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 ((( اإلهــــــــداء)))   

 كم من عهمني حزفًا يف هذه اندنيا انفانيت .إىل 
 واىل انىاندين انكزميني حفظهما اهلل 

 واىل كم افزاد اسزتي 
واىل كم االصدقاء ومن كانى بزفقتي ومصاحبتي اثناء دراستي 

 اجلامعيت .
 واىل كم من مل يدخز جهدًا يف مساعدتي 

 واىل كم من ساهم يف تهقيني ونى حبزف يف حياتي اندراسيت .
واىل سوجي عمز حسني انذي ساندني خالل فرتة دراستي 

 اجلامعيت .
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 شكز وتقديز
 

على  احلودالشكس ًالثناء هلل عص ًجل اًالً على نعوت الصرب ًالقدزة على اجناش العول فللو 

 ىره النعن .

ًأحقدم بالشكس ًالخقدٌس اىل االسخاذة سيى سامل علً الري أشسفج على ىرا البحث ًلكل 

الثناء  ًالبحث فليا امسى عبازاث ىرا العول  إلمتامهن قدم الدعن ًالخٌجٍو ًاالزشاد 

 ًالخقدٌس ...

 الكسميني حفظيوا اهلل ... ًالشكس لٌالدي

 ًاىل شًجً حفظو اهلل ًزعاه ...
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 المستخلص : 

تعد ظاىرة الوالدات والوفيات بين السكان من أىم الظواىر البشرية التي حصمت عمى     
االىتمام منذ القدم وحتى الوقت الحاضر بوصفيا عنصرًا ميمًا واساسيًا في الدراسة اليموغرافية 
النيا المسؤول االول عن زوال سمسمة االحياء البشرية , وتيدف دراسة ىذه الظاىرة عند تحميل 

سبابيا المختمفة الى وضع معالجات التي تحول دون حدوثيا وىي مسألة في غاية االىمية , ا
وتضمنت ىذه الدراسة ثالث مباحث , تناول المبحث االول االطار النظري وفيو مقدمة , مشكمة 

 الدراسة , فرضية واىداف ومبررات البحث , ىيكيمة ومنيجية البحث , حدود البحث .

اني أىم اسباب التي تؤدي الى الوفيات واىم العوامل المؤثرة عمى الوالدات تناول المبحث الث
 والوفيات والخصائص الجغرافية لقضاء بعقوبة .

وتناول المبحث الثالث مصادر بيانات ومقاييس لموالدات والوفيات ومراكز المستشفيات والمراكز 
 وتقميل من اعداد الوفيات .الصحية االولية ودور االطار الصحي في زيادة الوالدات 

تعتبر الوالدات والوفيات من المؤشرات الميمة لدراسة ومعرفة المستوى الصحي والمراكز الصحية 
والطرق العالجية والوقائية ومدى تقدميا واستخدمت الباحثة المنيج الكمي والوصفي والمقارن 

 البراز صور وتفاصيل االختالف عن طريق استخدام المعدل .     
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 المقدمة : .1

ن َخَمَقكهم َوّللَاه ﴿قال تعالى       ن ثهمَ  تهَراب   م ِّ له  َوَما  َأْزَواًجا َجَعَمكهمْ  ثهمَ  نُّْطَفة   مِّ نْ  َتْحمِّ  َولَ  أهنَثى   مِّ
وِّ  إِّلَ  َتَضعه  ْممِّ ن يهَعَمره  َوَما  بِّعِّ َعَمر   مِّ نْ  يهنَقصه  َوَل  مُّ مهرِّهِّ  مِّ لِّكَ  إِّنَ   كَِّتاب   فِّي إِّلَ  عه ير   ّللَاِّ  َعَمى ذَ   ﴾َيسِّ

. 

لُّ  ﴿وفي اآلية الكريمة قال تعالى        . ﴾ اْلَمْوتِّ  َذائَِّقةه  َنْفس   كه

عمى الصعيد العالمي زيادة كبيرة منذ نياية الحرب العالمية الثانية يد النمو السكاني لقد ش      
وخاصة في بمدان العالم الثالث ومن ذلك المنطقة العربية حيث تشير دراسات من صندوق المم 

في النمو السكاني سواء  العالميةالمتحدة لألنشطة السكانية جزءًا من العالم يشيد ارفع معدلت 
عمى الصعيد القطرؼ وذلك بدراسة كل قطر عمى حدة او عمى صعيد نسبة النمو السكاني في 

العربية عند مقارنتيا ببقية العالم التي تعرف تطورًا سكانيًا معتدًل , فحسب دراسة العالم لممنطقة 
,   7891% لعام  7,1بمغ معدل النمو السكاني في ليبيا حوالي  7891اليونيسيف لسنة 

% تونس , وىي معدلن جدًا مرتفعة عند  4,1% لمجزائر و  1,7% مقابل  1,4والمغرب 
مقارنتيا مع الدول الخرػ وىي ذات وصف ديموغرافي بمرحمة النضج ويعتبر النمو السكاني 

(Population Growth )  التي يجب ان تؤخذ بنفس العتبار في الدراسات من الموضوعات
كانية فالمجتمع السكاني يتصف بطبيعة دائمة التغيير بسبب التزايد والتناقص العددؼ لمسكان الس

بينما وىذه الطبيعة الحياتية ىي ) الولدات والوفيات ( وتتمثل الولدات عامل زيادة في المجتمع 
 .(7)الوفيات تمثل عامل تناقص في المجتمع 

 مشكمة البحث : .2

يعد البحث الولدات والوفيات في غاية الىمية وذلك لعالقتو المباشرة في التنمية البشرية       
وتطورىا كما ان التباين المكاني لمظاىرة المدروسة ىي عماد أؼ دراسة جغرافية بشرية كانت أم 

ن وعمى ىذا الساس صيغت مشكمة ىذه الدراسة من خالل السؤاليوطنية , فمن ىذه الىمية 
 اآلتيين :

                                                           

 العراق . , وتحميل الوضع السكاني في 4174المجنة الوطنية لمسياسات السكانية , (  1) 
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 ما السباب التي تؤثر في الولدات والوفيات في قضاء بعقوبة . .7
ىل ىناك تباين واضح في طبيعة حجم ىذه الظاىرة والتركيب العمرؼ والنوعي داخل  .4

    منطقة الدراسة ؟ 

الحالية لبحث ىذه الظاىرة او المشكمة من اجل أن ىذه السئمة سوف تدور حوليا الدراسة     
في الجغرافية التوصل الى الجابات العممية وتبقى المشكالت السكانية معضمة امام الباحثين 

 وذلك لكثرة المتغيرات والسباب التي تؤثر عمى النسان في بيئة الطبيعة البشرية .

 فرضية البحث: .3

 اسة تحدث فرضية الدراسة بالمقولة التالية :من خالل مشكمة البحث أؼ مشكمة الدر     

ان الولدات والوفيات في منطقة الدراسة جاءت نتيجة لمجموعة اسباب منيا اجتماعية      
من ىذه السباب بشكل  كل سبب تأثيرواقتصادية وصحية وديموغرافية مرتبطة في طبيعة 

متفاوت فيما بينيا وتتباين الولدات والوفيات في قضاء بعقوبة بشكل متفاوت فيما بينيا ترتبط 
الولدات والوفيات مثل المراض والحوادث المؤدية الى الموت اذ تتباين انواع ىذه المراض 

ائية ومدػ استقرارىا والحوادث والتركيب الداخمي وبتوسع الخدمات الصحية والعالجية والوق
البيئية في قضاء بعقوبة كما ان زيادة  باألسبابوتبيانيا في قضاء بعقوبة ناىيك عن تأثرىا 

الوفيات الى نقص في الخدمات وذلك بسبب زيادة ولدات الخام وفي بعض الحيان يؤدؼ الى 
 ضغط سكاني وما يسنى بالفيض .

 اهداف البحث : .4

ميل اسباب الولدات والوفيات وتباينيا المكاني بحسب العمر تيدف ىذه الدراسة الى تح     
الدراسة فضاًل عن اختالف والنوع  وسبب الولدات والوفيات حسب الفئة العمرية داخل منطقة 

اسباب الوفيات فيي تغمب عمييا المراض وتختمف في طبيعتيا عن المراض التي تصيب 
من حدوث الكثير من الوفيات من ناحية اخرػ الكيول من تمك الظاىرة وان من السيل الحد 
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كذلك السترشاد في اعداد البرامج الصحية العامة بالتعرف عمى معدلتيا وخاصة برامج رعاية 
 المومة والطفولة المبكرة لألطفال .  

ان دراسة ىذه الظاىرة  والوقوف عمى تحميميا واسبابيا المختمفة ووضع المعالجات تعد بحد       
انتصارًا لممعرفة الجغرافية وىي ما تروم ىذه الدراسة رغم ان موضوع ل يخص الجغرافية  ذاتيا

 وحدىا وانما يشمل عدة اختصاصات وعموم اخرػ .

