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الخالصة:
هتدف الدراسة إىل رصد التغَت ُب معدالت وفيات األطفال الرضع ودون اخلامسة ُب منطقة الرياض،
مع إيضاح التباين اجلغراُب للمعدالت وأبرز العوامل ادلؤثرة عليها واذباىاهتا ادلستقبلية ،وقد اعتمدت
الدراسة على العديد من ادلناىج واألساليب منها ادلنهج الوصفي من خالل دراسة ورصد جوانب الظاىرة،
و ادلنهج التارخيي ُب تتبع مراحل تطور ظاىرة وفيات األطفال الرضع ودون اخلامسة للفًتة من 4002
حىت 4002م ،وادلنهج التحليلي لتحليل البيانات وادلعلومات واإلحصاءات الدولية واإلقليمية واحمللية
اخلاصة بوفيات األطفال ،أضافة إىل األساليب والطرق وأبرزىا األسلوب والكارتوجراُب  ،فقد تناولت
الدراسة العوامل ادلؤثرة ُب وفيات األطفال دون اخلامسة.
وقد بلغ عدد األطفال ادلتوفُت دون اخلامسة دبنطقة الرياض  ،244وقد اسفرت الدراسة عن العديد من
النتائج أمهها اخنفاض دلعدالت وفيات األطفال بشكل مستمر ،كما أوضحت النتائج أن متوسط دخل
األسرة لو بالغ األثر على وفيات األطفال حيث يالحظ ارتفاع نسبة وفيات األطفال لألسر ذات الدخول
ادلنخفضة أقل من  4أالف لاير بنسبة  ،%83كما يالحظ ارتفاع نسبة وفيات األطفال لدى األسر اليت
تسكن ُب وحدات صغَتة حيث بلغت نسبتهم  ،%44كما أن ىناك أثر واضح لزواج القاصرات،
بادلقارنة باألكرب سناً ،فكلما ذباوز سن األم عند الوالدة  20سنة تكون نسب وفيات األطفال أعلى
حيث بلغت نسبة وفيات األطفال لألمهات الكبَتات ُب السن .%83
كما أظهرت النتائج أن ىناك ارتفاع دلعدالت وفيات األطفال بأمراض ناذبة عن زواج األقارب من
أبرزىا التشوىات اخللقية الوالدية ،وادلوت ادلفاجئ للجنيُت ،ومتالزمة الضائقة التنفسية للرضع وىي من
أسباب ارتفاع معدالت وفيات الرضع الرئيسة ،كما أن ىناك عالقة طردية بُت عدد األطفال لألم
ووفياهتم ،فكلما زاد عددىم كلما كانت ىناك خطورة ُب فقد أحدىم ،وأخَتاً ىناك عالقة طردية بُت
مستوى تعليم األمهات ووفيات األطفال لذلك جيب االىتمام بتعليم اإلناث حيث أن نسبة مرتفعة من
اإلناث ال يواصلن ادلرحلة اجلامعية بل يكتف ِ
ُت بالتعليم العام حيث بلغت نسبته ٍن  ،%24ويعود ذلك
للمسافة بُت ادلسكن وادلرفق التعليمية باإلضافة إىل بعض العادات والتقاليد.
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Abstract:
The study aimed at monitoring the change happened to
mortality rates of the children under five years old and infants in
Riyadh region. Moreover, it attempted identifying the
geographical variation of these rates, the most prominent factors
affecting them, and their future directions. The study adopted
many approaches and methods, including the descriptive
approach, which was used in studying and monitoring different
aspects of the phenomenon. It also used the historical approach in
tracking development stages of infants and under-five year olds
mortality during the period from 2004 to 2017. Further, the study
used the analytical approach to analyze international, regional
and local data and information as well as the statistics related to
infants’ mortality. Some other methods were used as well, most
notably the cartographical method, the study dealt examined the
factors affecting under-five year olds’ mortality.
The study show 495 children under five died in Riyadh, and
study reached many results, most importantly the following:
there is a continuous gradual decrease in child mortality rates.
The results also showed that family income has a significant
impact on child mortality, where families with a monthly income
of less than 5 thousand riyals suffered high rate of child mortality
by a percentage of 38%. Also, the percentage of child mortality
in families that live in small units reached 52%. In addition,
marriage to underage girls is considered a significant factor with
regard to child mortality, compared to marriage to older girls.
Further, the more mother’s age at birth exceeds 40 years, the
higher the rate of child mortality is, since child mortality rate for
older mothers reached 38%.
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The results also demonstrated that there is a high rate of child
mortality due to diseases resulting from marriage of relatives, the
most prominent of which are: congenital birth defects, sudden
death of the fetus, and newborn respiratory distress syndrome,
which are among the main reasons for high rates of infant
mortality. There is also a gradual relation between mother’s
number of births and the risk of child mortality, the more
children a woman gives birth to, the higher the risk they face of
child mortality. Finally, there is an inverse relation between
mother’s level of education and child mortality rates. Therefore,
more attention must be paid to female education, as a high
percentage of females do not pursue university education level,
they mostly stop after obtaining a secondary school education
degree by a percentage of 62% of females, either due to the far
distance between their domiciles and the educational facility or
due to some customs and traditions.
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العوامل المؤثرة في وفيات األطفال الرضع ودون الخامسة في منطقة الرياض اإلدارية:
:1-1المقدمة:

تعد الوفيات من العناصر ادلهمة ُب دراسة السكان ،فهي أحد احملددات الرئيسة دلكونات النمو
السكاين .حيث تفوق ُب أثرىا عامل اذلجرة ،وزبتلف عن اخلصوبة ُب كوهنا حتمية احلدوث فقد ربدث
ُب سلتلف األعمار ،فهي أكثر ثباتاً وديكن التحكم ُب مستواىا وال يبدو أثرىا ُب تغَت حجم السكان
فقط بل تركيبهم أيضاً ،ذلذا يلقى التحكم ُب الوفيات قبوالً أكثر من ادلواليد (أبو عيانة.)4008 ،
فيما تعد الوفيات من الظاىرات السكانية ادلهمة لكوهنا مؤشراً ذي داللة عالية على مقدار التطور
االجتماعي واالقتصادي للسكان ،وعادة ما جيري الفصل بُت وفيات األطفال دون اخلامسة عن بقية
الوفيات ،حيث تتحكم ُب ىذه الفئة العمرية رلموعة من احملددات الدديوغرافية واالقتصادية والصحية
والبيئية أكثر من الوفيات ُب األعمار ادلتقدمة (برغوث.)4008 ،
وتتأثر وفيات األطفال بالعديد من العوامل ادلتداخلة مثل العوامل االقتصادية واالجتماعية والبيئية
والصحية وغَتىا ،اليت ديكن التحكم هبا والسيطرة على مستوياهتا ،وقد اىتمت منظمة الصحة العادلية
بوفيات الرضع بشكل واضح ،حيث بينت أمهية ىذه ادلرحلة العمرية وما دير هبا الطفل الرضيع من سلاطر
زلتملة ،وخاصة ُب األشهر األوىل حيث يكون أكثر عرضة خلطر الوفاة بنسب أعلى من بقية
األعمار(عبداذلادي .)0433،بسبب ضعف مناعتو ضد األمراض ،السيما الذكور حيث ترتفع معدل
وفياهتم على اإلناث الختالفات بيولوجية بُت اجلنسُت (برغوث.)4008،
فيما تعد العوامل ادلؤثرة ُب وفيات األطفال دون اخلامسة من اجلوانب ادلهمة ُب الكشف عن أسباب
يسهم ُب ربقيق رؤية ادلملكة ُ 4080ب ربقيق
تباين معدالهتا بُت زلافظات منطقة الرياض اإلدارية ،شلا ُ
التوزيع العادل وادلتوازن للخدمات ادلقدمة ُب تلك احملافظات والسيما الصحية والتعليمية.
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 2-1مشكلة الدراسة:

تعد معدالت وفيات األطفال دون اخلامسة عموماً والرضع على وجو اخلصوص من أىم ادلؤشرات
احليوية اليت تقيس مدى التقدم الصحي واالجتماعي واالقتصادي والتنموي للدولة ،فهي أحد ادلؤشرات
الدديغرافية ادلهمة اليت تعكس ربسن اخلدمات العامة ُب رلال الرعاية الصحية والتغذية وادلؤسسات
االجتماعية ادلختلفة ،ومجيعها مرآة صادقة لقياس مراحل التنمية واليت تتجلى ُب االىتمام والعناية بادلولود
حىت سن اخلامسة.
ولقد أولت ادلملكة العربية السعودية أمهية بالغة باجلانب الصحي وخاصة دبا يتعلق باألطفال ،حيث
سخرت اإلمكانيات خلدمتهم واحملافظة على حياهتم ،شلا أدى إىل االخنفاض اذلائل دلعدالت وفيات
األطفال الرضع ورغم ذلك فقد شهدت منطقة الرياض ارتفاعاً ُب معدالت وفيات الرضع واألطفال ما
دون اخلامسة بادلقارنة بادلناطق اإلدارية األخرى ،فقد ذباوزت ادلتوسط العام دلعدالت وفيات األطفال ُب
ادلملكة ،حيث بلغ معدل وفيات األطفال الرضع ُب منطقة الرياض ُ 44.4ب األلفُ ،ب حُت بلغ
ادلتوسط العام على مستوى ادلملكة ُ03.4ب األلف ،فيما بلغ معدل وفيات األطفال ما دون اخلامسة
ُ 44ب األلفُ 40 ،ب األلف لكل منهما على الًتتيب عام 4002م (التعداد العام للسكان
وادلساكن.)4002،
واستمرت الفجوة بُت منطقة الرياض ومتوسط ادلملكة ُب االتساع ،إذ بلغت معدالت وفيات
الرضع وما دون اخلامسة ُ 42.4 ،44ب األلف ُب منطقة الرياضُ ،ب حُت بلغت مثيلتها 40.3 ،02
ُب األلف على مستوى ادلملكة وذلك حبسب الًتتيب عام 4000م (التعداد العام للسكان
وادلساكن.0)4000،

