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 أهدي جهدي المتواضع هذا إلى ...

 خير خلق هللا ومنقذ البشرية من الشرك  والضاللة رسول الهدى ونور الدجى...

 محمد )صلى هللا عليه واله( وإلى آله االطهار.

إلى خليفة هللا في أرضه وحجته على خلقه والناطق بحكمته مهدينا ومنقذنا     
 صاحب االمر )عجل هللا فرجه الشريف(...

مرجعيتنا إلى من حفظ الدماء وصان االمانة وحفظ االسالم بفتوته المقدسة 
 "دام ظله"... سيد علي الحسيني السيستانيالمام الرشيدة األ

ت شمسها عن دنيا البشر وأشرقت في جنات النعيم إلى إلى العيون التي غاب    
 أرواح الشهداء...

 إلى عائلتي الكريمة والسيما موطن الحب والحنان والدتي العزيزة ...

 إلى روح والدي الغالي )رحمه هللا(.

 إلى إخواني وأخواتي الذين أناروا لي الدرب...

 ...إلى كل من ساندني وسهل لي أمرًا وكان للمعروف أهالً 

إلى كل من أسهم في حمل أمانة العلم ويمضي قدما الى األمام في المسيرة العلمية 
 ...لتثقيف المجتمع وانقاذه من الجهل والضاللة

 

الباحث
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 شكر وتقدير 

 محمدحمد سواه، والصالة والسالم على رسول هللا خاتم األنبياء والمرسلين ي   الحمد هلل الذي ال    
()  هذا البحث. إلتمام لي  عأشكر هللا واحمد فضله ، له الطيبين الطاهرينعلى آو 

)وسن شهاب إلى األستاذ الدكتور  ءثناالشكر و اليطيب لي ومن الواجب علّي أن أتقدم ب    
نيرة وأفكار قيمة  ءوآرا ما ابدته لي من إرشادات ون صحو ، دراسةعلى ال اإلشرافه احمد(

الجهد الكبير الذي قدمته لي عبر تعليمي )رسم الخرائط بواسطة  ، فضال  عنسديدة اتومالحظ
، افي العمل عنوانه االمانةو  كان اإلخالص إذسهل إنجاز العمل (( مما ArcGISبرنامج )

 واإلبداع. فوق دوام التمع الباري عز وجل بالصحة والعافية والعمر المديد  افأتمنى أن يمن عليه
اإلداري في قسم المالك و  ةالتدريسي لى جميع أعضاء الهيأةإ والتقديرالشكر فائق ب أتقدمكما     

 لما قدموه من مساعدة وتوجيه للعلوم اإلنسانية جامعة كربالء التربية ةكليفي  التطبيقية الجغرافيا
( رئيس عدي فاضل الكعبيالدكتور) المساعد، وأخص منهم األستاذ فلهم كل االحترام واالمتنان
 .للعلوم االنسانية قسم الجغرافيا بكلية التربية

إلى جميع و  دائرة صحة كربالء ومديرية االحصاء ومديرية التخطيط يمتد شكري إلىو     
وعلى رأسهم رئيس القسم االستاذ )مثنى قسم االحصاء في مستشفى الهندية العام العاملين في 

هندية، في مدينة ال الرعاية الصحية االولية والمراكز الصحية وإلى قطاعسعدون عبد العالي(، 
 األستاذة )ماجده فاضل ياسر( (GISوالى مديرية بلدية الهندية واخص بالذكر مسؤولة شعبة )

وإلى  ة كربالء ومكتبة العتبتين المقدستين،كلية التربية للعلوم االنسانية جامع والى موظفي مكتبة
البيانات واإلحصائيات الالزمة  سهيلهم عملية حصولي على، لتاألخ )علي معطي مهدي خليل(

 في البحث.
ويلزمني الواجب أيضا  أن أشكر كل من شارك في إعداد هذه الرسالة بنصيحة، أو رأي أو     

الذين  (حسنين مهدي الموسوي )و  حسين الزرفي( سليم)االستاذ  معونة أو مشورة وأخص بالذكر
بوقتهم لمساعدتي والوقوف معي منذ السنة التحضيرية ووصوال  الى هذه المرحلة فلهم  الم يبخلو 

 كل الحب والتقدير.
وأخص ة زمالئي من طلبة الدراسات العليا في قسم الجغرافيكما أتقدم بالشكر الجزيل الى     

كما ال أنسى فضل عائلتي الهدى الكريطي ومريم حسين اليساري(،  )ياسر رحيم و نور بالذكر
في مساندتي طوال مشواري  يوأصدقائ )رحمه هللا( ووالدتي وإخوتي وأخواتي الكريمة والدي

 .الدراسي فجزاهم هللا عني خير الجزاء
 

 الباحث



 

 
 ي

 المستخلص
لما  ،اقليمها وسكان لسكانها المدينة تقدمها الخدمات التي اهم احدى الصحية الخدمات تعد      

، لذا فأن عملية االرتقاء بهذه الخدمات في المجتمع يعني لها من دور في عملية التنمية الصحية
 .تقديم خدمات افضل لرفع المستوى الصحي الذي يعكس اهداف التنمية

 ، اذ طرحت(التحليل المكاني للخدمات الصحية في مدينة الهندية)جاء موضوع الدراسة     
مدينة  في الصحية للخدمات المكاني التوزيع واقع الدراسة مجموعة تساؤالت كان اهمها ما هو

ان هناك وافترضت الدراسة  ،المدينة؟ حياءأ في المكاني توزيعها عبر كفاءتها مدى وما الهندية؟
ال فض تباينا  في توزيع الخدمات الصحية في منطقة الدراسة ألسباب تخطيطية تتبع حجم السكان،

 عن ضعف في كفاءتها الوظيفية، مما ينعكس سلبا  على كفاءتها المكانية والوظيفية.
فضال  عن المنهج التحليلي الكمي اذ منها المنهج الوصفي  مناهج ّعدةاعتمدت الدراسة      

اعتمد الباحث بشكل كبير على الدراسة الميدانية التي شملت الدوائر ذات العالقة وعملية الدراسة 
غ الذي يبل، للمجتمع و اسرة (378تم تحديد العينة البالغة )قد و الميدانية )استمارة االستبانة( 

لجمع المتغيرات الالزمة ( حيا  سكنيا ، 24ى )( اسرة في عموم منطقة الدراسة موزعة عل23792)
حول كفاءة الخدمات الصحية المقدمة، وبعد ذلك تم ترتيبها  السكانللدراسة ومعرفة اراء 

 االستقرائيفضال عن المنهج  وتصنيفها في جداول واشكال بيانية وخرائط لتمثيل واقع المدينة،
، كما تم استخدام الوسائل ومؤشراتهاة التوزيع الجغرافي للخدمات الصحيباستعراض  متمثال

( والمتمثلة بدراسة التوزيعات ArcGIS 10.7.1والتقنيات المكانية الموجودة ضمن بيئة برنامج )
حزمة عبر الخرائط، بدءا  من جمع البيانات والمعلومات وتحليلها  نتاجالمكانية وتحليل الشبكات وا

قاعدة معلومات  إعداد( من اجل Excelوبرنامج )(، Spatial Analysisالتحليل المكاني )
 جغرافية تخص منطقة الدراسة.

هدف الدراسة للتعرف على واقع الخدمات الصحية الموجودة في المدينة وتوزيعها المكاني، ت    
ومن ثم تقييم كفاءتها الوظيفية باالعتماد على المعايير التخطيطية المحلية المعمول بها في 

ذلك تم تحديد احتياجات المدينة من الخدمات الصحية الحالية وتقدير الحاجة العراق، وبعد 
  -لجملة من االستنتاجات كانت من ابرزها:توصلت الدراسة ، و 2030المستقبلية لها لغاية سنة 

ة المقدمة، اما ة الخدمءاتصفت بكفاالمستشفى  ةالمستخدمة في تقييم كفاء عاييران اغلب الم -
الراقدين / طبيب(،  المرضىيار مع( )سرير ار نسمة / مستشفى(، )معيار نسمة /بالنسبة لـ )معي



 

 
 ك

ة(، فقد اتصفت بتدني مستوى كفاءة عامل ذوي المهن الصحي /عدد المرضى الراقدين  )معيارو
( طبيب 137)الخدمة حسب المعايير التخطيطية، كما ان المدينة بحاجة الى مستشفيان، و

 اسنان.
اما بالنسبة للمؤشرات المستخدمة في تقييم كفاءة المراكز الصحية االولية فقد اتصفت  -

تعاني بعض المراكز الصحية من نقص واضح بعدد الكوادر بانخفاض كفاءة الخدمة حيث 
 الطبية والصحية، حيث كان بعضها اعلى من المعايير التخطيطية.

( 552.8قبل المراكز الصحية االولية بلغت ) ان المساحة الكلية المخدومة من المدينة من -
 ( هكتار. 316.49هكتار، في حين بلغت المساحة غير المخدومة )
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 اوال: االطار النظري 
 المقدمة  -1

أن جميع الناس و  ،هحقوقت عد الخدمات الصحية ذات عالقة وثيقة بحياة اإلنسان وهي احدى     
الحصول على المتابعة الحق في بما يضمن  هماحتياجات لبييلهم الحق في الحصول على ما 

ينبغي الحفاظ عليها الصحية والعالج، فضال  عن الوقاية من االمراض الن صحة المواطن ثروة 
كما ت عد من  لذا حظيت باهتمام كبير من قبل الحكومات والمؤسسات المعنية،، وصيانتها

 جتماعية واالقتصادية.العناصر األساسية في عمليات تحقيق التنمية اال
لقد هدفت دول العالم الى تحقيق مستوى متقدم من الصحة للمواطنين الذين يعيشون فيها،     

حيث عقدت من اجل ذلك العديد من الندوات والمؤتمرات من اجل تحقيق اقصى ما يمكن من 
العاملين التعرف على مواطن الخلل من حيث توزيع المؤسسات الصحية و  من خالل الخدمة لهم،

فيها، وقياس كفاءتها على وفق المعايير المحلية وتحديد حاجتها الحالية والمستقبلية، ويهدف ذلك 
 الى تنمية هذه الخدمة المهمة.

من الخدمات الخدمة الصحية ان يعود لسبب هذا الموضوع ومن الجدير بالذكر ان اختيار     
وهذه االهمية التي تتمتع بها الخدمات ، الخدماتال يقل اهمية عن باقي تشغل حيزا  مكانيا   تيال

من وتعاني مدينة الهندية الصحية البد ان تنعكس بشكل أو بأخر على نظام توزيع الخدمات، 
الخدمة الصحية تتمثل بالضغط السكاني الكبير الذي تتحمله المؤسسات الخاصة في مشاكل 

 ادر الطبية والصحية العاملة فيها.بتقديم الخدمة نتيجة قلة عددها فضال عن قلة بعض الكو 
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 دراسةالمشكلة  -2
تعد المشكلة من أول خطوات البحث العلمي، وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث بمجموعة      

 ينبغي االجابة عنها للوصول الى الحلول المناسبة وهي:من التساؤالت والتي 
 هندية؟ال مدينة في الصحية للخدمات المكاني التوزيع واقع ما -1
 الهندية؟ مدينة في لخدمات الصحيةل وظيفيةة الكفاءال ىمد ما -2
 كيف كانت سهولة الوصول للخدمات الصحية في مدينة الهندية؟ -3

 دراسةالفرضية  -3
يتباين توزيع الخدمات الصحية على مساحة منطقة الدراسة ألسباب تخطيطية تتبع حجم  -1

 السكان.
الصحية في المدينة تعاني من ضعف في كفاءتها الوظيفية، مما ينعكس سلبا  ان الخدمات  -2

 .على كفاءتها المكانية
قلة مواقع تقديم الخدمات الصحية في المدينة كان له انعكاسا على المسافة المقطوعة مما  -3

 اثر على سهولة الوصول من حيث الوقت المستغرق.

 دراسةالاهداف  -4
 يهدف البحث الى:    

 التعرف على طبيعة توزيع الخدمات الصحية في مدينة الهندية. -1
 تقييم كفاءة الخدمات الصحية وتوزيعها المكاني في المدينة وفق المعايير المحلية. -2
 التعرف على مدى رضا سكان المدينة عن الخدمات الصحية.  -3
للمساهمة في النهوض  الكشف عن حاجة المدينة الحالية والمستقبلية من الخدمات الصحية -4

 بالواقع الصحي في المدينة.

 دراسةالاهمية  -5
 تسليط الضوء على احد الخدمات المجتمعية المتمثلة بالخدمات الصحية لمدينة الهندية. -1
ان تزايد اعداد السكان في المدينة بشكل مستمر ينتج عنه زيادة االعباء على المؤسسات  -2

من االهتمام بهذه الخدمة كما  ونوعا  وبما يتناسب  الصحية مما يدعو ذلك الى بذل المزيد
 .مع حجم السكان
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االعتماد على تحليل الشبكات في تقييم وتحليل سهولة الوصول والعمل على انتاج الخرائط  -3
 للخدمات الصحية في مدينة الهندية.

 التعرف على مدى قدرة الخدمات الصحية على اداء الواجبات المناطة اليها والتي هي من -4
الضرورات التي ينبغي التأكيد عليها بوصفها اساسا بغية تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية 

 متكاملة ومزودة بقوى عاملة سليمة.

 دراسةالمراحل  -6
 البحثتعددت مصادر جمع البيانات والمعلومات والتي اعتمد عليها الباحث بحسب محاور     

 -:كاالتيهي و  البحثالمراحل التي مر بها ا تنوعت لذلغرض توفير البيانات المطلوبة، واهدافه 
مرحلة اختيار الموضوع وتضمنت هذه المرحلة صياغة عنوان البحث وتحديد حدود منطقة  -1

 به. كل ما يتعلقو الخاصة بالموضوع دبيات اال مطالعةمشكلة البحث من خالل الدراسة و 
والرسائل واألطاريح  الكتب بطون والمعلومات المكتبية والمتناثرة بين جمع البيانات  مرحلة -2

الخرائط جمع والتقارير الحكومية و  والبحوث المختلفة المنشورة في المجالت والدوريات العلمية
 رسمية.من مصادرها ال

الدراسة الميدانية والتي تمثل الدور المهم والفاعل في تغطية موضوع البحث، اذ يتم  مرحلة -3
ات والمعلومات وتحديثها عبر اعتماد الدراسة من خاللها سد النقص الحاصل في البيان

 الميدانية، وتضمنت عدة محاور وهي كاالتي:
والتقاط الصور المسح الميداني الشامل لجميع المؤسسات الصحية في مدينة الهندية،  .أ 

وجمع البيانات المتعلقة بها، وقد شملت المؤسسات الصحية اإلدارية والرقابية  الفوتوغرافية لها
)مستشفى الهندية العام، قطاع الرعاية االولية في مدينة الهندية، مراكز الرعاية الصحية 

 االولية، العيادة الشعبية، وحدة العمليات الطبية )خدمة االسعاف((.
والمتعلقة بالمؤسسات الصحية حيث شملت الدراسة  الدراسة الميدانية التي اجراها الباحث .ب 

الميدانية للعديد من مراكز تقديم الخدمات الصحية للتعرف على اعداد السكان المراجعين 
 والمستفيدين منها. 

والقائمة على ادارة الخدمات  ةاجراء المقابلة الشخصية مع بعض الشخصيات المسؤول .ج 
 متطلبات الدراسة.الصحية وتسجيل المعلومات بما يتفق مع 
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ستكمال ( استمارة من اجل ا378) بلغ حجم العينة تحديد حجم العينة )استمارة االستبيان(، .د 
استبانة استمارة  الحاجة إلعداد، وهذا ما استدعى وجودةالنقص في قاعدة البيانات الم

 مدينة الهنديةلالسكنية  األحياءعلى جميع  توزع ،(1ملحق ) تتضمن مجموعة من االسئلة
مدة وقد استغرقت الدراسة الميدانية سكنيا  وبحسب نسبة السكان، ( حيا  24البالغ عددها )

، 4/3/2021الموافق  خميسوانتهت يوم ال 1/10/2020الموافق  لخميسابتدأت يوم ازمنية 
وتم تحديد حجم العينة بحسب المعادلة  أسلوب المسح بالعينة،على  وقد اعتمد الباحث

 :(1)االتية

n =
N × P(1 − P)

⟦(N − 1 ×)(d2 ÷ z2)⟧ + p(1 − p)
 

 حيث ان : 
n  =)عدد االستمارات المطلوبة )حجم العينة 
Nحجم المجتمع = 
z 0.05= الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى المعنوية 

 1.96وتساوي  0.95ومستوى الثقة 
d 0.05= نسبة الخطأ وتساوي 
P 0.50= القيمة االجمالية وتساوي 

 ي:أتما ي ذلك من خاللتحديد نسبة كل حي من أجمالي النسبة، و  حتى يتم    
  -فمثال : (100×للحي/ عدد االسر الكلية للمدينة(  االسر)عدد )أسم الحي 

 %3= 100×594/23792    حي )الكص الجنوبي( 
معرفة نصيب كل حي من ، اما بالنسبة لوتستمر هذه الطريقة لبقية أحياء المدينة السكنية    
 -اآلتية: فقد تم استخراجها وفق الطريقةنة العي

 -فمثال : ،((378العينة البالغة )أجمالي ( × 100)النسبة المئوية للحي/ )أسم الحي 
 .استمارة 11=  378× 3/100    حي )الكص الجنوبي( 

 .وتستمر هذه الطريقة لبقية أحياء المدينة السكنية

                                                             
)1) Steven K. Thompson, Sampling, Third Edition, 2012, p 59-60.  
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مراجعة الدوائر ذات العالقة بموضوع الدراسة، مثل دائرة الصحة ومديرية البلدية ودائرة  .ه 
 االحصاء ومديرية التخطيط في المحافظة لالستفادة من بيانتها لغرض الدراسة.  

خرائط الجداول و المجموعة من بالبيانات والمعلومات  ماذ تم تنظي بحث،كتابة البالشروع مرحلة  -4
وتوظيفها بيانية ومن ثم  تحليلها بشكل مفصل لمعرفة العالقة بين متغيرات الدراسة ال واألشكال

 .حسب ما يقتضيه البحث
اعتمدت الدراسة على اكثر من منهج، منها المنهج االستقرائي متمثال  باستعراض توزيع الخدمة  -5

منهج الوصفي لتوضيح ومؤشراتها مستعينا  بالخرائط واالشكال البيانية لتمثيل البيانات ومن ثم ال
وعرض نصي وصفي لهذه الخرائط واالشكال البيانية، كما تم استخدام الوسائل والتقنيات 

( والمتمثلة بدراسة التوزيعات المكانية ArcGIS 10.7.1المكانية الموجودة ضمن بيئة برنامج )
من خالل حزمة  وتحليل الشبكات واعداد الخرائط، بدءا  من جمع البيانات والمعلومات وتحليلها

 (.Spatial Analysisالتحليل المكاني )
 الحدود المكانية والزمانية للدراسة -7

 -2010تمثلت منطقة الدراسة بحدود التصميم االساسي لمدينة الهندية الذي وضع من سنة )    
( شرقا ، وعلى 44º 17 20( و)44º 11َ 30(، اذ تحتل موقعا  فلكيا  على خط طول )2035

فيحدها من جهة  ( شماال ، اما حدودها االدارية32º 34َ 50( و)32º 31َ 10عرض )دائرتي 
الشمال قضاء المسيب ومن جهة الغرب محافظة بابل ومن جهة الشرق مدينة كربالء المقدسة، 

 .(1) ، خريطةاما من الجنوب فتحدها ناحية الخيرات
، فضال  عن التوقعات المستقبلية 2020سنة بيانات اما الحدود الزمانية للدراسة فقد تمثلت ب     

 .2030للخدمات الصحية والحاجة منها حتى سنة 

 منطقة الدراسة
وشملت احياء مدينة الهندية البالغ  هكتار،( 3452)ة المدينة الكلية حوالي مساحبلغت     

 .حيا  سكنيا  ( 24عددها )
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 ( الموقع الجغرافي والفلكي لمدينة الهندية من محافظة كربالء  1خريطة )

 -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:
جمهورية العراق، وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمساحة، خريطة محافظة كربالء االدارية، بمقياس  -
1 /1000000 
وزارة التخطيط، مديرية التخطيط العمراني في محافظة كربالء، خريطة التصميم جمهورية العراق،  -

 .1/5000االساس بمقياس رسم 
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 الدراسات السابقة والمشابهة: -8
 :الدراسات السابقة والمشابهة باللغة العربية -1
  الرسائل واالطاريح: -أ
كفاءة الخدمات الصحية وبعض العوامل المؤثرة فيها دراسة )العامري( الموسومة ) -1

التوزيع المكاني للسكان والخدمات  ت الدراسةتناول، (1))دراسة تطبيقية قطاع الرصافة والمنصور
منها، كما استعانت باستمارة االستبانة،  ومدى الحاجة الحالية والمستقبليةتها تقييم كفاءو  الصحية

 لمو  لم تستخدم الباحثة الخرائط في تقييم كفاءة الكوادر الصحية في المراكز الصحية،ولكن 
تناولت وحدة االسعاف الفوري، ومعيار )سكان/صيدلي(، و)سكان/طبيب اسنان(، و  تتطرق الى

 تناولتبينما  افة المقطوعةبحوثين حسب المسالم آراءالباحثة سهولة الوصول على اساس 
بداللة المسافة والوقت المستغرق باستخدام تحليل شبكة الشوارع سهولة الوصول  تيدراس

 المحلية.التخطيطية للوصول الى الخدمة الصحية وحسب المعايير 
كفاءة التوزيع المكاني للمراكز الصحية في مدينة )دراسة )الكبيسي( الموسومة  -2

التوزيع المكاني ركزت الدراسة على ، GIS)(2) المعلومات الجغرافيةالفلوجة باستخدام نظم 
حيث لم يستخدم الباحث الخرائط في التوزيع المكاني وتقييم كفاءتها،  للمراكز الصحية

يتطرق الى وحدة االسعاف الفوري، وتقييم كفاءة خدمات لم للمستشفيات والعيادات الشعبية، و 
المستشفيات والعيادات الشعبية ووحدة االسعاف، كذلك استخدم الباحث نطاق الخدمة المثالي 

بداللة المسافة والوقت باستخدام تحليل شبكة الشوارع سهولة الوصول  تيتناولت دراسفقط، بينما 
 المحلية.التخطيطية حسب المعايير المستغرق للوصول الى الخدمة الصحية و 

                                                             
، كفاءة الخدمات الصحية وبعض العوامل المؤثرة فيها دراسة تطبيقية قطاع فاطمة فهد حمادي العامري  (1)

 ،جامعة بغداد، لعالي للتخطيط الحضري واإلقليميمعهد االدكتوراه )غير منشورة(،  أطروحة، الرصافة والمنصور
2005. 