 مبررات البحث : .5

 اليدف من اجراء ىذا البحث ىو :     

 معرفة عدد الولدات وعدد الوفيات في قضاء بعقوبة . .7
 بحسب العمر والنوع والجنس . مدػ اختالف ىذه المعدلت والعداد .4
 المناطق الموجودة في قضاء بعقوبة .مدػ اختالف ىذه العداد والبيانات بحسب  .1
 تأثير ىذه الظاىرة عمى البيئة والخدمات الصحية . .1

 منهجية وهيكمية البحث :  .6

عمى الوسائل والطرائق التي استعمميا الباحث في تحقيق اىدافو واىداف  اعتمدت الدراسة     
بحثو باستخدام المنيج الوصفي والكمي الحصائي لتحميل الجداول وربط العالقات المكانية 
معتمدة عمى استخدام بعض الوسائل الرياضية كمعدل الولدات والوفيات ولتوضيح ذلك نظمت 

ارتوغرافي لمظاىرة لتحقيق وتوضيح غرض الدراسة في التعرف عمى الشكال البيانية مع تمثيل ك
التباين المكاني والتغير الزمني ضمن الرقعة الجغرافية لقضاء بعقوبة والحدود الزمنية المعتمدة 
لموصول الى حل المشكمة والجابة عن الفرضية ولتحقيق اليدف العممي كان ل بد من بناء 

ة جاءت بشكل متتابع من الناحية العممية مع مقدمتو البحث عمى ثالثة فصول مترابط
 واستنتاجات وتوصيات .
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 حدود البحث :  .7

(  7تتمثل الحدود المكانية لموضوع الدراسة بالحدود الدارية لقضاء بعقوبة  خريطة رقم )      
( عمى مستوػ قضاء بعقوبة حيث  4144 – 4147اما الحدود الزمانية فتمثمت بالسنة الدراسية )

 تم اعتماد عمى مستوػ بعقوبة لسباب تنظيمية واجرائية وتتطمبو البيانات ومصادر تجييزىا . 

 (7خريطة رقم )
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 تحديد المفاهيم والمصطمحات :

المعاني والفطار التي يريد طرحيا لمباحث  لعل مما يسيل عمى الذين يتابعون البحث ادراك    
دون ان يختمفوا في فيم ما يقول ىو تحديد المفيوم انطالقًا من ذلك حدود الباحث بغض النظر 

 : (7)لمتوضيح ىي 

  الوالدات : .7
ويقصد بيا الولدات الطفال الذين ينتجيم السكان ويمثمون الزيادة السكانية الطبيعية 

عمى الخصوبة الفعمية التي تعبر عنيا بمواليد الحياء عمى  تقتصر دراسة الولدات
اعتبارىا احدػ المتغيرات الساسية في الحركة الطبيعية لمسكان والتي تعتبر من 
العناصر الرئيسية في دراسة السكان وىي غالبًا تفوق الوفيات وبالتالي فيي المورد 

من الوفيات وبما ان الوفيات  لنمو السكان ودراستيا غالبًا اصعبالساسي والرئيسي 
حتمي و ل يمكن تجنبيا فان الخصوبة ليس كذلك فيي اقل ثباتًا و يمكن التنبؤ بيا 

 .(4)ويمكن التحكم بيا وتتأثر بالعوامل النفسية والجتماعية والسياسية وغيرىا 
 (  Death / Mortalityالوفيات ) .4

الوفاة في المغة : المنية والوفاة : الموت , وتوفى فالن توفاه هللا إذا قبض نفسو أو 
بينما عرف المعجم الديمغرافي المتعدد  .(1)استوفى ايامو وشيوره وأعوامو في الدنيا 

المغات الوفيات : بأنيا جمع وفاة وىي الموت والميت والمتوفي بمعنى واحد وكل ىذه 
اما المعجم النكميزؼ فيعرف الوفاة  .(1)تعمل احدىما مكان الخر يساللفاظ وأمثاليا 

                                                           

 ه,7119 الموصل, جامعة: الموصل:  الناشر:  المؤلف. الحديثي حمادؼ طو السكان, جغرافية(  1) 
 م.7899

ىيئة الشؤون النسانية  –محافظة دىوك  –وزارة الداخمية  –العراق  –حكومة اقميم كوردستان (  2) 
(B.R.H.A بيانات غير منشورة )4171 . 

 7811, بيروت ,  71ابي الفضل جمال الدين بن دمحم لسان العرب , مجمد ابن منظور , العالمة (  3) 
 .817, ص : 

 .  1, ص  4المعجم الديمغرافي متعدد المغات ط (  4) 
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اما التعريف الصطالحي لموفاة ىي ظاىرة  ,(7)بأنيا نياية الحياة لمكائن الحي 
 . (4)فسيولوجية اجتماعية 

 ( : Clustersالقطاعات ) .3
وىي التسمية التي تطمقيا وزارة الصحة عمى مجموعة من المؤسسات الصحية المختمفة 

متخصصًا تبين لو الحصائيات الحياتية بمعنى قضاء بعقوبة التي تخدم قطاعًا جغرافيًا 
, ولكن ىذا ل يعني ان ىذه القطاعات الصحية تقتصر خدماتو عمى امكنة (1)الخالص 

الذؼ توجد فيو بل ىناك تداخل بين ىذه القطاعات من ناحية ىذه القطاعات في القضاء 
 تقديم الخدمات الصحية لمسكان .

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( 1 ) Chife Editor , AP , Dictionary cowce , Oxford Vance  learns forth 

dictionary , Oxford University , 1989 , P:305. 

جواد كاظم الحسناوؼ , التباين المكاني خصائص سكان محافظة بابل , رسالة ماجستير غير (  2) 
 . 711منشورة , جامعة بغداد , كمية اآلداب , ص: 

, ص :  4111عبدالرحمن داود ميار , احصاء لمشفيات في العراق , منشور وزارة الصحة , (  3) 
41 . 
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 :يات والعوامل المؤثرة عميها سباب الوفا .1

الوفيات من وقت آلخر ومن مكان آلخر بين المجتمعات السكانية ومن اجل فيم  تتفاوت      
ىذا التفاوت فأنو من الضرورؼ ان نأخذ بنظر العتبار أىم محددات الوفاة وىي السباب المؤدية 
ليا , فدراسة اسباب الوفاة ترصد التغيرات التي تطرأ في نزعات الوفيات وبالتالي اقترح اىم 

حية لنقاص مستوػ الوفيات حيث ان ليذا الموضوع ضرورة اقتصادية واجتماعية التدخالت الص
الوفيات تفيد كثيرًا في كشف الحقائق عن معوق كبير لمنشاط  ألسبابفالدراسة الحصائية 

.والحقيقة (7)ومضيعة لكثير من الجيد والوقت والمال ال وىي المراض  إلنتاجالبشرؼ ومعرقل 
تمك السيطرة التي ل بد من الشارة الييا ال وىي المراض في الدول المتقدمة فيي لم تعد لدييا 

ويرجع الفضل الى العمال الجميمة التي تقوم بيا السمطات الصحية لمسيطرة عمى ىذه المراض 
   ومستخدمة جمع وسائل واساليب الوقاية .

 ر عن العمر والنوع والجنس وىي :أىم اسباب الوفيات بغض النظ     

المراض : تشكل السبب الرئيسي لموفاة في كثير من الدول كما في افريقيا وىناك نوعين  -7
 من المراض .

 امراض بيولوجية كأمراض القمب والسكر والسرطان . -أ 
 . باألمعاءامراض اجتماعية مثل فقر الدم واللتيابات الخاصة   -ب 

السكان ونوعية غذائيم وسكنيم وفرص تعميميم وقد اثبتت الفقر والذؼ يؤثر عمى معيشة  -4
الدراسات ان ىناك ارتباط وثيق بين مستوػ الدخل والمعدل الوفيات فكمما انخفاض 

 .مستوػ الدخل ارتفعت معدل الوفيات 
التفكك السرؼ : والذؼ ينتج عن تعقد الحياة العصرية والشغال الكبير بالجوانب المادية  -1

الحياتية المختمفة مما يتنج عطاء السرة الوقت الكافي في تنمية الجوانب وادػ الى دعم ا 
عنيا ضعف في البناء الجتماعي وسبب تفكك في المجتمعات السكانية ويعد من اىم 

  اسباب التفكك السرؼ ىو الفقر .  

                                                           

 . 791, ص :  7891  دمشق, الجديدة, المطبعة السكان, جغرافية فاضل األنصارؼ , ( 1) 
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الحروب : والتي ل تفرق بين صغير او كبير فيي تزىق عشرات الف من الرواح مثل  -1
حدث في العراق فضاًل عن الكوارث الطبيعية كالزلزل والبراكين والفيضانات التي ما 

 تؤدؼ الى خسائر كبيرة باألرواح .
الحوادث المرورية : والتي تشكل سببًا رئيسيًا لموفاة سواء في الدول المتقدمة او النامية  -1

 عمى حد سواء .