( )0فقد بلغت معدالت وفيات الرضع ودون اخلامسة ُ 43 ،48ب األلف ُب منطقة الرياضُ ،ب حُت بلغت مثيلتها ، 02
ُ 40.4ب األلف على مستوى ادلملكة وذلك حبسب الًتتيب وتلك ادلعدالت خاصة بالسعوديُت عام 4000م.
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 3-1أهمية الدراسة:

مع أن السنوات األخَتة قد شهدت اخنفاضاً ملحوظاً ُب وفيات الرضع و األطفال دون اخلامسة ُب
ادلملكة العربية السعودية عموماً بادلقارنة ببعض دول اجلوار وذلك كنتيجة للتقدم ادللحوظ ُب اخلدمات
الصحية ،وكذلك ربسُت زليط البيئة وارتفاع مستوى وعي األسر بالثقافة الصحية ،إال أنو ال توجد إال
القليل من الدراسات اليت تناولت وفيات األطفال من جانب جغراُب ،كما أن معظم الدراسات السابقة
استقت بياناهتا من ملفات ادلستشفيات وعلى نطاق طيب ضيق ال ديثل ادلناطق اجلغرافية ادلختلفة  ،وذلك
جعل أمهية كبَتة لدراسة جغرافية سكانية مستفيضة ،إذ مل ربظ دراسة وفيات األطفال دون اخلامسة
بالدراسة الكافية رغم أمهيتها من قبل الباحثُت اجلغرافيُت ،وقد يرجع ذلك لصعوبة احلصول على بيانات
تفصيلية لوفيات األطفال لفًتات زمنية طويلة ،غَت أنو مع توفر بيانات التعداد السكاين منذ العام
4002م ،اليت امتازت باحتوائها على بيانات لوفيات األطفال ما دون اخلامسة ،فأصبح باإلمكان إجراء
الدراسة وإبراز مستوياهتا ومعدالهتا واذباىاهتا.
وتزداد أمهية الدراسة ُب منطقة الرياض اإلدارية ،إذ تتصف باالرتفاع النسيب ُب تلك ادلعدالت كما
سبقت اإلشارة ،كما أن العمل بإحدى جامعاهتا شجع على إجراء مثل ىذه الدراسات إلبراز دور اجلامعة
ُب خدمة اجملتمع واإلسهام ُب ربقيق رؤية ادلملكة .4080

 4-1أهداف الدراسة:

ديكن صياغة أىداف الدراسة على النحو التايل:
 /0رصد العوامل ادلؤثرة ُب وفيات األطفال الرضع ُب منطقة الرياض.
 /4رصد العوامل ادلؤثرة ُب وفيات األطفال دون اخلامسة ُب منطقة الرياض.

 5-1تساؤالت الدراسة:

تنبثق تساؤالت الدراسة من أىدافها ،لذا حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 /0ما ىي أىم العوامل ادلؤثرة ُب وفيات األطفال الرضع ُب منطقة الرياض؟
 /4ما ىي أىم العوامل ادلؤثرة ُب وفيات األطفال دون اخلامسة ُب منطقة الرياض؟
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 6-1فرضيات الدراسة:

بناء على ما سبق ذكره والدراسات السابقة حول وفيات األطفال الرضع ودون اخلامسة ،ديكن صياغة
الفرضيات التالية:
 /0ال توجد عالقة بُت عمر الطفل ادلتوَب وعدد األطفال باألسرة.
 /4ال توجد عالقة بُت عمر الطفل ادلتوَب وترتيبو بُت أخوتو.
 /8ال توجد عالقة بُت عمر الطفل ادلتوَب وجنسو.
 /2ال توجد عالقة بُت عمر الطفل ادلتوَب وعمل األم.
 /4ال توجد عالقة بُت عمر الطفل ادلتوَب واحلالة الزواجية لألم.
 /2ال توجد عالقة بُت عمر الطفل ادلتوَب ومستوى تعليم األم.
 /2ال توجد عالقة بُت عمر الطفل ادلتوَب وزواج األقارب.
 /3ال توجد عالقة بُت عمر الطفل ادلتوَب ودخل األسرة.
 /4ال توجد عالقة بُت عمر الطفل ادلتوَب وعمر األم.

 7-1حدود الدراسة:

 1-7-1الحدود المكانية:
التزمت الدراسة باحلدود اإلدارية دلنطقة الرياض ،واليت سبتد بُت دائرٌب عرض  °04'00و °42'24
مشاال ،وبُت خطى طول  °24'00و  °23'02شرقاً ،وحيدىا من الشمال منطقة القصيم ومن أذباه
ً
الشرق ربدىا ادلنطقة الشرقية ومن أذباه اجلنوب ربدىا منطقة صلران كما حيدىا من اذباه الغرب كالً من
منطقة ادلدينة ادلنورة و مكة ادلكرمة و عسَت (شكل .)0
شكل ( :)0ادلوقع اجلغراُب دلنطقة الرياض وتقسيماهتا اإلدارية عام 0220ىـ.
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ادلصدر :أمانة منطقة الرياض ،عام 0220ىـ.
حيث تقع ُب قلب ادلملكة العربية السعودية ،وتضم مدينة الرياض حاضرهتا األوىل ،كما تستحوذ على
ثاين أكرب مساحة بعد ادلنطقة الشرقية ،حيث تقدر مساحتها ب  830ألف كيلو مًت مربع بنسبة ،%02
ودبساحة تصل ،ويسكنها  %44من مجلة سكان ادلملكة ،إذ ربتل ادلرتبة الثانية بعد منطقة مكة ادلكرمة
من حيث حجم السكان (وزارة الداخلية.)4002 ،
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 2-7-1الحدود الزمانية:
ألتزمت الدراسة وفيات األطفال الرضع ودون اخلامسة ُب منطقة الرياض اإلدارية وذلك خالل الفًتة
ادلمتدة من عام 4002م حىت عام 4002م.4

 8-1مصطلحات الدراسة:

 -معدل وفيات الرضع:

"ىو عدد حاالت الوفاة بُت األطفال الرضع دون السنة لكل ألف مولود حي خالل سنة معينة"
(اخلريف.)4000،
 معدل وفيات األطفال دون اخلامسةيتم حساب أعداد وفيات األطفال دون اخلامسة لسنة معينة ويقسم على عدد ادلواليد لتلك السنة (اذليئة
االربادية للتنافسية واالحصاء.)4004،

 :9-1العوامل الطبيعية:

تساىم الكوارث الطبيعية مثل الرباكُت والزالزل والفيضانات وتطرف ادلناخ وغَتىا ُب ارتفاع معدالت
الوفيات بصفة عامة واألطفال دون اخلامسة على وجهو اخلصوص ُب بعض الدول ،غَت أن ادلناخ يظل
أىم ىذه العوامل السيما ُب منطقة الدراسة ،وفيما يلي دراسة للمناخ وعالقتو بوفيات األطفال الرضع
ودون اخلامسة ُب منطقة الرياض.
 :1-9-1المناخ:
يتجاوز شهرىم
تعد درجة احلرارة أىم عناصر ادلناخ ادلؤثرة ُب وفيات الرضع وحديثي الوالدة الذين مل
ُ
األول ،حيث ترتفع معدالت وفياهتم عند اخنفاض درجات احلرارة بسبب ادلوت ادلفاجئ إذ الرضع تقل

(ً )4ب ربديد ىذه الفًتة لعدم توفر بيانات للوفيات األطفال دون اخلامسة ُب التعدادات السكانية السابقة 0422م
و0444م.
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مناعتهم ومقاومهم ضد األمراض االنتقالية شلا يساىم ُب ارتفاع معدالت وفاهتم وخاصة لدى الذكور
أعلى من االناث) Auliciems,1987).
وقد أظهرت بيانات الشؤون الصحية دبنطقة الرياض لألعوام من 4002-4002م ،أن ىناك تباين بُت
نسب وفيات األطفال الرضع حبسب فصول السنة لألعمار من الوالدة دلا دون السنة ،حيث ترتفع ُب
فصل الشتاء وتنخفض تدرجيياً للوصول إىل فصل الصيف ٍب تعاود االرتفاع التدرجيي ،إذ بلغت نسبة
وفيات األطفال الرضع ُب فصل الشتاء  % 42.4وىي نسبة تعد مرتفعة بادلقارنة بنسب الوفيات بأشهر
السنة االخرى ،فيما بلغت ُب فصل الصيف  ،%44.2ويعود ذلك لألمراض اخلارجية اليت تصيب
األطفال الرضع ُب فصل الشتاء بشكل أعلى من باقي فصول السنة (شكل .)4

شكل ( )4وفيات األطفال الرضع حبسب فصول السنة ُب منطقة الرياض لألعوام من  4002حىت
4002م.
30