، كفاءة توزيع المكاني للمراكز الصحية في مدينة الفلوجة باستخدام نظم المعلومات احمد محمد جهاد الكبيسي (2)
 .2009، كلية اآلداب، جامعة االنبار، )غير منشورة(، رسالة ماجستيرGISالجغرافية 
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 طولكرم مدينة في للخدمات الصحية المكاني التخطيط)دراسة )استيتة( الموسومة  -3
التوزيع اوضحت الدراسة ، (1)( (GIS)الجغرافية المعلومات نظم تقنية باستخدام وضواحيھا

الباحث تقييم كفاءة لم يتناول في مدينة طولكرم وتحديد كفاءتها، لكن  المكاني للخدمات الصحية
تناول الباحث نطاق الخدمة العاملة فيها، كما  الصحية مالكاتال الخدمات الصحية على اساس

وحسب المعايير  اتشبكالالمثالي، فيما تناولت دراستي سهولة الوصول باستخدام تحليل 
 .منها مستقبلية للخدمة الصحية ومدى الحاجةالتوقعات كما لم توضح ال ،التخطيطية المحلية

، (2)(ذي قار التحليل المكاني للخدمات الصحية في محافظة)دراسة )كيطان( الموسومة  -4
 فعليةاالحتياجات الو  وتقييم كفاءتها هاتوزيعو  الخدمات الصحيةركزت الدراسة على تطور 

تقييم كفاءة المراكز  يوضحلم وحدة االسعاف الفوري، و الباحث  ناوللم يت، لكن منهاوالمستقبلية 
الباحث سهولة الوصول حسب آراء  الصحية حسب الكوادر الصحية العاملة فيها، ودرس

وحسب المعايير  الشبكاتسهولة الوصول باستخدام تحليل  تناولت فقد دراستي أما ،المبحوثين
الحاجة الفعلية والمستقبلية من الكوادر الصحية  يوضح الباحثلم  ، كماالتخطيطية المحلية

 والعيادات الشعبية ووحدة االسعاف.
، (3)(مدينة البصرة في الصحية للخدمات الجغرافي التحليل)دراسة )عبود( الموسومة  -5

تطور الخدمات الصحية وتوزيعها وتقييم كفاءتها واالحتياجات الفعلية والمستقبلية  تناولت الدراسة
تقييم كفاءة المراكز الصحية يوضح  لم، و وحدة االسعاف الفوري لالباحث طرق لم يت ولكن منها،

حسب الكوادر الصحية العاملة فيها، كذلك لم يتناول تقييم العيادة الشعبية و وحدة االسعاف 
تناولت دراستي سهولة الوصول باستخدام  تناول الباحث نطاق الخدمة المثالي فقط، بينما، و الفوري 
لم يتناول الباحث تحديد الحاجة الفعلية ، كما وحسب المعايير التخطيطية المحلية لشبكاتاتحليل 

 والمستقبلية من كوادر ذوي المهن الصحية والعيادات الشعبية ووحدة االسعاف.
                                                             

 باستخدام  (GIS) وضواحيھا طولكرم مدينة في للخدمات الصحية المكاني استيتة، التخطيط سليم احمد سليم (1)
الوطنية،  النجاح جامعة العليا، الدراسات ، كلية)غير منشورة( الجغرافية، اطروحة دكتوراه  المعلومات نظم تقنية

2009. 
)غير للخدمات الصحية في محافظة ذي قار، رسالة ماجستيرعباس هجول كيطان، التحليل المكاني  (2)

 .2010، الجامعة المستنصرية، ، كلية التربيةمنشورة(
)غير دكتوراه  أطروحةمدينة البصرة،  في الصحية للخدمات الجغرافي التحليلعادل عبد األمير عبود،  (3)

 .2012 ،جامعة البصرة ،كلية اآلداب ،منشورة(
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 في كفاءتها ومستويات الصحية الخدمات توزيع واقع)دراسة )ابو كلل( الموسومة  -6
طور الخدمات الصحية بت اهتمت الدراسة، (1)((الصحة جغرافية في )دراسة األشرف النجف مدينة

تقييم كفاءة الباحث  درسلم يلكن  لية والمستقبلية منها،حاوتوزيعها وتقييم كفاءتها واالحتياجات ال
تناول نطاق الخدمة المثالي بينما تناولت دراستي سهولة الوصول باستخدام ، و العيادة الشعبية

 حسب المعايير التخطيطية المحلية. اتشبكالتحليل 
التحليل المكاني للخدمات الصحية في محافظة دراسة )عبد القادر( الموسومة ) -7

االحتياجات و  وتقييم كفاءتها هاتوزيعو  الخدمات الصحيةركزت الدراسة على تطور ، (2)(المثنى
الصحية حسب المالكات تقييم كفاءة المراكز الباحث  يوضح لملكن  ،منهاوالمستقبلية  فعليةال

العاملة فيها، كذلك لم يتناول تقييم العيادة الشعبية و وحدة االسعاف الفوري، ولم يتناول نطاق 
لم يحدد الحاجة الفعلية والمستقبلية من كوادر ذوي المهن الصحية والعيادات الشعبية الخدمة، و 

 .ووحدة االسعاف

للخدمات الصحية في محافظة صالح التوزيع المكاني ) دراسة )الجبوري( الموسومة -8
 للسكان والخدمات الصحية وتقييم كفاءتها، إذ المكاني توزيعركزت الدراسة على ال، (3)(الدين

تناول الباحث معيار )نسمة/مستشفى( و)نسمة/سرير( فقط ولم يتناول بقية المعايير المعتمدة في 
تقييم كفاءة المراكز الصحية حسب الكوادر العاملة فيها، كذلك تناول  يبحث تقييم الكفاءة، ولم

تي اضافة الى ذلك سهولة الوصول باستخدام تحليل ت دراستناولنطاق الخدمة المثالي فقط، بينما 
المسافة والوقت المستغرق للوصول الى الخدمة الصحية حسب المعايير  الشبكات بداللة

لم يحدد الحاجة الحالية تخدم الباحث استمارة االستبانة، و التخطيطية المحلية، كما لم يس
 والمستقبلية من الخدمات الصحية.

                                                             
 النجف مدينة في كفاءتها ومستويات الصحية الخدمات توزيع واقع ،كلل أبو الوهاب عبد خالد ضرغام (1)

 .2012البصرة،  اآلداب، جامعة كلية ،اطروحة دكتوراه )غير منشورة( (الصحة جغرافية في )دراسة األشرف
)غير ماجستيررسالة ، التحليل المكاني للخدمات الصحية في محافظة المثنى، عمار عبد هللا عبد القادر (2)

 .2013، جامعة بغداد ،ابن رشد/ كلية التربية ،منشورة(
أطروحة  ،التوزيع المكاني للخدمات الصحية في محافظة صالح الدين ،عبد الحق خلف حمادة الجبوري (3)

 .2013، جامعة الموصل ،كلية التربية، )غير منشورة( دكتوراه 
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، (1)(التباين االقليمي للخدمات الصحية في محافظة ديالى)دراسة )العبيدي( الموسومة  -9
والمستقبلية  فعليةاالحتياجات الو  وتقييم كفاءتها هاتوزيعو  الخدمات الصحيةاهتمت الدراسة بتطور 

وتقييم  ة الى التوزيع المكاني للعيادات الشعبية و وحدة االسعاف الفوري الباحث تتطرق  ، لكن لممنها
 لم تتضمن نطاق الخدمة، ولم تستخدم الباحثة استمارة االستبانة.، كما كفاءتهم

، (2)(السكان وتنمية الخدمات الصحية في محافظة نينوى ) دراسة )عدو( الموسومة -10
التوزيع المكاني للخدمات الصحية وتقييم  ، وكذلكللسكان وكثافتهم مكانيالتوزيع الالدراسة  تتناول
لم يتناول الباحث معيار )ذوي المهن الصحية/طبيب( و)المرضى الراقدين/طبيب( تها، لكن كفاء

شغال او)سرير/طبيب( و)نسبة  و)المرضى الراقدين/ذوي المهن الصحية( و)ممرض/الطبيب(
لم يتناول الباحث تقييم كفاءة ، كما ث المريض( في تقييم كفاءة الخدماتالسرير( و)معدل مكو 

تناول الباحث نطاق الخدمة فيما  فيها، العاملة مالكاتالعيادة الشعبية والمراكز الصحية حسب ال
بداللة المسافة والوقت  اتشبكالتناولت دراستي سهولة الوصول باستخدام تحليل  لكنالمثالي، 

 الى الخدمة الصحية حسب المعايير التخطيطية المحلية. المستغرق للوصول
 -التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية في منطقة صبراتةدراسة )الضويلع( الموسومة ) -11
لم تتناول الباحثة معيار )ذوي المهن الصحية/طبيب( ، (3)(دراسة في جغرافية الخدمات ليبيا

 قييمتفي و)ممرض/طبيب(  المهن الصحية( الراقدين/طبيب( و)المرضى الراقدين/ذوي  و)المرضى
تناولت ، فيما العاملة فيها مالكاتلم تتناول تقييم كفاءة المراكز الصحية حسب ال، كما الكفاءة

 اتشبكالالباحثة نطاق الخدمة المثالي، بينما تناولت دراستي سهولة الوصول باستخدام تحليل 
مة الصحية حسب المعايير التخطيطية بداللة المسافة والوقت المستغرق للوصول الى الخد

 .المحلية
 

                                                             
دكتوراه اطروحة ، في محافظة ديالى التباين االقليمي للخدمات الصحية ، اسراء هيثم احمد صالح العبيدي (1)

 .2013، جامعة ديالى ،كلية التربية )غير منشورة(،
)غير منشورة(، نينوى، اطروحة دكتوراه  محافظة في الصحية الخدمات وتنمية محمد نوح محمود عدو، السكان (2)

 .2015كلية التربية للعلوم االنسانية، جامعة الموصل، 
 في ليبيا دراسة -صبراتة منطقة في الصحية للخدمات الجغرافي انتصار محمد علي الضويلع، التوزيع (3)

 .2019، جامعة عين شمس ،البنات ليةك)غير منشورة(، اطروحة دكتوراه الخدمات،  جغرافية
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   البحوث المنشورة: -ب
)التباين االقليمي للخدمات الحصية في المملكة العربية  ( الموسومةدراسة )الجار هللا -1

الخدمات ، اهتم البحث بتطور الخدمات الصحية في المملكة حيث تناول توزيع )1((السعودية
 تقييم كفاءة الخدمات الصحية، ولم يتناول نطاق الخدمة.لم يتطرق الى ، لكن الصحية

)واقع التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية في مدينة الديوانية دراسة )ناصر( الموسومة  -2
 ما يعانيهالخدمات الصحية ومعرفة توزيع  دراسة يهدف البحث الى، (2)(2007وكفاءتها لعام 

تقويم علمي وسليم لطبيعة التوزيع المكاني لمؤسساته ومدى كفاءة الخدمات  عبر قطاع الصحة
العيادة الشعبية ووحدة االسعاف الفوري وتقييم توزيع  يتناول لمالبحث ، لكن المقدمة الصحية

معيار )نسمة/طبيب( و)سرير/طبيب( و)ممرض/طبيب( فقط ولم يتناول بقية كفاءتها، تناول 
تقييم كفاءة المراكز الصحية حسب الكوادر  يتناول لم كذلكحليل الكفاءة، المعايير المعتمدة في ت

العاملة فيها، ولم يتناول نطاق الخدمة حسب المعايير المعتمدة ورسم الخراط المناسبة، وانما 
لم يحدد الحاجة الحالية والمستقبلية من اضافة لذلك  نتائج االستبيان،اعتمد في ذلك على 

 .الخدمات الصحية

يهدف ، (3)(العامرية مدينة في الصحية الخدمات كفاءة تقويم)دراسة )فرحان( الموسومة  -3
البحث الى تشخيص مواقع الخلل في متغيرات الخدمات الصحية، لذلك ركز على دراسة التوزيع 

العيادة الشعبية ووحدة يتطرق الى توزيع  لملكن المكاني للخدمات الصحية وتقييم كفاءتها، 
تقييم كفاءة المراكز الصحية حسب المالكات  يتناول لماالسعاف الفوري وتقييم كفاءتها، كما 

تي اضافة ت دراستناولالعاملة فيها، فيما تناول نطاق الخدمة المثالي ولم يستخدم الخرائط، بينما 
ت وحسب المعايير التخطيطية سهولة الوصول باستخدام تحليل الشبكا نطاق الخدمة المثالي الى

 المحلية.
                                                             

، الجمعية “العربية السعوديةالتباين االقليمي للخدمات الصحية في المملكة “الجار هللا،  احمد جار هللا (1)
 .1997، 10الجغرافية الكويتية، العدد

 ،“ 2007واقع التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية في مدينة الديوانية وكفاءتها لعام “حسين جعاز ناصر،  (2)
 .2008، 3، العدد 11، المجلد نسانيةمجلة القادسية للعلوم اإل

 مجلة جامعة االنبار للعلوم، “العامرية مدينة في الصحية الخدمات كفاءة تقويم“فرحان،  حسين حميد (3)
 2010،  1االنسانية، العدد 
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 فـي الصـحية التنميـة مؤشـرات لـبعض المكـاني )التبـايندراسـة )الزيـادي( الموسـومة  -4
يهـدف البحـث الـى ابـراز ، (1)(GIS)) باسـتخدام نميـةتلا جغرافيـة فـي دراسـة) العراقية المحافظات

الخـدمات ركـز علـى توزيـع اهم المؤشرات الصحية المؤثرة والتي لها مسـاس بحيـاة المـواطن، لـذلك 
لم يتناول التوزيع المكاني للعيادات الشعبية و وحدة االسعاف وتقييم وتقييم كفاءتها، لكنه  الصحية

ــــاءتهم، و  ــــب اســــناكف ــــار )نســــمة/طبيب( و)نســــمة/ طبي ــــاول البحــــث معي ن( و)نســــمة/ صــــيدلي( تن
 و)نسمة/سرير( و)نسمة/مركز( فقط ولم يتناول بقية المعايير المعتمدة في تقيـيم الكفـاءة، كـذلك لـم

 تناول نطاق الخدمة.لم يتقييم كفاءة المراكز الصحية حسب الكوادر العاملة فيها، و  يتناول

االوليـــة فـــي مدينـــة )كفـــاءة توزيـــع مراكـــز الرعايـــة الصـــحية  دراســـة )علـــي( الموســـومة -5
ركـــز البحـــث علـــى  المراكـــز الصـــحية االوليـــة فقـــط والتعـــرف علـــى حجـــم الخـــدمات ، (2)الرمـــادي(

المقدمـة لســكان المدينــة ومعرفـة توزيعهــا وكفاءتهــا، ولـم يتطــرق الــى المؤسسـات الصــحية االخــرى، 
ثــالي للمراكــز تنــاول البحــث نطــاق الخدمــة الم، فيمــا ســتخدم الخــرائط فــي تقيــيم كفــاءة المراكــزيلــم و 

سهولة الوصول باستخدام تحليل  نطاق الخدمة المثالي، فضال  عن الصحية، بينما تناولت دراستي
بداللــة الوقـــت المســتغرق للوصــول الـــى الخــدمات الصــحية حســـب المعــايير التخطيطيـــة  اتشــبكال

والمسـتقبلية مـن الخــدمات سـتخدم اسـتمارة االسـتبانة، ولـم تحـدد الحاجـة الحاليـة لـم يكـذل   ، المحليـة
 الصحية.

شبوة  محافظة في الصحية للخدمات المكانية )الكفايةدراسة )حسن( الموسومة  -6
 التركيب سةادر يهدف البحث الى ، (3)(تالخدما جغرافية تحليلية في راسةد –اليمنية  الجمهورية

 خدماتلل المكانية الكفاية واقع ليلتحو  ،شبوة محافظة في الصحية الخدمات لمكونات القطاعي
لم يتناول البحث تقييم الكفاءة الوظيفية للخدمات ، لكن المكانية اهوعالقات فياالجغر  اهوتوزيع

 الصحية، كذلك لم يتطرق الى نطاق الخدمة للخدمات الصحية.
                                                             

 العراقية المحافظات في الصحية التنمية مؤشرات لبعض المكاني التباين“حسين عليوي ناصر الزيادي،  (1)
 .2011، 2العدد ، 6، مجلة جامعة ذي قار، المجلد “ GIS) باستخدام التنمية جغرافية في دراسة)
، مجلة جامعة االنبار، “كفاءة توزيع مراكز الرعاية الصحية االولية في مدينة الرمادي“هدى حسين علي،  (2)

 .2011، 4العدد
 راسةد –اليمنية  الجمهورية شبوة محافظة في الصحية للخدمات المكانية الكفاية“امين علي محمد حسن،  (3)

 .2013، المؤتمر الدولي للجغرافية، جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية ،“تالخدما جغرافية في تحليلية
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 ،(1)(الخضر مدينة في العامة الصحية الخدمات كفاءة تقويم)دراسة )الجياشي( الموسومة  -7
وتقييم كفاءتها حسب  الخضر مدينة في العامة الصحية الخدمات واقع معرفةيهدف البحث الى 

، كما يتناول العيادة الشعبية و وحدة االسعاف الفوري وتقييم كفاءتهم لمالمعايير التخطيطية، لكن 
/ذوي المهن الصحية( طبيب( و)صيدلي/نسمة( و)طبيب اسنان)نسمة/ (طبيبتناول معيار)نسمة/

في تقييم  ولم يتطرق لبقية المعايير المعتمدة فقط (ير/سر نسمةو)نسمة/ ذوي المهن الصحية( و)
تناول الباحث ، وقد لم يتناول تقييم كفاءة المراكز الصحية حسب الكوادر العاملة فيها، و الكفاءة

حالية لم يحدد الحاجة الو سهولة الوصول مستعينا  باستمارة االستبانة، ولم يستخدم الخرائط، 
 .والمستقبلية من الخدمات الصحية

 في المستدامة وافاقها الصحية التنمية لمؤشرات المكاني )التباين دراسة )عبود( الموسومة -8
 المكـاني التوزيـع واقـع تحديـد الـىبحـث ال هـدفي ،(2)(التنميـة جغرافية في دراسة) البصرة محافظة

 مؤشـرات مقـاييس تطبيـق عبـر ادائهـا كفـاءة تقـويم ثـم مـنو  البصـرة محافظـة فـي الصحية للخدمات
، فقد ركز على المستشفيات والمراكز فيها العاملة والقوى  الصحية المؤسسات على البشرية التنمية

ــم يتنــاول العيــادة الشــعبية و وحــدة االســعاف الفــوري وتقيــيم كفــاءتهم،الصــحية و  كمــا لــم يســتخدم  ل
 نطاق الخدمة.الخرائط في تقييم كفاءة المراكز، ولم يتضمن 

كفاءة خدمات المراكز الصحية في مدينة الحلة )باسـتخدام تقنيـة ) دراسة )حمزة( الموسومة -9
ـــة) ـــة GIS))(3)نظـــم المعلومـــات الجغرافي ، ركـــز البحـــث علـــى دراســـة المراكـــز الصـــحية فـــي المدين

راكـــز وكفايتهـــا ولـــم يتطـــرق لبقيـــة المؤسســـات االخـــرى، ولـــم يســـتخدم الخـــرائط فـــي تقيـــيم كفـــاءة الم
تي فضــال  عــن دراســ كمــا تنــاول نطــاق الخدمــة المثــالي للمراكــز الصــحية، بينمــا تضــمنت الصــحية،

الوقــت المســتغرق للوصــول الــى  ســهولة الوصــول باســتخدام تحليــل الشــبكات بداللــة نطـاق الخدمــة،
 الخدمات الصحية حسب المعايير التخطيطية المحلية.