 أهم العوامل المؤثرة عمى الوالدات والوفيات :

 : وتغير الفصول الربعة المناخ -7
فارتفاع درجات الحرارة يساعد عمى انتشار المراض كالحمى الصفراء كما ان البرودة  

والرطوبة العالية تسبب امراض الجياز التنفسي ومن تأثير ذلك ارتفاع معدلت الوفيات 
 في شير كانون الثاني وشباط في الشتاء وكذلك شيرؼ تموز واب لشدة الحرارة لكن مع

تقدم الطب وسبل الوقاية انخفضت اسباب المراض التي بسببيا اختالف الفصول 
 الربعة كاإلسيال وامراض الجياز التنفسي .

 ريف (  : –اختالف البيئة ) حضر  -4
حيث ان توزيع السكان بين الريف والحضر لو أثر عمى انتشار الولدات والوفيات ففي 

تنخفض نسبتيا وكذلك الوفيات نرػ ان الريف الريف تكثر الولدات اما في الحضر قد 
اقل وفيات من الحضر والسبب نقاء اليواء والعناية الصحية وازدحام السكان ومستوػ 

 .(7)الخدمات لكل منيما 
 مستوػ الدخل :  -1

فيو يحدد طريقة عيش السكان سواء داخل البيت كالغذاء والمباس وكذلك من جية 
العادات والتقاليد الجتماعية المختمفة كالتدخين ومن جية شرب الكحول والمواد المخدرة 

 .    (4)والعناية المتفاوتة بالتداوؼ عند المرض 
 العوامل الديموغرافية : -1

                                                           

,  7خورؼ , دار الرضا لمنشر ,ط  عصام بوادقجي, الرحيم عبد/  ومفاىيم نظريات:  السكان عمم(  1) 
 . 771ص : 

 .  779المصدر السابق , ص : (  2) 
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يما باإلضافة الى العوامل الجتماعية والمناخية كالعمر والنوع المذان سبق الذكر عن
 والواقع ان ىذه العوامل غير ثابتة تتغير مع عمر النسان.

 . 4147( عدد ونسبة الولدات والوفيات في قضاء بعقوبة لعام 7وقد وضح جدول رقم )    

 4147( عدد ونسبة الولدات والوفيات في قضاء بعقوبة لعام 7جدول رقم )
 اسباب الوفاة نسبة الوفيات نسبة الوالدات االشهر ت
 امراض القمب  18 7199 كانون الول 7
 امراض الجياز التنفسي  11 7189 شباط 4
 فشل كموؼ  11 7119 اذار 1
 امراض الدم  11 7191 نيسان 1
 السرطان بانواعو  11 7174 ايار 1
 امراض اخرػ  11 7178 حزيران 1
 اسباب غير مبينة  11 7111 تموز 1
 امراض الكبد 11 7111 اب 9
 امراض الجياز العصبي  11 7711 ايمول 8

 فايروس كورونا  11 7418 تشرين الول 71
 حادث   17 7419 تشرين الثاني 77
 امراض تجمط الدم  11 7117 كانون الول 74

  171 71117 المجموع 
 

الحصاء  –دائرة صحة ديالى  –من اعداد الباحثة اعتمادًا عمى وزارة الصحة المصدر : 
مكتب الولدات والوفيات , وقت زيارة المستشفى  –قسم الصحة العامة  –الصحي والحياتي 

71/7/4144  . 

واعداد الوفيات  71117نسبة عالية من الولدات حيث بمغت حوالي  4147لقد شيد عام      
شيرا ليذا العام وقد كانت اسباب الوفاة متعددة ومختمفة منيا حوادث , فشل  74خالل  171

كموؼ وجمطات وامراض اخرػ واصابات كورونا وخاصة كبار السن واصحاب المراض المزمنة 
 كالسكر والضغط .
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 الخصائص الجغرافية لقضاء بعقوبة :

وؼ والذؼ ينشئ عوامل تساعد الغالف الحيتشكل خصائص البيئة الجغرافية لمنطقة الدراسة      
عمى ايجاد وحيز مكاني لظيور بعض المؤشرات التي ليا عالقة ميمة الظاىرة المدروسة وتعطي 
فكرة عن واقع البيئة الطبيعة والبشرية لمنطقة الدراسة وىذه الخصائص يتفاعل مع بعضيا 

العوامل والعناصر  والبعض الخر منيا المساحة والمناخ والسكان والرطوبة والمياه وىي احد
 الميمة لمنطقة الدراسة : 

 أواًل : الخصائص الطبيعية : 

 الموقع الجغرافي : .1

يشغل قضاء بعقوبة حيزًا مكانيًا ضمن محافظة ديالى التي تقع في الجزء الوسط من       
شرقي العراق يحدىا من الشمال والشمال الشرقي ايران ومن الغرب بغداد ومن الجنوب 

شماًل وخطي طول ) (  11,11 – 11,1محافظة واسط وىي تمتد بين دائرتي عرض ) 
  .(7)( شرقًا  11,11 – 11,44

 حة : المسا .2

قضاء بعقوبة احد القضية الميمة الموجودة في محافظة ديالى وىي مركز المحافظة واحدػ     
القضية في المحافظة والتي تضم عشر وحدات ادارية ) قضاء بمدروز , قضاء الخالص , 

ويقدر عدد سكانيا حوالي  4كم 191قضاء خانقين , المقدادية ( وتبمغ مساحتيا حوالي 
 ويتبع القضاء اربعة نواحي ىي العبارة وبيرز وكنعان وخان بني سعد والغالبية .  191111

 المناخ  .3

يمتاز المناخ بالجفاف والقارية اذ يقع ضمن القسم الدافئ والمنطقة المعتدلة فترتفع درجات     
رجات الحرارة في شير كانون الحرارة في الصيف وخاصًة في شير تموز واب بينما تنخفض د

الول والثاني وشباط الذؼ يعد من أبرد الشيور في السنة اذ يقل فييا المدػ الحرارؼ , اما 

                                                           

 فميح حسن كاظم , اثر المناخ (  1) 
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بالنسبة لمموارد المائية الذؼ يعد من اىم الموارد الطبيعية لن انعدامو ىو انعدام لمحياة وشمل 
مائي الرئيسي والذؼ يبمغ طولو حوالي النشاطات البشرية والقتصادية ويمثل نير ديالى المورد ال

 ( كيمومتر .119)

 التضاريس والتربة  : .4

يقصد بالتضاريس اشكال سطح الرض من حيث الرتفاع والنخفاض وانحدار السطح     
 واتجاىو ونوع التربة .

 (4خريطة رقم )
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 ثالث المبحث ال
مصادر وبيانات ومقاييس الوالدات 

 والوفيات
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 الثالث المبحث

 والوفيات الوالدات ومقاييس وبيانات مصادر

 :الوالدات  .7

 الولدات حجم الولداتحجم اجتماعية ويطمق عمييا احيانًا  وىي ظاىرة حياتية بيولوجية       
 السكان عمى ةالمؤثر  العوامل من عوامل من اً ميم عامالً  انيا في الولدات ةدراس ةاىمي وتبرز, (7)

 رسم في عممي تحميل ةالظاىر  ىذه تحميل ان كما والعمرؼ  النوعي وتركيبيم السكان ونمو السكان
 غذاء من سكانال لمتطمبات ةالالزم والخدمات الوسائل جميع توفير جلمن أ ةالصحي ةالسياس
 في والتاثير السكان عدد ةزياد عمى الولدات وتعمل ,(4) المكاني وتباينيا ةصحي وخدمات وممبس

 .(1) والنوعي العمرؼ  التركيب

 

 : الوفيات .2

 حجم لفع احياناً  عمييا يطمق ةبيولوجي ةحياتي ةظاىر  وىي الموت وىي ةوفا جمع وىي     
 والتركيب السكان عمى ةالمؤثر  العوامل من ميماً  عامالً  كونيا في الوفيات ةاىمي وتبرز الوفيات
 تعمل ةظاىر ىي  فالوفيات المراض عمى ةوالسيطر  ةالصحي ةالسياس رسم وكذلك والعمرؼ  النوعي

 من عنصر فالوفيات ةالوفا مسببات ةومعرف دراستيا من بد ول السكان اعداد تناقص عمى
 .(1)وتسجل الحصائيات   تجمع حيوؼ  ثحدو  في السكاني التغيير عناصر

 

 
                                                           

 .714 ص: 7881 بغداد , جامعة , مطبعة السكان جغرافيا المفصل السعدؼ , فاضل عباس(  1) 
 .11ص :  7899 , سنة 78 العدد العراقية , الجمعية , مجمة السعدؼ ابراىيم رياض(  2) 
 , سنة لمنشر الرضا , دار ومفاىيم نظريات السكان , عمم خورؼ  وعصام البوداقجي الرحيم عبد(  3) 