27.2

25.7
22.4

25

24.6

20
15
10
5
0
الشتاء

الصٌف

الربٌع

الخرٌف

نسبة وفٌات األطفال الرضع

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.
ويعود ارتفاع نسبة الوفيات ُب فصل الشتاء الرتفاع اإلصابة باألمراض التنفسية والتهابات الشعب
اذلوائية وذلك تزامناً مع اخنفاض درجات احلرارة ُب ادلنطقة الوسطى ،كما تكون فًتة الشتاء فرصة النتقال
األمراض ادلومسية واألمراض االنتقالية ،واألطفال ُب ىذا السن ال تكون لديهم ادلناعة الكافية دلقاومة
األمراض وحاذلم كحال كبار السن.
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كما يعد فصل الشتاء فًتة سقوط األمطار ادلومسية بادلنطقة الوسطى ،وذلك يساىم ُب حاالت غرق
ُب األودية وخاصة ُب ادلناطق الطرفية ألن األودية زبًتق احملافظات كوادي رماح والرزليو ُب شرق مدينة
الرياض ،باإلضافة إىل الغرق من جراء اختفاء معامل ادلمرات والطرق ،كما تسبب مياه األمطار ُب
التماسات كهربائية شلا يسهم ُب ارتفاع أعداد الوفيات بشكل عام ،لذلك ال ديكن احلكم بأن فصل معُت
ىو ادلسبب ُب وفيات الرضع بل أن كل سنة قد زبتلف نسبها عن السنة األخرى.
كما يوضح الشكل رقم ( )8تباين وفيات األطفال لألعمار من السنة حىت دون اخلامسة لعام
4002م ،ويالحظ ارتفاع معدالت وفيات األطفال ُب فصل الشتاء حيث بلغت النسبة  %43.2وذلك
لتغَت األجواء وانتشار األمراض التنفسية بُت األطفال وذلك مع اخنفاض درجات احلرارة ،فيما اخنفضت
نسب وفيات األطفال ُب فصل الصيف حيث بلغت النسبة  %40.4وىناك تباين بُت سنة وأخرى.
فمن خالل معامل االرتباط اتضح ان ىناك ارتباط طردي ضيف حيث بلغ ادلعامل ( )0.0وىذا يبُت أنو
كلما اخنفضت درجة احلرارة ارتفعت معدالت وفيات األطفال ولكن بتغَت بسيط.

شكل ( )8نسب وفيات األطفال لألعمار ( -0إىل ما دون اخلامسة) وفقاً لفصول السنة ُب منطقة
الرياض لعام 4002م
40

28.7

26.2

20.5

24.6

20
0
الشتاء (من دٌسمبر إلى
فبراٌر)

الربٌع (من مارس إلى ماٌو)

الصٌف (من ٌونٌو إلى
أغسطس)

نسبة وفٌات األطفال من عمر سنة حتى ما دون الخامسة

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.
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الخرٌف (من سبتمبر إلى
نوفمبر)

 :11-1عوامل بشرية.

أن للعوامل البشرية تأثَت واضح على وفيات األطفال الرضع ودون اخلامسة حيث من خالذلا قد ترتفع
ادلعدالت ،وسنورد أبرز تلك العوامل البشرية وىي العوامل الدديغرافية.

 :1-11-1العوامل الديمغرافية.
تؤثر العوامل الدديغرافية على وفيات األطفال دون اخلامسة تأثَتاً واضحاً من حيث تفاوت ادلعدالت بُت
كل زلافظة وأخرى ُب منطقة الدراسة ،فيما يلي دراسة ألىم ىذه العوامل:
 :1-1-11-1جنس الطفل المتوفي:
ويوضح اجلدول رقم (  )0نسبة وفيات األطفال دون اخلامسة حيث بلغت نسبتهم % 24.2 -42.2
وذلك لذكور واإلناث حبسب الًتتيب ،ويالحظ ارتفاع نسبة وفيات األطفال الذكور عن اإلناث دبقدار
 ،% 02ويعود ذلك المتالك األطفال اإلناث جهاز مناعي قوى يساعدىن ُب تقليل احتمالية إصابتهن
باألمراض اخلارجية وادلنقولة ،كما أن ىناك اختالف ُب الصفات البيولوجية بُت الذكور واإلناث.
جدول ( )0وفيات األطفال ُب منطقة الرياض حبسب اجلنس لعام 4002م
م

جنس ادلتوُب

العدد

النسبة

1

ذكر

434

42.2

2

أنثى

400

24.2

اجملموع

244

000.0

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.
فيما يالحظ من خالل الشكل رقم ( )2ارتفاع لنسبة وفيات األطفال الرضع الذكور وذلك لألعمار من
ادليالد حىت أقل من شهر بادلقارنة باإلناث ،إذ بلغت نسبة الوفيات  ،% 84-20فيما بلغت أعداد
الوفيات  000،020حالة وفاة ،وذلك للذكور واإلناث حبسب الًتتيب ،ومرد ذلك إىل الصفات
البيولوجية اليت سبتلكها اإلناث واليت ذبعلهن أكثر مقاومة لألمراض اخلارجية والعدوى من الرضع الذكور.
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كما يالحظ من خالل الشكل ارتفاع نسبة وفيات األطفال الذكور بادلقارنة باإلناث لألعمار من
الشهر إىل ما دون السنة ،حيث بلغت النسبة  % 24-44وذلك للذكور واإلناث حبسب الًتتيب ،فيما
بلغ رلموع وفيات األطفال الرضع  008حالة وفاة لألعمار من الشهر إىل ما دون السنة.
كما ارتفعت نسبة وفيات األطفال الذكور بادلقارنة باإلناث لألعمار من السنة إىل ما دون اخلامسة،
حيث بلغت النسبة  ،% 23-44فيما بلغت األعداد  004حالة وفاة لألعمار من السنة إىل ما دون
اخلامسة وذلك للذكور واإلناث حبسب الًتتيب ،وذلك يتوافق مع معظم الدراسات ادلتعلقة باألطفال دون
اخلامسة حيث توضح أن نسبة وفيات األطفال الذكور اعلى من اإلناث ،حيث أن األطفال الذكور أكثر
عرضة للوفاة من اإلناث.
شكل ( )2نسبة وفيات األطفال ُب منطقة الرياض حبسب اجلنس والعمر لعام 4002م
80
61
60
40

39

55
45

48

52

20
0
 -0ألقل من شهر

شهر – ألقل من سنة
ذكر

من السنة إلى ما دون الخامسة

أنثى

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.
وبناء على معامل التوافق اتضح أن ىناك ارتباط بُت جنس ادلولود ادلتوُب وبُت عمر الطفل عند الوفاة
وىو ارتباط طردي ضعيف حيث بلغت معامل التوافق ( ،)0.8وىذا يوضح أنو ليس عالقة واضحة بُت
وفيات األطفال دون اخلامسة وجنس الطفل أال أنو يكون ارتباط ضعيف بتجاه األطفال الذكور بشكل
أعلى من اإلناث.
كما يتضح من خالل اجلدول رقم ( )4أن قيمة مربع كاي (كا ، )4بلغت  4.234وأن مستوى
الداللة بلغت  0.423وبذلك تكون غَت دالة ألهنا أعلى من مستوى ادلعنوية  ، 0.04شلا يشَت إىل أن
ادلتغَتين مستقلُت أي أنو ال يوجد عالقة واضحة بُت جنس الطفل ادلتوُب وعمرة عند الوفاة.
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جدول ( )4نسبة وفيات األطفال وفقاً للعمر واجلنس ُب منطقة الرياض للعام 4002م.
 -0ألقل من
شهر

شهر – أقل من
سنة

سنة – أقل من
مخس سنوات

اإلمجايل

عمر ادلتوُب

نسبة

نسبة

نسبة

نسبة

ذكر

44.2

40.3

03.2

000.0

أنثى

44.2

42.8

48.8

000.0

اإلمجايل

42.2

44.3

40.2

000.0

جنس ادلتوُب

قيمة مربع كاي (كا)4

4.234

االحتمالية

4.224

االرتباط اخلطي

4202

مستوى الداللة

0.423

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.
 :2-11-1العوامل االجتماعية:
تعترب األسرة من أقوى العوامل اخلارجية اليت قد تؤثر ُب معدالت وفيات األطفال الرضع ودون
اخلامسة ،كما أن ارتفاع وعي األسرة وخاصة األم يساىم ُب التحكم بالوفيات األطفال الرضع.
:1-2-11-1جنسية الطفل المتوفي:
كما يوضح اجلدول رقم ( )8أعداد األطفال ما دون اخلامسة ادلتوفُت سعوديُت وغَت سعوديُت ،وقد
بلغ أمجايل احلاالت  244حالة وفاة وىي  024-848سعوديُت وغَت سعوديُت حبسب الًتتيب ،وقد
بلغت نسبة األطفال ما دون اخلامسة السعوديُت  ،% 24.8فيما بلغت نسبة غَت السعوديُت 82.2
 ،%وكما ىو معلوم فأن أعداد األطفال دون اخلامسة السعوديُت ُب منطقة الرياض أعلى من أعداد
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األطفال غَت السعوديُت خصوصاً بعد تطبيق وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برنامج توطُت الوظائف
والذي أدى بدورة ُب سفر أعداد من ادلقيمُت.
كما أن معدل وفيات األطفال الرضع من ادليالد حىت مادون الشهرتشكل النسبة العظمي من الوفيات
األطفال ما دون اخلامسة ُب منطقة الرياض ،حيث بلغت نسبتهم مايقرب من  ،% 42وبعدد يصل إىل
 430حالة وفاة ،فيما بلغت نسبة وفيات باقي األعمار .% 28
فيما يالحظ أرتفاع أعداد وفيات األطفال الرضع من الوالدة حيت مادون الشهر السعوديُت بادلقارنة
بغَت السعوديُت حيث بلغت أعداد وفيات األطفال الرضع السعوديُت  024رضع وبنسبة تقدر ب 24.4
 ،%فيما بلغت أعداد وفيات األطفال الرضع غَت السعوديُت  004من أصل  430حالة وفاة وبنسبة
تقدر ب .% 82.4
فيما تساوت نسب وفيات األطفال السعوديُت لألعمار من شهر حىت مادون السنة إذ بلغت
 ،%44.2وبلغت من عمر سنة حىت مادون اخلامسة  ،%44.4كما ارتفاعت نسبة وفيات األطفال
الرضع غَت السعوديُت وذلك لألعمار من ادليالد حىت مادون الشهر بنسبة تقدرب  % 20فيما بلغت
لألعمار من شهر حىت مادون السنة .% 48
وذلك يوضح أن ىناك عالقة بُت جنسية الطفل ادلتوُب ووفيات األطفال دون اخلامسة ،حيث اتضح أن
ىناك ارتباط عكسي متوسط حيث بلغ ادلعامل ( )0.2-وذلك يوضح االرتباط ذا مستوى متوسط بُت
ادلتغَتين.
كما يتضح من خالل اجلدول أن قيمة مربع كاي (كا ، )4بلغت  2.084وأن مستوى الداللة بلغت
 0.004وىي بذلك أعلى من مستوى ادلعنوية  ،%4وبذلك تكون غَت دالة ويتم قبول الفرض الصفري
أي أنو ال يوجد عالقة بُت جنسية الطفل وعمرة عند الوفاة.
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جدول (  )8نسبة وفيات األطفال وفقاً للعمر واجلنسية ُب منطقة الرياض للعام 4002م.
 -0ألقل من
شهر

