(𝑅∈𝑗∑

∏ = )𝛽( 𝑝𝐿
𝑖=1

و ن الناتج هو دال الضرج لة ة 𝑚 أحن بقا حرتب  ،و ن 𝑖𝑥 توضح قتم الحت تر لسح ردة الت لها
أحن بقا حرتج 𝑖𝑡 ،و ن لوغارتتم دال اار دت ال أئت تتلى باللت

اآلتت :
𝑚

}] 𝛽𝑗𝑥 𝑒 ∑ 𝑛𝐿[ 𝐿𝑝 (𝛽) = ∑ {𝑥𝑖 𝛽 −

)(3.26

) 𝑖𝑡(𝑅∈𝑗

𝑖=1

و ن حقدر دال اار دت ال أئت تتم الدلو عستا ب اذ الت اض لس أ ااتحن لسحتادل السابق
( )3.26بالنسب لة ة  ،βوحساواة الت اض بالل ر.
𝑚

𝛽𝑗𝑥 𝑒 𝑗𝑥 ))𝑖(𝑡(𝑅∈𝑗∑
)𝛽( 𝑝𝐿𝜕
= ∑ {𝑥(𝑖) −
}=0
𝛽𝜕
𝛽𝑗𝑥 𝑒 ))𝑖(𝑡(𝑅∈𝑗∑
𝑖=1

𝑚

} 𝑗𝑥)𝛽( 𝑗𝑖𝑤 ∑
) )𝑖(𝑡(𝑅∈𝑗

= ∑ {𝑥𝑖 −
𝑖=1
𝑚

} 𝑖𝑤̅𝑥 = ∑{𝑥𝑖 −
𝑖=1

𝑗𝑥)𝛽( 𝑗𝑖𝑤 ∑
) )𝑖(𝑡(𝑅∈𝑗

= 𝑖𝑤̅𝑥 and

𝛽𝑗𝑥 𝑒
𝛽𝑖𝑥 𝑒 ))𝑖(𝑡(𝑅∈𝑖∑

= )𝛽( 𝑗𝑖𝑤 𝑒𝑟𝑒𝑤ℎ

 2.3نماذج الخطر التناسبي وزمن الفشل المعجل Proportional Hazard (PH) and
Accelerated Failure Time (AFT) Models
تتتبر نحاذ البقا الحتسحت ادلائتاً ك ر قوة حن النحاذ ببا الحتسحت  ،وهنان نوعان حن
النحاذ الت تستادم لتلدتح ر الحت ترات الحستقس ا دوا البقا ه (:)Hayat et al., 2010
)Proportional Hazard (PH) and Accelerated Failure Time (AFT
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 2.3.3نموذج األخطار التناسبي المعلمي Parmetric Proportional Hazards Model
ه تسن النحاذ الت تحتسن االت الالر التناسب  ،ن ن اابااص الحوضوعتن قتد
الدراس تحتسكون دوا حاالرة تكون حتناسب بتضها حع البتض اآلار ،و ن ك نحاذ البقا تحكن
ن تلور إل نحاذ ااالار التناسب بلرا حاتس .
تتتبر نحوذ ااالار التناسب الحتسح هو االلدارات الحتسحت لنحوذ ااالار التناسب
لكوك  ،وتتلى ببك حبابا لنحاذ ااالار التناسب لكوك  ،دت

تكون دال الالر عند الأحن

 tلح حوع حن  pحن الحت ترات ) 𝑝𝑥  (𝑥1 , 𝑥2 , … … .,ت اذ البك التال :
)𝛽’𝑥(𝑝𝑥𝑒)𝑡( ℎ(𝑡, 𝑥) = ℎ0 (𝑡) 𝑒𝑥𝑝(𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑥𝑝 ) = ℎ0
وتكون الحت ترات الحستقس لها ت تر نسب

عسى دال الالر ،دت

ن )𝑡(  ℎ0تح

دال الالر

االساست الت تتتحد عسى الأحن ،وه تتبع توأتع حتسح حتتن 𝑒 𝑥’𝛽 ،هو الخطر النسبي الذي ال
يعتمد على الزمن ( .)Qi, 2009وتحكن ابتقاا عدد حن نحاذ
بااتتار داالت الر حاتس  ،وتتتبر النحاذ ااك ر بتوعاً ه

 PHالحتسحت الحاتس  ،وذلن
نحوذ  ،Exponentialونحوذ

 ،Weibullونحوذ . Gompertz
 2.3.3نماذج زمن الفشل المعجل
تتتبر نحاذ
البقا  ،اه تقت

Accelerated Failure Time (AFT) Models

أحن ال ب الحت

بدتن عن نحاذ

الالر التناسب

لتدست بتانات أحن

اا ر الحبابر لسحت ترات الت سترت عسى أحن البقا بدالً حن الالر كحا ا نحوذ

الالر التناسب  ،هذه الاالت تسحح بت ستر سه لسنتائج ،وذلن ان الحتالم تقت

ر الحت تر

الحقاب عسى حتوسل أحن البقا  ،اهو تلع التنق بتن ادتحاالت البقا وح حوع الحت ترات.
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نحوذ

ا

 ، AFTتكون السوغارتتم اللبتت

ل ترة البقا هو الدال الالت لسحت ترات

الحستقس  ،Ln(T) = Xβ + z :وتتحتأ هذا النحوذ بانا نحوذ حتسح وال تحكن االست ادة حنا
إال عند تقدتره بالكاح (.)Qi, 2009
وبالتال اإنا تحكن ت ستر نحاذ  AFTحن دت
نحوذ  AFTهو ت تتر القتا

ولت

سرع تلور الحرض ،و ر الحت ترات ا

حوقع التوأتع ااساس

اأحن البقا  ،دت

تبح نحوذ

 AFTالتال  :نحوذ  ،Exponentialونحوذ  ،Weibullونحوذ  ،Log-Logisticونحوذ
 ،Log-Normalباإلضاا إلى نحوذ .Gamma
 2.33معايير التقييم Evaluation Criteria
إن ااتتار النحوذ اااض لتست بالحهح السهس  ،لذلن تستادم الحتتاران  AICو BIC
لسحقارن بتن نحاذ البقا وتقتتم دق القتا  ،وبنا ً عستهحا تتم ااتتار النحوذ اااض  ،وت ج ن
تكونا ق حا تحكن :
 2.33.3معيار معلومة اكياكي )Akaike Information Criterion (AIC
حتتار  AICاقترح حن قب ( )Akaike, 1974لقتا

ودة ودق تقدتر النحوذ االدلائ :
𝐾𝐴𝐼𝐶 = −2 𝐿𝑜𝑔 𝐿 + 2

دت

ن : Kعدد الحتالمLikelihood : L ،

 2.33.3معيار معلومة بيز )Bayesian Information Criterion (BIC
حتتار  BICاقترح حن قب

( )Schwarz's, 1978لقتا

ودة ودق تقدتر النحوذ

االدلائ :
𝑁 𝑔𝑜𝐿 𝐾 𝐵𝐼𝐶 = −2 𝐿𝑜𝑔 𝐿 +
دت

ن : Nد م التتن : K ،عدد الحتالم. Likelihood : L ،
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 2.33الخالصة Summary
تناولنا ا هذا ال ل دوا البقا ااساست الت تلع أحن البقا حنها دال البقا ودال
الالر ودال الالر التراكحت  ،وذلن حن ان استادام اللرا غتر الحتسحت لتقدتر هذه الدوا
بإددى اللرتقتتن التالتتتن لرتق كابسن حتر ولرتق نتسسون الن ،وتم عرض ح هوم الحراقب حن
ان تترت ها وذكر نواعها الحاتس بب