                                                             
، مجلة البحوث “تقويم كفاءة الخدمات الصحية العامة في مدينة الخضر“الجياشي،  فليح الحسن عبد يحيى (1)

 .2013،  17الجغرافية، العدد 
البصرة  محافظة في المستدامة وافاقها الصحية التنمية لمؤشرات المكاني تباينال“عادل عبد االمير عبود،  (2)
 .2016، 21، العدد 11، مجلة دراسات البصرة، المجلد “ (التنمية جغرافية في دراسة)
 تقنية باستخدام) الحلة مدينة في الصحية المراكز خدمات كفاءة“، اميرة محمد علي حمزة و رفل حسين نجم (3)

 .2017، 28العدد ، 1المجلد ، مجلة كلية التربية، “(GIS)  فيةاالجغر  المعلومات نظم
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تقيـيم كفــاءة الخـدمات الصــحية فـي محافظــة صـالح الــدين ) دراسـة )السـعدي( الموســومة -10
، يهـدف البحـث الـى دراسـة واقـع الخـدمات الصـحية )GIS))1باستخدام نظم المعلومـات الجغرافيـة 

معيـــار )نسمة/مستشــــفى( فـــي المحافظـــة وتقيـــيم كفاءتهـــا حســـب المعــــايير المعتمـــدة، لكنـــه تنـــاول 
 لبقيــة المعــايير المعتمــدة فــي تقيــيم الكفــاءة، ولــمو)نسمة/ســرير( و)نســمة/مركز( فقــط ولــم يتطــرق 

العيادة الشعبية ووحـدة االسـعاف الفـوري وتقيـيم كفاءتهـا، فيمـا تنـاول الباحـث نطـاق الخدمـة  يتناول
ســــهولة الوصــــول باســــتخدام تحليــــل  نطــــاق الخدمــــةتي فضــــال  عــــن ت دراســــتناولــــالمثــــالي ، بينمــــا 
الخــدمات الصــحية حســـب المعــايير التخطيطيـــة الوقـــت المســتغرق للوصــول الـــى  الشــبكات بداللــة

 المحلية.

 في دراسة المنصورية ناحية في الصحية الخدمات )كفاءةدراسة )محمد( الموسومة  -11
، يهدف البحث الى التعرف على واقع الخدمات الصحية في ناحية (2)الخدمات( جغرافية

المنصورية وما تعانيه من نقص في كوادرها، فقد ركز البحث على المستشفيات والمراكز الصحية 
العيادة الشعبية ووحدة االسعاف الفوري  الىوالمفارز والعيادات الخاصة والمختبرات، ولم يتطرق 

يتناول معيار)نسمة/مستشفى( و)نسمة/سرير( و)مرضى راقدين/طبيب( كما لم  وتقييم كفاءتها،
تقييم كفاءة  يتناول لمو)مرضى راقدين/ذوي المهن الصحية( و)نسمة/مركز( في تقييم الكفاءة، و 

تناول الباحث نطاق الخدمة المثالي ولم يستخدم المراكز الصحية حسب الكوادر العاملة فيها، وقد 
سهولة  نطاق الخدمةفضال  عن  ، بينما تناولت دراستينتائج االستبيانوانما استعان ب الخرائط

بداللة الوقت المستغرق للوصول الى الخدمات الصحية حسب  اتشبكالالوصول باستخدام تحليل 
 لم يحدد الحاجة الحالية والمستقبلية من الخدمات الصحية. ،المعايير التخطيطية المحلية

تخطــيط الخــدمات الصــحية فــي قضــاء الخضــر باســتخدام ) دراســة )الجياشــي( الموســومة -12
GIS) (3) اهــتم البحــث بدراســة واقــع تخطــيط كفــاءة الخــدمات الصــحية فــي القضــاء وفقــا  للمعــايير ،

                                                             
تقييم كفاءة الخدمات الصحية في محافظة صالح الدين “ ،الجحيشي علي السعدي وسيف جاسم سعاد (1)
 .2018، 4، العدد21، مجلة القادسية للعلوم االنسانية، المجلد“استخدام نظم المعلومات الجغرافيةب
، مجلة “الخدمات الصحية في ناحية المنصورية دراسة في جغرافية الخدماتكفاءة “محمد،  عطيه محمد (2)

 .2019، 80ديالى، العدد 
، “GIS باستخدام الخضر قضاء في الصحية الخدمات تخطيط“كفاء عبد لفلوف الجياشي وعال لطفي محمد،  (3)

 .2020، 3، العدد 23االنسانية، المجلد  للعلوم القادسية مجلة
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وحدة االسعاف الفـوري  يتناول لم لكنهوتقييم كفاءتها،  الخدمات الصحيةفقد تناول توزيع  المحلية،
وتقييم كفاءتها، ولم يتناول معيار )مرضى راقـدين/طبيب( و)مرضـى راقـدين/ذوي المهـن الصـحية( 
و)ســرير/طبيب( و)ممرض/طبيــب( و)نســبة اشــغال الســرير( و)معــدل مكــوث المــريض( فــي تقيــيم 

 خدمة.لم يحدد الحاجة المستقبلية من الخدمات الصحية، ولم يتناول نطاق الالكفاءة، كما 

)المالئمــة المكانيــة لتوزيــع الســكان والخــدمات الصــحية فــي دراســة )محمــود( الموســومة  -13
 لتوزيـع المكانيـة العالقـة زبـراا الـى البحـث يهـدف، ARC&GIS)(1)مدينـة الموصـل باسـتخدام 

 تتناسب كانت اذا فيما عليها والحكم السكنية الكثافة بتحليل ربطها عبر الصحية الخدمات مراكز
لـم يتنـاول للمدينـة، لـذلك ركـز علـى المراكـز الصـحية واهمـل بقيـة الخـدمات، و  السـكاني الحجـم مـع

بينمــا  ،نطـاق الخدمـة المثـالي للمراكـز الصـحية البحــث تنـاولفيمـا  تقيـيم كفـاءة الخـدمات الصـحية،
بداللــة الوقــت  اتشــبكالســهولة الوصــول باســتخدام تحليــل اضــافة للنطــاق المثــالي تناولــت دراســتي 

 المستغرق للوصول الى الخدمات الصحية حسب المعايير التخطيطية المحلية.

 الدراسات السابقة والمشابهة باللغة االنكليزية -2

 الرسائل واإلطاريح -أ
 Access To and Utilization of Health)( الموسومة Kalinدراسة ) -1

Services in Rural Bangladesh)(2)،  اهتمت الدراسة بعرض المشاكل التي يعاني منها
اغلب السكان في المناطق الريفية مثل طول المسافة التي يقطعونها للحصول على الخدمات 
الصحية، والفقر واالمية وكلفة الخدمات الصحية وانعدام المساواة بين الرجل والمرأة، اذ تشير 

%( 50الصحية في هذه المناطق تصل الى )النتائج الى ان نسبة حصول النساء على الرعاية 
 عن نظرائهن من الذكور. 

                                                             
المالئمة المكانية لتوزيع السكان والخدمات الصحية في “محمد نوح محمود وعلي ابراهيم عاي السبعاوي،  (1)

 .2020، مجلة وميض الفكر، العدد الثامن، “ ARC&GISمدينة الموصل باستخدام 
)2( Ylva Kalin, Access To and Utilization of Health Services in Rural Bangladesh, 
Master Thesis, Lund University , 2011. 
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 (A Case Study of Primary Health care( الموسومةChimezieدراسة ) -2
Services in Isu- Nigeria))1( ، الصحية الخدمات لواقع االشارة الى الدراسةتهدف حيث 

 الرعاية علىل الحصو  محدودية الى راسةدال وتوصلت ايسو، والية في الريفيةق المناط في
 الخدمات، هذه تحسين في والدولية الوطنية الجهود من الرغم على الوالية هذهفي  االولية الصحية

 باإلضافة الصحية، للمرافق التحتية البنية واهمال االدارة ضعفالتمويل و كفاية  عدم بسبب وذلك
 الى ضرورة الدراسة كما تشير التقليديين، المعالجين على منهم البعض واعتماد السكان جهل الى

 ل.  الحوام والنساء الرضع لألطفال السيماو  الوالية هذه في الصحية الخدمات تطوير
 Determi Nants Of Maternal Healthcare)( الموسومة Chepkorirدراسة ) -3

Utilization In Rural –Kenya)(2)،  المؤثرةتهدف بشكل رئيسي الى التحقيق في العوامل 
 استخدمت الدراسة، و االستفادة من خدمات رعاية صحة األم من قبل المرأة الريفية في كينيافي 

  ثم إجراء االختبارات الالزمة، واظهرت الدراسة المسح الديموغرافي واألسري في كينيا تم تحديدها
دة االستفادة من أن عمر الفرد وحجم أفراد األسرة والتعليم والحالة االجتماعية تؤدي الى زيا

لها تأثير إيجابي وملحوظ على  الرعاية التي تسبق الوالدة وما بعدها، كما أن وسائل اإلعالم
 استخدام الوالدة في المستشفيات بين النساء الريفيات.

 The Perceived Quality of Healthcare)( الموسومة Wessoدراسة ) -4
Services and Patient Satisfaction in South African Public 

Hospitals)(3) ،يتصف ي  ذوال افريقيا جنوب في الصحية الرعاية امظن حالة الدراسة بحثت 
االمراض المنتشرة مثل االيدز والسل واالمراض المعدية االخرى، فضال عن  نتيجة االداء بضعف

 واالطفال ونقص الكادرمعدل االصابة الناتج عن العنف وارتفاع معدالت وفيات االمهات  ارتفاع
 الصحي وعم كفاية المعدات الطبية.

                                                             
)1( Raymond Ogu Chimezie, A Case Study of Primary Health care Services in Isu- 
Nigeria, Doctor of Philosophy, Walden University, 2013 
)2( Janet Chepkorir, Determi Nants Of Maternal Healthcare Utilization In Rural –
Kenya, School of Economics, University of Nairobi, 2014. 
)3( A imee Dorothy Wesso, The Perceived Quality of Healthcare Services and Patient 
Satisfaction in South African Public Hospitals, Masters Thesis, university of 
Ljubljana,2014 
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 البحوث -ب
 Spatial Location Based Accessibility)( الموسومة Eshetuدراسة ) -1

Assessment of Healthcare Institutions in Debre Berhan Zurya 
Woreda, North Shewa Zone, Regional State of Amhara, Ethiopia))1(، 

البحث تقييم الموقع المكاني لعمل المؤسسات الصحية الحالية إلظهار المناطق التي  ضمنت
، وتوصلت الدراسة الى ضعف (GPS)و( GIS) تعاني من نقص الخدمات وتم استخدام تقنيات

في توزيع المؤسسات الصحية، وعدم وجود البنية التحتية للطرق في المناطق الريفية بسبب 
 أدى إلى تفاقم المشكلة. طبيعة التضاريس مما

 (A Spatial Distribution Equilibrium( الموسومة Chenدراسة ) -2
Evaluation of Health Service Resources at Community Grid Scale in 

Yichang, China)(2)، على نطاق الشبكة المجتمعية للخدمة الصحية مستخدما   اعتمد البحث
المسافة إلى مجموعة من (، وتوصل الى ان متوسط GISالمعايير المحلية والطرق االحصائية و)

لقياس إمكانية الوصول إلى الخدمة العامة، يأخذ في االعتبار كل من  مهما   ا  ر مقدمي الخدمة أم
 مما يجعلها مناسبة لتقييم المرافق الصحية.المسافة المكانية وتوزيع الخدمات، 

 دراسةال هيكلية -9
  -في اربعة فصول وهي كاالتي: بحثانتظم ال    

 االطار النظري والمفاهيمي. تناول الفصل االول:
منه مبحثين كان االول  تضمن التوزيع المكاني للسكان والخدمات الصحية ويشمل الفصل الثاني:

التوزيع  ضمنما المبحث الثاني فتأوكثافتهم على مستوى احياء المدينة، يتناول توزيع السكان 

                                                             
 (1) Wondwossen Mindahun Eshetu, Bedasa Asefa Jinfessa, Spatial Location Based 
Accessibility Assessment of Healthcare Institutions in Debre Berhan Zurya Woreda, 
North Shewa Zone, Regional State of Amhara, Ethiopia, Journal of Geosciences and 
Geomatics, Vol. 7, 2019. 
)2( Jingyuan Chen and others, A Spatial Distribution Equilibrium Evaluation of Health 
Service Resources at Community Grid Scale in Yichang, China, Published research, 
2019. 
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المكاني للخدمات الصحية بأنواعها )مستشفى، مراكز صحية، عيادة شعبية، وحدة االسعاف 
 الفوري( في مدينة الهندية. 

واشتمل على مبحثين،  تقييم كفاءة الخدمات الصحية في مدينة الهنديةناقش  الفصل الثالث:
 في حين اهتم المبحث الثاني بالكفاءة المساحية. االول الكفاءة العددية للخدمات الصحية، ثبح

تمثل بالحاجة الفعلية للخدمات الصحية وتقدير الحجم السكاني للمدينة واحتياجاتها  الفصل الرابع:
 المستقبلية من الخدمات الصحية.

 يات وقائمة للمصادر.وقد ختمت الدراسة بمجموعة من االستنتاجات والتوص    

 ثانيا: االطار المفاهيمي
اســـتخدم الباحـــث العديـــد مـــن المفـــاهيم والمصـــطلحات الجغرافيـــة التـــي ورد ذكرهـــا فـــي فصـــول     

 الدراسة والتي يود الباحث إعطاءها بعض التعاريف التي تتالءم مع هدف الدراسة.
 (Sanitary Services)الصحية  الخدمات -1

األنشطة المواجهة للحفاظ على صحة االنسان وسالمته من خالل معالجته من انها جميع     
االمراض والوقاية منها، وهذا يعني ان الخدمات الصحية تتمثل في جميع األنشطة التي تعمل 

 . )1(على رعاية االنسان والحفاظ على سالمته
يعتري ذلك من  وما ،مراضر األاخطأمن  وقايةلل ةكاف المقدمةتعني الخدمات كذلك     

على  الصحيةوان المؤسسات  ،من المرض الوقايةتساهم في  ةوطبي ةوفني ةمتطلبات اداري
عن تلك  المسؤولةهي  ،والمستشفيات الخاصةوالعيادات  الصحيةالمراكز ك ،اختالف انواعها

 محددا   كونه يشكل عامال   ،االثر بالغ وتحسين المستوى الصحي الصحية ، وللرعايةالخدمات
مما  ،يزيد من استقرار معدالت المواليد واألوبئةالوفيات في المجتمع فانحسار االمراض  ةنسبل

في  دما  ي ق  ّض الم   ضرورةوذلك دليل على  واالجتماعية، االقتصاديةينعكس بالتالي على الظروف 
 .(2)الصحيةتحسين اداء الخدمات 

 

                                                             
تقنيات، الطبعة  -معايير -، تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية اسس خلف حسين علي الدليمي (1)

 .102، صم2015الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 
 .279، ص2013جامعة بخت الرضا،  ،1عبد الرحمن محمد الحسن، الجغرافية الطبية، ط (2)
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  (public Health) العامة  الصحة مفهوم -2
 البدنية الكفايةو  السالمة ، بأنها حالةالصحة (W.H.O) العالمية الصحة منظمةعرفت     

 اإلنسان ، فقد اهتم(1)عجزالاو  المرض من خلوال مجرد توليسالكاملة،  واالجتماعية والعقلية
بأنها  العامة الصحة لذا ت عرف ،(2)التاريخ فجر منذ والمجتمع الفرد مستوى  على العامة بالصحة

العمر(  وإطالة تحسين بغرض (الصحة وتعزيز األمراض من والوقاية الصحة، حماية وفن علم
والمجتمعات  والخاصة العامة والمنظمات للمجتمع، مستنيرة وخيارات منظمة جهود خالل من

 تقليل لضمانع، للمجتم الصحي التأمين توفربـأنها  تعرفها قيةاالعر  الصحة رةاوز  اما ،)3(واألفراد
 بالخدمة السكان وتزويد وتحسين كفاءته، المجتمع، واستدامة ،الوفيات وحجم ضااالمر  معدالت
مزيج من العلوم والمهارات  انها، كما تعرف ب(4)الصحية المؤسساتعبر  ونوعية كمية بأفضل

من خالل اإلجراءات وتحسينها صحة جميع الناس  الحفاظ علىإلى  التي تهدفوالمعتقدات 
 .(5(ةاالجتماعية الجماعي

 (Hospitalالمستشفى ) -3
لقد عرفت منظمة الصحة العالمية المستشفى بانها جزء اساسي من نظام اجتماعي وصحي     

وظيفته تقديم الرعاية الصحية الكاملة للسكان تشمل الرعاية الوقائية والعالجية وخدمات العيادات 
 اية الطبية، وتعتبر ايضاالخاصة والخارجية، كما يكفل المستشفى للمريض مأوى يتلقى فيه الرع

للمستشفيات  األمريكية الهيئةكما عرفت  ،(6)مركزا  لتدريب العاملين في المجاالت الصحية
                                                             

، مكتبة السوادي، المملكة العربية السعودية، 4منال جالل محمد عبد الوهاب، اسس الثقافة الصحية، ط (1)
 .18ص، 2002

 .28، ص2009، دار صفاء، عمان، 1جغرافية الصحة، طخلف حسين علي الدليمي،  (2)
 كايد ترجمة تيسير، االجتماعية والرفاهية والثروة والصحة الصحية ماكي، النظم فيجويراس ومارتن جوسيب (3)

 .33ص، 2015، الكويت، الصحية العلوم وترجمة لتأليف العربي ، المركز1، طواخرون  عاصي
جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة الصحة العامة، ورقة عمل النظام الصحي المقترح، محور الرقابة  (4)

 .18، ص2008والتقويم، 
)5  ( Gebrezgi Gidey And Other, Introduction to Public Health, Mekelle University In 
collaboration with the Ethiopia Public Health Training Initiative, The Carter Center, 
the Ethiopia Ministry of Health, and the Ethiopia Ministry of Education, 2005, P28. 

 ،للكتاب الحديثة المؤسسة (التنمويةفي الجغرافيا  دراسة)خدمات المدن  ،بشير ابراهيم الطيف واخرون  (6)
 .126م، ص2009،لبنان
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تشمل على  ةدائم ةبتسهيالت طبي تمتعيتحتوي على جهاز طبي منظم  ةمؤسس أنهالمستشفى ب
 إلعطاءوذلك  المستمرة،تتضمن خدمات االطباء وخدمات التمريض  ةوخدمات طبي ،للتنويم ةسرّ أ

 .(1)ينالمرضى التشخيص والعالج الالزم
 (Primary health care centersالصحية االولية ) الرعاية مراكز -4

العالمية، على أنها الرعاية  الصحة منظمة صورته كما األولية الصحية الرعاية مفهوم يتمثل    
ومعتمدة وسائل وتقنيات صالحة كافة المجتمع واألسرة  إلفرادميسرة  ةالصحية األساسية او الهام

عمليا  وسليمة علميا ، ومقبولة اجتماعيا  بمشاركة تامة من المجتمع وافراده، وبتكاليف يمكن 
للمجتمع وللبلد توفيرها في كل مرحلة من مراحل تطوره، وبروح من االعتماد على النفس، وهي 

 1953في عام  ،(2)يسيالرئ والتي هي نواته ومحورهاجزء ال يتجزأ من النظام الصحي للبلد 
شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة تعزيز الخدمات الصحية األساسية من خالل إنشاء 

م وضعت 1977في عام و  ،(3)شبكة من المراكز الصحية والفرعية، قريبة من الناس قدر اإلمكان
لسياسات من اجل تحقيق مستوى مقبول من الصحة العالمية والعديد من الدول الخطط وا ةمنظم

خدمات الرعاية الصحية األولية وعقدت المؤتمرات والندوات والدراسات، وكان اشهر هذه 
المؤتمرات والذي اعتبرت بنوده الطريق لتحقيق الصحة للجميع وبمستوى جيد مؤتمر )ألما آتا( 

لرعاية الصحية للجميع( هدفا  ، واتخذ شعار )ا(4)م1978الذي عقد في االتحاد السوفيتي عام 
، وقد عرف المؤتمر الرعاية الصحية (5)تسعى لتحقيقه جميع الحكومات والمؤسسات الدولية

األولية، بأنها الرعاية األساسية التي تتاح عالميا ألفراد المجتمعات بطرق واساليب يقبلونها 
وقد  الفرد العراقي حقوق  من حق هو الصحية الرعاية على الحصولان  ،(6)ويقدرون تحمل تكاليفها

                                                             
، دار الفكر، عّمان،  1ادارة المستشفيات والمراكز الصحية الحديثة منظور شامل، طصالح محمود ذياب،  1))

 .32، ص2009
 .57، المصدر السابق، صصالح محمود ذياب (2)

)3  ( Riyadh Kareem Abbood, Primary Health Care Programs Learner's Guide, First 
Edition, 2018, p 1. 

 .178، ص2010، دار الفكر، عّمان،  1خدمات الرعاية الصحية، طصالح محمود ذياب، ادارة  4))
محمد مدحت جابر وفاتن محمد البنا، دراسات في الجغرافية الطبية، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،  (5)

 .273، ص2004
 .178صالح محمود ذياب، ادارة خدمات الرعاية الصحية، مصدر سابق، ص 6))
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 إلى إيصالها وتسهيل األولية الصحية الرعاية لتعزيز الجهود بذل يتم، لذا )*(الدستور له كفلها
وتقديم االسعافات كمعالجة اصابات الحوادث  األولية ةتقديم الخدمات الصحي ، عبر(1)ءار الفق

، فضال  عن الحوامل ورعاية ضد االمراض المختلفة االطفال األولية، والقيام بحمالت تطعيم
وتقديم الخدمات رعاية االمومة وخدمات الصحة المدرسية والصحة البيئية والتثقيف الصحي، 

 الرئيسة.الى المستشفيات  المستعصية فيتم نقلهااما الحاالت  ،المدارس ةلطلب العالجية

 (Health System)النظام الصحي  -5
داخل القطاع الصحي والقطاعات االخرى  المترابطة العديدةالمتماسك للمكونات هو المجموع     

ومن اهم خصائص النظام الصحي  ،السكان ةمجمعا على صح تأثيراوالتي تنتج  ،والمجتمع نفسه
وتشمل  ةالمستهدف التأثيرلمواقع  الموجهةمن الخدمات  متناسقةان يتكون من اجزاء  ،السليم
فهي  -النظم الصحية قابلة للتكيف  ، ان(2)تقديم الخدمات ةالمجتمع واجهز  ةالفرد وصح ةصح

تتغير وفق ا للبيئة المحلية غالب ا بسبب التحوالت الديموغرافية واالتجاهات الوبائية وتوافر الموارد 
مع تحرك النظم الصحية نحو الخدمات الصحية التي تركز على الناس، و  ،وبدء حاالت الطوارئ 

 .ع نهج شامل لتحسين جودة الخدمات المقدمةيلزم اتبا

 الصحية )هيكلية النظام الصحي( الرعاية خدمات تقديم سياسة -6
 الصحيةلتقديم الخدمات  تاإلدارياالمستويات  -1

 :(3)هي ةمستويات اداري ثالثة الصحيةتقديم الخدمات ل    

                                                                                                                                                                               
( منه على )اوال : 31على الحق في الصحة، حيث نصت المادة ) 2005النافذ لعام نص الدستور العراقي  )*(

لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعالج بأنشاء 
 المستشفيات والمؤسسات الصحية.