4114 . 
 . 11 ص: 7898 عمان فوزؼ سياونة , مبادغ الديموغرافية , المطبعة الردنية , (  4) 
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 البيانات  مصادر .3

 عميو يطمق ما وغالباً  الحياتي الحصاء من والوفيات الولدات البيانات مصادر تجمع      
 انو وعمى ( Vitalstaist)الحياتي الحصاء يعرف( , و  والحياتي الصحي الحصاء)  مؤسساتنا

 وطالق وزواج ووفاء ةولد من ما ةمنطق في تقع التي ةالحياتي الحوادث لكل المستمر التسجيل
 واعداد لجمع الحصائي والتقرير الرسمي التسجيل انو ةالعالمي ةالصح ةمنظمو وعرفت وتبني

 .(7) والوفيات لممواليد ةالحياتي باألحداث ةالمتعمق الحصاءات وتوزيع وعرض وتحميل

 والوفيات الوالدات مقاييس

 ةعام ةبصور  السكان الحصاءات في ةالميم المقاييس من والوفيات الولدات مقاييس       
 من اسباب ةلعد والوفيات الولدات بإحصاء الدول تيتم لذلك ةخاص ةبصور  ةالحيوي واحصاءات

 والخدمات الصحي المستوػ  ةومعرف ةالمتاح الموارد ةوتغطي المعاشي مستوػ  ةمعرف اجل
 .(4) السكان حجم تقدير في ةميم ةخطو  عدي لذلك لممجتمع ةالطبي والخدمات ةالصحي

 : الخام الوالدات معدل .1

 الولدات ةنسب ةومعرف الولدات عدد باستخراج يقوم ألنو وذلك المقاييس اىم من وىو       
 وينسبيا الى اجمالي اعداد السكان الكمي وفقًا لممعادلة التالية :  في ةسن خالل

 عدد الولدات خالل سنةمعدل الوالدات الخام =    

 عدد السكان في منتصف تمك السنة
    ×1111 

 المجتمع في ةمصالحا عيادات ةالولي عدد ةمعرف يمكن هفوائد من المقياس ىذا فان وليذا      
  .(1) بينيا فيما الولدات ةنسب وتختمف ةمحدد او ةمعين ةسن خالل

 : ةالنوعي الوالدات معدل .2

 : ةالتي ةالمعادل في كما السنو ىذه خالل والناث الذكور عدد المعدلت ىذه تحسب       
                                                           

 .11 , ص: سابق , مصدر الحديثي حمادؼ طو(  1) 
 .441 , ص : سابق , مصدر واخرون  زيني الحسين عبد(  2) 
 .417 :ص,  7891,  البصرة مطبعة,  سكان ةجغرافي,  الرياحي فخور وعبد الخفاف عمي عبد(  3) 
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 عدد ولدة الذكور خالل سنةمعدل والدات الذكور =     .1

 عدد السكان في منتصف تمك السنة
    ×1111 

 (: Crude death rate) الخام الوفيات معدل .1

 عمى الحصول ةوسيول استخراجو ةلبساط وذلك استخداماً  شيوعاً  المقاييس اكثر من وىو      
 اجمالي الى وينسبيا ةسن خالل ةالمسجم الوفيات اعداء جميع عمى يعتمد ألنو ةالحصائي بياناتو

 : ةالتي ةالمعادل في كما الكمي السكان عدد

 عدد الوفيات خالل سنة=     مالخا الوفيات معدل

 عدد السكان في منتصف تمك السنة
    ×1111(7) 

 ان ال , ما ةسن في بأكممو بمجتمع ةالوفا مستوػ  يوضح ألنو ةكثير  مزايا المقياس وليذا      
 ةدق اكثر تعد والتي بينيا فيما الوفيات وتختمف ةكثير  ةسكاني مجموعات يمزج عيوبو ابرز من

  .(4) صيالً فوت

  Sex specified death rate ةالنوعي الوفيات معدل .2

 ةبالنسب الوفيات لن وذلك ةدح عمى كال والناث الذكور من لكل معدلت ىذه تحسب     
 من اعمى الذكور بين الوفيات ان حيث ةالمختمف العمر مراحل في ةمتساوي ليست والناث لمذكور
 انو من بالرغم العمر من الولى سنوات الخمس في ةوخاص ةالعمري المراحل جميع وفي الناث
 معدلت ةدراس فان لدػ لذلك الناث ولدات من اعمى ىي ةبيولوجي ةكظاىر  الذكور ولدات

 اثر ليا بينيا ما في الوفيات اختالف ةدرج تحميل في يساىم منفرد بشكل والناث لمذكور الوفيات
 والمكان ةالمين الى يعود ان بحسب الوفيات تباين بعض ويفسر لمسكان النوعي تركيب في

 تفقد والتي العالم دول الجيوش عماد وىم ةالخطر  المين في الذكور يعمل حيث.  ةالجتماعي
 :(1) ةالتي الصيغ في كما( والناث الذكور) ةالنوعي معدلت وتحسب الحروب في منيم اعداد

                                                           

 (
1
 .417 :ص,  سابق مصدر,  يسجال دمحم رة , الشواو  عمي(  

 (
2
 .417 :ص,  7891 , البصرة جامعة مطبعة,  سكانال جغرافية,  انيالريح فخور عبد , الخفاف عمي عبد(  

 (
3
,  7891 بغداد جامعة,  العالي التعميم وزارة منشورات,  السكاني الحصاء,  واخرون  زيني الحميد عبد(  
 .471 :ص
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 عدد وفيات الذكور خالل سنة=     الذكور وفيات معدل  .1

 عدد الذكور في منتصف تمك السنة
    ×1111 

 عدد وفيات الناث خالل سنة    = االناث  وفيات معدل .2

 عدد الناث في منتصف تمك السنة
    ×1111 

 (: Age –specified)   العمري  الوفيات معدل .1

 ةفئ كل في تحدث التي الوفيات عدد الى ينسب حيث ةعمري ةفئ بكل خاص معدل ىو     
 ةالخاص المعدلت من وىو باأللف ًا مضروبنفس السنة  في السكان عدد الى ةمعين ةسن خالل

 من معروف ىو لما وذلك مالخا الوفيات معدل من ةدق اكثر تكون  والتي ةالمتعمق ةالتفصيمي
 ول ةالصغير  العمار عند تكثر الوفيات ان شائع ىو كما العمر حسب الوفيات نسب في اختالف

  .(7) الشباب عمر في تقل ما بين ةالوفا يزداد العمر تقدم كمما وايضا الرضع الطفال سيما

عدد الوفيات في فئة معينة سنة ما =     بالعمر الخاص الوفيات معدل
 عدد السكان في نفس الفئة في منتصف السنة

    ×1111 

 ريكثل استخداما اكثر لكنياوما يميز ىذه المعدلت في انيا اكثر دقة من معدل الوفيات الخام   
 يسمى ذلك وعند ةحد عمى كل والناث لمذكور المعدلت ىذه تحسبان  المفيد ومن البيانات من

 . النوعي العمرؼ  بالمعدل

 : ةمحدد ةمعين ةلفئ لمذكور ةالنوعي الوفيات معدل .1

عدد الوفيات في فئة معينة  خالل  سنة ما  = نوعي لمذكور لفئة عمرية معينةال الوفيات معدل
 عدد الذكور في  الفئة  العمرية   لنفس السنة

    ×1111 

 كذلك الحال بالنسبة لإلناث :  .2

عدد الوفيات في فئة معينة  خالل  سنة ما  =النوعي لإلناث لفئة عمرية معينة الوفيات معدل
 عدد الناث لنفس  الفئة العمرية    منتصف في السنة 
 ×1111 

في الفئات العمرية المختمفة لما ليا من اىمية في التركيب النوعي  المعدلت ىذه وتعكس    
 لمسكان .