حن الت لت  ،اضاا إلى ااتبار لوغارتتم الرتب لسحقارن

بتن ح حوعتتن و ك ر لدوا البقا  ،وتم تسستل الضو عسى نوعتن حن النحاذ  ،النوع ااو النحاذ
الحتسحت الحتح س ا

اآلت Exponential Model, Weibull Model, Log-Logistic :

 Model, Log-Normal Model, Gompertz Model, Gamma Model.وذلن حن ان
ات اد دوا البقا ااساست باإلضاا إلى التوقع والتباتن لهذه النحاذ  ،والنوع ال ان
الحتسح الحتح

ا نحوذ كوك

 ،Cox Modelوتم تقدتر حتالم النحاذ بنوعتها الحتسح وببا

الحتسح ا دال الحراقب التحن  ،باإلضاا إلى تلنت ها دسج نحوذ
وأحن ال ب الحت

النحوذ ببا

ااالار التناسب الحتسح

 ،و ات اًر تلرقنا لترض حتتارن التقتتم  BIC ،AICالحستادح لسح اضس بتن

النحاذ .
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الفصل الرابع
تحليل البيانات
ومناقشة النتائج
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 4.1مقدمة Introduction
لقد كان التقدم التالح

الحدرأ ا

الدد حن واتات اال ا حنذ عام  1990كبت اًر .اقد

انا ض الحتد التالح لواتات اال ا دون سن الااحس إلى النلع تقرتباً ،حن  90دال وااة
لك  1000والدة دت ا عام  1990إلى  48دال وااة لك  1000والدة دت ا عام ,2012
وانا ض التدد السنون لواتات اال ا دون سن الااحس حن  12.6حستون إلى  6.6حستون ان
ن

ال ترة ،بتبارة ارى ،انا ضت واتات اال ا بدوال  17000دال وااة توحتاً ا عام 2012

عحا كانت عستا ا عام  ،1990وذلن ب ض تواار عن ات اتال ب ستار حتقول وتقدتم التدانت
الداسح بلرا حبتكرة لس ق ار والحستبتدتن ،وااللتأام الستاس الحستحر ،وقد ساعدت هذه التدانت
وغترها حن التدانت الدتوت لبقا الل

ا إنقاذ رواح حا تقدر بندو  91حستون باص ان 22

سن الحاضت (التونتستع.)2013 ،
إن وتترة الدد حن واتات اال ا دون سن الااحس ا التالم دالتا سرع ححا كانت عستا
ا

ن أحن آار ان التقدتن الحاضتتن ،اقد تسارع الحتد السنون التالح لسدد ببك حلرد حنذ

 ،1995 - 1990عندحا توقع عند  1.2ا الحائ  ،ب ك ر حن ن
 ،2012 - 2005وقد بهدت ااقالتم ااارتقت

نوج اللد ار الكبرى  -واال برا و نوج

ارتقتا ولكن تضا غرج ووسل ارتقتا – تسارعاً حستح اًر ا
الااحس  ،واال حنذ عام  ،2000ون دت

ضتاع إلى  3.9ا الحائ ا

الدد حن واتات اال ا دون سن

حتع ااقالتم باست نا غرج ووسل ارتقتا و ارتقتا

نوج اللد ار الكبرى كك ا ا ض حتدالت واتات اال ا دون سن الااحس بحقدار النلع
عسى ااق حنذ عام  ،1990وقد ا ت ا
وتستها ا

الحرتب ااولى حرتكا النتتنت ودو البدر الكارتب ،

االنا اض برا آستا و نوج الحدتل الهادن دو وسل وبرا وربا ورابل الدو

الحستقس  ،وتتأى هذا االنا اض دسج نتائج دراسات حن ح التونتستع إلى توستع نلاا اعتحاد
75

التدانت اللدت ااساست  ،كالرضاع اللبتتت الحبكرة والباحس والتدلتن ضد الدلب  ،وتناو
اتتاحتن " " لتدستن حناع اال ا  ،واستادام ناحوستات حتال
الحنرتا .وتتضح ذلن حن ان

بحبتدات الدبرات لسوقات حن

دو ( )4.1التال .

دو ( :)4.1حتد واتات اال ا دون سن الااحس ( لك  1000والدة دت ) ا ال ترة 2011-1990
معدل الوفيات دون سن الخامسة لكل  3333مولود حي

المناطق االقليمية

1990

1995

2005 2000

2010

2011

ارتقتا نوج اللد ار

178

170

154

133

112

109

برا و نوج اارتقتا

162

155

135

112

88

84

غرج ووسل اارتقتا

197

190

175

155

135

132

البرا ااوسل وبحا اارتقتا

72

61

52

44

37

36

نوج آستا

119

104

89

75

64

62

برا آستا و نوج الحدتل الهادن

55

49

39

29

22

20

حرتكا النتتنت ودو البدر الكارتب

53

43

34

26

22

19

دو وسل وبرا وربا /رابل الدو الحستقس

48

45

35

28

22

21

الدو ااق نحواً

171

156

136

118

102

98

التالم

87

82

73

63

53

51

المصدر( :اليونيسيف)2013 ,

إن حتد واتات اال ا دون سن الااحس ا الولن الترب آاذ باالنا اض ،وبات هذا
االنا اض واضداً حن دت

حتد الواتات دون سن الااحس  ،كحا هو حبتن حن ان ال دو رقم

( )4.2واالنا اض لم تتم بالحستوى ن سا ا

حتع الدو التربت .
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دو ( :)4.2تلور وترتتج حتد واتات اال ا دون سن الااحس ا ااقلار التربت

األقطار العربية

معدل الوفيات دون سن الخامسة لكل  3333مولود حي

الترتيب التنازلي
بالمقارنة مع دول
العالم

1990

2000

2011

تونس

51

30

16

107

الجزائر

66

46

30

74

جيبوتي

122

106

90

26

السودان

123

104

86

29

الصومال

180

180

180

2

ليبيا

44

27

16

107

مصر

86

44

21

91

المغرب

81

53

33

69

موريتانيا

125

118

112

18

األردن

27

28

21

91

اإلمارات

22

12

7

151

البحرين

21

12

10

135

السعودية

43

21

9

141

سوريا

36

23

15

115

العراق

46

43

38

67

عمان

48

22

9

141

فلسطين

43

30

22

87

قطر

20

13

8

145

الكويت

17

13

11

133

لبنان

22

19

9

141

اليمن

121

99

77

36

المصدر( :اليونيسيف)2013 ,
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ولن ت الدو التربت دسج حستوى الواتات دون سن الااحس إل -:
 دول ذات مستويات منخفضة تتح

ا اإلحارات وقلر ولبنان وعحان والستودت والبدرتن

والكوتت.
ن اكتباع الن ل دى إل

تبتن االنا اض ا دو الاستج واضداً ببك كبتر ،دت

نهضتها وتدسن الادحات اللدت اتها ،وبذلن استلاعت القضا عسى بتض ااحراض
الحتدت  ،وتلورت الادحات اللدت و لبدت تل إلى حتع الحنالا دتى النائت حنها.
 دول ذات مستويات متوسطة تتح

ا

ك

حن سورتا وتون

ولتبتا وحلر وااردن

واسسلتن وال أائر والح رج والتراا.
 دول ذات مستويات مرتفعة ح
دت
والح اعات

بق

حتد

اللوحا

اللوحا وحورتتانتا والسودان و تبوت والتحن.
حرت تاً ن اًر لتردى ااوضاع اللدت

وت ب

ااحراض

ار االضلرابات ااحنت والستاست اتها ،احا اأ اال ا تتانون حن سو الت ذت

ولتوب الدلو عسى حتاه البرج ،وردا ة حرااا اللرع اللد  ،وانتبار ااحراض الحنقول
والكولت ار والتت وئتد واالسها  ،وارت اع نسب ااحت بتن النسا  ،وانتبار اترو
ا