شهر – أقل من
سنة

سنة – أقل من مخس سنوات

عمر ادلتوُب

نسبة

نسبة

نسبة

سعودي

42.4

44.2

48.4

غَت سعودي

20.0

48.8

04.2

42.2

44.3

40.2

جنسية ادلتوُب

اإلمجايل
قيمة مربع كاي (كا)4

2.084

االحتمالية

2.022

االرتباط اخلطي

8.200

مستوى الداللة

0.088

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.
كما نالحظ من خالل الشكل رقم ( )4عند تقسيم األعمار حبسب النسب ادلئوية صلد ارتفاع نسب
وفيات الرضع السعوديُت لألعمار من ادليالد حىت أقل من الشهر حيث بلغت  ،% 82.4-24.4فيما
بلغت أعدادىم  004-024حالة وفاة وذلك للسعوديُت ولغَت للسعوديُت ،وذلك يوضح أن معدالت
وفيات األطفال الرضع تكون مرتفعة بادلقارنة باألعمار األخرى لذلك جيب االىتمام بشكل اكرب
باألطفال الرضع.
كما يالحظ ارتفاع نسبة وفيات األطفال الرضع السعوديُت وذلك لألعمار من الشهر ألقل من السنة
بادلقارنة بغَت السعوديُت حيث بلغت النسبة  ،% 84.2-22.2فيما بلغت أعدادىم  20-28حالة
وفاة وذلك حبسب الًتتيب ،كما ارتفعت نسبة وفيات األطفال السعوديُت وذلك لألعمار من السنة دلا
دون اخلامسة حيث بلغت النسبة  % 42.4-28.4فيما بلغت أعدادىم  42-24حالة وفاة وذلك
حبسب بالًتتيب ،وذلك يعود الرتفاع اعداد األطفال السعوديُت دبنطقة الرياض بادلقارنة بغَت السعوديُت.
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شكل (  )4نسبة وفيات األطفال وفقاً للجنسية ُب منطقة الرياض للعام 4002م.
73.5

80

64.6

62.5
60
40

37.5

35.4
26.5

20
0
 -0إلقل من شهر

شهر – إلقل من سنة
سعودي

من السنة إلى ما دون الخامسة

غٌر سعودي

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.
 :2-2-11-1وفيات األطفال ما دون الخامسة وفقاً لعمر األم لعام 2117م:

يوضح الشكل رقم ( )2أن نسبة وفيات األطفال ما دون اخلامسة ترتفع كلما ارتفعت أعمار
األمهات ،فيبُت الشكل ارتفاع نسبة وفيات األطفال لألمهات ادلتجاوزات عمر األربعُت سنة ،وعند ربليل
البيانات وجد أن ىناك ارتباط بُت األمهات الكبَتات بالسن ووفيات األطفال وقد أظهر معامل االرتباط
البالغ ( )0.3أن ىناك ارتباط طردي قوى دبعٌت أنو كلما أرتفع عمر األم كلما ارتفعت نسبة وفيات
ٍ
ذباوزن سن األربعُت سنة 83.0
األطفال ما دون اخلامسة ،فقد بلغت نسبة وفيات األطفال لألمهات
.%
كما انو ىناك ارتباط بُت عمر األمهات الصغَتات ُب السن ووفيات األطفال دون اخلامسة ،حيث
اتضح أن ىناك ارتباط عكسي ضعيف حيث بلغ ادلعامل ( )0.4-وذلك يوضح أنو كلما اخنفض عمر
األم جداً حبيث يكون عمر األم  40سنة وأقل كلما ارتفعت معدالت وفيات األطفال بشكل واضح.
ٍ
يتجاوزن
فقد ارتفعت نسبة وفيات األطفال دون اخلامسة ألمهات صغَتات ُب السن حيث أهن ٍن مل
العشرون سنة ،وتلك تعد إحدى إشكاليات زواج القاصرات ،وقد بلغت النسبة  ،% 82.0ويالحظ
تقارب النسب ادلئوية لوفيات األطفال دون اخلامسة وذلك ما بُت الكبَتات والصغَتات ُب السن.
فيما يالحظ من خالل الشكل اخنفاض نسىب لوفيات األطفال دون اخلامسة لألمهات من عمر 40
إىل  80سنة ،حيث بلغت نسبة وفيات األطفال  ،% 40.2وذلك يعود إىل أن تلك األعمار مناسبة
لرعاية األطفال بشكل أفضل ،وربوي تلك الفًتة على أفضل فًتات اخلصوبة للنساء واليت تكون من عمر
 40إىل  24سنة.
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شكل ( )2نسب وفيات األطفال دون اخلامسة وفقاً لعمر األم ُب منطقة الرياض لعام 4002م.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

38.1

37.1

(من  40سنة فأعلى)

(ما دون  20سنة)

21.6

3.1
(من  20سنة إلى ما دون
 30سنة)

(من  30سنة إلى ما دون
 40سنة)

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.
كما يوضح اجلدول رقم ( )2عالقة عمر األم بوفيات األطفال دون اخلامسة ،حيث يبُت اجلدول ارتفاع
نسبة وفيات األطفال دون اخلامسة ألمهات أعمارىم أعلى من أربعُت سنة حيث بلغت النسبة قرابة
 %83وذلك يوضح خطورة ارتفاع معدالت وفيات األطفال عند ارتفاع أعمار األمهات.
كما يبُت اجلدول ارتفاع نسبة وفيات األطفال ما دون اخلامسة ألمهات صغَتات ُب السن حيث
أعمارىن مل تتجاوز العشرون سنة حيث بلغت النسبة قرابة  ،% 82وتلك النسبة قريبة من النسبة األوىل
لوفيات األطفال ألمهات كبَتات ُب العمر أي دبعٌت كلما أرتفع العمر فوق أربعُت سنة أو كان العمر دون
العشرين سنة كلما ارتفعت نسبة وفيات األطفال ما دون اخلامسة لكلتا الفئتُت.
ومن أجل توضيح العالقة بُت ادلتغَتين ومها وفيات األطفال ما دون اخلامسة من العمر وعمر األم عند
حدوث حالة الوفاة ،حيث ًب تقسيم أعمار األمهات إىل ثالثة أعمار األول األمهات ذوات األعمار
األقل من  40سنة وى ِن األمهات حديثات العهد بالوالدة ،وثانياً األمهات ذوات األعمار األعلى من
ذلك حيث أعمارىن من  40إىل  80سنة وى ِن ذوات ذبربة بالوالدة وتربية األطفال من قبل ،فيما ثالثاً
األمهات ذوات األعمار األعلى من ذلك حيث تبلغ أعمارى ِن من  80إىل  20سنة وى ِن األمهات ذوات
اخلربة باألطفال غالباً لذلك تقل نسبة وفيات األطفال ُب تلك الفئة من األعمار وذلك الرتفاع مستوى
خربة ومهارة األمهات باألطفال دون اخلامسة.
فقد ًب استخدام (كا ،)4الستخراج العالقة وقد أتضح من خالل اجلدول أن قيمة مربع كأي بلغت
( ،)2.284فيما بلغت الدالة  0.440وىي أعلى درجة ادلعنوية  ،%4فبذلك يتضح أنو ال توجد عالقة
واضحة بُت ادلتغَتين لذلك نقبل بالفرضية الصفرية لعدم وجود عالقة.
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جدول ( )2نسب وفيات األطفال ما دون اخلامسة وفقاً لعمر األم.
سنت – أقل من خمس
عمر المتىفٍ  -0ألقل من شهر – أقل من
سنىاث
سنت
شهر
عمر األم
نسبت
نسبت
نسبت
عند وفاة الطفل
4.81
0080
3.85
أقل من  00سنت
من  00سنت إلً أقل
108.
4185
108.
من  50سنت
من  50سنت إلً أقل
5585
..86
من  10سنت
0185
4.8.
3.8.
من  10سنت فأعلً
0.8.
4.8.
318.
اإلجمالٍ
18.5.
قيمت مربع كاٌ (كا)0
االحتماليت