                                                           

 (
1
: ص, 4ط, 4111,  الردن,  عمان,  لمنشر وائل دار,  السكان جغرافية,  السمحة وموسى السياونة فوزؼ (  
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(19) 
 

 : السبب بحسب الوفيات معدل. 4

 مستوػ  تبين حيث ةالمختمف المجتمعات في الوفيات دراسات في ةالمستخدم المعدلت ىو       
 وتصنف لالفراد تحدث التي الوفيات في دورىا وتفاوت ةدالسائ المراض من ةالعام ةالصح

 اساساً  المعدلت ىذه وتعد ةالوفا الى ادت التي السباب حسب العالم الدول من كثير في الوفيات
 عدد ةقسم طريق عن معدلتيا وتحتسب السائد الصحي مستواىا حسب الدول بين ةقارنلمم ىاماً 

 ةالسن منتصف في السكان عدد ةجمم الى ةسن في الى ةنسب في ما سبب عن ةالناجم الوفيات
 من ةفئ لكل المعدلت ىذه تسبحت ما وغالباً  ةالعشري الكسور تقميلل الف ةبالعشر  مضروبا

 . ةعمري معدلت عند وتكون  الفئات

 باختالف الخصائص ىذه وتختمف وخصائصو مؤشراتو لو المقاييس ىذه من كالً  ان      
 . مؤشراتيا بحث ورد التي ةالسكاني الخصائص

 

 عدد الوفيات الناجمة عن سبب في سنة ما = السبب حسب الوفيات معدل

   عدد السكان في منتصف تمك السنة
 ×11111 

 وىي الوفيات اسباب ةمعرف عمى تقتصر فانيا الوفيات عمى اقتصرت ةالدراس ىذه ان وبما      
 ةالوفا الى تؤدؼ وقدمة ناجوىي ستمون من مجموعة اسباب الوفاة  اسباب ةمجموع من ستكون 
 ةمرحم لكل ان ىال النسان عمر مراحل من ةمرحم اؼ لتحديد العمرؼ  المدػ الى المجوء ويمكن

 المجال يتيح مما ةاجتماعي او ةنفسي او ةبيولوجي الخصائص ىذه كانت سواء ةالمميز  خصائصيا
 ةاحصائي اغراض لو العمرؼ  المدػ اساس عمى ةالطفول تحديد ان كما لميزاتيا وفق معيا لمتعامل

 .  فييا ةالداخم والفئات ةلمطفول الكمي الحجم تحديد اجل من

 ةالعمري ةالفئ من ةالخامس دون  الفئات اساس عمى لمسكان ةالسكاني الحصاءات وتقسم     
 . ةالعمري ةالفئ لتحميل ةمحدد مقاييس حسب وتكون  ةالعمري الفئات وحسب
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  .(7) الطفالة وفيات لمعادل وفقا( W,H,O) ةالعالمي ةالصح ةمعادل .7
 ىامش 18 ةصفح في وردت كما ةالعمري ةالفئ ه بيذ ةالخاص ةالسكاني ةالمعادل .4

  (4)(7)رقم

 : الى يعود الوفيات معدل قياسمل ةالعالمي ةالصح ةمنظم اعتماد سبب ان     

 دول جنوب الدول من ةومجموع ةالعراقي ةالصح ةوزار  قبل من معتمد المقياس ىذا ان .7
 ( .السكو) اسيا غرب

 ةلمعادل طبقا حدد معدلت ارقام ةنتيج ةصحي مؤشرات عمى عالميا رشيؤ  ما كل ان .4
 (.W,H,O) ةالعالمي ةالصح ةمنظم

 العراق داخل معتمده احصاءات مع الدول ليذه ةيتايالح الحصاءات بين ةالمقارن ةسيول .1
 لنفس المقياس .

 دات لموال المكاني التباين

 خالل والوفيات الولدات تباينًا مكانيًا بين بين ىناك نجد 4147 لعام ةبعقوب في الوفيات     
 وداخل ةالمحافظ قطاعات بين وضوحاً  اكثر التباين ىذا ةالدراس بسنوات بوبحس 4147 عام

 بين والوفيات الولدات معدلت في كبير تباين ىناك انو تبين )(  رقم ةوالخريط ةقضاء ال
 معدلت اعمى فييا بمغ فقد 4147 لعام ةالدراس ةمنطق الييا قسمت التي ةالصحي القطاعات

 باإللف 171 الوفيات ةونسب 71117 المعدلت ةنسب كانت والوفيات الولدات

 الخدمات مقدمتيا في اسباب ةعدوالوفيات  عمى  ولداتال معدل في التباين ىذا عودي     
 لكل ةالقتصادي الموارد ةطبيع ان كما لمسكان الجتماعي المستوػ  واختالف منيا لكل ةالصحي

 المعيشي المستوػ  عمى وبالتالي السكان يمارسو الذؼ القتصادؼ النشاط ةطبيع في يؤثر اعقط
 الخدمات توفر ةالسائد والتقاليد العادات التعميم نسب مثل ةالجتماعي العوامل عن فضالً  ليم

                                                           

 (
1
: ص,  7891,  بغداد,  الجتماعية والشؤون  العمل وزارة,  العراق في الطفولة احتياجات ,  نجم عبود نجم(  
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 (
2
,  سابق مصدر(  السكو) اسيا لغرب القتصادية الجتماعية المجنة,   المغات متعدد الديمقراطي المعجم ( 
 .91:  ص
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 مياه من ليا ةالمساند الخدمات توفر مدػ ويظن اخر الى قطاع مننيا تباي ةودرج ةالصحي
 الولدات نسب تباين في مستواه كذلك قطاع لكل الصحي الغذاء ةوفر  والكيرباء لمشرب ةصالح

 الظروف تداعيات بسبب وكذلك,  ةالحياتي الحوادث تسجيل وكذلك القطاعات ىذه بين والوفيات
 وادت سادت التي ةالمني الفوضى ةطبيع ةنتيج القضاء في ةالطبي الخدمات نقص في ةالمني

 الخرػ  والخدمات ةالصحي الخدمات توفير في شديد نقص عن فضالً  ةالطبي الكوادر ةىجر  الى
 المراكز والى من سيول تيسر وعدم الصحي والصرف والغذاء الكيرباء الخدمات مثل ةالضروري

 لظواىر واضح تغير ىناك اصبحالقضاء ف او ةالمحافظ في ذلك كان سواء ةحال في ةالصحي
عمى اداء عمميا لعدم  ةالعامم المؤسسات ةقدر  عدم بشكل ظير وممارستيا ةالصحي الخدمات

 المين دور واخذوا متواجد غير ةالعممي ةالخبر ذو  المتخصص الطبي الكادر واصبحانتظام دواميا 
 ليذه من ال الوصول عمى السكان ةقدر  ان كما ةالممح ؤىم وذلك لمضرورةاينشط اد ةالصحي

 البيوت في عمميا باشرت المؤسسات ىذه بعض ان كما الخطر وشوبي عمميا حال في المؤسسات
 الخدمات مستوػ  في قصور نتج عنو في ي مما حياتيم عمى منيم رصاً ح عمني غير وبشكل
 ةوحساسي ةاستجاب ةالعمري ةالفئ الكثر ىم الطفال ولن ةالموم خدماتو  المقاحات مثل ةالصحي

 ةلألسر  المعاشي بالمستوػ  تتأثر والوفيات الولدات ناو  ةالمستقر  غير ةالحال من الظروف ليذه
 اخرػ  الى ةاسر  من الممارسات تتغيرف الطفل نشوء عند الفضل نحو ةالسري الممارسات ةوطبيع

 ةالسر  عن تختمف ةالحضري ةالبيئ في ةفاألسر  تعميميا ومستوػ  ةالسر  تعيشيا التي ةالبيئ بحسب
 ليذه المباشر العالجعن  فضالً  المقاحات من ةالمبكر  ةالوقاي عمميات نحو توجيو في الريف في

 . مبكراً  الحالت

 ىبوطاً  يمثل احداىما متطرفين حدين الوفيات معدلت يشيد العالم ان الى وتجدر الشارة     
 المعاشي المستوػ  ىبوط حيث ارتفاعاً  ويمثل عالياً  وثانييما اوروبا في الحال ىو كما شديداً 

 العالم الدول ةبقي تقع الحدين ينذى وبين الثالث العالم في الحال ىو كما ةالصحي الخدمات وتدني
 الوفيات معدلت تباينات الثقافي المستوػ  وارتفاع التكنولوجي التطور حيث من مزاياىا وفق

 التي المور من الوفيات ان عمى التأكيد جاء ىنا ومن (7) ةالمختمف العالم دول بين والولدات
 الصحي الوعي وتوسيع لمسكان ةالصحي الخدمات مستوػ  تحسين خالل من تقميميا يمكن

                                                           

 (
1
 . 19: ص,  سابق مصدر,  حسين خالد زينو(  
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 واخذت ةالولد وبعد الحمل اثناء باألميات ةوالعناي الدخل مستوػ  ةوزياد المجتمع لدػ يوالوقائ
 تطبيقيا ويجرؼ  العشرين القرن  من الثاني النصف في واسع نطاق عمى بالنتشار ةالمعرف ىذه

 ةوتنمي تطوير ألجل الحديث العمم ةالتقني استخدام خالل من الصغار ىؤلء ارواح ةلحماي
 في مجتمع كل ةامكاني عمى هوتأثير  التطور ػ مستو  وتباين ,وصحياً  اقتصادياَ  ةالبشري المجتمعات

 القتصادؼ لمواقع انعكاساً  ذلك ويعد ةالصحي الخدمات قطاع في ةالممكن الموال استثمار
 بو وارتبط الدخل مستوػ  الى استند المكانات ىذه اختالف ان. (7) مجتمع اؼ في والمادؼ