بس اال ا ال ستحا

التحن ،لذلن ال بد النهوض بهذه الدو لا ض حتدالت الواتات اتها حن ان الستاسات

واالستراتت تات و هود الحن حات والدكوحات الحتنت بذلن.
وا اسسلتن ،قام ال هاأ الحركأن لإلدلا ال سسلتن بتن تذ الحسح اللد ااو ا عام
 ،1996والحسح اللد

عام  ،2000والحسح اللد

الدتحوغراا

 ،2004والحسح ال سسلتن

للد ااسرة ال سسلتن  ،2006والت اعتبرت بتاناتها قاعدة دقتق لوبدا

والنبرات اللدت عسى

حدار السنتن الحاضت  ،و ا تن تذ حسح ااسرة ال سسلتن  2010رااداً اضااتاً لقواعد البتانات هذه،
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اال و ن الحسح ستوار البتانات عسى حستوى الحداا  ،وتتتح الح ا لسحقارن حع الحسوح السابق
(ال هاأ الحركأن لإلدلا .)2013 ،
تتتبر حسح ااسرة ال سسلتن  2010حن هم و كبر الحسوح الت ت ل حواضتع وحؤبرات
هاح دو ااسرة واااراد ،ن ذ ال هاأ الحركأن لإلدلا ال سسلتن

بالتنستا والتتاون حع و اأرة

اللد وببراك انت وحالت حع ك حن التونتستع ولندوا ااحم الحتددة لسسكان ،بهدع تواتر
بتان ات ت لتست ودقتق دو لد ااسرة واللد االن ابت عسى حستوى ال رد وااسرة وذلن حن
ح حوع كبترة حن الحؤبرات الاال بواتات اال ا والرضع وحتدالت الالوب ،

ان قتا

والرعات اللدت واال تحاعت لوسر بحا اتها النسا السوات

سبا لهن الأوا

وعحارهن ا

ال ئ

 49-15سن واال ا دون الااحس  ،وعح اال ا ا التحر  17-5سن  ،وضبل سسون اااراد
 14-2سن  ،وتتستم اااراد  24-5سن والبباج  29-15سن  ،وكبار السن الذتن تبسغ عحارهم 60
سن ا ك ر.
راها ال هاأ الحركأن لإلدلا  ،ن د ن حتد

وبنا عسى بتانات الحسوح السابق الت

واتات اال ا دون سن الااحس ا اسسلتن ال ت اذ نحلاً حودداً وتتضح ذلن حن ان ال دو
( )4.3التال :
دو ( :)4.3حتد واتات اال ا دون سن الااحس دسج الحنلق وسنة المسح
معدل الوفيات دون سن الخامسة لكل  3333مولود حي
1996

2000

2004

2006

2010

ااراض ال سسلتنت

33.2

28.7

28.3

31.6

23.4

الض ال ربت

31

27.2

23.7

29.5

21

قلاع غأة

37

31.2

34.8

34.9

26.8

79

اقةةد انا ضةةت حتةةدالت واتةةات اال ةةا دون سةةن الااحسة حةةن  33.2لكة
عةةام  1996لتلةةبح  28.7حولةةوداً لكة

لةةع حولةةود دة

لةةع حولةةود دة عةةام  2000وولة إلة  28.3عاحةاً 2004

لكن الحنلقتتن (الض ال ربت وقلاع غأة ) ،وتتود ذلن إل الرعات الت تقدحها السةسل ال سسةلتنت
لس انج اللد حن ان انبا الحستبة تات والح اركةأ اللةدت وانتبةارها ببةك واسةع اة اسسةلتن،
باإلضاا إل الرعات الت تقدحها ااحم الحتددة ا حراكأها اللدت .
إال ن ه ةةذا الحت ةةد ارت ةةع ح ةةن دت ةةد دتة ة

بس ةةغ  31.6حول ةةوداً لكة ة  1000حول ةةود دة ة ع ةةام

 ،2006حةةا ااسةةباج الرئتسة لواتةةات اال ةةا اإنهةةا تبةةح دسةةج هحتتهةةا الةوالدة الحبكةرة ،وانا ةةاض
الةوأن عنةةد الةوالدة ،التبةةوهات الاسقتة  ،وتتةةأى ذلةةن إلةةى ااوضةةاع االقتلةةادت واال تحاعتة الحتةةدهورة
وال قةةر وسةةو الت ذت ة والةةأوا الحبكةةر وغت ةره حةةن التواح ة الن سةةت النات ة عةةن الححارسةةات االدتنلت ة
والقهرت ة والتتس ة ت  ،دت ة
نقال الت تت

سةةا ت ااد ةوا الحتتبةةت وقةةام ال ةةت

اإلس ةرائتس بنلةةج عةةدة حئةةات حةةن

والدوا أ الت تتتا الدرك وتدو دون الولةو

إلةى الاةدحات اللةدت  ،وتةؤ ر هةذه

القتود ا اترة حا قب الوالدة وأحن الوالدة واى داالت اللوارئ (و اأرة اللد ال سسلتنت .)2011 ،
ون ةةد ن الحتةةد تتةةود لننا ةةاض دسةةج بتانةةات حسةةح ااسةرة ال سسةةلتن  ،2010دتة
حتةةد واتةةات اال ةةا دون سةةن الااحس ة  23.4لك ة

بسةةغ

لةةع والدة دت ة ا ة اا ارض ة ال سسةةلتنت  ،اقةةد

انا ضت هذه الحتدالت ا اا ارضة ال سسةلتنت دةوالى  %18.5دتة

كانةت  28.7لكة

لةع والدة

دت ا التام .2000
إن الت ت ةرات ا ة ات اهةةات حتةةد الواتةةات بةةتن الحنلقتةةتن الض ة ال ربت ة وقلةةاع غ ةأة تتةةود
لسببتن ااو  :اأدتاد وتوسةع ح اركةأ اةدحات لةد اام والل ة االة اة الضة ال ربتة  ،دتة

ن

هذه الحراكأ تقوم بتأوتد السكان بادحات لدت اض ححا تقس عدد الواتات ،ال ان  :التدسن الةذن
لر عسى حع البتانات ححا دى إلى هور نتائج ك ر دق ( ال هاأ الحركأن لإلدلا .)2006 ،
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وبنا ً عسى التقارتر اللادرة عن و اأرة اللد ال سسلتنت اقد انا ض حتد واتات اال ا
دون سن الااحس حن  33.2لك  1000والدة دت ا ال ترة  1994 - 1990الى  28.2ا التام
 ،2006وانا ضت الى  16.2ا

التام  ، 2012وبذلن تكون نسب االنا اض حا بتن  1990و

 2012قد بس ت  ,%42حقارن حع الهدع التنحون وهو تا تض حتد الواتات بنسب  %66حع
التام  ،2015لت
الت

برأ الحتتقات بهذا الالوص هو الدلار الح روض عسى قلاع غأة ،القتود

ت رضها االدتن اإلسرائتس

والت

تدد حن إحكانت دلو

حتع الحوالنتن عسى ادحات

الرعات اللدت ااولت واال حن ائات النسا واال ا (و اأرة اللد ال سسلتنت .)2014 ،
عسى الرغم حن التقدم الذن دل عسى ا ض واتات اال ا دون الااحس ان التقد
الحاض  ،إال ن هذه الحتدالت لم تل

إلى الدد الحلسوج ،وتتباتن تبتا لستدتد حن التواح

اال تحاعت واالقتلادت والستاست الت تدتل بنا (ال هاأ الحركأن لإلدلا ال سسلتن .)2010 ،
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4.2

التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
تم تدست بتانات عتن الدراس ا

حسح ااسرة ال سسلتن

عام  ،2010وذلن باستادام

البرناحج اإلدلائ  ، SPSS & STATA 12ودلسنا عسى النتائج التالت :
تبتن ن واتات اال ا ا
 % 16.3لحداا

حداا ات الض

الاست  ،ونسب  % 0.9لحداا

بحداا ات قلاع غأة ،دت

ال ربت ه

ااكبر ،دت

تح

حا نسبتا

رتدا وذلن حن إ حال واتات اال ا  ،حقارن

بكست حا نسبتا  % 13.8لحداا

غأة ،ونسب  % 6.2لحداا

بحا غأة ،وذلن حن ان ال دو ( )4.4التال :
دو ( :)4.4التوأتع النسب لواتات اال ا دسج الحداا

المنطقة

ع د واليات
األطفال

نسبة الواليات

المنطقة

ع د واليات
األطفال

نسبة الواليات

جنين

169

%9.2

بيت ل م

63

%3.4

طوباس

36

%2

الخليل

300

%16.3

طولكرم

44

%2.4

شمال غزة

115

%6.2

نابلس

157

%8.5

غزة

254

%13.8

قلقيلية

76

%4.1

دير البلح

126

%6.8

سلفيت

36

%2

خانيونس

151

%8.2

رام هللا والبيرة

112

%6.1

رالح

117

%6.3

أري ا

16

%0.9

الق س

71

%3.9

المجموع

1843

%100

ن د ن واتات اال ا ا الض ال ربت كبر حن واتات اال ا لقلاع غأة ،دت

بكست

ال ربت  ،وحا نسبتا  %41.4لقلاع غأة ،وذلن حن إ حال

واتات

حا نسبتا  %58.6لسض

اال ا  ،وتتضح ذلن حن ان ال دو ( )4.5التال :
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دو ( :)4.5التوأتع النسب لواتات اال ا دسج الحنلق
الحنلق

عدد واتات اال ا

نسب الواتات

الض ال ربت

1080

%58.6

قطاع غزة

763

%41.4

المجموع

1843

%100

الح رد) تح

تبتن ن واتات اال ا ل تر التو م (الل

حا نسبتا  ,%88.9ولستو م حا نسبتا

 %11.1حن إ حال واتات اال ا  ،وتتضح ذلن حن ان ال دو ( )4.6التال :
دو ( :)4.6التوأتع النسب لواتات اال ا دسج لبتت الحولود

نند

لبتت الحولود

عدد واتات اال ا

نسب الواتات

ليس توأم

1638

%88.9

توأم

205

%11.1

المجموع

1843

%100

ن واتات اال ا عند الذكور تح

حا نسبتا  ,%53.5وعند االنا

 ،%46.5وتتبتن ذلن حن ان ال دو ( )4.7التال :
دو ( :)4.7التوأتع النسب لواتات اال ا دسج ن
ن

الحولود

الحولود

عدد واتات اال ا

نسب الواتات

ذكر

968

%53.5

أن ى

857

%46.5

المجموع

1843

%100

83

حا نسبتا

ون د ن واتات اال ا تأداد ،دت
و % 29.6لترتتج الل

تبك حا نسبتا  %35.2لترتتج الل

ال ان وال ال

الرابع والااح  ،وتنا ض واتات اال ا عندحا تكون ترتتج اال ا

ااو و السابع ا ك ر .وتتضح ذلن حن ان ال دو ( )4.8التال :
دو ( :)4.8التوأتع النسب لواتات اال ا دسج ترتتج الحولود
ترتتج الحولود

عدد واتات اال ا

نسب الواتات

1

357

%19.4

3–2

648

%35.2

6–4

545

%29.6

 7الأك ر

293

%15.8

المجموع

1843

%100

ون د ن واتات اال ا
اال ا

الحولودتن احهات ا

تق

كسحا اأداد الحستوى االقتلادن لوسرة  ،دت

تبتن ن

الحستوى اااقر بكسوا حا نسبتا  ،%25.4وحا نسبتا %13.4

لول ا الحولودتن احهات ا الحستوى ااغنى ،وتتضح ذلن حن ان ال دو ()4.9التال :
دو ( :)4.9التوأتع النسب لواتات اال ا دسج حؤبر ال روة
حؤبر ال روة

عدد واتات اال ا

نسب الواتات

اااقر

469

%25.4

ال اني

390

%21.2

متوسط

395

%21.4

الراب

343

%18.6

األغنى

246

%13.4

المجموع

1843

%100
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وتبتن ن واتات اال ا ااعسى لوحهات ذات الحستوى التتستح
دت

االبتدائ

واالعدادن،

بكست حا نسبتا  %25.7و  %30.3على الترتيب .وتتضح ذلن حن ان ال دو ()4.10

التال :
دو ( :)4.10التوأتع النسب لواتات اال ا دسج الحستوى التتستح لوم
المستوى التعليمي لألم

عدد وفيات األطفال

نسبة الوفيات

ح

144

%7.8

معرالة القراءة والكتابة

263

%14.3

ابت ائي

473

%25.7

اع ادي

558

%30.3

ثانوي

242

%13.1

دبلوم متوسط

54

%2.9

بكالوريس

103

%5.6

دبلوم عالي

5

%0.3

ماجستير

1

%0.1

دكتوراه

0

%0

المجموع

1843

%100

ن د ن واتات اال ا

لدى ااأوا

الذتن ال تربلهم عنق قراب  ،تبك

 ،%40.5وتتضح ذلن حن ان ال دو ( )4.11التال :
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حا نسبتا

دو ( :)4.11التوأتع النسب لواتات اال ا دسج لس القراب بتن الأو تن
لس القراب بتن الأو تن

عدد واتات اال ا

نسب الواتات

ابن عم

312

16.9%

ابن عمة

131

7.1%

ابن خال

92

%5

ابن خالة

130

7%

ابن عم وخالة/ابن عمة وخال

77

4.2%

من نفس ال مولة

355

19.3%

ال يوج عالقة قرابة

746

40.5%

المجموع

1843

%100

تبتن ن واتات اال ا لذوى الد م الحتوسل و كبر حن الحتوسل بكست حا نسبتا 41.7
 %و %28.5عسى الترتتج .وتتضح ذلن حن ان ال دو ( )4.12التال :
دو ( :)4.12التوأتع النسب لواتات اال ا دسج د م الل
د م الل

عند الوالدة

عدد واتات اال ا

نسب الواتات

أكبر من المتوسط

525

%28.5

متوسط

769

%41.7

أصغر من المتوسط

512

%27.8

صغير ج ا ً

37

%2

المجموع

1843

%100

ن د ن واتات اال ا لدى اال ا الذتن وأنهم لبتت  ،تبك حا نسبتا  ,%96.4وحا
نسبتا  %0.5لول ا الذتن وأنهم كبر حن اللبتت  ،وتتضح ذلن حن ان ال دو ()4.13
التال :
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دو ( :)4.13التوأتع النسب لواتات اال ا دسج وأن الحولود
وأن الحولود

عدد واتات اال ا

نسب الواتات

57

%3.1

1776

%96.4

10

%0.5

1843

%100

أقل من الطبيعي
طبيعي
أكبر من الطبيعي
المجموع

نند

ن واتات اال ا لدى اال ا الذتن تسقوا الرضاع اللبتتت  ،تبك النسب ااكبر

ن حا نسبتا  %96.7حن ا حال واتات اال ا  ،وتتضح ذلن حن ان ال دو ( )4.14التال :
دو ( :)4.14التوأتع النسب لواتات اال ا دسج الرضاع اللبتتت
نوع الرضاع لبتتت