18..6

االرتباط الخطٍ

08004

083.4
مستىي الداللت
ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.
كما يوضح الشكل رقم ( )2أعداد أفراد األسرة للطفل ادلتوُب ،حيث يالحظ ارتفاع نسبة وفيات
األطفال لدى األسر قليلة األفراد حيث بلغت نسبة وفيات األطفال لدى األسر اليت تتكون من أقل من
أربعة أفراد  ،% 82.0ويعود ذلك االرتفاع إىل الزواج ادلبكر وىو ألمهات أعمارى ِن دون عشرون سنة،
حيث أن صغَتات السن ليس لديهن اخلربة وادلهارة الكافية للعناية باألطفال.
كما يبُت الشكل ارتفاع نسبة وفيات األطفال لدي األسر كبَتة احلجم حيث بلغت نسبة وفيات
األطفال لدى األسر اليت تتكون من عشرة أفراد فأكثر  ،% 84وذلك يعود إىل اخنفاض مستويات
الرعاية لألطفال عند ارتفاع أعداد األسرة.
فيما اخنفضت نسبة وفيات األطفال لدى األسر متوسطة احلجم حيث بلغت نسبة وفيات األطفال
لدى األسر اليت يبلغ عدد أفراد من  2إىل  2أطفال ،باإلضافة يبُت الشكل اخنفاض نسبة وفيات األطفال
لدى األسر اليت تتكون من  2إىل  4أفراد ،إلن األمهات ُب تلك األعمار ٍ
يكون ُب أعمار مناسبة لرعاية
األطفال والعناية هبم.
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شكل ( )2نسب وفيات األطفال ما دون اخلامسة وفقاً حلجم أفراد األسرة ُب منطقة الرياض لعام
4002م.
40

36.1
32

35
30

25.8

25
20
15
10

6.2

5
0
أقل من 4

من  4إلى 6

 10فأكثر

من  7إلى 9

عدد أفراد األسرة

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.
كما يبُت اجلدول رقم ( )4عالقة عدد أفراد األسرة بعمر الطفل عند الوفاة ،وقد أتضح أن نسبة
وفيات األطفال الرضع الذين مل يبلغوا شهرىم األول مرتفعة ،وذلك ألسر تقل عدد أفرادىا عن أربعة فقد
بلغت النسبة  ،% 84.2فيما بلغت نسبة الوفيات لذات األعمار ألسر عدد أفرادىا من أربعة إىل ستة
قرابة  ،% 04فيما يالحظ ارتفاعها لدى األسر اليت يبلغ عدد أفرادىا عشرة فأكثر حيث بلغت النسبة
قرابة .% 82
فيما يالحظ أن نسبة وفيات األطفال الرضع وذلك لألعمار من الشهر إىل ما دون السنة مرتفعة لدي
األسر اليت يقل عدد أفرادىا عن أربعة أفراد حيث بلغت النسبة قرابة  ،%22فيما يالحظ ارتفاع نسبة
وفيا ت األطفال من عمر الشهر إىل ما دون اخلامسة لدي األسر اليت يبلغ عدد أفرادىا من أربعة إىل ستة
أفراد حيث بلغت النسبة .% 24
ومن أجل توضيح العالقة بُت ادلتغَتين ومها عمر الطفل عند الوفاة وعدد أفراد أسرتوً ،ب استخدام
(كا ،)4الستخراج العالقة وقد أتضح من خالل اجلدول أن قيمة مربع كأي بلغت ( ،)2.444فيما
بلغت الدالة  0.800وىي أعلى من درجة ادلعنوية  ،0.04فبذلك نقبل الفرضية الصفرية دبعٌت ال يوجد
عالقة بُت ادلتغَتين ،فيما اتضح أن ىناك ارتباط عكسي ضعيف حيث بلغ ادلعامل ( )0.4-وذلك
يوضح أنو كلما اخنفض عدد أفراد األسرة عن عشرة أفراد كلما اخنفضت وفيات األطفال دون اخلامسة.
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جدول ( )4نسب وفيات األطفال ما دون اخلامسة وفقاً لعدد أفراد األسرة.
عمر ادلتوُب

 -0ألقل من
شهر

شهر – أقل من
سنة

نسبة

نسبة

نسبة

أقل من 2

20.0

44.4

02.0

من  2إىل 2

20.0

02.0

22.0

من  2إىل 4

22.2

 00فأكثر

عدد أفراد األسرة

اإلمجايل

سنة – أقل من
مخس سنوات

88.8

43.0

04.2

44.2

42.2

03.2

42.3

قيمة مربع كاي (كا)4

2.444

االحتمالية

3.020

االرتباط اخلطي

0.000

مستوى الداللة

0.800

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.
 :3-2-11-1صلة القربي بين الوالدين:
كما يوضح اجلدول رقم ( )2عالقة القريب بُت الوالدين ،حيث يالحظ ارتفاع نسبة وفيات األطفال
دون اخلامسة لدى الوالدين الذين تربطهم صالت قرىب حيث بلغت النسبة  ،% 34وذلك مقايس قوى
الرتباط وفيات األطفال دون اخلامسة دبدى صلة القريب بُت الوالدين.
كما بلغت نسبة وفيات األطفال الرضع الذين أعمارىم دون الشهر  ،% 42وذلك بادلقارنة بالوالدين
الذين ال تربطهم صلة قريب حيث بلغت نسبتهم قرابة  % 2فقط ،فيما بلغت نسبة وفيات األطفال دون
اخلامسة الذين تبلغ أعمارىم عند وفاهتم من السنة إىل ما دون اخلامسة قرابة  ،% 22فيما بلغت النسبة
لذات األعمار ولكن للوالدين الذين ال تربطهم صالت قريب قرابة .% 88
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وقد اتضح أن ىناك ارتباط طردي قوي بُت وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر وصلة القرىب بُت
الوالدين حيث بلغ ادلعامل ( )0.4والذي يشر أنو كلما كان ىناك صلة قريب بُت الوالدين كلما ارتفعت
معدالت وفيات األطفال دون اخلامسة.
ومن أجل توضيح التباين بُت ادلتغَتين ومها :وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر وصلة القرىب بُت
الوالدينً ،ب استخدام (كا ،)4الستخراج العالقة وقد أتضح من خالل اجلدول أن قيمة مربع كأي بلغت
( ،)2.033فيما بلغت الدالة  0.044وىي أقل من درجة ادلعنوية  ،0.04لذا نقبل بالفرضية البديلة أي
دبعٌت وجود عالقة طردية قوية تربط بُت وفيات األطفال دون اخلامسة وصلة القريب بُت الوالدين ،حيث أن
زواج األقارب يساىم ُب ارتفاع معدالت وفيات األطفال.
جدول ( )2نسب وأعداد وفيات األطفال ما دون اخلامسة وفقاً لصلة القريب بُت الوالدين.
 -0ألقل من
شهر

شهر – أقل من
سنة

سنة – أقل من
مخس سنوات

عمر ادلتوُب

نسبة

نسبة

نسبة

نعم (ىناك صلة قرابة بُت
الوالدين)

44.8

02.2

48.8

ال (ال توجد صلة قرابة بُت
الوالدين)

03.4

42.8

42.4

اإلمجايل

42.2

03.2

42.3

مدى
وجود صلة
قرابة بُت الوالدين

قيمة مربع كاي (كا)4

2.033

االحتمالية

2.440

االرتباط اخلطي

2.322

مستوى الداللة

0.044

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.

23

كما يوضح الشكل رقم ( ) 3عالقة الوفيات األطفال دون اخلامسة بصلة القرابة بُت الوالدين ،وذلك ديثل
ما نسبو قرابة  ،%34وذلك يبُت مدى العالقة بُت زواج األقارب ووفيات األطفال دون اخلامسة ،وأن
تلك النسبة تشمل السعوديُت وغَت السعوديُت ،حيث انتقال األمراض الوراثية اليت تنتقل من الوالدين إىل
األجنة بأسباب زواج األقارب لذلك ينصح بعدم زواج األقارب ،فيما بلغت نسبة من ىم ال يوجد لديهم
صلة قرىب حوايل  % 00فقط.
شكل ( )3نسب وفيات األطفال ما دون اخلامسة وفقاً لصلة القرابة بُت األبوين لعام 4002م.
100

88.7

80
60
40
11.3

20
0

ال (ال توجد صلة قرابة)

نعم (هناك صلة قرابة)
صلة القرابة بٌن الوالدٌن

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.
كما اتضح من خالل اجلدول رقم (  )2أن نسبة الوالدين الذين يعيشان سوياً وقت وقوع حالة الوفاة
للطفل بلغت قرابة  ،% 30فيما بلغت نسبة الوالدين ادلنفصلُت زمن وقوع حالة الوفاة قرابة .%40
فيما يالحظ من خالل اجلدول ارتفاع نسبة وفيات األطفال الرضع للوالدين ادلنفصلُت حيث بلغت
نسبة وفيات األطفال الرضع لألعمار من ادليالد حىت ما دون الشهر األول لوالدين منفصلُت قرابة،%48
فيما بلغت لألعمار من السنة إىل ما دون اخلامسة من العمر قرابة .% 82
وذلك يوضح أن ىناك ارتباط بُت وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر وعالقة الوالدين ببعضهما،
حيث اتضح أن ىناك ارتباط عكسي ضعيف حيث بلغ ادلعامل ( )0.4-وذلك يوضح أنو كلما كان
الوالدين يعيشان سوياً كلما اخنفضت معدالت وفيات األطفال دون اخلامسة.
ومن أجل توضيح العالقة بُت ادلتغَتين وىي :وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر وعالقة الوالدين
ببعضهماً ،ب استخدام (كا ،)4الستخراج التباين وقد أتضح من خالل اجلدول أن قيمة مربع كأي بلغت
( ،)0.242فيما بلغت الدالة  0.244وىي أعلى درجة ادلعنوية  ،%4شلا يعٌت قبول الفرضية الصفرية
دبعٌت ال يوجد عالقة واضحة بُت وفيات األطفال ما دون اخلامسة وعالقة الوالدين ببعضهما ،حيث أن
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كانا الوالدين يعيشان مع بعضهما أو كانا منفصلُت ال يؤثر ذلك على وفيات األطفال ما دون اخلامسة
وذلك حبسب اختبار مربع كاى.
جدول ( )2نسب وفيات األطفال ما دون اخلامسة وفقاً للعالقة بُت والدي الطفل ادلتوُب.
العالقة
بُت الوالدين
عند وفاة الطفل