  2013 االنتقالية، غير األمراض على والسيطرة ايةللوق الوطنية االستراتيجية جمهورية العراق، وزارة الصحة، (1)
 .2ص

، 1997، ذات السالسل، الكويت، 1مرزوق يوسف الغنيم وبهيجة اسماعيل البهبهاني، الثقافة الصحية، ط (2)
 .59ص

شرق لللمنظمة الصحة العالمية المكتب اإلقليمي (، طب وصحة المجتمع، W.H.Oمنظمة الصحة العالمية ) (3)
 .400، ص2011،  المتوسط
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 الرعاية 

 الصحية 

 الثالثية

 (التخصصية) 

 الثانويةالرعاية الصحية  

 الرعاية الصحية االولية

 ،الدراسات والبحوثوتتلخص وظائف هذا المستوى في الصحة(:  ةوزار )المستوى المركزي  .أ 
 بالصحة، المتعلقةواقتراح التشريعات  ،والتدريب ،وتوفير الموارد ،والتقييم والبرمجة، ،التخطيط

 .في المجال الصحي الدوليةوالعالقات  ،والتنسيق مع القطاعات االخرى 
وتتلخص وظائفه في تحليل الوضع المحلي وتحديد الصحة(: مديريات )المستوى االوسط   .ب 

الوصل بين المستوى المركزي والمستوى  ةوتكوين صل المنطقةفي  الصحية المشكالت
 .المحلي

 .الصحيةعن وحدات التشغيل وتقديم الخدمات  ةوهو عبار  (:الطرفي) ستوى المحليالم .ج 

 الصحية الرعاية خدمات المستويات الصحية لتقديم -2
وهي  الصحية، الرعاية خدمات لتقديم رئيسة مستويات ثالثة على الوطني الصحي النظام يقوم

الصحية،  الرعاية خدمات تقديم في االسرة صحة نموذج نحو والثالثية(، والتوجه والثانوية )االولية
من  للمستفيدين وتأهيلية وعالجية وتشخيصية صحية، وقائية رعاية خدمات مستوى  كل ويتضمن
عبر  النظام الصحي يتكامل خدماته، وان حزمة وحسب الخاصة االحتياجات وذوي  المرضى

  .(1، شكل )(1)المستويات تلك بين ما رصين احالة نظام تطبيق

 ( مستويات خدمات الرعاية الصحية االولية1شكل )

  المصدر: من عمل الباحث.

                                                             
 .18، ص2014(، 2023-2014الوطنية ) الصحية السياسةوزارة الصحة، جمهورية العراق،  (1)



الفصل االول                 االطار النظري واملفاهيمي 

23 
 

تمارس تلك  إذ يتم توزيع المؤسسات الخاصة بتلك الخدمات في جميع أرجاء البالد،    
حيث توجد مؤسسات تشخيصية أولية تتولى  لبعضه،ومكمل  متدرج المؤسسات عملها بشكل

تحديد نوع المرض ومعالجة الحاالت البسيطة، وأخرى مؤسسات متكاملة تتوفر فيها كل متطلبات 
   :(1)أتيالتشخيص والعالج، وأخرى متوسطة بين النوعين وعليه تتوزع تلك المؤسسات كما ي

  Primary Health Careاالولية الصحية أ. الرعاية
جميع  تقدم بصورة عامة تركز هذه المراكز على الحاجات الصحية لألفراد والعائالت، حيث    

، ومن وجهة نظر المريض، تعد حلقة الوصل االولى بالرعاية (2)األولية الصحية الرعاية خدمات
% من الرعاية الضرورية وتشتمل على 80الصحية، كما توفر الرعاية الطبية االولية على االقل 

عدد كبير من الخدمات الشاملة والتي تقدم في مركز الخدمة او عن طريق االحالة وتضم تعزيز 
، والبد ان توفر خدمات خاصة بتحسين (3)الصحة والوقاية من المرض والخدمات العالجية

التغذية، وصحة البيئة، ورعاية االمومة والطفولة، واللقاحات، وتوعية وتربية صحية للمشاكل 
، وعالج مناسب لألمراض المنتشرة )*(سائدة في المجتمع بما يمسى بالتثقيف الصحيالصحية ال

والحوادث وتوفير االدوية االساسية المناسبة لذلك، ولهذا المستوى من االهمية الكبيرة ذلك الن 
غالبية الحاالت المرضية في هذا المستوى ال تتطلب خدمات األطباء االختصاص، وعليه تقليل 

 ى على مستشفيات المستويات الثانوية والثالثية وتخفيف االزدحام عنها.تدفق المرض
 Secondary Health Careالثانوية  الصحية ب. الرعاية

مع الحاالت حيث يتم التعامل والطارئة ) والعالجية والتشخيصية الوقائية الخدمات تقدم    
 ي هو الخاصة(،  والعيادات الشعبية الطبية والعيادات االولية الرعاية مراكز من المرضية المحولة

                                                             
، مصدر تقنيات -معايير -ية التحتية اسس ، تخطيط الخدمات المجتمعية والبنخلف حسين علي الدليمي (1)

 .105، صسابق
، 2009، منظمة الصحة العالمية، للعراق ساسيةاأل الصحية الخدمات حقيبة العراق، وزارة الصحة، جمهورية (2)

 .12ص

، معهد االدارة العامة، الرياض، 2بيرنارد تيرنك، الصحة ماهي وكيف تعمل، ترجمة فهد بن عتيق العتيق، ط (3)
 .162ص، 2004

من االفراد  ةلفرد او لمجموع ةمؤثر  ةعطاء معلومات صحيحإ تتكون من  تربوية ةعملي: التثقيف الصحي )*(
بخلق الدافع القوي  ،سهم في رفع المستوى الصحيفت ،وتنعكس على العادات والسلوك ،تحظى بالقبول واالقناع

ة، ينظر: نجيب الكيالني، التثقيف الصحي مناسب ةلك باستخدام اساليب تثقيفيوذ ،الضرورةاو العالج عند  للوقاية
 .5، ص2013القاهرة، ، دار الصحوة، 1للطالب وافراد المجتمع، ط
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 والجراحة ،او ما يعرف بخدمات االخصائيين العامين مثل اخصائي الطب العام متوسطةخدمات 
 ،طبيعيال واألشعة والعالج ،اطباء المختبر ،واالطفال ،والتوليد ،واخصائي امراض النساء العامة،

في  الداخليةاو االقسام  لخارجيةاالعيادات  عبرهنا  الطبية الرعايةويجري تقديم خدمات 
% المتبقية من الحاجات التي 20، وهذا المستوى يخدم الجزء االكبر من نسبة الـ (1)المستشفى

 .(2)تقع خارج نطاق الرعاية االولية
 Specialest Health Care( Theartury) لثية )التخصصية(الثا الصحية ج. الرعاية

تشمل جميع الخدمات الطبية العالجية والجراحية التي تقدم للمرضى في المستشفيات في     
، والرعاية الصحية في هذا المستوى هي رعاية تخصصية (3)مجاالت الطب التخصصي الدقيق

وتتطلب مرافق وقوى عاملة عالية  الثانوية الصحية الرعاية مؤسسات تقوم على نظام االحالة من
 .(4)التخصص

 االساسية الصحية الرعاية خدمات حزمة -3
تقديم  مستويات وعلى االساسية الصحية الرعاية خدمات حزمة الصحة وزارة وتحدث تطور    

النفسية  والصحة االنجابية والصحة االنتقالية وغير االنتقالية االمراض ومنهاالثالثة،  الخدمة
االسرة  صحة نهج الوطنية وباعتماد الصحية للسياسة الموجهة المبادئ وضمن وغيرها، والطوارئ 

وادلة  الصحة على تطوير معايير وزارة الصحية، تعمل المراكز في تقديم خدمات الرعاية في
على  الثالثة، والتركيز المستويات في الرعاية بخدمات الخاصة والبروتوكوالت العالجية العمل،

لذا فأن  (،1، مخطط )(5)المقدمة وخدماتها مؤسساتها توزيع في الثالثية، وإعادة النظر الخدمات
 وبأعلى المجتمع أفراد لكافة والشاملة المتكاملة الصحية الرعاية اتاحة على تعمل الصحة وزارة

 في الالمركزية من مزيد نحو التوجه عبر، ةبكفاء المتاحة الموارد وباستثمار الجودة من مستوى 
). 6(المصلحة أصحاب واشراك للوزارة االشرافي الدور وتعزيز الصحي القطاع إدارة

                                                             
 .74، ص2008، دار المسيرة، عمان، 1ية، طادارة منظمات الرعاية الصحفريد توفيق نصيرات، ( 1)

 .163صبيرنارد تيرنك، مصدر سابق،  (2)
 .171صالح محمود ذياب، ادارة خدمات الرعاية الصحية، مصدر سابق، ص 3))
 .163صبيرنارد تيرنك، مصدر سابق،  (4)
 .19، ص2014(، 2023-2014الوطنية ) الصحية السياسةوزارة الصحة، جمهورية العراق،  (5)

إرادة  المستدامة )انتصار التنمية أهداف حول األول الطوعي وزارة التخطيط، التقريرجمهورية العراق،  (6)
 .37ص ،2019وطن(،
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 المصدر: إعداد الباحث باالعتماد على موقع وزارة الصحة.

 ( دوائر واقسام وزارة الصحة1مخطط )
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 مميزات الرعاية الصحية االولية  -7
 -:ي(، واهمها ما يأت2تشتمل الرعاية الصحية االولية على مميزات، شكل)    
 :تواجد الخدمات -1

 لألفراد الصحيةاالحتياجات  ةلتلبي الالزمة ةالكمي الكفاية الى يشير مفهوم الخدمات    
ويتم قياس  ،لبية الحاجاتهنا بالكم الذي يتم معه ت الكفايةحيث تعرف  ،المشمولين بهذه الخدمات

وعدد  الخدمة ةعلى شكل نسب بين عدد السكان في منطق ةبمفاهيم كميعادة  الخدمةتواجد 
وهذه  المحددة المنطقةلسكان في الخدمات لوالعناصر البشرية المهنية التي تقدم المؤسسات 

لكل الف والممرضات والصيادلة وغيرهم  واالسّرة عدد االطباء ةنسب ،النسب على سبيل المثال
 .(1)، ونسبة عدد السكان لكل مركز صحي ومستشفىمن السكان

 منال الخدمة: سهولة -2
 هوفي الوقت نفس، ويسر ةان يستطيع المواطنين الوصول الى هذه الخدمات بسهول يعني    

 ةعلى تغطي المالية القدرةاي ان يكون لدى االفراد  التكلفة،الوصول الى الخدمات من حيث 
يجب أن يوفر مثل هذا النظام الخدمات التي لذا ، (2)الصحيةتكاليف حصولهم على الخدمات 

 .)3(يها بشكل منصفتلبي االحتياجات الحالية والمستقبلية، بحيث يمكن لجميع األفراد الوصول إل
  الشمولية: -3

بحيث  المختلفة،بمستوياتها  الطبية الرعايةتوفير خدمات  على ةشموليال يتضمن مفهوم    
 الجغرافيةمختلف المناطق وبجميع السكان ل الطبية للرعايةالكامل  ىتغطي هذه الخدمات المد

 الرعايةيتطلب تحقيق هذا المفهوم عدم اقتصار خدمات ، كما (4)الزمنيةوعلى جميع الفترات 
ة التي يمكن كافالصحية  من خدمات بل البد ان تشمل الخدمات االطباء على ما يقدمه الطبية

 تقديمها وتوفيرها في ضوء االمكانات المتاحة.
 

                                                             
 .75ص مصدر سابق،فريد توفيق نصيرات، ( 1)

 .173خدمات الرعاية الصحية، مصدر سابق، ص صالح محمود ذياب، ادارة 2))
)3( Bandar Fuad Khashoggi and Abdulkader Murad, Issues of Healthcare Planning 
and GIS: A Review, International Journal of Geo-Information, vol 9, 352, p7. 

 .75، صمصدر سابقفريد توفيق نصيرات، ( 4)
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 ة:ستمراريالا -4
 على تركز شاملة استجابة تقديم في مهما   ليس فيه يعيشون  الذي والسياق الناس فهم إن    

 ينبغي الرعاية الرعاية، حيث أن الستمرارية الظروف لتهيئة أيضا   مهم إنه بل فحسب، الشخص
 ت حل أن الرعاية، بل يجب ان تستمر إلى مقدم المريض فيه يستشير الذي الوقت على تقتصر أال

 ضمان على الرعاية الصحية استمرارية تعتمد وقد المتابعة. تبرر التي المخاطر تختفي أو المشكلة
 آخر. إلى إقامة محل من ينتقلون  وعندما السن، في الناس تقدم مع استمرارية المعلومات

  ة:جيد ةالنوعي -5
تعني تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية لكي تحقق رضى المرضى خاصة والمواطنين     

عامة، وهذا يعتمد على كفاءة استخدام الموارد المتاحة في القطاع الصحي، وعلى الجوانب 
المعرفية والتكنلوجية المتاحة للرعاية الطبية، باإلضافة الى سلوكيات مزودي الخدمات وطريقة 

الخدمات الى  ةاالرتقاء بنوعيالمستفيدين من الخدمات الصحية، وهذا يهدف الى  تعاملهم مع
 .(1)افضل مستوى ممكن

  المالئمة: -5
البيئية والظروف الخاصة بتلك  المتغيرات ةكافمع  الخدمات الصحية تتناسببمعنى     
 .(2)الدولة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 .81، صمصدر سابقفريد توفيق نصيرات، ( 1)

 .57صالح محمود ذياب، ادارة المستشفيات والمراكز الصحية الحديثة منظور شامل، مصدر سابق، ص 2))

 مميزات الرعاية الصحية االولية( 2شكل )

 المصدر: من عمل الباحث.
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 الصحية االولية الرعاية مراكز تصنيف -8
وهناك فعاليات اخرى  (،رئيسي وفرعي)الى  الصحيةتصنيف المراكز  الصحة ةتعتمد وزار     

او تقديم  التدريبية،وتنفيذ الفعاليات  باتهاواج فضال  عن الرئيسية الصحيةتقوم بها بعض المراكز 
 -:يأتكما ي الصحيةوعلى هذا االساس يمكن تحديد انواع المراكز  ،خدمات الطوارئ 

 الرئيسة: الصحيةالمراكز  .1
فيها موظفون كاألطباء  يوجد، و األولية الصحية الرعايةوهي المراكز التي تقوم بتقديم خدمات     

من لهم الخدمات  تقدم الذين السكان عدد ويتراوح والصيدلي، والمختبر والقابالت والممرضات
ذلك  في والعالجية بما الوقائية الخدمات من واسعة مجموعة نسمة، وتوفر 30000 - 10000

وقد تشمل هذه المراكز  الطفولة، ألمراض الصعبة والحاالت، ما نوعا المعقدة بعض الحاالت
(، والتوليد البسيطة والجراحية الباطنيةخدمات طوارئ ) طوارئ  ةوردهة ت والدالصاعلى 

 بكفاءةوذلك لالرتقاء  التدريبية،والفعاليات  األنشطة ةممارسل وحدة التدريب، الى باإلضافة
، كات االخرى والمال والتمريضية الطبيةمن خالل تدريب المالكات  الصحيةومستوى الخدمات 

 -:(1)يأتي ما الخدمات الخدمات، وتشمل من وغيرها
 .االم والطفل رعايةخدمات  .أ 
  .خدمات التحصين .ب 
 االنتقالية.على االمراض  السيطرة .ج 
  االنتقالية.على االمراض غير  السيطرة .د 
  النفسية. الصحةخدمات  .ه 
 الصحة المدرسية.خدمات  .و 
  .خدمات الطوارئ  .ز 
  .االسنان خدمات طب .ح 
  .االخرى  والتشخيصية المختبريةالخدمات  .ط 
 األساسية(. )الدوائية العالجيةالخدمات  .ي 
 
 

                                                             
 .2ص ،2009، دليل مراكز الرعاية الصحية االولية، دائرة الصحة العامة، وزارة الصحةجمهورية العراق،  (1)
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 الفرعية: الصحيةالمراكز  .2
فهي تدار بواسطة العاملين المدربين  ،مراكز الرعاية الصحية األولية الفرعية من اطباءتخلو      

قوم وت ،نسمة من السكان 3000الى  1000الى  في المهن الطبية المساعدة، ويقدمون الخدمات
 ، وتشملالبسيطة خدمات العالجية األساسية واإلجراءات التشخيصيةلالخدمات الوقائية وابتقديم 

 -:(1)يأتما ي
 والطفل. األم صحة خدمات .أ 
 الطبيعية. الوالدة في المساعدة .ب 
 واّتصاالت. وتثقيف إعالم .ج 
 التحصين. أنشطة .د 
 العالجية. الخدمات .ه 
 األساسية. األدوية بعض .و 
 المختبرية. الخدمات بعض .ز 

 -الصحية: المجتمعية المنازل .3
 :(2)تقدم مجموعة من الخدمات هي    
 البسيطة. والعالجية الصحيةخدمات التقديم  .أ 
 .االم والطفل ةمتابعه صح .ب 
  الجغرافية. الرقعةحول جدول اللقاحات ضمن  التوعية .ج 
 األدوية.صرف  .د 
  البسيطة.زرق االبر والتداوي والضماد للحاالت  .ه 
 .التثقيف الصحي .و 
 بأهمية الغذاء اآلمن. والتوعيةقياس الضغط  .ز 

مجموعات وفقا لمعايير  ةعد الى يمكن تصنيف المستشفياتالمستشفيات  تصنيف -9
عليم التو ،المريض ةاقام ةومتوسط مد )الحجم(، والتخصص، األسّرةوعدد  ة،كيملال مثل مختلفة

 -(، وهي كما يأتي:2) مخطط كما يبين، موقع الجغرافيالحسب و  والتدريب،
                                                             

 ،2009ة، حقيبة الخدمات الصحية األساسية للعراق، منظمة الصحة العالميجمهورية العراق، وزارة الصحة،  (1)
 .21ص

، قطاع الرعاية الصحية االولية في الهنديةصحة كربالء المقدسة،  جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة (2)
 .2020 سنةل غير منشورة( ت)بيانا
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 ( تصنيف المستشفيات2مخطط )

 المصدر: من عمل الباحث.

 المستشفيات تبعًا للملكية اواًل: تصنيف
  :(1)مستشفيات الى قسمينالقسم ت   ةلمعيار الملكي وفقا      

شراف دارتها وتمويلها واإلبإ الحكومةي تقوم تتضم كل المستشفيات ال الحكومية:المستشفيات  .1
فراد ألل هاالحجم وتقدم خدمات ةتكون كبير  الحكومةبشكل عام معظم مستشفيات  ،على عملها

وتنقسم هذه  ،في اغلب بلدان العالم الخاصةعدادها اكبر من المستشفيات أ مجاني و بشكل 
 ة العالج بها:حقيمجموعتين وفقا أل علىالمستشفيات 

مثل  الصحية، الخدمةفي ظل نظام  ،تقدم خدماتها لجميع المواطنين حكوميةمستشفيات  .أ 
 يات الوزارة، وهذا النوع موجود في مدينة الهندية.مستشف

العسكرية، مثل المستشفيات  ،من المواطنين ةمعينلفئة  هاتقدم خدمات حكوميةمستشفيات  .ب 
 وهذا النوع غير موجود في مدينة الهندية.

 :وتصنف الى الخاصة:المستشفيات  .2
 التجاريةوهي المستشفيات التي تعمل وفقا للمعايير  :المستشفيات الهادف الى تحقيق الربح .أ 

 . دائم مع تكاليفها بما يمكنها من تحقيق الربح وزيادته بشكل لمقارنةباايراداتها  ةمن اجل زياد

                                                             
 .9، ص2010للتعريب، دمشق، ، إدارة المستشفيات، المركز العربي حنان محمود مخيبر (1)
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تهدف هذه المستشفيات بشكل اساسي الى  )الخيرية(لتحقيق الربح  الهادفةالمستشفيات غير  .ب 
وتحصل  الربحية،فراد بدون التركيز على هدف ألل الطبية الرعايةفي تقديم خدمات  المساهمة

 ةجمعيات خيري ،فراد)أ ةوتبرعات ماليه من اطراف خارجي هماتسامهذه المستشفيات على 
، وهذا التصنيف غير تكاليفها واالستمرار في دورها االجتماعي ةتساعدها في تغطي (،وغيرها

 موجود في مدينة الهندية.
 األسّرة )الحجم(لعدد  تبعاً تصنيف المستشفيات ثانيًا: 

عدد اي  السريرية، االستيعابيةث قدرتها تختلف بعض المستشفيات عن بعضها االخر من حي    
 :(1)يهانواع من المستشفيات  ثالثةويمكن تبع لهذا المعيار التمييز بين  ،المرضى فيها ةاسر 
تضم حتى و  ة،قليل ةاي تخدم تجمعات سكنية، وهي غالبا محليالحجم:  ةمستشفيات صغير  .1

مثل  األساسية الصحيةتركز هذه المستشفيات على تقديم التخصصات  .سرير 100
  والطفولة. األمومة رعايةخدمات  العامة، الجراحة الباطنية،االمراض 

تتراوح و الضواحي  ثلم متوسطة، ةتجمعات سكني ةوتخدم عاد متوسطة الحجم:مستشفيات  .2
 .سرير 500الى  100هذه المستشفيات ما بين ل ةسريريال ةسعال

لمناطق  الصحية الرعايةقدم خدمات ت   العامةالمستشفيات او  كبيرة الحجممستشفيات  .3
 هاال يستطيع توفير  ةيصصخعلى خدمات ت ةوتحتوي هذه المستشفيات عاد ة،كبير  ةسكاني

، وهذا التصنيف غير سرير 500حيث تضم اكثر من  ،اغلب المستشفيات السابق ذكرها
 موجود في مدينة الهندية.