عدد واتات اال ا

نسب الواتات

نعم

1782

%96.7

ال

61

%3.3

المجموع

1843

%100
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3.2

المقارنة بين منحنيات البقاء من خالل اختبار Log-Rank Test
تستادم ااتبار  Log-Rank Testلسحقارن بتن حندنتتن و ك ر حن حندنتات البقا ،

ن د ن أحن البقا لدتن ددو وااة الل

تاتسع حتنوتاً(  ) P- value < 0.05دسج الحت ترات

التالت  :الحنلق  ،ولبتت الحولود ،وحؤبر ال روة ،والدال التتستحت لوم ،ولس القراب بتن الأو تن،
وسقل وا هاض ونوع الرضاع  ،بتنحا ال تاتسع حتنوتاً دسج الحت ترات التالت  :ن

الحولود،

ووأن الحولود .وتتضح ذلن حن ان ال دو ( )4.15التال :
دو ( :)4.15نتائج ااتبار Log-Rank Test
Log-Rank Test

الحت ترات
الحنلق (:الض ال ربت -قلاع غأة)
لبتت الحولود(:تو م-لت
ن

تو م)

الحولود(:ذكر -ن ى)

حؤبر ال روة(:اااقر-ال ان -حتوسل-الرابع-ااغنى)
الدال التتستحت لنم (:ح -حسم-ابتدائ -اعدادن -انون-دبسوم حتوسل-
بكالورت -دبسوم عال -حا ستتر-دكتوراه)

2

d.f

P-value

5.35

1

*0.0208

60.15

1

*0.0000

0.04

1

0.8365

29.33

4

*0.0000

128.22

9

*0.0000

لس القراب بتن الأو تن(:ابن عم -ابن عح  -ابن اا -ابن اال -
93.54

6

*0.0000

سقل وا هاض(:نتم-ال)

53.92

1

*0.0000

وأن الحولود (:ق حن اللبتت -لبتت  -كبر حن اللبتت )

2.10

2

0.3493

نوع الرضاع لبتتت (:نتم-ال)

23.53

1

*0.0000

ابن عم واال  -ابن عح واا  -حن ن

الدحول  -ال تو د قراب )

(*) :حتنوت عند %5
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 3.3المقارنة بين نماذج البقاء
وتبتر نتائج تدست البتانات باستادام نحاذ
حتاتتر التقتتم ( )AIC,BICبتن هذه النحاذ
النحاذ الحتسحت ااارى ونحوذ كوك

البقا الحتسحت وببا الحتسحت  ،وحن ان

ن نحوذ

 Gompertzالحتسح هو اااض حن بتن

ببا الحتسح  ،دت

و د ن نحوذ  Gompertzتتحتع

ب ق قتم لحتاتتر التقتتم عن غتره حن النحاذ  .وتتضح ذلن حن ال دو ( )4.16التال :
دو ( :)4.16حقارن بتن نحاذ البقا
BIC

AIC

20851.22

20619.47

Cox

13904.38

13663.72

Exponential

13044.92

12795.33

Weibull

13038.62

12789.04

Log-Logistic

12950.80

12701.22

Log-Normal

12706.05

12456.47

Gompertz

13766.12

12750.01

Gamma

وبتد الت كد ب ن النحوذ

الحنئم لتدست

Model

بتانات الدراس وهو نحوذ

 ،Gompertzستتم

استادام هذا النحوذ لدراس ت تر الحت ترات الحستقس الحتاد عسى أحن البقا لدتن وااة الل .
 4.5أثر المتغيرات المستقلة على زمن البقاء لحين وفا الطفل باستخدام نموذج Gompertz
تم تقستم حت ترات الدراس إلى احس ح حوعات واقاً لحا تم استنبالا حن الدراسات السابق
كالتال :
المجموعة األولى :تدتون عسى الحت ترات الدتحوغراات .
المجموعة الثـانية :تدتون عسى الحت ترات اال تحاعت واالقتلادت

.

المجموعة الثالثة :تدتون عسى الحت ترات الحتتسق بالدال اللدت .
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المجموعة الرابـعة :تدتون عسى الحت ترات البتئت .
المجموعة الخامسة :تدتون عسى حتع الحت ترات ا الح حوعات السابق .
المجموعة األولى  :المحددات الديموغرافية لوفيات األطفال في فلسطين
وبد ارسة الح حوعة ااولةى والتة تدتةةون عسةةى ح حوعة التواحة الدتحوغرااتة الحتتسقة بةةاام
والل ة  ،كةان ااتبةار ةودة تواتةا النحةوذ حتنةون ( < LR Chi2 (23) = 343.37, P- value
 )0.001وه ةةذا تتنة ة

ن لسحت تة ةرات الدتحوغرااتة ة تة ة تر حتن ةةون عس ةةى وات ةةات اال ةةا اة ة اسس ةةلتن،

ولحتراة ن حةةن الحت ت ةرات الدتحوغراات ة لةةا ت ة تر عسةةى واتةةات اال ةةا اقةةد تولةةست الد ارس ة إلةةى ن
عحر اام الدال ولبتت الحولود حن دت

كونةا ح ةرداً و تو حةاً وترتتةج الحولةود باإلضةاا إلةى عحةر

اام عنةةد الةوالدة والحداا ة هة التة تةةؤ ر عسةةى واتةةات اال ةةا

اة اسسةةلتن .وحةةن نادتة اةةرى،

تبتر النتائج إلى عدم حتنوت باق الحت ترات الدتحوغراات وه تددتداً ،والحنلق  ،و ن

الحولود.

بةةالن ر إلةةى نتةةائج التدست ة لسحت ت ةرات الدتحوغراات ة حح ة نً بةةالالر النسةةب ن ةةد ن نسةةب الةةر
الوااة لول ا تأداد بحقدار  % 6كسحا أاد عحر الحرة الدال بحقدار سن واددة .
ون ةةد ن اال ةةا الةةذتن تقلةةن والةةداهم ا ة حداا ة ل ةولكرم تتترضةةون إلةةى ن ة ضةةتاع
الالةةر الةةذن تتتةةرض لةةا اال ةةا ا ة ال ئ ة الحر تت ة ( نةةتن ) ،وتتضةةح كةةذلن ن اال ةةا الةةذتن
تقلن والداهم ا حداا ت نابس

وبتت لدم تتترضون إلى ضت تن تقرتباً حةن الالةر الةذن تتتةرض

لا اال ا ا ال ئ الحر تت ( نتن ) ،وتتضح كذلن ن اال ا الةذتن تقلةن والةداهم اة حداا ة
القد

تتترضون إلى ضت تن و س

الالر الةذن تتتةرض لةا اال ةا اة ال ئة الحر تتة ( نةتن )،

وتتضةةح كةةذلن ن اال ةةا الةةذتن تقلةةن والةةداهم ا ة حدةةاا ت غ ةأة وبةةحا غ ةأة تتترضةةون إلةةى ح ةرة
ونلع حن الالر الذن تتترض لا اال ا ا ال ئ الحر تت ( نتن).
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ون ةةد ن نسةةب الالةةر التة تتتةةرض لهةةا الل ة حةةن دتة
الالر تقرتباً الذن تتترض لا الل
وتح

كونةةا تو حةاً تسةةاون ن ة ضةةتاع

الح رد.