عمر ادلتوُب

يعيشان سوياً
منفصالن
اإلمجايل

 -0ألقل من
شهر

شهر – أقل من
سنة

سنة – أقل من مخس
سنوات

نسبة

نسبة

نسبة

44.0

40.4

42.2

44.2

00.4

82.3

42.2

03.2

42.3

قيمة مربع كاي (كا)4

0.242

االحتمالية

0.224

االرتباط اخلطي

0.220

مستوى الداللة

0.244

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل اجلداول السابقة.
كما يبُت الشكل رقم ( )4عالقة الوالدين ببعضهما ،وقد أتضح من خالل الشكل أن نسبة الوالدين
الذين يعيشان سوياً أثناء حالة وفاة الطفل بلغت  ،% 30.2وذلك يدل أن االنفصال بُت الوالدين ليس
عامل مباشر يؤثر على وفيات األطفال دون اخلامسة ،وىناك عوامل أخرى تأثر على النسب وادلعدالت
ُب وفيات األطفال ما دون اخلامسة.
شكل ( )4نسب وفيات األطفال ما دون اخلامسة وفقاً للعالقة بُت الوالدين لعام 4002م.
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90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

80.4

19.6

منفصالن

ٌعٌشان سوٌا
العالقة بٌن الوالدٌن عند وفاة الطفل

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.
كما يوضح الشكل رقم ( )00ارتفاع نسبة األمهات احلاضنات ألطفاذلن قبل حدوث حالة الوفاة،
حيث بلغت نسبة األمهات احلاضنات ألطفاذلن عند حدوث فراق بُت الزوجُت  ،% 00.8فيما بلغت
النسبة لإلباء  ، % 3.4فيما بلغت نسبة الذين يعيشون سوياً  ،%30.2وىذا يدل على أن الدولة
ربافظ على حقوق األمهات ومن أبرزىا حق احلضانة لألبناء ،كما أن لرقى اجملتمع دور ُب اعطاء األم
حقوقها من حيث احلضانة وخالفو.
شكل ( )00نسب وفيات األطفال ما دون اخلامسة وفقاً للشخص الذي كان يعيش معو الطفل.
12

11.3

10

8.2

8
6
4
2
0
األب

األم

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.
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 :4-2-11-1ترتيب الطفل المتوفي بين أخوته:
يوضح اجلدول رقم (  ) 3عالقة عمر الطفل ادلتوُب وعالقتو بًتتيبو بُت أخوتو ،حيث أتضح أن نسبة
األطفال ادلتوفُت الذين تقدر بسبتهم ب  ،% 82وقد توزعت النسبة بُت الثالثة أعمار لذات الًتتيب
حيث بلغت لدي األطفال الرضع الذين مل يبلغوا شهرىم األول  ،% 43فيما بلغت لدي األطفال الرضع
الذين تبلغ أعمارىم من الشهر حىت ما دون السنة  ،% 44فيما بلغت لدي األطفال من عمر سنة حىت
ما دون اخلامسة .% 04
فيما يالحظ ارتفاع نسب وفيات األطفال الذين ترتيبهم الرابع فأعلى حيث بلغت نسبتهم اإلمجالية
 ،% 22وقد توزعت النسبة بُت الثالثة أعمار لذات الًتتيب حيث بلغت لدي األطفال الرضع الذين مل
يبلغوا شهرىم األول  ،% 48فيما بلغت لدي األطفال الرضع الذين تبلغ أعمارىم من الشهر حىت ما
دون السنة  ،% 40فيما بلغت لدي األطفال من عمر سنة حىت ما دون اخلامسة .% 42
وقد اتضح أن ىناك ارتباط طردي قوي بُت ترتيب الطفل ووفاتو حيث بلغ ادلعامل ( )0.3والذي
يشر أنو كلما كان ترتيب الطفل الرابع فأعلى ترتفع نسبة وفاة بادلقارنة بأخوتو ،وذلك يعززه العديد من
الد راسات اليت أشارت إىل أنو كلما كان ترتيب الطفل الرابع فأعلى ارتفعت نسبة وفاتو وخاصة إذا كان
ترتيبو السادس فأعلى.
جدول ( ) 3نسبة وفيات األطفال ما دون اخلامسة وفقاً لًتتيب الطفل بُت أخوتو.

ترتيب الطفل
ادلتوُب بُت إخوتو

 -0ألقل من
شهر

شهر – أقل من سنة

سنة – أقل من
مخس سنوات

عمر ادلتوُب

نسبة

نسبة

نسبة

األول

43.8

44.4

04.2

الثاين

20.0

20.0

الثالث

42.4

4.0

82.2

الرابع فأعلى

48.8

40.0

42.2

اإلمجايل

42.2

03.2

42.3

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.
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كما يبُت الشكل رقم (  )00أن إذا كان الطفل ترتيبو بُت إخوتو من الرابع فأعلى فإن نسبة وفاتو
تكون أعلى من إخوتو األقل منة بالًتتيب كما أشارت دراسة لفايز برغوث تناولت وفيات األطفال دون
اخلامسة ُب زلافظات غزة ،وذكر أن ىناك خطورة على وفاة الطفل الرضع إذا كان ترتيبهم األول أو
السادس فأعلى ،وذلك إلن ادلولود األول تكون األم صغَتة ُب السن أما ادلولود السادس تكون األم كبَتة
ُب السن ُب الغالب.
فقد أظهر الشكل تفاوت واضح ُب نسب الوفيات بعد االعتماد على ترتيبو بُت أخوتو حيث ارتفعت
نسبة وفيات ادلواليد الذين ترتيبهم الرابع فأعلى فقد بلغت نسبتهم  ،% 22.2فيما بلغت نسبة الوفيات
للمواليد ذو الًتتيب األول  ،% 82وبذلك يتضح أن ادلولود األول مع ادلولود الرابع فأعلى أستحوذُ على
نسبة إمجالية تقدر ب .% 38.4

شكل (  )00ترتيب الطفل ادلتوُب بُت إخوتو ُب منطقة الرياض لعام 4002م.
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46.4
37.1

40
30
20

11.3
10

5.2

0
الرابع فأعلى

الثالث

األول

الثانً

ترتٌب الطفل المتوفً بٌن إخوته

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.
 5-2-11-1المستوى التعليمي لألمهات:
يوضح اجلدول رقم (  )4عالقة مستوى تعليم األم بوفيات األطفال دون اخلامسة ،فقد تبُت من خالل
اجلدول ارتفاع نسبة وفيات األطفال دون اخلامسة لدى األمهات احلاصالت على مستوى تعليم أقل من
اجلامعي حيث بلغ النسبة قرابة  ،% 28فيما بلغت نسبة الوفيات لدى األمهات الذين يستطعن القراءة
والكتابة قرابة .% 03
28

ويالحظ من خالل اجلدول اخنفاض نسبة الوفيات لدى األمهات األميات حيث بلغت النسبة قرابة
 ،% 00وذلك الخنفاض مستوى األمية بُت السعوديات على مستوى ادلملكة عموماً وعلى مستوى
منطقة الرياض خصوصاً ،فيما اخنفضت وبشكل وأضح نسبة وفيات األطفال لدى األمهات احلاصالت
على مستوى تعليمي جامعي فأعلى حيث بلغت النسبة قرابة  ،% 3وقد أشارت العديد من الدراسات
السكانية هبذا الشأن حيث أنو كلما ارتفع ادلستوى التعليمي لألمهات كلما اخنفضت معدالت وفيات
األطفال دون اخلامسة.
وذلك يوضح أن ىناك ارتباط بُت وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر واحلالة التعليمية لألمهات،
حيث اتضح أن ىناك ارتباط عكسي ضعيف حيث بلغ ادلعامل ( )0.0-وذلك يوضح العالقة بُت
ادلتغَتين ،حيث انو إذا ارتفع ادلستوي التعليمي لألم اخنفضت معدالت وفيات األطفال.
ومن أجل توضيح العالقة بُت ادلتغَتين ومها :وفيات األطفال ما دون اخلامسة وادلستوى التعليمي لدى
األمهاتً ،ب استخدام (كا ،)4الستخراج التباين وقد أتضح من خالل اجلدول أن قيمة مربع كأي بلغت
( ،)4.324فيما بلغت الدالة  0.283وىي أعلى من درجة ادلعنوية  ،%4فبذلك نقبل بالفرضية الصفرية
حيث أنو ال يوجد عالقة ظاىرة بُت ادلتغَتين رغم أن نسبة وفيات األطفال ما دون اخلامسة ترتفع لدى
األمهات ذوات التعليم أقل من اجلامعي وقد ارتفعت النسبة لتلك الفئة بسبب عرض الفئة حيث تشمل
العديد من ادلراحل الدراسية.
جدول ( )4عالقة مستوى تعليم األم بوفيات األطفال دون اخلامسة
 -0ألقل من
شهر