 على أساس التخصصتصنيف المستشفيات ثالثًا: 
  :(2)نوعين علىمستشفيات على اساس التخصص القسم ت      

طبيات ال اتوهي تلك المستشفيات التي تقدم الخدمات والتخصص ة:مستشفيات عام .1
 الصحية الرعايةوكذلك خدمات  ،والتوليد واالطفال النسائية الباطنية، ة،عام ةجراح ة(ثانوي)ال

 ...الخ.لقلب والعظام االعيون و  ةجراحك الثالثية التخصصيةالى الخدمات  باإلضافة األولية،
خدمات و  ،االمد ةطويل رعايةمن خدمات  يضا  أويمكن ان يقدم هذا النوع من المستشفيات 

 ، وهذا النوع يتوفر في مدينة الهندية.طب االسنان
                                                             

 .10، المصدر السابق، صحنان محمود مخيبر (1)
 .210صالح محمود ذياب، ادارة المستشفيات والمراكز الصحية الحديثة منظور شامل، مصدر سابق، ص 2))
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ن يكون أك ،المستشفيات التي تقدم تخصص معين فقط وهي تلك ة:التخصصي ياتالمستشف .2
والنسائية وهذا التوليد  وا طفال،اال و، االقلب ،عيون الهذا المستشفى متخصص في مجال 

 النوع غير موجود في مدينة الهندية.
  اإلقامة ةتوسط مدمل اً تصنيف المستشفيات تبعرابعًا: 

ولهذا يتم تصنيف المستشفيات  ة،لعوامل كثير  ا  المريض في المستشفى تبع ةاقام ةتتفاوت مد    
 :المريض فيها الى ةقامإ ةحسب متوسط مد

ة ي تكون متوسط مدتكل المستشفيات ال المجموعةتضم هذه  ة:قصير  يات ذات عنايةمستشف .1
 الوالدةومستشفيات  العامةالمستشفيات  ةمثل غالبي ،يوما   ثالثينالمريض فيها حتى  ةقامإ

 .ومستشفيات االطفال
 ةقامإ ةتكون متوسط مد التي ياتالمستشف ةوهي مجموع ة:طويل ةذات عناي ياتمستشف .2

 رعايةومستشفيات  النفسية الصحةمثل مستشفيات  ،فيها اكثر من ثالثين يوما   ريضالم
 ، وهذا التصنيف غير موجود في مدينة الهندية.المسنين
 عليم والتدريب على اساس الت تصنيف المستشفياتخامسًا: 

 :المستشفيات على اساس التعليم والتدريب الى نوعين من المستشفيات هيقسم ت  
والتدريب  اإلقامةوهي تلك المستشفيات التي يتم فيها تطبيق برامج  التعليمية:المستشفيات  .1

التي تساعد  والتكنولوجية والمادية البشريةات يوفر في هذه المستشفيات االمكانتوت ،والتعليم
هم، وفي وتدريب المساعدة الطبيةكليات الطب والتمريض والمهن  ةوتسهم في تعليم طلب

الى توفر  الغالب تكون كبيرة الحجم وتحتوي على جميع التخصصات الطبية، باإلضافة
قاعات  والمعدات والمختبرات التي تساعد في التعليم والتدريب، فضال  عناجهزة 

والدراسات  والتجارب العلميالبحث  مختبرات لغاياتو  ة،وتدريبي ةووسائل تعليمي ،للمحاضرات
 الحيوية. اإلحصائية

 الماديةوهي تلك المستشفيات التي ال يتوفر فيها االمكانيات  ة:مستشفيات غير تعليمي .2
تمتاز و  ،االخرى  الطبيةالطب والتمريض والمهن  ةلتعليم وتدريب طلب والتكنولوجية والبشرية

في  ةرئيسي ةوتركز على تقديم خدمات طبي المتوفرة،التخصصات  ومحدوديةالحجم  بصغر
 الستقبال الطلبة والمتدربين، ةوليست مهيئ طفال،واال ة،والباطني ،يدلوالتو  الجراحةمجال 

السكانية، وهذا  الكثافة ةوالمناطق قليل الفرعيةويكون موقع هذه المستشفيات في المدن 
 التصنيف غير موجود في مدينة الهندية.
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  جغرافيةستشفيات على اسس تصنيف المسادسًا: 
او  المحافظةيتم تقسيم المستشفيات حسب موقعها الجغرافي الى مستشفيات على مستوى     

فان التقسيم  عليهو  الدولة،لتلك  اإلداريةمستوى اللواء او مستوى القضاء او حسب التقسيمات 
 .(1)هذا النوع من المستشفيات ةفي تسمي كبيرا   دورا   يؤدياالداري 

 :(2)األولية الصحية الرعايةفئات العاملين في مجال  -10
طب ، ...الخ(، عظام ،عيون  نسائية، ،اطفال) طب اختصاص، طب عام) االطباء .1

 (.اسنان
مستشار ، مرشد اجتماعيالصحة،  ومراقبالتمريضية،  القانونية، الهيئة )القابلة المساندون  .2

 (.اسري 
 وتأهيل(.عالج طبيعي  وفني ،سنانأ وفني ة،شعأ وفني)الفنيون  .3
 الصحة.مع وزاره  المباشرة العالقةذات  المراقبة الهيئةوهي  اإلدارية الهيئة .4

 المعايير المعتمدة في تقييم كفاءة الخدمات الصحية -11

تختلف معايير تقديم الخدمات الصحية من دولة الى اخرى، بل وتختلف في كثير من     
ب المستوى االقتصادي واالجتماعي والحضاري للدولة، االحيان في الدولة نفسها، وذلك بسب

وبهدف االستثمار االمثل للموارد المتاحة في اي مكان، البد من تحقيق التوازن بين ما هو متاح 
من هذه الموارد وبين حاجات السكان الى هذه الموارد بما يساهم في تحقيق التنمية المكانية في 

الخدمات الصحية وفق معايير سكانية ومكانية، لذا استخدمت ، وبذلك البد من توقيع (3)المنطقة
الدراسة مجموعة من المعايير المحلية المعتمدة للكشف عن مدى كفاءة الخدمات الصحية في 

 (.2( وجدول)1المدينة ومستوى االداء الوظيفي لها، جدول )

 

                                                             
 .211صالح محمود ذياب، ادارة المستشفيات والمراكز الصحية الحديثة منظور شامل، مصدر سابق، ص 1))
 .16، ص2009، دار المسيرة، عمان، 1بدران وايمن سليمان مزاهرة، الرعاية الصحية االولية، طزين حسن  (2)
، 2007، الكويت، 1دراسة تطبيقية في نظم المعلومات الجغرافية، دار العلم، طمحمد عزيز الخزامي،  (3)

 .18ص
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 ( المعايير المعتمدة محليا  في قياس كفاءة الخدمات الصحية1جدول)
 المعيار المحلي ات المعيارمؤشر 

 1/نسمة 50000 سكان / مستشفى
 1نسمة / 500 سكان / سرير
 1/ نسمة 1000 سكان / طبيب

 1نسمة / 2000 اسنان سكان / طبيب
 1/ نسمة 20000 صيدلي سكان /
 1/ 500-400 الصحية المهن سكان / ذوي 

 1/ نسمة 2500 سكان / مختبر
 1/ نسمة 500 سكان / ممرض

 1/ 3 الصحية / طبيب المهن ذوي 
 1/ 20 طبيب / الراقدين عدد المرضى

 1/ 6 عدد المرضى الراقدين / ذوي المهن الصحية
 1/ 3 سرير / ممرض
 1/ 4 سرير / طبيب
 3/1 ممرض/ طبيب

 1/ 3 سرير / ذوي المهن الصحية
 %90-80 نسبة اشغال السرير

 :من إعداد الباحث اعتمادا  على :المصدر
مديرية تخطيط كربالء، شعبة الدراسات والتخطيط، دراسة التباين المكاني وزارة التخطيط، جمهورية العراق،  -1

 .82، ص2014للخدمات الصحية في محافظة كربالء المقدسة، 
مديرية تخطيط كربالء، شعبة الدراسات والتخطيط، )بيانات غير منشورة(، وزارة التخطيط، جمهورية العراق،  -3

 .2020لسنة 
قسم التخطيط وتنمية الموارد، شعبة السياسات جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة،  -2

 .2020 ( لسنةبيانات غير منشورة)والتخطيط الصحي، 
كراس معايير ومقاييس الخدمات، مشروع تقدم )تعزيز الحوكمة( بالتعاون مع الوكالة االمريكية للتنمية،  -3

 .30-29، ص2013
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 ( المعايير المعتمدة محليا  في قياس كفاءة المراكز الصحية االولية2جدول )
 المعيار المحلي مؤشرات المعيار

 1نسمة/ 10000 نسمة / مركز صحي
 2نسمة / 10000 نسمة / طبيب 

 1نسمة / 10000 نسمة / طبيب اسنان
 1نسمة /  20000 صيدلي / نسمة

 8نسمة /  10000 الصحيةالمهن / نسمة 
 2نسمة /  10000 ممرض / نسمة

 -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:
جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، شعبة إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي - 

 .2020)بيانات غير منشورة( لسنة 

من خالل ما استعرض في هذا الفصل الذي يبين مستويات الخدمات الصحية، يتبادر     
السؤال التالي كيف تتوزع الخدمات الصحية في مدينة الهندية؟ واإلجابة عن هذا السؤال سوف 

 تكون في الفصل الالحق.
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 التوزيع  املكاني للسكان

 و اخلدمات الصحية يف مدينة اهلندية
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 المبحث االول
 توزيع السكان وكثافتهم في منطقة الدراسة

 اواًل : توزيع السكان 
ال تدرس التوزيع  ةالجغرافيوان  جغرافية، ةظاهر أي  لدراسة الضرورية البداية ةالتوزيع هو نقط    

المكان  التي تمأل التوزيعيةفال تركز على الظاهرات  ،وال تدرس العالقات لذاتها ،المكاني لذاته
 ةوعلى البني (،االقليم)ولكنها تركز على المكان نفسه  ،التي تسوده البيئية العالقةاو  (،االقليم)
الترابط ونتاج هذا  البيئية، العالقةاو  ،في المكان الموزعةالتي تتحدد بتلك الظاهرات  لمكانيةا

 .(1)والتفاعل والتكامل بين الظاهرات داخل اطار المكان هو موضوع الجغرافية
 واإلقليمية القوميةالتخطيط بمستوياتها  كان االنسان وما زال الهدف االساسي لجميع عمليات    

كبرى في  ةلما لذلك من اهمي هاعواملو  السكان ةحرك بدراسةتزايد االهتمام ، لذلك (2)ةكاف والمحلية
من العالم يشكلون عصب القوه  وذلك الن السكان في اي جزء، (3)التخطيط االقليمي والعمراني

 .(4)االخرى  االنتاج ةاجهز  وإلدارةللدفاع عن سياده الوطن  الالزمة البشرية
ومن ثم التخطيط العام لها  المدينةعلى تحديد مكونات  الرئيسة البصمةحجم السكان له ان     

، لذا (5)اعلى تخطيطه هام ثراهذا من ل المونموهم وتوزيعهم  سكانالعداد ا  دراسةولهذا فمن المهم 
التوزيع  ةوذلك بهدف تحليل صور ، (6)هدمحد ةحجم السكان في مساح ةرس السكان بمعرفاتم دهي

وذلك الن توزيع السكان ال  ،او حتى المركز االداري  المحافظةاو في االقليم او  الدولةالسكاني في 
 واالقتصادية الطبيعيةمن العوامل  دذلك بعديرتبط و  المختلفة،يتوزع بانتظام في المجتمعات 

 مناطق هناك إن الحظيف، (7)ألخرمن مكان  النسبيةوالتي يختلف كل منها في اهميته  واالجتماعية

                                                             
 .50، ص2000،  1دمشق، طومناهجها واهدافها، دار الفكر، موضوعها  ةالجغرافي صفوح خير، (1)
 .81، ص1992 قطر، عاطف حمزة حسن، تخطيط المدن اسلوب ومراحل، مطابع قطر الوطنية، (2)
  ،1993، ة، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندري4جغرافية السكان اسس وتطبيقات، ط فتحي محمد ابو عيانة، (3)

 .25ص
 ،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،1، طفي الوطن العربي جغرافية ،حسن ابو سمورو صبري فارس الهيتي  (4)

 .123، ص1999
 .82مصدر سابق، صعاطف حمزة حسن،  (5)
، دار الوفاء، 1عمر محمد علي محمد، الجغرافية البشرية االسس واالتجاهات الحديثة والمعاصرة، ط (6)

 .105ص، 2015، ةاإلسكندري
 .39، ص2000، دار النهضة العربية، بيروت،  5السكان، ط، جغرافية فتحي محمد ابو عيانة (7)
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 ةتوجد هناك عالقو ،أخرى  مناطق في التركز هذا يقل بينما السكان من هكبير  أعداد فيها تتركز
ساهم  المنطقة السكنيةفي  حيث كلما قل حجم السكان الصحيةبين توزيع السكان والخدمات  ةطردي

انخفاض تحسين الوضع الصحي و من ثم و  الصحيةذلك في تقليل الضغط على المؤسسات 
 رة. الكبي ةالسكاني اتبسبب التجمع التي تنتشر واألوبئةاالمراض 

بغية تحديد الصورة التي  ي ونسبهم لمدينة الهنديةلسكاناعلى ما تقدم يمكن دراسة التوزيع  بناء       
من المجموع الكلي للسكان،  لمساحة معينة من االرض نسبة السكان، فهو يوضح يتوزع بموجبها

إذ بلغ  ،ويكشف هذا التوزيع التباين المكاني في توزيع السكان من خالل اختالف النسب المئوية
 السكان (، يتضح إن2(، والخريطة )3جدول )( نسمة، ومن خالل 114840)عدد سكان المدينة 

 العوامل اختالف بسبب ألخرى  منطقة من متباينة بنسب ، ولكنسكنيا   ا  ( حي24على ) توزّعوا قد
 -:وفقا  إلى الفئات اآلتيةاالقتصادية واالجتماعية، 

 -:اقليم التوزيع الكثيف جداً  -1
المدينة اي سكان  %( من مجموع37.43%(، اعطت نسبة )7.4-12.1تتراوح هذه الفئة بين )    

، وهي ( أحياء4)المنطوية تحت هذه الفئة  األحياء السكنية اكثر من ثلث حجم السكان، وقد شملت
%( على التوالي، 7.4، 8.0، 10.0، 12.1(، بنسبة )السالم، 1العامل، 1الحسين ،الجمعية)

 لتمثل اعلى حجم سكان في المدينة.
  -اقليم التوزيع الكثيف: -2

من  %(33.35بنسبة ) ،( أحياء سكنية8)بــ تمثلتو  %(،3.6–5.2بين ) هذه الفئة تتراوح    
، الصناعة، وتشمل أحياء )المصطفىحجم السكان، أجمالي  المدينة، وهي ثلثسكان  مجموع

، 4.8، 5.2أي بنسبة )(، محرم عيشة ،الشهداء، 2العامل، الرياض، الكص الجنوبي، العسكري 
 على التوالي. %(3.6، 3.6، 3.7، 3.9، 4.1، 4.6
 -اقليم التوزيع المتوسط: -3

 من مجموع%( 25.27بنسبة ) ،( إحياء سكنية9) تضمو  %(،2.4-3.4)راوح هذه الفئة بين تت    
الكص  ،2الحسين، )الزهراء ، شملت احياءالمدينة حجم سكان يقارب ربع وهي ما المدينة،سكان 

، 3.4المثنى(، أي بنسبة ) ،دور الحجر ،ابو عزيز ،الضباط ،شيخ حمزة ،سيد حسين ،الشمالي
  على التوالي. %(2.4، 2.5، 2.6، 2.7، 2.8، 2.8، 2.9، 3.4
 -اقليم التوزيع المنخفض: -4

 من مجموع%( 3.94بنسبة ) ،ثالثة أحياءب %(، وقد تمثلت0.9-1.8بين ) هذه الفئة تتراوح     
القزاونة(، ، الطنبي، وهي )الكردي المدينة، مما جعلها تمثل اقل االحياء سكانا في المدينة،سكان 

 ، لتمثل اقل حجم سكان في المدينة.على التوالي %(0.9، 1.3، 1.8بنسبة ) أي
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 .2020لسنة  مدينة الهندية في السكان ونسبهم( توزيع 3جدول )

 الفئة النسبة % عدد السكان اسم الحي
 12.1 13841 الجمعية

 10.0 11507 1الحسين اقليم التوزيع الكثيف جدا  
 8.0 9146 1العامل 
 7.4 8491 السالم

 5.2 6009 المصطفى

 اقليم التوزيع الكثيف

 4.8 5460 الصناعة
 4.6 5293 العسكري 

 4.1 4650 الكص الجنوبي
 3.9 4450 الرياض

 3.7 4210 2العامل
 3.6 4121 الشهداء

 3.6 4110 محرم عيشة
 3.4 3914 الزهراء

 اقليم التوزيع المتوسط

 3.4 3864 2الحسين
 2.9 3299 الكص الشمالي

 2.8 3191 سيد حسين
 2.8 3154 شيخ حمزة
 2.7 3060 الضباط

 2.6 3003 ابو عزيز
 2.5 2833 دور الحجر

 2.4 2705 المثنى
 1.8 2062 الكردي

 1.3 1450 الطنبي اقليم التوزيع المنخفض
 0.9 1017 القزاونة
%100 114840 المجموع   

 :من إعداد الباحث اعتمادا  على :المصدر
جمهورية العراق، وزارة التجارة، الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، البطاقة التموينية، مركز تموين محافظة  – 1

 .2020كربالء )بيانات غير منشورة( لسنة 
الصحي في  دية، قسم الزائرالدراسة الميدانية التي توصل لها الباحث من خالل دائرة صحة كربالء، قطاع الهن -2

 .2020المراكز الصحية )بيانات غير منشورة( لسنة 
 .2020المجلس المحلي لمدينة الهندية، لجنة المخاتير )بيانات غير منشورة( لسنة  -3
     .6خريطة التصميم االساس، ص -4
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 -المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على:
 .6، صخريطة التصميم االساس -1
 .(3بيانات جدول ) -2
 

 .2020لسنة  مدينة الهندية في السكان ونسبهمتوزيع ( 2خريطة )
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  ثانيًا : الكثافة السكانية
، والكثافة (1)تعّد كثافة السكان احد المقاييس المهمة لدرجة تركز السكان على سطح االرض   

وتم أول استخدام ، (2)هي عبارة عن العالقة بين المساحة الكلية وبين عدد السكان ()السكانية
 .G.P، قام به سكروب 1833للعالقة بين عدد السكان والمكان )الكثافة( في لندن سنة 

Scrope(3) ، في ايرلندا لتقرير مسار خط حديدي كان 1873وقد استخدمت كثافة السكان في عام 
 . (4)دراسة الكثافة يجري مده مما يعطي فكرة اولية عن اهمية

ومعيار قياس كفاءتها( على أساس الكثافة  –حجمها –الخدمات الصحية )نوعهايمكن ان تحدد     
السكانية، ولهذا تعد ذات أهمية كبيرة في الخدمات الصحية، وهي أيضا مفيدة في عملية التخطيط 
إلقامة المشاريع المستقبلية مقارنة مع الكثافة السكانية المتوقعة في المستقبل، ولغرض التعبير 

طبيعة العالقة بين السكان ومساحة ارض المدينة، والتي يتضح من خاللها عالقة المنطقي عن 
توزيع السكان بتوزيع الخدمات الصحية في االحياء السكنية، لذا تطلب دراسة الكثافة السكانية 

 ( يتضح ما يأتي:3( والخريطة )4من خالل الجدول )و  ،للمدينة

 اقليم الكثافة السكانية العالية جداً  -1
حي شيخ يضم ر، حيث ( نسمة/هكتا652-394بين ) لهذا االقليم السكانيةالكثافة  تراوحت    

، وجاءت هذه ضم أعلى كثافة سكانية في المدينةهكتار، وقد /( نسمة652حمزة بكثافة بلغت )
التركز السكاني العالي على مساحة هذا الحي بالشكل الذي ال يتناسب مع مساحته، الكثافة نتيجة 

 الحي يمثل نواة المدينة القديمة، لذلك يمتاز بمساحته الصغيرة وسكانه المرتفع. والن
 .اقليم الكثافة السكانية العالية -2

احياء  سبعةيشمل هذا االقليم هكتار، ( نسمة/393-213)بين كثافة هذا االقليم  تتراوح      
وقد تباينت هذه  (،الطنبي ،دور الحجر، 1العامل ،الكص الجنوبي ،سيد حسين ،)السالموهي 