عحر اام عند الوالدة عاحنً هاحاً حن التواح الحدددة لواتات اال ةا دتة

الر الوااة لول ا الةذتن تتةراوح عحةار حهةاتهم حةا بةتن ( ) 34-20سةن كبةر حةن ضةت

ن نسةب
الالةر

الذن تتترض لا اال ا الذتن عحار حهاتهم ق حن  20سن ا ال ئ الحر تت .
تؤ ر ترتتج الوالدة عسى ادتحاالت البقا عسى قتد الدتاة دت

ترت ع نسةب الةر الواةاة لةذون

الترتت ةةج ال ة ةةان اة ة عسى حقارن ة ة باال ةةا ذون الترتتةةةج ااو  ،وتر ةةع ذل ةةن إل ةةى ضة ةةتع قةةةدرة اام
اللةةدت عسةةى تدحة عبةةا الدحة والةوالدة وعسةةى إحةةداد الل ة بالتنالةةر النأحة لبنةةا
لتكرار الدح والوالدة .وتتضح ذلن حن ان ال دو ( )4.17التال :
دو ( :)4.17نتائج تحليل المتغيرات الديموغرافية
Hazard

الحت ترات

Ratio

عحر اام الدال

1.06

P-value
**0.000

الم االظة :الفئة المرجعية = ( جنين )
طوباس

1.73

0.089

طولكرم

2.92

**0.000

نابلس

1.70

*0.002

قلقلية

0.90

0.608

سلفيت

1.26

0.394

رام هللا والبيرة

1.26

0.173

أري ا

0.98

0.948

الق س

2.27

**0.000

بيت ل م

1.74

*0.006

الخليل

1.06

0.655
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سةةحا نتت ة

Hazard

الحت ترات

Ratio

P-value

شمال غزة

1.60

*0.006

غزة

1.37

*0.031

دير البلح

1.20

0.352

خانيونس

1.20

0.252

رالح

1.02

0.904

المنطقة ( الافة الغربية  +قطاع غزة )

1.13

0.448

طبيعة المولود ( توأم – ليس توأم )

2.80

**0.000

جنس المولود ( ذكر – أن ى )

1

0.805

عمر األم عن الوالدة  :الفئة المرجعية = (أقل من  20سنة )
34-20

2.20

**0.000

40-35

0.83

0.142

ترتيب المولود  :الفئة المرجعية = (الطفل األول )
3-2

1.62

**0.000

6-4

1.54

**0.000

7+

1.35

*0.030

(**)= P-value < 0.01,
(*)= P-value < 0.05

المجموعة الثانية  :المحددات االجتماعية واالقتصادية لوفيات األطفال في فلسطين
وبالنسب لسح حوع ال انت والت تدتون عسى التواح اال تحاعت واالقتلادت  ،كان ااتبار
ودة تواتا النحوذ حتنون ( )LR Chi2 (21) = 235.58 , P- value < 0.001وهذا تتن

ن

ح حوع التواح اال تحاعت واالقتلادت لها ت تر عسى واتات اال ا ا اسسلتن  ،ولحترا ن
حن الحت ترات لا ت تر عسى واتات اال ا اقد تولست الدراس إلى ن حت تر حؤبر ال روة والدال
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التتستحت لوم ،ولس القراب بتن الأو تن ،وعدد اراد ااسرة وعدد اال ا دون سن الااحس لها
ت تر حتنون عسى واتات اال ا .
تستج الحستوى االقتلادن لوسرة دو اًر هاحاً ا تا تض واتات اال ا  ،دت

توضح نتائج

الدراس ن اال ا الحولودتن احهات ا الحستوى اوا الحتوسل لحؤبر ال روة ق عرض لسوااة
بدوال  %30حن اال ا الحولودتن لوحهات ذات الحستوى اااقر لحؤبر ال روة.
وترتبل تتستم اام بكاا ق اررات ااسرة الحتتبت إال ن ت تره ااقوى تنتك
الحتتسح عسى رعات بنائها وتواتر البتئ الن ت

واللدت لهم ،وتح

ا

قدرة اام

الحستوى التتستح لوم هم

التواح الت تؤ ر ت ت اًر كبت اًر ا حتدالت واتات اال ا  ،وتوضح بتانات ال دو

ن نسب الر

الوااه لول ا ذون ااحهات الدالنت عسى التتستم االبتدائ تنا ض بحقدار  %38حقارنا بال ئ
الحر تت ( ح ) ،و ن نسب الر الوااه لول ا ذون االحهات الدالنت عسى التتستم اإلعدادن
تنا ض بحقدار  ،%53و ن نسب الر الوااه لول ا

ذون االحهات الدالنت عسى الدبسوم

الحتوسل تنا ض بحقدار  ،%70و ن نسب الر الوااة لول ا ذون ااحهات الدالنت عسى
در

البكالورتو

تنا ض بحقدار . %51

وقد تولست الدراس إلى ن لس القراب بتن الأو تن لها ت تر حتنون عسى واتات اال ا
ا اسسلتن دت

ن الر الوااة لول ا الذتن والدتهم حن ن

الدحول تنا ض بحقدار %28

حقارن بال ئ الحر تت (ابن عم) ،حا إذا لم تكن هنان لس قراب بتن الأو تن اإن الر وااة الل
حد الدراس تنا ض بنسب  %48حقارن باال ا الذتن لس القراب بتن الأو تن (ابن عم).
وتولست الدراس إل

نا كسحا أاد عدد اراد ااسرة بحقدار ارد وادد ا ن الر وااة الل

حد الدراس تنا ض بنسب  ،%6باإلضاا إل

نا كسحا أاد عدد اال ا ااق حن اح
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سنوات

وادد اإن الر وااة اال ا تنا ض بحقدار  ،%11وتتضح ذلن حن ان

ا ااسرة بحقدار ل
ال دو ( )4.18التال :

ج ول( :)4.18نتائج تدست الحت ترات اال تحاعت واالقتلادت
Hazard

المتغيرات

Ratio

P-value

مؤشر الثروة  :الفئة المرجعية = ( األفقر )
الثاني

0.93

0.415

متوسط

0.98

0.217

الرابع

0.77

*0.014

األعلى

0.70

*0.002

المستوى التعليمي  :الفئة المرجعية = (أمي )
معرفة القراءة والكتابة

0.82

0.151

ابتدائي

0.62

**0.000

اعدادي

0.47

**0.000

ثانوي

0.39

**0.000

دبلوم متوسط

0.30

**0.000

بكالوريوس

0.49

**0.000

دبلوم عالي

2.27

0.078

ماجستير

0.31

0.252

دكتوراه

6.79

0.989

صلة القرابة  :الفئة المرجعية = (ابن عم )
ابن عمه

1.07

0.606

ابن خال

1

0.981

ابن خالة

0.94

0.718

ابن عم وخالة – ابن عمة وخال

1.06

0.733

من نفس الحمولة

0.72

*0.001

ال يوجد صلة قرابة

0.52

**0.000

عدد أفراد األسرة

0.94

**0.000

عدد األطفال دون سن  5سنوات

0.89

*0.002

(**)= P-value < 0.01
(*)= P-value < 0.05
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المجموعة الثالثة  :المحددات الصحية لوفيات األطفال في فلسطين
وبالنسب لسح حوع ال ال

والت

تدتون عسى التواح اللدت  ،كان ااتبار

النحوذ حتنون ( )LR Chi2 (17) = 89.16 , P- value < 0.001وهذا تتن
التواح اال تحاعت واالقتلادت لها ت تر عسى واتات اال ا ا

ودة تواتا
ن ح حوع

اسسلتن  ،ولحترا

ن حن

الحت ترات لا ت تر عسى واتات اال ا اقد تولست الدراس إلى ن حت تر سقل وا هاض ،ونوع
الرضاع لها ت تر حتنون عسى واتات اال ا  ،وتبتر النتائج إلى عدم حتنوت باق

الحت ترات

والحتح س ا د م الل  ،ووأن الحولود ،وو ود التود ا اللتام ،والتداتن لسحرة.
وو دت الدراس