  .(4) ةالوفا الى ةالمؤدي السباب حسب تبينت لقد ةطردي ةعالقب

 والوعي السكن ونوع ةالصحي ةلمخدم ةالمساند الخدمات عمى والضغط السكاني الكتظاظ ان     
 من معدلت اعمى سجل فقد ةالدراس ةمنطق في ضعيفاً  اً تباين 4111 عام شيد لمسكان الثقافي

 الى وادػ ةالحاصم ةالطبيعي ةالزياد خالل من كتظاظال الى الولدات ادػ فقد والوفيات الولدات
 وكذلك والغذاء شرب ومياه ةصحي خدمات من ةالالزم الخدمات توفر وعدم السكان اعداد ةزياد

 معدلت وارتفعت وزادت الوفيات من ةكبير  ةزياد حصمت وكذلك المعيشي والمستوػ  الدخل
 فييا انخفض الدول بعض وفي,  وغيرىا ةوالثقافي ةالصحي الخدمات في نقص بسبب الوفيات

 المستوػ  وتحسين ةوالطبي ةالصحي الخدمات وتوفر الدخل مستوػ  لرتفاع ةنتيج الوفيات ةنسب
 وتحسن جيد مؤشر يعد فيذا,  التعميم مستوػ  وتحسن ةوالجتماعي ةالمني والوضاع القتصادؼ

  .(1) التطور ةناحي من ةالمتقدم الدول ضمن

 الطب تقدم سبب الى يعود الوفيات ةنسب وانخفاض الولدات معدلت ةزياد سبب وان      
 الضرر وتمحق تؤدؼ قد التي ةالخطير  المراض من ةالوقائي ةالمعرف وازدياد والعالجي الوقائي

 تحقيق الى ةالسابق بالعوامل الخذ ادػ وقد والمراض ةالوبئ ةلمكافح الدولي التعاون  عن فضالً 
 . (1) ةالمعدي امراض اً تحديد وذلك ةعالمي ةطبي نجاحات

                                                           

 (
1
 مجمة,  العربي الوطن في والولدات الوفيات معدل تباين في الصحية العناية اثر,  العبيدؼ يونس ذنون (  

 . 11: ص, 18 العدد,  اآلداب
 (

2
 . والولدات وفيات الحياتي والحصاء العراقية الصحة وزارة(  

 (
3
 .771 -718 :ص, سابق مصدر,  حةالسم موسىو  السياونة(  

 (
4
 . 19:ص,  سابق مصدر,  ناصر جعاز حسين(  
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 الدول او العالم في لمتوتر ةبؤر  انيا او التخمف وضع من تعاني زالت ما الدول بعض لكن       
 التي ةالفريقي الدول بعض او وفمسطين والعراق افغانستان في الحال ىو كما حروباً  عرفت التي

 البمدان من تعد التي ىي الدول ىذه مثل الجفاف بفعل والمجاعات ةالىمي الحروب من تعاني
 .(7) الوفيات معدلت في ةالمرتفع

 الوالدات معدالت ةزياد في ةبعقوب قضاء في ةالصحي المؤسسات لتوزيع المكاني التباين
 : الوفيات معدالت وتقميل

 ةلمسيطر  ةادا  الصحي الطار في الوفيات وتقميل الولدات ةزياد في الصحي الطار دور       
  مستمزمات بتقديم ويقوم المراض عن ةلمسيطر  ةالمباشر  ةالدار  تحدد فيي الوفيات اسباب عمى
 ما خالل من السكاني المجتمع افراد من الحوادث تصيبيم الذين اولئك من انقاذه يمكن ما انقاذ

 ةوالجتماعي ةالقتصادي ةالتنمي مؤشرات ومن ةالبشري ةالبيئي الظواىر من فيو خدمات من تقدمو
 يتظح التي المفاىيم من ةالصحي الخدمات مفيومف .(4) عام بشكل بالوفيات ةمباشر  ةالعالق وان

 شيدتو التي التطور بعد ليا ةوالمتزايد ةالمستمر  النسان ةحاج بسبب وذلك كبير ىتماماب
 خالل من فيو واسعاً  اثراً  ةالطبي ةلمخدم كان والذؼ ةالصناعي ةالثور  بعد ةالسكاني المجتمعات

 البشرؼ  النشاط مستوػ  ورفع السكان بين الوفيات ةوقم كبير بشكل المراض مستوػ  انخفاض
 واكثر ةالمختمف نشاطاتيم عمى تؤثر التي ةوالصحي ةالقتصادي المعوقات عمى ةالسيطر  ةبزياد

 والتطعيم التمقيح استخدام خالل من المراض انخفضت فقد المراض ىي ةلموفا ةالمؤدي السباب
 .(1) ةالطبي النجازات اىم من وىي حولو ةالموجود ةالبيئ من تصيبيم التي المراض من

 القتصادؼ التطور عمميات تدير ان ليا يمكن ةسميم ةبشري ةطاق رتوف ذلكبو       
 كفايتيا مدػو  ةالصحي ةالخدم نوع الى يعود وىذا السكاني المجتمع مستقبل في والجتماعي

 البمد اقاليم بين توزيعيا ةوطريق السكاني الحجم وتطور والجتماعي القتصادؼ التطور لتواكب
 والتي ةالمصاحب ةالمجتمعي الخدمات من ةالصحي ةالخدم في الحجم ذلك مستوػ  وحسب الواحد

 الوصول ويسيل النسان من ةقريب لتكون  اقميميا او ةالمدين من ةواسع ارض من ةالمساح تحت
                                                           

 (
1
 .771 :ص,  سابق مصدر,  الشمرؼ  مطيرؼ  عماد(  

 (
2
 . 91: ص,  سابق مصدر,  المكانية العالقات تحميل,  الخفاف عمي عبد(  

 (
3
 .18: ص,  التحتية والبنى المجتمعية الخدمات تخطيط,  الدليمي حسين خمف(  
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 الخدمات من فيي ةالخدم ىذه من السكان جميع منو يستفيد اساسي ىدف تحقيق اجل من الييا
 ةالصحي الخدمات عمى محصولل حاجتو او رغبتو ةحال في نحوىا النسان يتحرك تتميز التي

 وجمع والمن والكيرباء الصحي الصرف ومياه لمشرب ةصالح مياه من ةالتحتي والبنى ةوالتعميمي
 عكس النسان باتجاه تتحرك الخدمات ىذه وجميع النقل وطرق  النقال والياتف ةالصمب النفايات

 عمى سمباً  يؤثر ةتحتي ىوالبن ةالتعميمي الخدمات مستوػ  خفضكمما انف ةالمجتمعي الخدمات
 .(7) ةصحي الغير ةالبيئ عن ةالناجم المراض ةومكافح الخدمات الداء مستوػ 

 وليس النواحي جميع من وومحيط النسان بين ما التوازن  ىو ةالصحي ةالبيئ عرفت وقد      
 عمى ةالعالمي ةالصح ةمنظم ذكرت لذلك ةالبيئ من ةواسع بعالقات ةوالتعميمي ةالجسمي فقط

 ةاقام والدوات ةوالمختبري ةالطبي ةالجيز  توفير ةامكاني ومن ةالصحي الخدمات ةكفاء موضوع
 ةبدرج تتعمق ةالكفاء وان اخرػ  وموارد ةعامم وقوػ  المستشفياتل سيما و  ةالصحي المؤسسات

 .(4) الخدمات ىذه عن الرضا

 : المستشفيات

 وتعرف ةالدراس ةمنطق في ةالرئيسي ةالصحي الوحدات المستشفيات تعد     
 واحد لطبيب ةالساع مدار وعمى دائم بشكل ةمزود ةصحي ةمؤسس كل (Hospital)المستشفى

 وىي ةفعال ةوتمريضي ةطبي ةورعاي فييا الراقدين لممرضى ةمقبول ةاقام توفر وبإمكانيا القل عمى
 حيث مستشفى 411 عددىا والبالغ العراق في المستشفيات مجموع من% 1 تشكل ةالمحافظ

 منيا صصخ المرضى لرقود أةميي 7171 بينما سعر 7111 ةالحكومي المستشفيات عمى تحتوؼ 
 ةالسر  مجموع من% 71 ةنسب اؼ سرير 411 فكانت والطفال والتوليد ةلمنسائي راً سري 411

 مجموع من% 1 ةبنسب اؼ سرير 11ييأ لمرقود فيما بمغ عدد السرة لممستشفيات الىمية الم
 . (11817) البالغ العراق في ةالسر  مجموع من %4 ةالسر  عدد ةنسب وان ةالسر 