شهر – أقل من
سنة

سنة – أقل من
مخس سنوات

عمر ادلتوُب

نسبة

نسبة

نسبة

أمية

30.0

40.0

تقرأ وتكتب

20.0

00.0

42.3

أقل من اجلامعي

40.3

04.2

44.4

جامعي فأعلى

82.4

44.0

82.4

اإلمجايل

42.2

03.2

42.3

مستوى تعليم األم
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قيمة مربع كاي (كا)4

4.324

االحتمالية

3.232

االرتباط اخلطي

2.200

مستوى الداللة

0.283

ادلصدر :اذليئة العامة لإلحصاء4002 ،م.
 :3-11-1العوامل االقتصادية:

 :1-3-11-1متوسط دخل األسر:
يوضح اجلدول رقم ( )00عالقة وفيات األطفال الرضع وما دون اخلامسة دبتوسط دخل األسرة
الشهري ،فقد تبُت ارتفاع وفيات األطفال دون اخلامسة لدى األسر منخفضة الدخل ،حيث ذباوزت
الثلث ويؤكد ذلك معامل التوافق حيث اتضح أن نوع االرتباط بُت دخل األسرة وبُت عمر الطفل عند
الوفاة ارتباط عكسي ضيف حيث بلغ ادلعامل( ،)0.4-وىذا يوضح أنو كلما ارتفع متوسط دخل األسر
اخنفضت معدالت الوفيات لألطفال الرضع خصوصاً ودون اخلامسة عموماً.
فًتتفع نسبة وفيات األطفال من عمر سنة ألقل من مخس سنوات لدى األسر الذين يزيد متوسط
دخلهم الشهري على  04ألف لاير ،حيث بلغت النسبة  ،% 83وليس ىناك سبب واضح لذلك أال أن
وفيات األطفال ُب تلك الفئة العمرية ُب الغالب تكون عرضية.
ومن أجل توضيح التباين بُت وفيات األطفال ما دون اخلامسة من العمر ومتوسط دخل األسرة
الشهريً ،ب استخدام (كا ،)4الستخراج العالقة بُت ادلتغَتين وفيات األطفال ما دون اخلامسة ومتوسط
الدخل الشهري لألسر واتضح أن درجة الداللة أعلى من درجة ادلعنوية  0.04وبذلك نقبل بالفرض
الصفري أي أن ادلتغَتين ال توجد عالقة واضحة بينهما.
جدول ( )00نسبة وفيات األطفال دون اخلامسة وفقاً دلتوسط الدخل الشهري ُب منطقة الرياض لعام
4002م.
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 -0ألقل من شهر

شهر – أقل من
سنة

سنة – أقل من مخس
سنوات

عمر ادلتوُب

نسبة

نسبة

نسبة

أقل من  4000لاير

42.3

42.0

02.4

 4000لاير ألقل من
00.000لاير

20.0

دخل األسرة

20.0

00.000لاير ألقل من
04.000لاير

20.0

02.2

44.4

04.000لاير فأكثر

22.2

03.4

82.0

اإلمجايل

42.2

03.2

42.3

قيمة مربع كاي (كا)4

3.242

االحتمالية

00.832

االرتباط اخلطي

0.232

مستوى الداللة

0.040

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.
فيما يالحظ الشكل رقم ( )04وفيات األطفال ما دون اخلامسة مقسماً على متوسط الدخل ،حيث
يوضح الشكل أن وفيات األطفال ما دون اخلامسة اخنفضت بنسبة كبَتة لدي األسر اليت يبلغ متوسط
دخلهم الشهري من  4أالف ألقل من  00أالف لاير وذلك بنسبة تقدر ب .% 04.4
فيما يالحظ من خالل الشكل ارتفاع نسبة وفيات األطفال ما دون اخلامسة لألسر اليت يبلغ متوسط
دخلهم الشهري دون  4أالف لاير شهرياً  ،وارتفعت الوفيات لتلك األسر ُب األعمار الصغَتة من ادليالد
حىت ما دون الشهر ،وأغلب وفياهتم كانت بسبب األمراض غَت السارية كأمراض اجلهاز الدوري وعيوب
وتشوىات خلقية (والدية) ،باإلضافة إىل األمراض السارية كأمراض اجلهاز التنفسي.
شكل ( )04وفيات األطفال ما دون اخلامسة وفقاً دلتوسط دخل األسرة الشهري لعام 4002م.
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28
38

18.5

أقل من  5000لاير
 5000لاير ألقل من 10.000لاير
10.000لاير ألقل من 15.000لاير
15.000لاير فأكثر

15.5

ادلصدر :عمل الباحث أستناد إىل بيانات وزارة الصحة ،إدارة االحصاء.
كما يوضح الشكل رقم ( )08وفيات األطفال ما دون اخلامسة وفقاً لدخل الشهري لألسر ،حيث
يتضح من خالل الشكل أن وفيات األطفال الرضع من ادليالد ألقل من شهر ارتفعت لدي األسر اليت
يبلغ متوسط دخلهم الشهري أقل من  4أالف حيث بلغت النسبة  ،%20ولألعمار من شهر ألقل من
سنة بنسبة بلغت  ،%42كما يالحظ ارتفاع نسبة وفيات األطفال من عمر سنة ألقل من مخس سنوات
لدي األسر اليت يبلغ متوسط دخلهم الشهري أعلى من  04ألف لاير وذلك بنسبة تقدر ب .%83
شكل ( )08وفيات األطفال ما دون اخلامسة وفقاً دلتوسط دخل األسر الشهري ُب منطقة الرياض لعام
4002م.
56

60

40
40

24

20

38
23

27

21 17
15

17

22

0
أقل من  5000لاير
-0ألقل من شهر

 5000لاير ألقل من
10.000لاير
شهر – ألقل من سنة

10.000لاير ألقل من
15.000لاير

15.000لاير فأكثر

سنة – ألقل من خمس سنوات

ادلصدر :اذليئة العامة لإلحصاء ،مسح دخل وأنفاق األسرة 4002م.
كما يبُت الشكل رقم ( )02متوسط الدخل الشهري على مستوى ادلملكة ومنطقة الرياض لعام
4002م ،وذلك وفقاً لبيانات اذليئة العامة لإلحصاء ،واليت أشارت إىل أن متوسط دخل األسرة ُب
ادلملكة ما يقرب من 04ألف لاير سعودي ،فيما ارتفع متوسط الدخل ُب منطقة الرياض بنسو تقدر ب
 %4.4حيث ارتفعت دبقدار  200لاير تقريباً حيث بلغ متوسط الدخل الشهري ُب منطقة الرياض
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 04200لاير سعودي شهرياً وذلك لعام 4002م ،فيما يالحظ اخنفاض متوسط الدخل الشهري وفقاً
للدراسة حيث بلغ ادلتوسط  00200لاير ،وذلك باخنفاض قدرة  % 02.4 -04.4وذلك على مستوى
ادلملكة و منطقة الرياض اإلدارية وفقاً للًتتيب.
شكل ( )02متوسط دخل األسر الشهري ُب ادلملكة بادلقارنة مع مثيلتها دبطقة الرياض عام 4002م (بالريال)

12600

11900
منطقة الرٌاض

المملكة

ادلصدر :اذليئة العامة لإلحصاء ،مسح دخل وأنفاق األسرة 4002م.
ويوضح الشكل رقم ( )04عمر األطفال ادلتوفُت ومستوى دخل أسرىم الشهري ُب منطقة الرياض
اإلدارية لعام 4002م ،حيث يالحظ أن األطفال الرضع ادلتوفُت بلغ متوسط دخل أسرىم الشهري قرابة
 00أالف ومائة لاير سعودي ،وذلك الدخل الشهري يعد منخفض عن مستوي الدخل الشهري على
مستوي منطقة الرياض اإلدارية وذلك بفارق قدرة  ،%8فيما اخنفض متوسط دخل األسر الشهري
لألطفال ادلتوفُت من عمر شهر ألقل من سنة عن متوسط الدخل الشهري على مستوي ادلنطقة والبالغ
 00.200لاير ،بنسبة تقدر ب  ،%00فيما ارتفع مستوى الدخل الشهري لألسر اليت فقدت طفل عمرة
عند وفاتو من سنة إىل ما دون اخلامسة حيث أرتفع متوسط الدخل الشهري عن متوسط الدخل الشهري
دلنطقة الرياض بنسبة تقدر ب  ،%4.4وذلك يوضح أنو كلما اخنفض متوسط دخل االسرة ارتفعت
معدالت وفيات األطفال الرضع.
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شكل ( )04وفيات األطفال ما دون اخلامسة وفقاً دلتوسط الدخل الشهري لألسر دبنطقة الرياض لعام 4002م.
15000
11500

10100

9400

10000
5000
0
ألقل من شهر

من شهر ألقل من سنة

من سنة إلى ما دون الخامسة

متوسط الدخل الشهري

ادلصدر :اذليئة العامة لإلحصاء ،مسح دخل وأنفاق األسرة 4002م.
كما يبُت الشكل رقم ( )02وفيات األطفال ألقل من مخس سنوات وذلك وفقاً دلتوسط دخل أسرىم
الشهري ،واالختالفات بُت متوسط الدخل الشهري ُب مدينة الرياض واحملافظات ،فقد أوضح الشكل أن
ىناك تباين بُت مستويات الدخل الشهري لألسر ُب مدينة الرياض واحملافظات ،حيث يالحظ ارتفاع
متوسط الدخل الشهري ُب مدينة الرياض عن احملافظات بنسبة تقدر ب  ،%20حيث بلغ متوسط
الدخل ُب مدينة الرياض 04.000لاير فيما بلغ ادلتوسط ُب احملافظات  2044لاير ،ويعود ذلك
لالختالف ُب نوعية الوظائف ادلعتمد على التحصيل العلمي.
شكل ( )02وفيات األطفال دون اخلامسة وفقاً دلتوسط الدخل الشهري ُب مدينة الرياض واحملافظات
لعام 4002م.
20000