ن النسا السوات دحسهن لم تنتا بحولود د (سقل وا هاض ) اإن نسب

الالر لوااة اال ا تنا ض بحقدار  ،%37وتتود سبج هذا االنا اض إلى االهتحام بحراكأ
ااحوح والل ول والت كان لها الدور ااساس ا التنحت اللدت باإلضاا إلى الحراكأ اللدت
التابت لوكال ال و الدولت والحراكأ التابت لسادحات اللبت التسكرت .
لسرضاع اللبتتت

ر هام عسى لد الل  ،والبدات الحبكرة ا الرضاع اللبتتت هاح

لك حن اام والل  ،ابالنسب لسل

تتتبر الرضاع هاح لسدلو عسى دستج السب و السرسوج

(الدستج الذن تنتج حبابرة بتد الوالدة) الذن تتتبر غنتاً باا سام الحضادة الت تدح الحولود حن
اإللاب بااحراض ولسرضاع اللبتتت اوائد لدت عدتدة دت

تساعد عسى تا تض واتات حرضى

اإلسها وااحراض التن ست الدادة ).(Arifeen et al., 2001
اقد تولست الدراس ن نسب الر وااه اال ا الذتن لم تتسقوا رضاع لبتتت تأتد بحقدار
حرتتن ونلع حقارن باال ا الذتن دلسوا عسى رضاع لبتتت  ،وتر ع ذلن إلى ن اال ا لم
ترضتوا ل ترة كاات ( قلترة ) اإنهم تتانون حن الر الوااة ،و نهم ولدوا حرضى ولذلن لم تدلسوا
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عسى الرضاع اللبتتت ححا قد تؤدن إلى وااتهم ،باإلضاا إلى عح الحرة الذى قد تدرم الل
االستحرار ا الرضاع اللبتتت وتتضح ذلن حن ان ال دو ( )4.19التال :
دو ( :)4.19نتائج تحليل المتغيرات الصحية
المتغيرات
سقط واجهاض

Hazard
Ratio
0.63

P-value
**0.000

حجم الطفل  :الفئة المرجعية = (أكبر من المتوسط )
متوسط

1.04

0.882

أصغر من المتوسط

0.89

0.694

صغير جدا

1.05

0.853

وزن المولود  :الفئة المرجعية = ( أقل من الطبيعي أقل من  2.5كغم )
طبيعي ( 4.5 -2.5كغم)

0.89

0.627

أكبر من الطبيعي ( 4.5فأكثر)

0.12

0.775

نوع الرضاعة طبيعية(:نعم-ال)

2.56

**0.000

نسبة فحص وجود اليود في الطعام  :الفئة المرجعية = (غير مضاف إليه اليود )
مضاف إليه نسبة قليلة

1.15

0.370

مضاف إليه نسبة متوسطة

0.95

0.744

ال يوجد ملح في البيت

0.89

0.727

الملح لم يتم فحصه

0.99

0.978

ظاهرة التدخين  :الفئة المرجعية = (غالبا سجائر )
غليون

2.29

0.984

نرجيلة

0.66

0.347

سجائر ونرجيلة

1.04

0.967

مدخن سابق وترك

0.42

0.239

ال يدخن ولم يدخن

0.82

0.183

(**)= P-value < 0.001
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حن

المجموعة الرابعة  :المحددات البيئية لوفيات األطفال في فلسطين
تر عسى الوضع اللد لوسرة
إن لالائص الحسكن (التواح البتئت الحتتسق بالحسكن) ت اً
حن دت

تترض ارادها لبتض ااحراض واال اال ا حنهم ،إذ تتد توار الحسكن الحناسج

حؤبر النا اض اإللاب بالك تر حن ااحراض وحن م تقست الواتات ،وتتد الحسكن لدتا وحناسبا
لسسكن والدتاة إذا توار اتا الهوا الن تع والحا النق والح وى الكاا والبتد عن ااحاكن الحسو ،
وتتدقا لد اااراد حن ان البتئ السكنت اللالد  ،هذا باإلضاا إلى نها تتك

روع

ااسرة االقتلادت ببك عام.
وبدراس الح حوع الرابت والت

تدتون عسى ح حوع الحت ترات البتئت الحتاد والحتتسق

بالحسكن و د ن ااتبار ودة التواتا النحوذ غتر حتنون (LR chi(23) = 22.47 , P- Value
) = 0.2931وهذا تتن

ن النحوذ الذن تدتون عسى ح حوع الحت ترات البتئت الحتاد لت

ت تر عسى واتات اال ا ا اسسلتن ،وتتضح ذلن حن ان

لا

دو (.)4.20

عدم و ود ت تر حتنون لسحت ترات البتئت الحتاد عسى واتات اال ا دون سن الااحس
ا اسسلتن تتود لسببتن:
 -1و ةةود ع ةةدد حد ةةدود ح ةةن الحت تة ةرات البتئتة ة اة ة حس ةةح ااسة ةرة ال سس ةةلتن  2010وع ةةدم ت ةةوار
تر عسةى
بتانات عن بتض الحت ترات البتئت الهاح الت و دت اة د ارسةات سةابق ن لهةا تة اً
ال ةةاهرة ح ة  ،نةةوع الحلةةبخ ،نةةوع اإلنةةارة اة الحسةةكن  ،لرتقة الةةتاسص حةةن القحاحة  ،حكةةان
و ود القحاح  ،الحنلق الحدتل بالحسكن.
 -2عدم و ود تباتن واضح بتن ح ردات التتن بالنسب لسحت ترات البتئت الحتاد .
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دو ( :)4.20نتائج تحليل المتغيرات البيئية
Hazard

المتغيرات

Ratio

P-value

نوع الوحدة السكنية التي تقيم بها األسرة  :الفئة المرجعية = (فيال)
دار

2.34

0.091

شقة

2.00

0.171

غرفة مستقلة

4.63

0.080

خيمة

3.81

0.075

براكية

1.82

0.411

عدد الغرف في الوحدة السكنية

1.05

0.252

المادة المستخدمة في أرضية الغرفة  :الفئة المرجعية = (أرضية ترابية )
خشب

0.47

0.234

بالط  /رخام

0.94

0.917

أسمنت

0.97

0.965

طوب  /حجر

1.32

0.851

نوع الوقود المستخدم  :الفئة المرجعية = (كهرباء )
غاز

0.69

0.196

كاز

0.16

0.093

حطب

0.69

0.430

حيازة المسكن  :الفئة المرجعية = (ملك )
مستأجر

1.00

0.960

ليس مملوكا وليس مستأجرا

0.79

0.082

المصدر الرئيسي لمياه الشرب ألفراد األسرة  :الفئة المرجعية = (شبكة
مياه عامة موصولة بالمنزل )
آبار ارتوازية

1.20

0.436

ينابيع

0.65

0.350

بئر جمع مع تمديدات داخل المنزل

0.94

0.706

صهريج  /تنكات

3.76

0.816

زجاجات مياه معدنية

0.98

0.345

شراء مياه في جالونات

0.89

0.250
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Hazard

المتغيرات

Ratio

P-value

نوع المرحاض المستعمل في دورة المياه  :الفئة المرجعية = ( مرحاض
بسيفون متصل بشبكة مجاري )
مرحاض متصل بحفرة امتصاصية

0.88

0.122

مرحاض متصل بحفرة صماء

0.94

0.553

مرحاض غير متصل بمكان آخر

0.50

0.145

(**)= P-value < 0.001
(*)= P-value < 0.05

المجموعة الخامسة  :تشمل جميع المتغيرات في المجموعات األربعة السابقة
بالنسب لسح حوع النهائت والت