                                                             
 .113ص ،2010، منتدى مكتبة االسكندرية، مصر ، 1حسام الدين جاد الرب، الجغرافية البشرية، ط (1)
()  = جملة عدد السكان في منطقة ماالكثافة السكانية 

 المساحة الكلية  لهذه المنطقة 
 

سكندرية، ال، دار المعرفة الجامعية، ا1مشكالت السكان في الوطن العربي، طفتحي محمد أبو عيانة،  -ينظر :
 .38، ص1986مصر، 

 .44، جغرافية السكان، مصدر سابق، صفتحي محمد ابو عيانة (2)
 .94، ص2014، االردن، مؤسسة الوراق، 1، ججغرافية السكانالمفصل في عباس فاضل السعدي،  (3)
 .201ص ،1997القاهرة،  ،، دار الثقافة8طاحمد علي اسماعيل، اسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية،  (4)
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هكتار، واقلها في حي /( نسمة393االحياء فيما بينها، فكانت اعالها في حي السالم بكثافة بلغت )
 ./هكتار( نسمة233الطنبي بكثافة بلغت )

 .2020العامة لسكان مدينة الهندية حسب االحياء لسنة  ة( الكثاف4جدول )

 :من إعداد الباحث اعتمادا  على :المصدر
 (.3بيانات جدول ) -1
 .(ArcGis.10.7.1)برنامج   -2

 الكثافة السكانية الحي السكني
 شخص/هكتار

 االقليم

 اقليم الكثافة العالية جدا   652 شيخ حمزة
 393 السالم

 اقليم الكثافة العالية

 301 سيد حسين
 292 الكص الجنوبي

 258 1العامل 
 255 دور الحجر

 233 الطنبي
 212 ابو عزيز

 
 اقليم الكثافة المتوسطة

 177 الكردي
 176 العسكري 
 173 الجمعية
 165 1الحسين 

 131 المصطفى
 128 الضباط
 127 الصناعة
 109 الرياض

 
 اقليم الكثافة المنخفضة

 98 الزهراء
 96 الشهداء

 95 الكص الشمالي
 91 محرم عيشة

 64 المثنى
 64 2الحسين 
 61 القزاونة
 55 2العامل 
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 2020لمدينة الهندية لسنة  العامة نيةا( اقاليم الكثافة السك3خريطة )
 
 

 -باالعتماد على: المصدر: اعداد الباحث
 .6، صخريطة التصميم االساس -1
 .(2بيانات جدول ) -2
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 .اقليم الكثافة السكانية المتوسطة -3
يتضمن هذا االقليم و  هكتار،( نسمة/212-110)تتراوح الكثافة السكانية في هذا اإلقليم من     
 ،1الحسين ،الجمعية ، العسكري،الكردي ،عزيز )ابوبــ  متمثلةالمن االحياء السكنية  ستة

وتباينت هذه االحياء فيما بينها، فكانت اعالها في حي ابو عزيز  (،الصناعة الضباط، ،المصطفى
، /هكتار( نسمة127، واقلها في حي الصناعة بكثافة بلغت )/هكتار( نسمة212بكثافة بلغت )

بين حجم السكان مما يدل على وجود توازن نسبي  ،كثافة هذا االقليم نوعا  مات نسبة حيث تكافأ
 .ومساحة االحياء

 .اقليم الكثافة السكانية المنخفضة -4
 تراوحت بينإذ  إلى ادني مستوى لها،في االحياء  منخفضة كثافة سكانيةبهذا االقليم  يتميز    

، الكص الشمالي، الشهداء، الزهراء، الرياضوهي )عشرة احياء  وضم، رهكتا( نسمة/55-109)
، تباينت هذه االحياء فيما بينها من حيث (2العامل ،القزاونة، 2الحسين ،المثنى، محرم عيشة

 2، واقلها في حي العامل/هكتار( نسمة109الكثافة، فكانت اعالها في حي الرياض بكثافة بلغت )
االحياء من االحياء الحديثة والتي تقع في اطراف ، وتعد هذه /هكتار( نسمة55بكثافة بلغت )

  ا مقارنة باألحياء االخرى.سكانه الواسعة وانخفاض عدد امساحتهب المدينة، حيث امتازت
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 ثانيالمبحث ال
 التوزيع المكاني للخدمات الصحية في مدينة الهندية

 
 القائمةمن العالقات  ةلمجموع النهائية المحصلةاو  ةلظاهرات هو الصور لان التوزيع المكاني     

ونسب ذلك  ،بين اوجه استخدام المكان المختلفةالعالقات  المختلفة، بمعنى دراسةبين الظاهرات 
 .(1)اخرى  ةوبين وظائف السكان وحاجاتهم من ناحي ة،دام من ناحيخاالست
هم كان اهتمام، فقد األرض عنّي الجغرافيون بدراسة التوزيعات المكانية ومواقعها على سطحلذا     

مع ايضاح التباين في التوزيع مع ربط هذا  البحث،موضع  ةظاهر لاالساسي تحليل التوزيع المكاني ل
التوزيع المكاني للخدمات  بدراسة المكانيةتم الدراسات هفت، (2)ةالتوزيع بظواهر اخرى جغرافي

ويرتبط  الصحية،ت آبالمنش مرتبطةال المادية باإلمكاناتاالول يرتبط  ،من خالل بعدين الصحية
 . في المجال الصحي ةملاالع ى قو الب المتعلقة البشرية باإلمكاناتاالخر 

 االستفادةوفق عدد السكان وعوامل  الصحيةتحليل توزيع مواقع الخدمات بالجغرافي  لذلك يقوم    
من الكفاية والكفاءة لمواقع المرافق  ، بشكل يضمن تحقيق اكبر قدر ممكنمن هذه الخدمات

الصحية، وفي اخر عقدين ازداد االهتمام باختيار مواقع واماكن توطين هذه المرافق نظرا  ألهمية 
التوزيع المكاني للمؤسسات الصحية في مدينة الهندية وانواعها  لذا سوف يتم استعراض، (3)ذلك

 تتمثل بما يأتي:وكوادرها وكيفية توزيعها، و 

 اوال : مستشفى الهندية العام
في الجزء الشمالي الشرقي من وتقع  مستشفى الهندية العام هي المستشفى الوحيد في القضاء،    

م، 1987(، وتم تأسيسها في عام 4خريطة ) (،1مركز مدينة الهندية في حي الرياض، صورة )
(، 2م12500تبلغ )(، والمساحة الواقعة تحت البناء 2م20000وتشغل مساحة كلية تبلغ )

( ومن 271، يحتوي المستشفى على اسرة للرقود والبالغ عددها الكلي )(4)( حدائق2م4000و)
                                                             

 .343، صمصدر سابق صفوح خير، (1)
، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، 3فايز محمد العيسوي، خرائط التوزيعات البشرية اسس وتطبيقات، ط (2)

 .25، ص1997
، عمراني، دار صفاء للنشر والتوزيع، تخطيط الخدمات والمرافق االجتماعية من منظور عثمان محمد غنيم (3)

 .43م ، ص2013عمان، 
بيانات خاصة ، فنيقسم الال مستشفى الهندية العام، ،كربالء المقدسةصحة  ةدائر  جمهورية العراق، وزارة الصحة،( 4)

  .2020 سنةل (بيانات غير منشورة) بالمستشفى
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 .ص11:015م، الساعة 8/12/2020التقطت من قبل الباحث اثناء الدراسة الميدانية في تاريخ يوم االربعاء  ر:المصد

المستشفى ذو بعد اقليمي ألنها  إن إلى اإلشارة وتجدر( سرير خاص بردهة الحياة، 32ضمنها )
قضاء الجدول  وتمتد خدماتها الى سكان القضاء، باإلضافة الىكافة المدينة تقدم خدماتها لسكان 

، وتمتد كذلك الى الحدود االدارية لمدينة كربالء وناحية (1)(275573الغربي بحجم سكان يبلغ )
 جعا  ار ( م68906م )2020 عام خالل لمستشفىل جعيناالمر  عددالسدة وقضاء المسيب، فقد بلغ 

 العام لنفس قديناالر  المرضى عدد غليب بينما (،5جدول ) ،ا  ير هجعا  شار ( م5742(وبمعدل، ()سنويا  
 .ريا  هش مريضا  ( 1276) وبمعدل كافة المستشفى ألقسام قدا  ار  مريضا   (15316)

 .2020لسنة  ( مستشفى الهندية العام1صورة )

 .2020لسنة  ( التوزيع المكاني لمستشفى الهندية العام5جدول )

اسم 
 الموقع المؤسسة

الرقعة 
الجغرافية 
 المخدومة

مساحة 
 2م/المستشفى

مساحة 
 2البناء/م

مساحة 
 2الحدائق/م

عدد 
 االسرة

 عدد
السكان 

 المخدومين

عدد 
المراجعين 

 السنوي 

 عدد
المراجعين 

 الشهري 
 مستشفى
الهندية 

 العام

حي 
 الرياض

275573 20000 12500 4000 271 275573 68906 5742 

 -باحث اعتمادا  على:لإعداد ا :المصدر
جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، مستشفى الهندية العام، قسم اإلحصاء )بيانات غير  -

  2020منشورة(، لسنة 
                                                             

احصاء كربالء، تقديرات سكان العراق ، مديرية لإلحصاءجمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي  (1)
 .2020لسنة  (بيانات غير منشورة)
() اذ تم اغالق اغلب اقسام  ،علما ان عدد المراجعين السنوي خالل فترة الدراسة انخفض بسب جائحة كورونا
 هذا المرفق الصحي.لمستشفى وتخوف السكان من مراجعة ا

 .الباحثالمصدر/ اعداد 
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 من المدينة( موقع مستشفى الهندية العام 4خريطة )
 

 -المصدر/ اعداد الباحث باالعتماد على:
 .6، صخريطة التصميم االساس -1
 .Worldview-1 ،2017قمر  الهندية،الصورة الفضائية لمدينة  -2
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 مستشفىلل الطبية االختصاصات او األقسام يضم البناء الرئيسيتألف المستشفى من عدة ابنية،     
شعبة االمراض الباطنية وتضم )وحدات االمراض الباطنية(،  {يتضمن الباطنية كقسم(، 3مخطط )

وشعبة فرعيات الباطنية وتضم )وحدة امراض المفاصل، وحدة امراض الكلى، وحدة امراض الدم، 
العامة، ويتضمن )شعبة الجراحة  حةاالجر قسم و وحدة االمراض االنتقالية، وحدة انعاش القلب( 

، وشعبة فرعيات الجراحة العامة، حيث تضم )وحدة طب العامة، وتضم )وحدات الجراحة العامة(
وجراحة العيون، وحدة األنف واألذن والحنجرة، وحدة الكسور، وحدة جراحة الوجه والفكين، وحدة 

توليد ويضم )شعبة النسائية والتوليد، وتضم )وحدات النسائية وال النسائيةقسم و  الجراحة البولية(،
ة وجرف الرحم، وتضم )وحدة صاالت الوالدة، وحدة جرف الرحم، والتوليد(، وشعبة صاالت الوالد

حيث يضم )شعبة طب االطفال، حيث تضم بدورها )وحدات  األطفال وقسموحدة انتظار الوالدة((، 
طب االطفال(، و وحدة العناية الخاصة لحديثي الوالدة(، وقسم التخدير ويضم )شعبة التخدير 

العمليات وتضم )وحدات صاالت  اإلفاقة( وشعبة صاالتوتتكون من )وحدات التخدير، وحدات 
، فضال  عن القسم الفني والذي يضم )وحدة السيطرة على التلوث في العمليات(، وحدتا العناية المركزية(

المستشفى، وحدة تغذية المرضى وسالمة الغذاء، وحدة مصرف الدم، وحدة الصحة العامة، باإلضافة الى 
عبة الصيدلة، شعبة المختبر، شعبة األشعة، شعبة اإلحصاء، شعبة ة، ششعب العيادات االستشاري

الخدمات الساندة(، اما القسم االداري فيضم )الشعبة االدارية والمالية، شعبة الخدمات العامة، شعبة 
 والبناية اسر فالمو  المغناطيسي والرنين األشعة وشعبة المركزية العناية بناية عن فضالالخدمات الفندقية(، 

 الخارجية االستشارية العيادة بناية مثلتت هناك ابنية اخرى ، وصيانةال ووحدة اإلدارية بالشؤون  قةلتعالم
 او الطوارئ  ضمن سريعة أولية إسعافات بلتتط التي الحاالت استقبالهو  اهودور  الطوارئ بناية و 

 ويتحدد األولية الصحية الرعاية كزراالم من اإلحالة نظام ضمن اهإلي المحالة المرضية الحاالت
 اهومعالجت الحالة تشخيص أو المستشفى في قدينار  كمرضى جعيناالمر  تحويل الحالة أساس ىلع

 .()، فضال  عن بناية الجناح الخاص وبناية الحياة الثالثةآنيا  

                                                             
( ) حيث ( م2020نيسان  26في )افتتحت العتبة العباسية المقدسة بناية الحياة الثالثة في مستشفى الهندية العام

مرّبع، ( متر 1500يوم من اكمال هذه البناية، وأ قيمت على مساحٍة ت قّدر بـ) 24تمكنت كوادر العتبة العباسية خالل
( غرفة مفردة وهي ضمن حملة العتبة العّباسية المقّدسة لمواجهة فيروس كورونا ولحماية 35واحتوت على )

المجتمع من هذا الوباء القاتل. أّن إنشاء هذه الردهة جاء من أجل المساهمة في تعزيز اإلجراءات الوقائّية 
 كم(.20بر أقضية المحافظة ويبعد عن مركزها نحو )واالحترازّية، كذلك لكون أّن قضاء الهندّية ي عتبر من أك

 https://alkafeel.net//news/index.php?id=10607     ينظر: شبكة الكفيل العالمية 

https://alkafeel.net/news/index.php?id=10607
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  -باالعتماد على:عداد الباحث إ المصدر: 
 .مستشفى الهندية العام ،كربالء المقدسةصحة  ةجمهورية العراق، وزارة الصحة، دائر 

 ( اقسام مستشفى الهندية العام3) مخطط
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 من مهعدد غلفيب القوى العاملة في المستشفى، يتضح اعداد(، 3(، وشكل )6من خالل جدول )   
( 56) الصيادلة عدد غليب فيما طبيبا ، (64) االختصاص اطباء ومنا، طبيب( 135العام ) طباءاال

 ،التمريضي الكادر من( 503)و، ةالصحي نهالم ذوي  من شخصا  ( 339) اهفي يعمل كما ،لياصيد
وبلغ عدد العمليات ، والخدمية والفنية اإلدارية الكوادر من( 143و)( من الكوادر المختبرية، 117)و

( 629( عملية كبرى، و)1265( عملية، و)1018فوق الكبرى والتي تم اجراءها في المستشفى )
 .(1)( عملية صغرى 12935عملية وسطى، و)

 .2020لسنة  العاملة في مستشفى الهندية العام( اعداد القوى 6جدول )
 عام أطباء

 أطباء
 صيادلة اختصاص

 الكادر
 التمريضي 

 نهالم ذوي 
 الصحية

الكوادر 
 المختبرية

 اإلدارية الكوادر
 المجموع والخدمية والفنية

135 64 56 503 339 117 143 1357 

 -إعداد الباحث اعتمادا  على: :المصدر
بيانات غير (جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، مستشفى الهندية العام، قسم اإلحصاء 

 .2020لسنة  )منشورة

 

 .2020لسنة  ( اعداد القوى العاملة في مستشفى الهندية العام3)شكل 

 
 (.6المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات جدول )

                                                             

جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، مستشفى الهندية العام، قسم اإلحصاء )بيانات  (1) 
 .2020غير منشورة( لسنة 
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 الرعاية الصحية االوليةثانيا: مراكز 
 السياسات عن تعبيرا القومي الصحي البرنامج عناصر أحد األولية الصحية الرعاية تمثل    

 مع تتفق وهي، القومي الصحي البرنامج واستراتيجيات وأهداف سياسات وفق القومية وتعمل
 وثقافية اجتماعية العتبارات مقبولة تعتبر كما، التكلفة واقتصادية التوافر بسهولة تعلقةالم رعاييلما

 ال وهي فحسب، لألفراد الطبية الرعاية إلى والتنمية ال تمعلمجا صحة إلى توجه فهي وفنية ومهنية
 .(1)تمعلمجا في األخرى  التنمية أنشطة عن منفصلة بصورة تعمل
 مستوى  ىلع دالألفر  خدمات تقدم إذ الطبية الخدمات نواة  يه األولية الصحية الرعاية كزامر  إن    

 في الواقعة األسر لكافةتحتوي على معلومات كاملة  صحية فاتلم بعمل وتقوم والقرى، األحياء
 على وتركز بشكل أساسي ،(2)أسرة كل داألفر  الصحية الحالة لمتابعة الصحي المركز خدمة نطاق

خالله  نظام احاله يحصل من عبروعلى تنظيمها  ،)3(خدمات الرعاية األولية الوقائية والعالجية
دون  بسهوله ومن الصحية للرعايةعلى حاجته في اقرب مركز او مرفق  الصحية ةصاحب الحاج

 الصحية، هي التربية العالمية الصحة ةالتي حددتها منظم الرئيسيةومن العناصر ، (4)عوائقاي 
 المناسبة، األدويةوتوفير  الشائعةعالج االمراض  ،مياه الشرب تحديدا ةالماء وصح ،التطعيم

، واما المراكز الصحية (5)قضايا تنظيم النسل ،االم والطفل ةصحو  المستوطنة،االمراض  ةمكافح
 -منطقة الدراسة وهي كاآلتي:الموجودة في 

 قطاع الرعاية الصحية االولية  -1
وتأسس في عام  (،7(، جدول )2يقع هذا المركز في الجانب الكبير )الكص الجنوبي(، صورة )    

والرقابية لجميع المراكز الصحية الواقعة ضمن قضاء الهندية  حيث يقوم بخدماته االداريةم، 1996

                                                             
، برنامج األمم المتحدة للبيئة، مجلة عالم “حاجات اإلنسان األساسية في الوطن العربي“رضوان، عبد السالم  (1)

 .230، ص1990، الكويت، 150المعرفة، العدد 
 م.25/12/2020مقابلة شخصية مع لؤي معطي عبد االمير مسؤول برنامج الزائر الصحي، بتاريخ  (2)

(3) Tariq Ali M Alzaied and Abdurrahman Alshammari, An Evaluation of Primary 
Healthcare Centers (PHC) Services: The Views of Users, Health Science Journal, Vol 
10, Issue 2 , 2016, p2 

 .80، ص2007نبيل محيي الدين قرنفل، االدارة الصحية، اكاديميا، بيروت، (4)
 .15ص مصدر سابق، ،وايمن سليمان مزاهرة زين حسين بدران (5)

https://www.hsj.gr/
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، ويشغل المركز مساحة كلية تبلغ (1)( نسمة275573والبالغ عدد سكانهم )وقضاء الجدول الغربي 
( غرفة، 35(، ويحتوي على )2م880(، اما المساحة الواقعة تحت البناء فقد بلغت )2م1680)

 . (2)(2م 40ومساحة الحدائق بلغت )
 ( قطاع الرعاية الصحية االولية في الهندية2صورة )

م، الساعة 8/12/2020التقطت من قبل الباحث اثناء الدراسة الميدانية في تاريخ يوم الثالثاء  :المصدر
 ص.11:05

 .2020لسنة التوزيع المكاني لقطاع الرعاية الصحية االولية  (7جدول )

الرقعة الجغرافية  الموقع اسم المؤسسة
 المخدومة

مساحة 
 القطاع

مساحة  مساحة البناء
 2الحدائق/م

الرعاية قطاع 
 الصحية االولية

حي الكص 
 الجنوبي

275573 1680 880 40 

 :-باحث اعتمادا  علىلإعداد ا :المصدر
جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، قطاع الرعاية الصحية االولية في الهندية، قسم  -

 .2020اإلحصاء )بيانات غير منشورة( لسنة 

 

                                                             
احصاء كربالء، تقديرات سكان العراق ، مديرية لإلحصاءجمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي  (1)
 .2020لسنة  (بيانات غير منشورة)
شعبة ، قطاع الرعاية الصحية االولية في الهنديةصحة كربالء المقدسة،  جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة (2)

 .2020 سنةاالبنية )بيانات غير منشورة( لالهندسة والصيانة، وحدة 
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(، 4خاص باألمور االدارية والرقابية والبرامج الصحية، ويبين مخطط )يعد هذا القطاع     
(، عدد الشعب والوحدات الصحية التي يتضمنها، وهي شعبة المراكز والبرامج 5ومخطط )

الصحية، الشعب اإلدارية، شعبة الهندسة والصيانة، شعبة الصيدلة والمستلزمات، شعبة الرقابة 
 ةوحدرامج الصحية فتحتوي على عدد من الوحدات والمتمثلة بالصحية، اما شعبة المراكز والب

 االنتقالية،االمراض ، البرامج الصحية،المهن  النائية، الصحيةالخدمات األسرة، طب ، المراكز
، ويضم )مختبر منسق التدرن  االنتقالية،االمراض غير  المدرسية، التغذية، النفسية، الصحة الصحة

وتضم )مختبر صناعة  االسنان ةوحدو  ويضم )مختبر المالريا(،، المختبراتفحص التدرن(، 
االسنان(. وتحتوي شعبة الهندسة والصيانة على مجموعة من الوحدات والمتمثلة بــ)وحدة المذخر 
والمستلزمات الطبية، اللقاحات، تقدير الحاجة، سلسلة التبريد(، وتحتوي شعبة الرقابة الصحية على 

تابعة المؤسسات الحكومية، منح البطاقات الصحية(، اما الشعبة االدارية )وحدة المحالت العامة، م
 فتضم )وحدة الخدمات والسير، االفراد واالرشيف، الوحدة الحسابية، االحصاء، و وحدة المخزن(.