12100
7155

10000
0

المحافظات

مدٌنة الرٌاض
متوسط الدخل الشهري

ادلصدر :اذليئة العامة لإلحصاء ،مسح دخل وأنفاق األسرة 4002م.
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 :2-3-11-1الحالة المهنية:
وتُعرف احلالة ادلهنية على أهنا" مصطلح يعتمد على فعل وإصلاز نشاط لديو حقوق والتزامات"
) ،(Jacobs & Jacobs, 2009فاحلالة ادلهنية لديها العديد من ادلكونات وادلستويات فتختلف
حبسب التحصيل العلمي واخلربة ،فلذلك وحبسب الدراسات تنخفض معدالت وفيات األطفال دون
اخلامسة لدي االسر مرتفعة التعليم والدخل.
فيوضح اجلدول رقم ( )00العالقة بُت عمر الطفل ادلتوَب ونوعية عمل األم ،حيث بلغت نسبة
األمهات العامالت قرابة  ،% 42مرتفعة بذلك عن نسبة األمهات غَت العامالت حيث بلغت نسبته ٍن
قرابة ،%28حيث ارتفعت نسبة األمهات العامالت وذلك باختالف عما كان سابقاً حيث حض ٍن
األمهات بالفًتة األخَتة بفرصة كبَتة دلشاركة الرجل بالوظائف وذلك بنسب أعلى من شلا كانت ُب
السابق.
وقد ارتفعت نسبة وفيات األطفال الرضع لدى األمهات العامالت حيث بلغت نسبة وفيات األطفال
الرضع ألقل من شهر لدى األمهات العامالت  ،%48فيما اخنفضت النسبة لدى األمهات غَت
العامالت لتبلغ .%22
فيما يالحظ من خالل اجلدول ارتفاع نسبة وفيات األطفال دون اخلامسة لدى األمهات العامالت
بادلقارنة بغَت العامالت حيث بلغت نسبة وفيات األطفال لألعمار من سنة ألقل من السنة اخلمس
سنوات لدى األمهات العامالت قرابة  ،% 24فيما بلغت النسبة لدى األمهات غَت العامالت قرابة 82
 ،%ويتضح من خالل اجلدول أن عمل بأنواعو يرفع نسب وفيات األطفال ما دون اخلامسة وذلك
بادلقارنة باألمهات غَت العامالت.
وبناء على معامل التوافق اتضح أن ىناك ارتباط مهنة األم وبُت عمر الطفل عند الوفاة وىو ارتباط
عكسي ضعيف حيث بلغت معامل التوافق ( ،)0.8-وىذا يوضح أنو ىناك عالقة بُت عمل األم
ومعدالت وفيات األطفال دون اخلامسة فكلما ارتفعت نسب األمهات غَت العامالت اخنفضت معدالت
الوفيات ولكن بعالقة ضعيفة.
ومن أجل توضيح التباين بُت ادلتغَتين عمر الطفل ادلتوُب وعمل األمً ،ب استخدام (كا ،)4الستخراج
التباين وقد أتضح من خالل اجلدول أن قيمة مربع كأي بلغت ( ،)4.202فيما بلغت الدالة 0.223
وىي أعلى من درجة ادلعنوية البالغة  %4شلا يشَت إىل عدم وجود عالقة تربط بُت عمر الطفل عند الوفاة

35

وعمل األم وبذلك نقبل بالفرضية الصفرية أي دبعٌت أن عمل األم ال يؤثر على وفيات األطفال دون
اخلامسة.
جدول ( ) 00نسب وفيات األطفال ما دون اخلامسة وفقاً لعمل األم
 -0ألقل من
شهر

شهر – أقل من سنة

سنة – أقل من مخس سنوات

عمر ادلتوُب

نسبة

نسبة

نسبة

قطاع حكومي

40.0

42.8

44.2

قطاع خاص

22.2

02.8

84.8

أعمال حرة

30.0

عمل األم

40.0

ال تعمل

44.4

04.0

40.2

اإلمجايل

42.2

03.2

42.3

قيمة مربع كاي (كا)4

4.202

االحتمالية

2.483

االرتباط اخلطي

0.422

مستوى الداللة

0.223
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فيما يبُت الشكل رقم (  )02اختالف واضح بُت مهنة األب و األم من حيث النسب حيث يالحظ
ارتفاع نسبة األمهات غَت العامالت حيث بلغت نسبته ٍن  ،% 28.8وذلك يعد مرتفعاً عن نسب
الذكور حيث بلغت نسبة اإلباء الذين ال يعملون  ،%4.0ويعود ذلك لقلة الوظائف النسائية وللعادات
والتقاليد وتكون ظاىرة باحملافظات بشكل أوسع من مدينة الرياض.
فيما بلغت نسبة األمهات العامالت بالقطاع اخلاص  ،% 43.4ويعود ذلك لقلة الوظائف النسائية
ادلتاحة ُب القطاع اخلاص ُب احملافظات خبالف مدينة الرياض اليت ارتفعت هبا نسبة العامالت بالقطاع
اخلاص بادلقارنة باحملافظات ،كما اخنفضت نسبة العامالت بالقطاع احلكومي حيث بلغت نسبتهن
 ،%44.2ويالحظ من خالل الشكل اخنفاض نسبة األمهات العامالت باإلعمال احلرة حيث بلغت
نسبته ٍن .% 4.4
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شكل ( )02نوعية وظائف األمهات وفقاً لنسب ادلئوية لعام 4002م.
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أعمال حرة
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يبُت الشكل رقم ( )03نوع مهنة األب وفقاً لنسب ادلئوية حيث يالحظ ارتفاع نسبة اإلباء العاملُت
بالقطاع احلكومي حيث بلغت نسبتهم  ،% 44.2وذلك يعود لتفضيل ادلواطنُت للقطاع احلكومي عن
القطاعات األخر من أجل األمان الوظيفي ،فيما اخنفضت نسبة اإلباء العاملُت بالقطاع اخلاص بادلقارنة
بالقطاع احلكومي حيث بلغت نسبتهم .% 88
كما اخنفضت نسبة العاملُت باألعمال احلرة حيث بلغت نسبتهم  ،% 04.2كما يالحظ اخنفاض
نسبة اإلباء الذين ال يعملون حيث بلغت نسبتهم  ،% 4.0وتلك النسبة منخفضة مقارنة باألمهات غَت
العامالت.
شكل ( ) 03نسب وفيات األطفال ما دون اخلامسة وفقاً لعمل األب.
60

52.6

50
40

33

30
20

12.4
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2.1

0
قطاع حكومً

أعمال حرة

قطاع خاص
مهنة األب
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ال ٌعمل

الخاتمة:
 من خالل بيانات وزارة الصحة اتضح أن وفيات األطفال دون اخلامسة وخاصة الرضع ترتفع مع اخنفاض درجات
احلرارة ،وذلك بفعل تغَت الطقس شلا يساىم ُب انتقال الفَتوسات وانتشار لألمراض التنفسية.
 كما ارتفعت نسبة وفيات األطفال دون اخلامسة الذكور بادلقارنة باإلناث وذلك عائد لالختالف ُب الصفات
البيولوجية اليت سبتلكها اإلناث واليت ذبعله ٍن أكثر مقاومة لألمراض اخلارجية والعدوى.
 وقد أظهرت الدراسة أنو ال يوجد عالقة واضحة بُت جنسية الطفل ادلتوُب وحالة الوفاة.
 وبينت الدراسة أن أىم أسباب إصابة ادلواليد بتشوىات اخللقية ىي زواج األقارب بنسبة  ،%44يليها ارتفاع عمر
األم عند احلمل ،أضافة إىل أصابو األم باألمراض ادلزمنة.
 وقد اتضح من خالل الدراسة أن ىناك ارتباط طردي قوي بُت ترتيب الطفل ووفاتو ،والذي يشر أنو كلما كان
ترتيب الطفل الرابع فأعلى ترتفع نسبة وفاة بادلقارنة بأخوتو.
 كما اتضح من خالل الدراسة أن ىناك ارتفاع ُب نسبة األطفال الذين اعتمدوا على الرضاعة الصناعية اعتماداً
كلياً ،وذلك دبعٌت الرضاعة الصناعية أو احلليب الصناعي حيث أهنم مل يتناولون حليب األم الطبيعي قبل وفاهتم،
حيث بلغت نسبتهم .%44.2
 فيما يالحظ ارتفاع نسبة األطفال دون اخلامسة الذين حصلوا على التطعيمات والتحصينات حيث بلغت نسبتهم
 ،%30وىذا يربز دور الدولة شلثلة بوزارة الصحة واليت توىل األطفال أمهية خاصة.
 كما يالحظ ارتفاع نسبة األمهات األميات حيث بلغت النسبة  ،%00وذلك يساىم ُب رفع نسبة وفيات
األطفال دون اخلامسة فيجب بذل اجلهود من أجل اكمال اإلناث تعليمهن وال يقتصر ذلك على التعليم العام بل
التعليم اجلامعي لرفع ادلستوى الثقاُب لألسرة شلا يساىم ُب خفض نسبة وفيات األطفال.
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