 لستقبال ةالصحي الوحدات ىذه ةقدر  عمى تدل التي المؤشرات من ىو ةالسر  عدد ان      
 من سرير لكل السكان عدد ةنسب عمى يقوم كمي بمقياس وذلك ليم الخدمات وتقديم المرضى

                                                           

 (
1
 . 18: ص,  سابق مصدر, الدليمي حسين خمف(  

 (
2
: ص,  7891,  الردن,  عمان,  عربية طبعة العالم في الصحية الحالة عن تقرير العالمية الصحة منظمة(  
41. 
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 بينما 7,111,114 حوالي ةالسن ليذه السكان اجمال بمغ 4171 لعام سكان اسقاطات خالل
 في العام ذلك ةنياي اً سرير  7111 وجود الى ىديال ةصح دوائر عن جمعت التي البيانات تشير

 عدد بمغ فبينما شخصا 7,411 ىو السكان من الواحد السرير نصيب فان وبذلك المستشفيات
 عدد ان حيث شخصا 7197 الواحد السرير نصيب كان( سريرًا  7111) 4178 لعام ةالسر 

ى اعم ىي ةالسن ىذه ان ةالمقارن سبيل عمى7,111,711 كان ةالسن ىذه منتصف في السكان
 البالغ العراق سكان لعدد شخصا 191 الى ىبطت حيث العراق في عميو ىي مام

 ةبسيط باجور تقدم التي ةوالوقائي ةالعالجي الخدمات بين ما المستشفيات وتجمع 48,194,197
 :  فئات ثالث الى ةالدراس ةمنطق في المستشفيات من وتقسم

 اكثر ول ةفئ من ألكثر ةوتمريضي ةطبي ةرعاي يقدم الذؼ المستشفى وىي المستشفيات العامة : 
 ةالباطني لألمراض ةمخصص ةاجنح عمى يحتوؼ  الذؼ كالمستشفى ةالطبي الفروع من فرع من

 .القضاء في المستشفيات ةغالبي وىي ةالنسائي والمراض ةالعام وجراح الطفال وامراض

 واحد اختصاص مجال في ةوتمريضي ةطبي ةرعاي تقدم التي وىي : ةالتخصصي المستشفيات 
 ويقدم فييا الرئيسي مركزال ويعد والطفال ةلمولد التخصصي البتول ىكمستشف الغالب في

 . ليا بذج مركز خدماتو وتعد والقضاء ةالمحافظ اجزاء ةكاف الى خدماتو

 وعددىا ةبعقوب قضاء مركز في تقع القضاء في النتشار ةمحدود وىي : ةاالهمي المستشفيات
 وتحتوؼ  الىمي ديالى ومستشفى الشفاء ىومستشف ةالحيا مستشفى وىي مستشفيات ثالث

 وتتوزع الواحد لممستشفى سريرا 41 الى 71 من بينيا فيما ةمقسم ريرًا س 11 عمى بمجمميا
 :(7)( 4) رقم الجدول في كما ةالدراس ةمنطق في المستشفيات

 المجموع اىمي تخصصي تعميمي القضاء
 1 1 7 7 بعقوبة

 

 ما اما ةالمقدادي ثم خانقين يميو المستشفيات من عدد بأكبر يتمتع ةبعقوب قطاع ويالحع     
 عمى ةالىمي المستشفيات اقتصار عن فضال القضاء في ةالتخصصي المستشفيات ةقم يالحع

                                                           

 (
1
 . منشورة بيانات 11: ص, 4141 لعام السنوؼ  التقرير الصحة وزارة(  
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 فييا توجد التي المستشفيات التباين توزيع تشمل ةدراس ان وبما فقط ةوالمحافظ القضاء مركز
 ةصحي بالخدمات المستشفيات بو تقوم اما ةصور  اعطاء ذلك من لبد والوفيات الولدات ةظاىر 
 ( .1) رقم الجدول من ويالحع ةالعمري ةالفئ بحسب المراجعين وتباين ةوعالجي ةوطبي

 دور الى يشير الوضع وىذا المراجعين اكثر من ةالخامس الى ةالسن عمر من الطفال ان     
 . المستشفيات ةمراجع الحيان من كثير في تغني خدماتيا فان ةالولي ةالصحي المراكز

 القضاء داخل المستشفيات في الطوارغ  لشعب المراجعين الطفال عدد (1) جدول
 . ةالمرضي السباب ةلكاف  4147-4141لمسنوات

الطفال من السنة الى  الطفال الرضع  المراجعين 
 الخامسة 

 المجموع الكمي 

 المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  السنوات 

4141 1988 1148 71449 1811 1187 71119 71411 71181 49171 

4147 9184 1811 71194 71419 71917 48718 47911 41117 11117 

 

 الى الولى ةالسن من الى ةالنسب من والفئتين المراجعين من عدد اكبر 4147 عام شيد لقد
 (77179) السيال ومنيا المراض من السباب ليذه مستشفياتين لمالمراجع بمغ وقد ةالخامس

 الراقدين مجموع اما المراض ةولكاف (7714811)البالغ المراجعين مجموع من% 1 ةنسب اؼ
 البالغ البالغين الراقدين ةالمجموع من% 41 ةنسب اؼ 1811 حوالي فبمغ السيال بامراض

 حوالي نسبتيا فبمغت ةالتنفسي المراض اما 41 41 عام وذلك القضاء في 71,111 حوالي
 دون  ةلمفئ 147984  البالغ والراقدين المراجعين مجموع من معا الراقدين لممراجعين% 71

 والمراجعين بالسيال الراقدين المرضى ةنسب بمغت فيما العام ولنفس المراض ةلكافو  ةالخامس
 .(7) المراض ةبقي الى% 41,8نسبة  4147 لعام معا

 

 
                                                           

 (
1
 .19: ص,  سابق مصدر,  المنفذة الوقائية الخدمات 4147 - 4141 العام السنوؼ  التقرير الصحة وزارة(  
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 :  ةاالولي ةالصحي المراكز

 ةالرئيسي منيا وردنا كما وىي ةالصحي ةالرعاي مراكز الول بمستواىا ةالصحي الخدمات تمثل     
 ةالطبي ةالجيز  ومستمزمات ةالدوي وتوفير والصحي البيئي الوعي بنشر تعني وىي ةفرعي واخرػ 
 تعزيز في ةالوقائي الخدمات وتشمل ةكاف لمسكان انواعيا ةبكاف الخدمات ةاتاح لتؤمن ةالالزم
 ةوزياد ةوالطفول ةالموم ةرعاي والخدمات ةالنتقالي المراض ةمكافح خالل من الوقائي الطب

 في يساىم ذلك كما ان زازكال مثل ةالمرضي بالمقاحات اللتزام في المجتمع لعموم الصحي الوعي
 الصحي الدفترب يسمى ما بفتح والقيام المقاحات بتوفير فتقوم والوفيات المراض عمى ةالسيطر 

 عممياتومتابعة تسمسل  الطفل ىذا عن المعمومات جميع وتدوين ةالولد حديثي الطفال لدػ
 الخدمات عن فضالً ,  الطفال من التسريب من لمحد منيا ةمحاول المراض ضد تمقيحو

 ةالنتقالي المراض وتعد السكان ةلكاف تقدم التي ةالدوي توزيع في ةدالوع ةوالتشخيصي ةالعالجي
 العالس الطفال شمل واىميا ةالولي ةالصحي المراكز واجبات اىم من ومكافحتيا ةوالمستوطن

 الى ةالصحي المراكز وتقسم الكبد والتياب التيفوئيدو  زازكالو  النكافو  الكوليراو  ةالحصبو  الديكي
 .ليا المراجعين كذلك سكان/  صحي بمركز وتقاس ةوالفرعي ةالرئيسي ةالصحي المراكز قسمين

 : ةالرئيسي ةالصحي المراكز 

 في طوارغ  ةحال الرئيسي المركز ويضم ةممارس طبيب قبل من تدار ةصحي ةمؤسس وىي      
 ةخاص وحدات وىناك الطفال وامراض ةالباطني المرضى ويعالجون  ةولد ةحال منيا البعض

 في اما 14 حوالي عام بشكل ديالى ةمحافظ في عددىا ويبمغ ةوالحنجر  والذن والنف باألسنان
 ةالمحافظ ةمجموع من% 4 ةنسب اؼ رئيسي مركز 79 حوالي بمغت خاص بشكل ةبعقوب قضاء

 لمختمف وكذلك ةالمختمف السباب لكافة 14,4177 حوالي المراكز ىذه ةمراجع عدد ويبمغ
 يوضح الذؼ ( 1) رقم الجدول في موضح في كما 4147 لعام وذلك ةالدراس ةمنطق في العمار

 . القضاء في ةالداري الوحدات بسبب وتوزيعيا ادارتيا بحسب ةالصحي المراكز عدد

 

 



(28) 
 

 4147 لعام القطاعات بين ةالولي ةلمرعاي ةالصحي المراكز ونسب اعداد توزيع (1) رقم جدول 
 :(7) ادارتيا بحساب