تدتون عسى

حتع الحت ترات ا

الح حوعات ااربت

السابق  ،كان ااتبار ودة تواتا النحوذ حتنون ( < LR Chi2 (84) = 638.79 , P- value
 )0.001وهذا تتن

ن نحوذ الحت ترات النهائت لا ت تر حتنون عسى واتات اال ا ا اسسلتن،

ولحترا ن حن الحت ترات لا ت تر عسى واتات اال ا اقد تولست الدراس إلى ن الحت ترات الت
لها ت تر ه

ن سها الت

هرت ا

النتائج السابق  ،وهذا دلت كاع عسى هحت وحتنوت تسن

الحت ترات ،وكانت هذه الحت ترات ه الحداا

ولبتت الحولود حن دت

كونا ح رد و تو م وترتتج

الحولود باإلضاا إلى عحر اام الدال وعند الوالدة ،وحؤبر ال روة ،والدال التتستحت لوم ،ولس
القراب بتن الأو تن ،وعدد اراد ااسرة ،وعدد اال ا دون سن الااحس  ،وحت تر سقل وا هاض،
ا اسسلتن ,ولمعرفة أي من المتغيرات ليس له

ونوع الرضاع ه الت تؤ ر عسى واتات اال ا

تأثير على وفيات األطفال أشارت النتائج إلى أن الحنلق  ،و ن

الحولود ،ود م الل  ،ووأن

الحولود ،وو ود التود ا اللتام ،والتداتن لسحرة ،باإلضاا لمجموعة المتغيرات البيئية المتاحة ليس
لها تأثير على وفيات األطفال في فلسطين .
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الفصل الخامس

النتائج والتوصيات
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النتائج والتوصيات
 النتائج Conclusions
هدات هذه الدراس حن ان

ال لو السابق بتسستل الضو عسى حدددات واتات

اال ا ا اسسلتن ،وباإلضاا إلى تلبتا سسوج تدست البقا عسى التتن الح اوذة حن حسح
ااسرة ال سسلتن عام  2010م الذن
دا و نسج نحوذ تحكن ن تح

راه ال هاأ الحركأن لإلدلا ال سسلتن  ،وذلن لبنا

البتانات لتددتد هم حدددات واتات اال ا ا اسسلتن  ،اقد

تولست الدراس إلى ح حوع حن النتائج ه :
 -1تولست الدراس حن ان حتاتتر ) )AIC & BICلسحقارن بتن نحاذ

البقا الحتسحت

وببا الحتسحت ن نحوذ  Gompertzالحتسح هو اااض واانسج لستلبتا عسى بتانات
الدراس لدراس هم حدددات واتات اال ا ا اسسلتن.
 -2تولست الدراس نا كسحا أاد التحر الدال لسحرة بحقدار سن واددة اإن نسب الالر لوااة
اال ا ترت ع.
 -3تولست الدراس ن نسب الر الوااة حرت ت لول ا الذتن تقلن والداهم ا الحداا ات
التالت  :لولكرم ونابس
 -4تولست الدراس

والقد

وبتت لدم وبحا غأة وغأة.

ن نسب الالر الذن تتترض لها الل

التو م حرت ت حقارن بالل

الح رد.
 -5تولست الدراس

ن نسب الر الوااة حرت ت لول ا

باال ا ذون الترتتج ااو .
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ذات الترتتبات ااعسى حقارن

 -6تولست الدراس ن نسب الر الوااة حرت ت لول ا الذتن تتراوح عحار حهاتهم حا بتن
( ) 34-20سن .
 -7تولست الدراس ن نسب الر الوااة تق لسحستوى ااعسى حن الحتوسل لحؤبر ال روة.
 -8تولست الدراس إلى ن لسحستوى التتستح
الر واتات اال ا  ،دت

لوم ا

اسسلتن دو اًر هاحاً ا

ا ض نسب

ن هنان عنق عكست بتن تتستم اام والر الوااة.

 -9تولست الدراس ن نسب الر الوااة لول ا تنا ض لدى ااأوا الذتن ال تربلهم لس
قراب نهائتاً ،و لس قراب غتر حبابرة ن حن ن
 -10تولست الدراس

الدحول .

نا كسحا أاد عدد اراد ااسرة بحقدار ارد وادد اإن نسب الالر لوااة

اال ا تنا ض.
 -11تولست الدراس نا كسحا أاد عدد اال ا

ق حن اح

سنوات بحقدار ارد وادد اإن

نسب الالر لوااة اال ا تنا ض.
 -12تولست الدراس ن النسا السوات دال دحسهن لم تنتا بحولود د (سقل وا هاض ) اإن
نسب الالر لوااة اال ا تنا ض.
 -13تولست الدراس ن نسب الر وااه اال ا الذتن لم تتسقوا رضاع لبتتت حرت ت .
 -14هنةةان د ارسةةات سةةابق ك تةرة كةةدت عسةةى هحتة الحت تةرات البتئتة وت ترهةةا عسةةى بقةةا الل ة
عسى قتد الدتاة  ،لم ن د تاً حن الحت تةرات البتئتة الحتةوارة اة الد ارسة لةا تة تر حتنةون عسةى
ال اهرة ،وتتود اسباج دااستة وهةذا اة دةد ذاتةا تبةتر إلةى ضةتع تة تر التواحة الاار تة
عسى ال اهرة حد الدراس وباال التواح البتئت .

102

 التوصيات Recommendations
تتد النتائج السابق ذات هحت كبترة انها تلستنا عسى التدتد حن ال وانج ااك ر هحت ا
ت ترها عسى اهرة الواتات ببك عام ،وواتات اال ا ببك ااص وا ضو النتائج السابق الت
تولست إلتها هذه الدراس تحكن استانص التولتات التالت :
 -1ضرورة االهتحام بتتستم الحرة لحا لا حن ر هام وحبابر ا ا ض واتات اال ا و ت
الحرة قادرة عسى تددتد اتاراتها االن ابت ححا تؤ ر ات ابتاً عسى لدتها ولد

بنائها

وارلتهم ا دتاة لدت تق اتها ادتحاالت تترضهم لسوااة.
 -2نبر براحج التوعت اللدت والتلتتحات الحاتس عن لرتا وسائ اإلعنم.
 -3هحت االستحرار ا

أتادة عداد الوددات اللدت وراع ك ا تها ،والتح

وتلوتر الادحات اللدت والوقائت وبالذات ادحات لد اام والل

عسى تدستن

نا الدح وبتد

الوالدة.
 -4توعت الحوالنتن بضرورة التبستغ عن داالت وااة اال ا لتتم تس تسها حن

التترع

عسى حستوتاتها وات اهاتها والتواح الحؤ رة اتها.
 -5ضرورة تضحتن الحسوح الحتتسق باللد ااسرت إضاا حت تر دتد هو دا ااسرة،
دت

ن الحستوى الحتتب

لوسرة لا ر ا حستوى واتات اال ا ا اسسلتن.

 -6الت كتد عسى هحت ال دص اللب

اإللأاح

قب

الأوا

وضرورة إت اد وسائ

النا د .
 -7ضرورة االهتحام بالبدو والدراسات الاال بلد اال ا .
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التوعت

 -8القتام بالبد

والكبع عن ااالا الت تتترض لها بتانات الواتات لسولو إلى حؤبرات

وحدددات سستح ودقتق .
 -9إ ار دراسات تدست البقا وحترا التواح الحؤ رة عسى أحن البقا لتدست
ح

واهر ارى ،

الأحن الذن تحر دتى دلو التحت عسى حتاحستا ا البنن ،الأحن الذن تحر لدتن

الدلو عسى و ت بتد التار .
 -10إ ار حقارن بتن نحاذ البقا قب إ ار ن تدست لبتانات البقا .
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