 

54   

 

 الهندية مدينة ( اقسام قطاع الرعاية الصحية االولية في 4) مخطط

  -باالعتماد على: المصدر: من عمل الباحث
 قطاع الرعاية الصحية االولية في الهندية.صحة كربالء المقدسة،  جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة
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  -باالعتماد على: المصدر: من عمل الباحث
 االولية في الهندية. قطاع الرعاية الصحيةصحة كربالء المقدسة،  جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة

 

 

 
]اكتب اقتباساً من المستند أو من ملخص نقطة هامة. يمكنك وضع مربع النص في 

أي مكان في المستند. استخدم عالمة التبويب "أدوات الرسم" لتغيير تنسيق مربع 

 نص االقتباس.[

 في قطاع الرعاية الصحية االولية في مدينة الهندية  ( البرامج الصحية5) مخطط
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يظهر من الشكل اعاله ان قطاع الرعاية الصحية االولية يقدم مجموعة من البرامج الصحية،     
تمكين و  ،نشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة في المجتمعوالتي تأخذ على عاتقها القيام ب

ترسيخ السلوك الصحي السليم ، مشاكلهم الصحية واحتياجاتهم وحل من تحديد فراد المجتمعا
من  تحسين الصحة على مستوى الفرد والمجتمع منه، والعمل علىر الخاطئ يتغيالعمل على و 

خالل المامهم بالمعلومات الصحية ومعرفتهم باألمراض المعدية وغير المعدية التي تنتشر في 
المجتمع ومعدل االصابة بها واسبابها وطرق انتقالها واعراضها وطرق الوقاية منها، والعمل على 

افراد المجتمع على الخدمات الصحية في مجتمعهم، وطرق االنتفاع منها بصورة صحيحة  تّعرف
الشكل اعاله اهم البرامج المقدمة والتي  ، ويبيننوعية الحياة للفرد والمجتمع ورقي تحسينمن اجل 

النوع ت، برنامج القابال، برنامج IMNCH، الزائر الصحيوبرنامج  الصحة،تعزيز تشمل )برنامج 
 برنامج السيطرة األسرة،تنظيم برنامج  ،الحوامل برنامج رعاية ،الحضاناتبرنامج  ،االجتماعي

برنامج سرطان  ،سرطانالعلى  برنامج السيطرة المهنية، والصحة برنامج السالمة ،على التلوث
 .، برنامج الضغط والسكري، برنامج الصحة العينية(الثدي

 اذ(، 4( وشكل )8( شخصا، جدول )86هذا المركز فقد بلغ عددهم ) في لةالعام القوى  أما    
( طبيب اسنان، 2( طبيب و)3االطباء البالغ عددهم ) من عدد الى ةلالعام المالكات ذهه توزع

( موظف من الكوادر المختبرية، اما الكادر 20( صيدلي، و)6وقد بلغ عدد الصيادلة )
 .(1)اإلدارية والفنية والخدميةمن الكوادر ( 55( شخصا، و)55التمريضي فقد بلغ عددهم)

 

 .2020لسنة  اعداد القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية االولية في الهندية( 8) جدول

 الكوادر المختبرية يصيدل اسنان طبيب طبيب
الكوادر 

 تمريضيةال
 المجموع

3 2 6 20 55 86 
 -عتماد على:باالباحث لامن عمل  :المصدر

وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، قطاع الرعاية الصحية االولية في الهندية، قسم جمهورية العراق،  -
 .2020اإلحصاء )بيانات غير منشورة( لسنة 

 

                                                             
، قسم في الهندية جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، قطاع الرعاية الصحية االولية (1)

 .2020 سنةل (بيانات غير منشورة) اإلحصاء
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 .2020لسنة  اعداد القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية االولية في الهندية( 4) شكل

 
 (.8)المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات جدول 

 مركز الرعاية الصحية االولية النموذجي في الهندية -2

 (،9(، جدول )3يقع مركز الهندية النموذجي في الجانب الكبير في الكص الجنوبي، صورة )    
م، ويحتل المركز المرتبة االولى بعدد السكان البالغ 10/8/2008وقد تم افتتاح هذا المركز في 

لمجموعة من االحياء ضمن الرقعة الجغرافية لمنطقة  ( نسمة، حيث يقدم خدماته61400)
)سيد حسين، شيخ حمزة، محرم عيشة، الكص الجنوبي، الكص الشمالي، حي  الدراسة، وهي

(، 2م3500(، ويشغل مساحة كلية من االرض تبلغ )5، خريطة )(1)(2، وحي العامل1العامل
ومساحة ( غرفة، 38دها )(، ويحتوي على غرف بلغ عد2م1600ومساحة تحت البناء بلغت )

 وبمعدل سنويا ، جعا  ار م( 33365م )2020وقد بلغ عدد المراجعين لعام . (2م75الحدائق بلغت )
  .(2)ريا  هش جعا  ار ( م2780(

 

                                                             
شعبة ، الصحية االولية في الهنديةقطاع الرعاية صحة كربالء المقدسة،  جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة (1)

 .2020الهندسة والصيانة، وحدة االبنية )بيانات غير منشورة( لسنة 
جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، قطاع الرعاية الصحية االولية في الهندية، شعبة  (2)

 .2020 سنةاالحصاء )بيانات غير منشورة( ل
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 .2020لسنة  ( مركز الرعاية الصحية االولية النموذجي في الهندية3صورة )

 11:3م، الساعة 8/12/2020التقطت من قبل الباحث اثناء الدراسة الميدانية في تاريخ يوم الثالثاء  :المصدر
 

 .2020لسنة  التوزيع المكاني لمركز الرعاية الصحية االولية النموذجي في الهندية( 9) جدول

اسم 
 المؤسسة

مساحة  الرقعة الجغرافية المخدومة الموقع
 2المركز/م

مساحة 
 2البناء/م

مساحة 
 الحدائق

 2/م

السكان 
 المخدومين

المراجعين 
 اً سنوي

المراجعين 
 اً شهري

مركز 
الهندية 
 النموذجي

حي 
الكص 
 الجنوبي

 ،شيخ حمزة ،سيد حسين
الكص  ،محرم عيشة

 ،الكص الشمالي ،الجنوبي
 2حي العامل، 1حي العامل

3500 1600 75 61400 33365 2780 

 -على:عتماد باالباحث لا من عمل :المصدر
جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، قطاع الرعاية الصحية االولية في الهندية، قسم  -1

 .2020اإلحصاء )بيانات غير منشورة( لسنة 
 .2020)بيانات غير منشورة( لسنة  شعبة اإلحصاء ،المراكز الصحية في الهندية -2
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 مركز الرعاية الصحية االولية النموذجي في الهنديةاقليم الخدمة ل( 5خريطة )

 -باالعتماد على: عداد الباحثإ  :المصدر
 .6، صخريطة التصميم االساس -1
 .م8/12/2020تاريخ ب الدراسة الميدانية -2
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(، فقد 5( وشكل )10اما فيما يخص القوى العاملة في هذا المركز، كما موضح في جدول )    
والبالغ عددهم ( شخصا، صنفت هذه المالكات الى عدد من االطباء 117بلغ عددهم الكلي )

( 11( من ذوي المهن الصحية، و)34( صيدلي، و)8( طبيب اسنان، و)10( طبيب، و)7)
من ( موظف 20( موظف من المالك التمريضي، و)32موظف من الكوادر المختبرية، و)

 .الكوادر اإلدارية والفنية والخدمية
 .2020لسنة  لنموذجي في الهنديةاعداد القوى العاملة في مركز الرعاية الصحية االولية ا( 10) جدول

 يصيدل اسنان طبيب طبيب
ذوي مهن 

 صحية
كوادر 
 مختبرية

 كوادر
 تمريضية

كوادر ادارية 
 المجموع وفنية وخدمية

7 10 8 34 11 32 20 117 

 -باحث اعتمادا  على:لإعداد ا :المصدر
الصحية االولية في الهندية، قسم جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، قطاع الرعاية 

 .2020اإلحصاء )بيانات غير منشورة( لسنة 
 .2020لسنة  ( اعداد القوى العاملة في مركز الرعاية الصحية االولية النموذجي في الهندية5شكل )

 
 (.10المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات جدول )

 مركز الرعاية الصحية االولية في مليبيج -3
م، 10/5/2007(، حيث تأسس في 4تم افتتاحه كمركز فرعي واقع في حي السالم، صورة )    

م تم تحويله الى مركز صحي رئيسي، يبلغ عدد السكان الذي يخدمهم 26/6/2016وفي 
(، ويقدم خدماته ضمن الرقعة الجغرافية لمنطقة الدراسة، 11( نسمة، جدول )40543المركز)

 وبمعدلسنويا ،  جعا  ار م( 20875م )2020لغ عدد المراجعين لعام وقد بوهي )حي السالم(، 
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م(، 800، حيث يشغل مساحة كلية تبلغ )(1)يوميا   جعا  امر  (58)، وريا  هش جعا  ار ( م1739(
( 7(، كما ويحتوي على غرف بلغ عددها )6م(، خريطة ) 600ومساحة تحت البناء بلغت )

 .(2)للحدائق وذلك لوجوده كواقع حالغرفة، وال يحتوي المركز على مساحة مخصصة 
 .2020لسنة  ( مركز الرعاية الصحية االولية في مليبيج4صورة )

، الساعة 8/12/2020 ثالثاءالتقطت من قبل الباحث اثناء الدراسة الميدانية في تاريخ يوم ال :المصدر
 ص.11:53

 .2020لسنة  ج( التوزيع المكاني لمركز الرعاية الصحية االولية في مليبي11جدول )

اسم 
 المؤسسة

 الموقع
الرقعة 

الجغرافية 
 المخدومة

مساحة 
 2المركز/م

مساحة 
 2البناء/م

مساحة 
 2الحدائق/م

السكان 
 المخدومين

المراجعين 
 السنوي 

المراجعين 
 الشهري 

مركز 
 مليبيج

حي 
 السالم

 1739 20875 40543 -- 600 800 السالم

 -باحث اعتمادا  على:لإعداد ا :المصدر
جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، قطاع الرعاية الصحية االولية في الهندية، قسم  -1

 .2020منشورة( لسنة اإلحصاء )بيانات غير 
 .2020بيانات غير منشورة( لسنة  شعبة اإلحصاء) ،المراكز الصحية في الهندية -2

                                                             
شعبة ، قطاع الرعاية الصحية االولية في الهنديةصحة كربالء المقدسة،  وزارة الصحة، دائرةراق، جمهورية ال (1)

 .2020االحصاء )بيانات غير منشورة( لسنة 
شعبة  ،قطاع الرعاية الصحية االولية في الهندية، صحة كربالء المقدسة جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة (2)

 .2020لسنة  (بيانات غير منشورة)الهندسة والصيانة، وحدة االبنية 
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 .مركز الرعاية الصحية االولية في مليبيج )حي السالم(اقليم الخدمة ل( 6خريطة )

 

 
 

 -اعداد الباحث باالعتماد على: :المصدر
 .6، صخريطة التصميم االساس -1
 .8/12/2020بتاريخ  الدراسة الميدانية -2
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فقد بلغ عددهم  (،6وشكل ) (12جدول )كما موضح في  ،هذا المركزاما قوى العاملة في     
( طبيب، 4( شخصا، صنفت هذه المالكات الى عدد من االطباء والبالغ عددهم )86الكلي )

( شخصا من 26( شخصا من المالكات المختبرية، و)9( صيدلي، و)6( طبيب اسنان، و)4و)
 . ارية والفنية والخدميةاإلد المالكاتمن ( شخصا 12المالك التمريضي، و)

 .2020لسنة  ( اعداد القوى العاملة في مركز الرعاية الصحية االولية في مليبيج12جدول )

 طبيب طبيب
 اسنان

ذوي المهن  يصيدل
  الصحية

 كوادر
 مختبرية

كوادر 
 تمريضية

كوادر ادارية 
 وفنية وخدمية

 المجموع

4 4 6 20 9 26 12 86 

 -اعتمادا  على:باحث لإعداد ا :المصدر
جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، قطاع الرعاية الصحية االولية في الهندية، قسم 

 .2020اإلحصاء )بيانات غير منشورة( لسنة 

 .2020لسنة  اعداد القوى العاملة في مركز الرعاية الصحية االولية في مليبيج( 6شكل )

 (.11باالعتماد على بيانات جدول )المصدر: من عمل الباحث 

 مركز الرعاية الصحية االولية في الجانب الصغير  -4
، ويعتبر اول 1972مركز في الجانب الصغير في حي المثنى، وقد تم افتتاحه في هذا اليقع     

عدد السكان المخدومين  وقد بلغ عدد (،13(، جدول )5مركز صحي ينشأ في المدينة، صورة )
(، وهي ضمن 4( نسمة، ويقدم المركز خدماته لمجموعة من االحياء البالغ عددها )40907)
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الرقعة الجغرافية لمنطقة الدراسة والمتمثلة بــ)حي الجمعية، حي الرياض، حي الطنبي، حي 
 وبمعدلسنويا ،  جعا  ار م(، 24882م )2020المراجعين لعام  (، وكان عدد7المثنى(، خريطة )

( ومساحة تحت 2م1100، ويشغل مساحة كلية من االرض تبلغ )(1)ريا  هش جعا  ار ( م2073(
ويحتوي على غرف بلغ عددها (، 2م100ومساحة الحدائق بلغت )(، 2م1000البناء بلغت )

 . (2)( غرفة15)
 .2020لسنة  ( مركز الرعاية الصحية االولية في الجانب الصغير5صورة )

 ص.11:16، الساعة 13/12/2020التقطت من قبل الباحث اثناء الدراسة الميدانية في يوم االحد  المصدر/
 .2020لسنة  التوزيع المكاني لمركز الرعاية الصحية االولية في الجانب الصغير( 13) جدول
اسم 

 الموقع المؤسسة
الرقعة الجغرافية 

 المخدومة
مساحة 
 2المركز/م

مساحة 
 2البناء/م

مساحة 
 2ائق/مالحد

السكان 
 المخدومين

المراجعين 
 السنوي 

المراجعين 
 الشهري 

مركز 
الجانب 
 الصغير

حي 
 المثنى

، حي الجمعية
الرياض، و 

 والطنبي، وحي
 المثنى.

1100 1000 100 40907 24882 2073 

 -باحث اعتمادا  على:لإعداد ا :المصدر
قطاع الرعاية الصحية االولية في الهندية، قسم جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة،  -1

 .2020اإلحصاء، )بيانات غير منشورة( لسنة 
 .2020بيانات غير منشورة( لسنة  شعبة اإلحصاء،) ،المراكز الصحية في الهندية -2

                                                             
شعبة ، قطاع الرعاية الصحية االولية في الهنديةصحة كربالء المقدسة،  جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة (1)

 .2020 سنةل (بيانات غير منشورةاالحصاء )
شعبة ، قطاع الرعاية الصحية االولية في الهنديةصحة كربالء المقدسة،  جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة (2)

 .2020لسنة  (بيانات غير منشورة)والصيانة، وحدة االبنية  الهندسة
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 مركز الرعاية الصحية االولية في الجانب الصغيرل اقليم الخدمة( 7خريطة )

 -اعداد الباحث باالعتماد على: :المصدر
 .6، صخريطة التصميم االساس -1
 .13/12/2020 بتاريخ الدراسة الميدانية -2
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فقد بلغ عددهم  (،7وشكل ) (14) جدول في كما موضح ،اما القوى العاملة في هذا المركز    
( 8( طبيب، و)5( موظف، صنفت هذه المالكات الى االطباء حيث بلغ عددهم )104الكلي )

( موظف من 38تبرية، و)( موظف من المالكات المخ11( صيدلي، و)6طبيب اسنان، و)
  .اإلدارية والفنية والخدمية المالكاتمن ( 20الكادر التمريضي، و)

 .2020لسنة  الجانب الصغير ( اعداد القوى العاملة في مركز الرعاية الصحية االولية في14جدول )

 طبيب
 طبيب
 اسنان

 يصيدل
ذوي المهن 

 الصحية
كوادر 
 مختبرية

كوادر 
 تمريضية

كوادر ادارية 
 وفنية وخدمية

 المجموع

5 8 6 21 11 38 20 104 
 -باحث اعتمادا  على:لإعداد ا :المصدر

جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، قطاع الرعاية الصحية االولية في الهندية، قسم  -
 .2020اإلحصاء )بيانات غير منشورة( لسنة 

 .2020لسنة  الجانب الصغير مركز الرعاية الصحية االولية فياعداد القوى العاملة في ( 7شكل )

 (.14المصدر: من عمل البحث باالعتماد على بيانات جدول )
 مركز الرعاية الصحية األولية النموذجي في الحي العسكري  -5

، وقد تم افتتاحه في (15جدول )(، 6يقع هذا المركز في الحي العسكري، صورة )    
( نسمة، وتتمثل الرقعة 59000م المركز عدد من السكان والذي يبلغ )م، يخد10/8/2008

( احياء، والمتمثلة بــ)حي المصطفى، حي الصناعة، حي 9الجغرافية التي يخدمها هذا المركز بـــ)
الضباط، الحي العسكري، حي الزهراء، حي الشهداء، حي دور الحجر، حي الكردي، وحي ابو 

(، ومساحة تحت البناء 2م2500المركز مساحة كلية تبلغ ) كما يشغل (،8خريطة ) عزيز(،
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 .2020لسنة  التوزيع المكاني لمركز الرعاية الصحية االولية النموذجي في الحي العسكري ( 15) جدول

وقد بلغ عدد ، (1)(2م500ومساحة الحدائق بلغت )( غرفة، 36(، ويحتوي على )2م1500بلغت )
 .(2)ريا  هش جعا  ار ( م1674( وبمعدلسنويا ،  جعا  ار م( 20099م )2020المراجعين لعام 

 .2020لسنة  النموذجي في الحي العسكري مركز الرعاية الصحية األولية ( 6صورة )

 ص.11:54، الساعة 13/12/2020التقطت من قبل الباحث اثناء الدراسة الميدانية في يوم االحد  :المصدر

اسم 
 المؤسسة

 الجغرافية المخدومةالرقعة  الموقع
مياحة 
 2المركز/م

مساحة 
البناء/م

2 

مساحة 
 الحدائق

 2/م

السكان 
 المخدومين

المراجعين 
 ا  سنوي

المراجعين 
 ا  شهري

مركز 
العسكري 
 النموذجي

حي 
 العسكري 

حي المصطفى، 
والصناعة، والضباط، 
والعسكري، والزهراء، 

والشهداء، ودور الحجر، 
 والكردي، وحي ابو عزيز.