رئيسي يدار  القضاء 
 من قبل طبيب 

فرعي يدار من  النسبة % 
قبل ذوؼ 
 المين الصحية 

 سكان     المجموع  النسبة 
 

مركز 
 صحي 

 79188 49 41 71 11 79 بعقوبة
 

 : الفرعي المركز

 يوجد منيا بعض وفي ةالصحي المين ذوؼ  من اؼ طبيب معاون  من تدار ةصحي ةمؤسس      
 ةشديد الحالت تحيل وقد والقرػ  ةالصغير  النواحي في توجد وىي مقيم غير او دورؼ  طبيب

 18 عددىا يبمغ الخرػ  القطاعات مع بالتنسيق او لقطاعاتيا ةالتابع المستشفيات الى ةالخطور 
 عدد بمغ وقد 4147 لعام وذلك 7488 والبالغ العراق في مجموعيا من% 1 ةبنسب اؼ مركزا

 فيما,  4147 لعام ةالدراس ةمنطق ولعموم السباب ةلكافنسمة  98411 المراكز ليذه المراجعين
 ددع اما طفل 411774 حوالي المراض ةولكاف ةالخامس دون  الطفال المراجعين عدد بمغ

 ةالتالي ةالنسب ىذه وحسب, (4)  14141 ةالنتقالي المراض ضد لمتحصين ةالمستيدف المواليد
 من ةوالوقايحات فيروس كورونا لمتحصين لقا وجدت وكذلك%  11,18  جي سي البي لقاه

 .(1)فايزر والمقاح الصيني ساينوفارم  المريكي المقاح منيا ةالوبائي المراض

 4144 - 4147لعام  ةالدراس ةسن خالل ةبعقوب قضاء في ةالصحي المؤشرات بعضتشير      
 المؤشرات من الطبي الكادر واعداد ةالعامم ةالصحي والمؤسسات المراكز وتوزيع وانتشار عدد عدي

 في والوفيات الولدات نسب في تأثيرىا ومدػ ةالصحي الخدمات مستوػ  اساسيا عمى يقاس التي

                                                           

 (
1
 منشورة غير بيانات التخطيطية السياسات واعداد القطار ىيكمية ديالى صحة دائرة الصحة وزارة المصدر(  

 الباحثة قبل من استخرجت
 (

2
 . الحياتي الحصاء عمى جديدة صحة دائرة الصحة وزارة(  

 (
3
 . 11: ص,  سابق مصدر,  4147 العام السنوؼ  والتقرير الصحة وزارة(  
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 ةالمختمف جوانبو في الطار ىذه تطور الى يشير الصحي الطار مؤشرات ان.  السكاني المجتمع
 ةالقتصادي ةالتنمي بفعل بل فقط لالعام ىذا فعلوب بسبب ليس الوفيات ةنسب انخفاض ال

 ةوالسر  الفرد لدػ والتعميمي المعيشي المستوػ  رفع عمى ساعدت التي ةتراكميال ةوالجتماعي
 الى يعزػ  الول الدور ان عمى,  العراق استقرار بعدم ةالمتمثم الصعوبات بعض ويتواج وكانت

 عمى النسان ةسيطر  ةوزياد ةالدراس ةمنطق في النسان وتقدم ةوالطبي ةالصحي الخدمات تطور
 الولدات معدلت ةوزياد الوفيات معدلت انخفاض خالل من ذلك دل كما فييا ةالوفا مسببات

 ان كذلك الطار ىذا في ةوالعامم والصحي الطبي الكادر ةسيطر  ضمن تقع التي ألسباب وذلك
 القضاء اجزاء جميع في خدماتيا تنتشر ةوالواسع ةالمنتشر  الخدمات من ىي ةالوقائي الخدمات

 . ةالفرعي الى ةالرئيسي المراكز بحسب ادارتيا تختمف لكن ةالعالجي الخدمات عكس عمى
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 االستنتاجات :

في ضوء رؤيتيا الى ايجاد افراد اصحاء في بيئة داعمة لمصحة تسعى مديرية صحة ديالى      
الثالثة مع الطموح اذ تالقي تمك الخدمات في تقديم الفضل من الوقائية والعالجية لممستويات 

الممارسات العالمية قدر المكان ورغم وجود ىذه الرؤية تتطمع الى تخفيض معدلت الوفيات 
وزيادة معدلت الولدات واكثر الفئات اىتمامًا ىما لفئة صغار السن وكبار السن المعرضين 

لمكاني لمولدات والوفيات وتوصمت الدراسة لألمراض ال ان الدراسة قد تعرفت عمى واقع التباين ا
 الى عدة استنتاجات :

( في عام 79,11تباين معدلت وفيات الطفال وحسب المقياس العالمي كان المعدل )  .7
لكل  4147( في عام 71( وانخفض الى )48بمغ حوالي ) 4178وفي عام  4171

 ولدة حية .
ة وىو أقرب لمواقع من المقاييس الكمية يتسم المقياس العالمي لمولدات والوفيات بالدق .4

% من مجموع كل من الولدات 11ولذلك لما شكمتو ولدات ووفيات من نسبة بمغت 
 الطفال في ىذه الفئة .% وبشكل خاص 11والوفيات بينما بمغت نسبة الوفيات حوالي 

ات ( لوفي1,41ارتفاع وفيات الذكور عن مثيالتيا الناث لالطفال حيث بمغ حوالي ) .1
 ( باأللف من وفيات الذكور .1الناث ويمغ حوالي )

اظيرت الدراسة ان ىناك اسباب متعددة ومتباينة واليت تكون مؤدية الى الوفاة وىذا امرًا  .1
 سمبيًا يؤثر في جدية تدوين اسباب الوفاة من قبل العاممين في ىذا المجال .

ر من سنة الدراسة لعام شي 74وجدت ىناك تباين في عدد الولدات والوفيات خالل   .1
 .  171والوفيات  1117فقد بمغت نسبة الولدات حوالي  4147

بينت الدراسة ان اكثر السباب المؤدية الى الوفيات ىي المراض وخاصة المراض  .1
التي تصيب الطفال دون السنة الخامسة وىي امراض متالزمة مثل ضيق التنفس 

 والتشوىات الخمقية .
والوفيات عمى استقرار الوضع القتصادؼ والمني والسياسي تتأثر كل من الولدات  .1

 وبالتطور الطبي الذؼ يعمل عمى زيادة الولدات وانخفاض نسبة الوفيات .
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يرتبط دور الطار الصحي بالحجم السكاني حسب القطاعات وتتركز مؤسساتو الصحية  .9
 في قضاء بعقوبة .

 : مقترحات والتوصياتال

ان عامل الولدات ىو نمو الحياة واستمرارىا بل انيا الركيزة الساسية في النيوض والبناء      
في أؼ جانب من جوانب الحياة فيو يعني النمو والتكاثر فبعد جمع المؤشرات الخدمات الصحية 

انخفاض ومراجعة الحالة الراىنة تقترح الدراسة ان تتبنى الجيات ذات العالقة في زيادة الولدات و 
الوفيات من خالل رسم سياسة صحية عمى المستوػ المحمي من خالل تنفيذ خطة تنمية متكاممة 

 فيما يتعمق بالموقع الجغرافي وتقترح الدراسة ما يمي : 

تقويم العمل بالتدابير الصحية والوقائية لمواجية امراض نقص الوزن والسيال الناجم  .7
وامراض الدم وتجمط الدماغ والفشل الكموؼ وغيرىا  عن سوء التغذية واللتيابات التنفسية

 من المراض .
ل بد من توفير توزيع لمخدمات الصحية يغطي كافة اجزاء القضاء وعدد سكانو المتزايد  .4

وتخصيص المبالغ الالزمة وتطوير البنى التحتية لما ليا من دور في تطوير الواقع 
 الصحي في القضاء .

باألمومة والحوامل والطفال وكذلك خفض معدلت النسل لن ذلك وضع برنامج لمعناية  .1
 لو اثار جانبية عمى مستوػ الصحة لدػ الم والطفل وكذلك عمى دخل السرة .

توفير برنامج تطعيم الطفال ووضع عناية وميارة لدػ القابالت المأذونات لما ليا من  .1
 دور في تقميل الخسائر في ارواح الطفال .

لتوعية الصحية ومحاولة نشر الوعي الصحي بين السكان بكافة الطرق الميسرة استخدام ا .1
 ول سيما العالمية وذلك لما تشكمو من اىمية تثقيفية في ىذا الجانب .

توجيو عناية تثقيفية لموظفي الحصاء الصحي والحياتي وتوعيتيم من خالل دورات  .1
الستمارة الحصائية بشكل واضح ودقيق تعميمية وارشادية بأىمية ذكر سبب الوفاة في 

 الستفادة من البيانات لحقًا . من اجل
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