2500 1500 500 59000 20099 1674 

 -على: باحث اعتمادا  لإعداد ا :المصدر
، قسم قطاع الرعاية الصحية االولية في الهنديةدائرة صحة كربالء المقدسة، جمهورية العراق، وزارة الصحة،  -1

 .2020 سنةل (بيانات غير منشورة)اإلحصاء 
 .2020غير منشورة( لسنة )بيانات  شعبة اإلحصاء ،في الهندية ةكز الصحياالمر  -2

                                                             
شعبة ، قطاع الرعاية الصحية االولية في الهنديةصحة كربالء المقدسة،  جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة (1)

 .2020االبنية، )بيانات غير منشورة( لسنة الهندسة والصيانة، وحدة 
شعبة  ،قطاع الرعاية الصحية االولية في الهنديةصحة كربالء المقدسة،  جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة (2)

 .2020 سنةل (بيانات غير منشورة)، االحصاء
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 مركز الرعاية الصحية االولية النموذجي في حي العسكري ل اقليم الخدمة( 8خريطة )

 -عداد الباحث باالعتماد على:إ  :المصدر
 .6، صخريطة التصميم االساس -1
 .13/12/2020بتاريخ  الدراسة الميدانية -2
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 (، فقد بلغ8( وشكل )16عداد القوى العاملة في هذا المركز، كما موضح في جدول )أ ما أ   
 ( طبيبا،10( شخصا، صنفت هذه المالكات الى االطباء والذي بلغ عددهم )101عددهم الكلي )

لمالك ( موظف من ا8من ذوي المهن الصحية، و) (23( صيدلي، و)7( طبيب اسنان، و)9و)
اإلدارية والفنية  المالكات( من 14التمريضي، و) مالكال ( موظف من31المختبرية، و)

 والخدمية. 
 ( اعداد القوى العاملة في مركز الرعاية الصحية االولية النموذجي في الحي العسكري 16جدول )

 .2020لسنة 

 طبيب
 طبيب
 اسنان

 يصيدل
ذوي المهن 

 الصحية
كوادر 
 مختبرية

كوادر 
 تمريضية

كوادر ادارية 
 وفنية وخدمية

 المجموع

6 9 7 23 8 31 14 101 
 -على: باحث اعتمادا  لإعداد ا :المصدر

، قسم قطاع الرعاية الصحية االولية في الهنديةدائرة صحة كربالء المقدسة، جمهورية العراق، وزارة الصحة،  -
 .2020 سنةل (بيانات غير منشورة)اإلحصاء 

 الصحية االولية النموذجي في الحي العسكري ( اعداد القوى العاملة في مركز الرعاية 8) شكل
 .2020لسنة 

 (.16المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول )
 مركز الرعاية الصحية االولية في حي الحسين  -6

وهو مركز حديث النشأة  (،17(، جدول )7صورة ) ،(2يقع هذا المركز في حي )الحسين    
( 18540عدد السكان المخدومين من هذا المركز ) م، وكان12/9/2020حيث تم استحداثه في 

نسمة، حيث يقدم المركز خدماته لمجموعة من االحياء الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لمنطقة 
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(، ويشغل مساحة كلية تبلغ 9، خريطة )(1)، والقزاونة(2، الحسين1الدراسة وهي )الحسين
ويحتوي (، 2م170الحدائق بلغت )ومساحة (، 2م800( ومساحة تحت البناء بلغت )2م1000)

( 1849م )2020/ 31/12وبلغ عدد المراجعين من اول يوم الفتتاحه ولغاية ( غرفة. 18على )
 .(2)ريا  هش جعا  ار ( م462( وبمعدل، جعا  ار م

 .2020لسنة  مركز الرعاية الصحية االولية في حي الحسين( 7صورة )

 ص.9:00 ،الساعة21/12/2020الميدانية في تاريخ يوم الخميسالباحث اثناءالدراسة المصدر: التقطت من قبل 
 .2020لسنة  ( التوزيع المكاني لمركز الرعاية الصحية االولية في حي الحسين17) جدول

اسم 
 الموقع المؤسسة

الرقعة الجغرافية 
 المخدومة

مساحة 
المركز/م

2 

مساحة 
 2البناء/م

مساحة 
الحدائق/م

2 

السكان 
 المخدومين

عدد 
المراجعين 

 الشهري 

حي مركز 
 الحسين

حي 
 2الحسين

 1الحسين
 2والحسين
 والقزاونة

1000 800 170 18540 462 

 -باحث اعتمادا  على:لإعداد ا :المصدر
جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، قطاع الرعاية الصحية االولية في الهندية، قسم  -1

 .2020منشورة( لسنة اإلحصاء )بيانات غير 
  .2020شعبة اإلحصاء)بيانات غير منشورة( لسنة  ،المراكز الصحية في الهندية -2

                                                             
شعبة ، الصحية االولية في الهنديةقطاع الرعاية صحة كربالء المقدسة،  جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة (1)

 .2020الهندسة والصيانة، وحدة االبنية )بيانات غير منشورة( لسنة 
شعبة ، قطاع الرعاية الصحية االولية في الهنديةصحة كربالء المقدسة،  جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة (2)

 .2020 سنةل (بيانات غير منشورةاالحصاء)
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 مركز الرعاية الصحية االولية في حي الحسين اقليم الخدمة( 9خريطة )

 
 -اعداد الباحث باالعتماد على: :المصدر

 .6، صخريطة التصميم االساس -1
 .12/2020/ 21بتاريخ الدراسة الميدانية -2
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(، فقد بلغ عددهم الكلي 9وشكل ) (18جدول )أما أعداد القوى العاملة، كما موضح في     
( طبيب 4( طبيبا، و)4( شخصا، صنفت هذه المالكات الى االطباء والذي بلغ عددهم )39)

( موظف من المالكات المختبرية، 3و)( من ذوي المهن الصحية، 8و)( صيدلي، 5اسنان، و)
 . اإلدارية والفنية والخدمية المالكاتمن ( 5( موظف من المالك التمريضي، و)12و)

 .2020لسنة  لة في مركز الرعاية الصحية االولية في حي الحسين( اعداد القوى العام18جدول )

 طبيب
 طبيب
 يصيدل اسنان

ذوي المهن 
 الصحية

كوادر 
 مختبرية

كوادر 
 تمريضية

كوادر ادارية 
 المجموع وفنية وخدمية

4 4 5 8 3 12 5 39 
 -باحث اعتمادا  على:لإعداد ا :المصدر

كربالء المقدسة، قطاع الرعاية الصحية االولية في الهندية، قسم جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة  -
 .2020اإلحصاء )بيانات غير منشورة( لسنة 

 .2020لسنة  ( اعداد القوى العاملة في مركز الرعاية الصحية االولية في حي الحسين9) شكل

 
 (.18المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول )
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 الشعبيةالعيادة الطبية ثالثا: 
تعد العيادة الطبية الشعبية احدى المؤسسات الصحية الحكومية الصغيرة، تم انشاء هذا النوع     

توفير رعاية وعناية ، من اجل 1970( لسنة 192من العيادات الطبية بموجب قانون رقم )
الصحية وهي تقوم بأسناد المؤسسات صحية جيدة للمواطن العراقي بتقديم افضل الخدمات الطبية 

)المستشفيات والمراكز الصحية( عبر تقديم الخدمات الصحية بما يتالئم وامكانياتها االقتصادية، 
تقل عن الحدود  رمزية اجور وتقدم خدماتها العالجية اثناء الفترة المسائية بعد اوقات الدوام لقاء

ن، وتوجد المواط المعمول بها في العيادات الخاصة والمستشفيات والمختبرات بغية عدم ارهاق
 في اغلب االحيان ضمن مواقع المراكز الصحية االولية.

يوجد في منطقة الدراسة عيادة طبية شعبية واحدة فقط، وهي في حي الكص الجنوبي ضمن     
كما  (،19جدول )( مراجعا  سنويا ، 380) وقد بلغ عدد مراجعيها قطاع الرعاية الصحية االولية،

( 2والتي تمثلت باألطباء بواقع ) ( موظف،8) والصحية الموجودة فيها بلغ عدد الكوادر الطبية
( 4( صيدلي، أما المالكات االدارية والفنية والخدمية فكان عددهم )2طبيب، والصيادلة بواقع )

(، علما ان اغلب الخدمات الصحية المقدمة في العيادة تتمثل في توفير 20موظف، جدول )
 ة مرض السكري. العالج لألمراض المزمنة خاص

 .2020لسنة  التوزيع المكاني للعيادة الطبية الشعبية( 19) جدول
 ا  المراجعين سنوي الرقعة الجغرافية المخدومة الموقع اسم المؤسسة

العيادة الطبية 
 الشعبية

قطاع الرعاية الصحية 
 االولية

قضاء الهندية وقضاء الجدول 
 الغربي

380 

 -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:       
جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، قطاع الرعاية الصحية االولية في الهندية، 

    .2020اإلحصاء )بيانات غير منشورة( لسنة  قسم

 .2020لسنة  اعداد القوى العاملة في العيادة الطبية الشعبية( 20) جدول
 المجموع كوادر ادارية وفنية وخدمية يصيادل بطبي
2 2 4 8 

 -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:
جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، قطاع الرعاية الصحية االولية  -

 .2020اإلحصاء )بيانات غير منشورة( لسنة  في الهندية، قسم
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 الفوري رابعا: مركز االسعاف 
اإلسعاف هو السبيل االول لالهتمام بالمصابين منذ لحظة اصابتهم حتى وصولهم الى     

تحتوي مدينة الهندية ، وقد مستشفياتوالمراكز الرعاية الصحية األماكن المخصصة للعالج ك
(، وهذا المركز يخدم ليس فقط 10على مركز واحد لإلسعاف يقع في حي ابو عزيز، خريطة )

وقد بلغ عدد السيارات ندية، وانما القضاء بالكامل باإلضافة الى قضاء الجدول الغربي، مدينة اله
( سيارة، ويتكون طاقمها من سائق 29) المجهزة لالستجابة لحاالت الطوارئ في مدينة الهندية

ومسعف واحد، ويتم ادارة وتوجيه هذه السيارات الى وجهاتها بواسطة جهاز الالسلكي من قبل 
(، 115طرة االسعاف والموجود في المركز نفسه، ويتم االتصال بها عبر الرقم )مسؤول سي

باإلضافة الى وحدة االتصاالت )البدالة( الموجودة في مستشفى الهندية العام فهي تتصل بمسؤول 
 السيطرة من اجل توجيه سيارة االسعاف الى مكان الحاجة.

ية في مدينة الهندية، وهنا يطرح سؤال درس هذا الفصل التوزيع الجغرافي للخدمة الصح    
ماهي الكفاءة العددية والمساحية لهذه المؤسسات؟ هذا السؤال سوف تتم االجابة عنه في الفصل 

 الالحق.
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 -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:
 .الدراسة الميدانية -1
 .Arc Gisبرنامج  -2

 خريطة )( موقع مركز االسعاف الفوري 
 من مدينة الهندية ( موقع مركز االسعاف الفوري 10خريطة )
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 المبحث االول
 مدينة الهنديةفي الكفاءة العددية لمؤسسات الخدمات الصحية 

 المقدمة
تعرف في الفصل السابق على التوزيع المكاني للخدمات الصحية في منطقة تم البعد ان     

يأتي هذا الفصل ليسلط الضوء على تقييم كفاءة  ،في المدينة تهمكثافو الدراسة وتوزيع السكان 
 تحتل الكفاءة اهمية كبيرة في الدراسات الجغرافية كونها مؤشرا   فقد، الخدمات الصحية في المدينة

ن على يباهتمام القائم الصحيةفي الخدمات  الكفاءةحظي مفهوم ، لذا في الظواهر الجغرافية مهما  
العالمية  الصحة ةفقد عرفت منظم ،شموليتها ةبمختلف مستوياتها وسع الصحيةالمنظمات 

(W.H.O) ما يتعلق بتحقيق اهداف منظمات الخدمات "على انها  الصحية الخدمة ةكفاء
 أم ة،قوى عامل ،كانت تلك الجهود على شكل اموالأوسواء  ،قل النفقات في الجهودأب الصحية

ول المتحقق بهنا بالق الكفاءة ترتبطا إذ الصحية،ومدى قبول تلك الخدمات  ،اخرى  ةموارد متاح
استخدمت الدراسة مفهوم الكفاءة ، لذلك (1) موم المجتمعلدى المستفيد منها وهم المرضى او ع

 ،المعايير الوظيفية منها كمؤشر لتقييم اداء الخدمات الصحية باالعتماد على عدد من المعايير
 معرفة التوزيع المتوازن  عبرتعد من المؤشرات المهمة التي تقيس كفاءة الخدمة الصحية والتي 

وان قياس كفاءة استخدام هذه العناصر ، (2)العالمية والمحليةللمالكات الصحية حسب المعايير 
 كفاءة كل عنصر باختالف كيفية استخدامه. الختالفمن االمور المهمة 

 بكفاءة الوظيفية المتصلة وبالنواحي المحققة النتائج بتقييم مرتبطة األداء تقييم عملية أن    
 مستوى  على تتم والعملية ذاتها مادية، أم بشرية كانت سواء المتاحة الموارد استخدام وفعالية

 من متوفر هو بما الصحية المقدمة والخدمات البرامج تحسين بغرض الصحية، المؤسسات
وأن مؤشرات الخدمات الصحية في اي بلد من بلدان العالم تعطي دالالت واضحة عن ، (3)موارد

مستوى التقدم االقتصادي واالجتماعي الذي حققه ذلك البلد، فالبلدان التي تتوفر فيها خدمات 

                                                             
 .187، ص2005ثامر ياسر البكري، ادارة المستشفيات، دار اليازوري، عمان،  (1)
مصدر  ،تقنيات -معايير -اسس التحتيةوالبنيه  المجتمعيةتخطيط الخدمات  ،خلف حسين علي الدليمي (2)

 .153 ، صسابق
مجلة االقتصاد ، “والمؤشرات- األبعاد -الخصائص– الصحية الخدمات جودة“ بالل، زويوشو  فهيمة بديسي (3)

 .149ص، 2011، 7، العدد عوالمجتم
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صحية بمستويات عالية تنعكس آثارها على ارتفاع مستوى هذه المؤشرات، وعليه تعطي صورة 
لمجتمع يتميزون بقلة االصابة باألمراض والبنية السليمة ومدى عمر طويل، واضحة بأن افراد ا

وألهمية الخدمات الصحية في حياة السكان في مدينة الهندية فقد اعتمد الباحث ألجل قياس 
بشرية ومادية تساعد في الكشف عن طبيعة عمل وأداء  كفاءة هذه الخدمات عدة مؤشرات

 المؤسسات في متكاملة خدمية وحدة اجل الحصول علىمن  الخدمات الصحية في المدينة،
ويتم للسكان،  الصحية الرفاهية من حالة المحلية للمقاييس في حالة مطابقتها تحقق الصحية

 -:يأتبما ي قياس واقع الخدمات المقدمة لسكان المدينة لتقدير مدى كفاءتها عبرها
 اوال_ المستشفى:

 (، حيث1الستعراض مؤشرات الخدمة لقياس كفاءة المستشفى والتي يوضحها جدول )     
 -يتضح االتي:

 الكفاءة العددية حسب حجم السكان  -1
 -المؤشرات األتية:وهي تشمل      

 مستشفى معيار نسمة / .أ 
وحجم السكان من اجل الوصول الى  المستشفيات عدد بين العالقة المؤشر هذا يوضح    

 مقدار تحديد في كبيرة اهمية ذا المؤشر هذا يعد، و وازن السكاني بين احياء وقطاعات المدينةالت
الصحي  المستوى  تطويروبغية ان يكون التخطيط سليما  ل السكاني، جمالح مستشفى منال حصة

المستشفى يقدم  هذا وان، ويوجد في منطقة الدراسة مستشفى واحد فقط، وتحقيق الموازنة المكانية
م خدفهي ت دول الغربي،جال ءقضا فضال  عن ،الهندية عموم قضاءليس للمدينة فقط بل لخدماته 

ان المستشفى  بالمعيار المحلي االخذ عندو ، (1)نسمة (275573) بلغي السكان من ا  عمرتف حجما  
 ا  عمرتف حجما  م خدفأنها ت ، وعند تطبيق هذا المعيار على منطقة الدراسةنسمة( 50000) تخدم

 على كبيرا   ضغطا   يشكل مما المعيار،ضعف  يفوق  هذانسمة، و ( 114840بلغ )ي السكان من
وكادر طبي باإلضافة الى  للرقود مهيأة من اسرة تمتلك بما قدرتهام عد خالل من المستشفى

 يمتقد عن عاجزة يجعلهاوعليه الكبير،  يالسكان الحجم هذا استيعاب من الخدمات االخرى 
 في ذلك ينعكسمن ثم ، و بما يحقق رفاهية صحية للسكان الطموح بمستوى  طبيةخدمات 

 المؤسسة. هذه خدمة المستفيدين من السكان نسبة مدلوالتها على
                                                             

 السكان تقديرات ،كربالء محافظة إحصاء مديرية الجهاز المركزي لإلحصاء، التخطيط، وزارةجمهورية العراق،  (1)
 .2020( لسنةمنشورة غير بيانات)
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 سرير معيار نسمة / .ب 
العناية لهم،  وتوفير السكان خدمة في المهمة الصحية المؤشرات أحد األسرة عدد مؤشر يعد    

لذا يجب توفير اسرة التنويم المتعددة االوضاع، تسمح للمريض بأن يكون في الوضع المناسب 
هذه  الن وجود هذه االسرة يعد من ضروريات قياملحالته مع توفير اعداد احتياطية منها، 

 اإلمكانيات فأن زيادتها توضح ،المؤسسات الستقبال المرضى الراقدين من سكان المدينة وإقليمها
 وعكس ،مناسبال بالشكل المرضى خدمفضال  عن كل ما ي ،السريرية للعالجات المهيأة يةالطب
على القيام  هذه المؤسسات ةقدر  ضعف على يدل مؤشرا   يعد السكان عدد تزايد مع قلتها أن ذلك

 بواجبها. 
شير إلى مستوى حجم الخدمات الطبية في المؤسسة ت التي احد المؤشرات المهمة تعد األسّرة    

الخدمات الطبية والصحية وسعتها في تقديم خدماتها وجودة الصحية ومتغيرا  يقيس نوعية 
ووفقا  لهذا المعيار فان عدد ، نسمة( 500قضي بتوفير )سرير لكل يمعيار فكان ال للسكان،

، وعند نسمة( 114840البالغ ) دينةالم سكانوحجم  ،(1)2020( سرير لعام271األسّرة بلغت )
 سريرا   على مستوى منطقة الدراسة فقد بلغت تقييم كفاءة توزيع عدد االسرة على عدد السكان

كفاءة الخدمات على مما يؤشر  /سرير، اي انها اقل من المعيار( نسمة424لكل ) واحدا  
 .مدينةحجم سكان الالصحية في المستشفى الناتج عن توفر األسّرة فيها وبما يتناسب مع 

 طبيب  معيار نسمة / .ج 
يعّد االطباء الركن االساسي في نظام تقديم الرعاية الصحية، وهم الوحيدون المرخص لهم 
من قبل الجهات ذات العالقة في الدولة لتشخيص المشكالت الطبية والعالجية والقيام بعالجها، 

نتائج ما قدموه لهم من اجراءات ويقومون كذلك بمتابعة مرضاهم وحاالتهم الصحية وتقويم 
وتدابير تشخيصية وعالجية، لذا يعد هذا المؤشر من المؤشرات المهمة التي تؤثر في مستوى 

في الدولة عبر  ف، ويظهر هذا االختالمن دولة إلى أخرى المؤشر  هذا يختلفالتقدم الصحي، ف
من خالل و  ،للمجتمعوالثقافية طبيعة اختالف األوضاع االقتصادية واالجتماعية ل يعودو الزمن، 

مؤسسات الخدمات الصحية بتقديم الخدمات الطبية للسكان،  مستوى هذا المؤشر يمكن معرفة 

                                                             
العام، قسم اإلحصاء )بيانات جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، مستشفى الهندية  (1)

 .2020غير منشورة(، لسنة 
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الحصول على الخدمة من المواطنين  تمكنلمؤشر منخفضا هذا يعبر عن احيث كلما كان 
  .مرتفعا المؤشرالصحية المطلوبة اكثر سهولة مما لو كان 

في طباء اال عدد بلغ نسمة(، 1000طبيب / 1ان على اساس )ك محددان المعيار ال
اتضح ان نسبة السكان الى عدد االطباء كانت اقل  وقد طبيب، (199) العام الهندية مستشفى

على عدد  مؤشرا  ايجابياوهذا يشكل  طبيب،/( نسمة577) المؤشرمن المعيار المحلي، فكان 
 .األطباء قياسا  بعدد السكان

  اسنان طبيبمعيار نسمة /  .د 
األمراض التي تصيب الفم سواء   ومعالجة تشخيصب ختصطبيب األسنان هو الشخص الم    
مكّوناته الصلبة كاألسنان وعظام الفكين، أو األنسجة الرخوة كاللثة واللسان، فيقوم بتقديم  في

 يبطبإذ إن يعتبر طب األسنان فريدا  من نوعه و ، العالج الالزم ومتابعة الحالة الصحّية للمريض
 التدريب عبراألسنان يحتاج إلى مهارات إكلينيكية قائمة على الكفاءة ال يمكن اكتسابها إال 

معرفة مهنية وعلمية مدعومة بـ العلم  يهأن يكون لدو المتخصص والرعاية المباشرة للمرضى 
ا للتقنيات الجديدة في طب ةوالتكنولوجي تقدم التطورات العلميةلحديث، كما و ا  .(1)األسنان أساس 

مستشفى منطقة اتضح ان  وقد نسمة، (2000) لكل طبيب اسنانهو ان المعيار المحلي     
الدراسة تخلو من اطباء االسنان، وهذا يعد مؤشر سلبي يؤثر على كفاءة الخدمة الصحية المقدمة 

العيادات في المستشفى مما يحرم السكان من الحاجة لهذه الخدمة، وعليه اجبارهم بالذهاب الى 
 الخاصة ألطباء االسنان او المراكز الصحية.

 صيدلي معيار نسمة / .ه 
المعيار العالقة بين عدد الصيادلة الذين يعملون على توفير الدواء للمريض بعد  يوضح هذا    

كل مستشفى تحتاج الى عدد من ، الطبيب المرض ويحدد العالج المناسب له إن يشخص
 ةممارسو من وصولها الى المرضى  والتأكدوادوات العالج  دويةاأللعمل في توفير ل الصيادلة

 . (2)التقليديةغير  الصيدليةالوظائف 

                                                             
(1) Yegane Guven, Scientific basis of dentistry, Istanbul Univ Fac Dent, 51, 3, 2017, 
p 68. 

، دار النشر للجامعات، القاهرة، 1، ط3المستشفيات، ج-الصحيةادارة المنظمات  محمد عبد المنعم شعيب، (2)
 .55، ص2013

https://www.researchgate.net/profile/Yegane-Guven
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على تجهيز الدواء للمرضى الراقدين في المستشفى  اقتصر دور الصيدلية سابقا  لقد 
كبير وواضح على عمل الصيدلية  تحسنال انه قد طرأ إ، (1)والمراجعين من العيادة الخارجية

من حيث تقديم المشورة والتعليم للمرضى في وقت صرف االدوية وما بعدها، ومعرفة ما  ،حاليا
، من اجل االستعمال اآلمن من قبل المريضاذا كان المريض يعاني من صعوبات مع الدواء، 

ما نتج عنه  ، هذاتقديم التوعية والنصائح الصحية للمجتمعوالعمل على تعزيز االلتزام بالدواء، و 
وعي الدوائي لدى بعض المرضى والمراجعين وسعيهم للحصول على مستوى عال من زيادة ال

 النوعية في الدواء المقدم لهم، كما ساهم التوسع الحاصل في مجال الصناعة الدوائية انعكس ذلك
تعالج امراض متعددة وال تقتصر على  ،ومن مناشئ مختلفة االدوية انواع متعددة من توفر على

االستخدام السليم وبما يحقق  متابعة ذلك ا يستوجب على ادارة قسم الصيدليةمامراض معينة، م
  .لألدوية

في  الصيادلة عدد بلغوقد  نسمة، (20000) لكل المعيار المحلي هو صيدلي واحد ان
 تعدنسبة  وهي صيدلي،/ ( نسمة 2050)المؤشر  فكانصيدلي،  (56)العام  الهندية مستشفى
زيادة اعداد الصيادلة يسهل إمكانية حصول المواطنين على االدوية لوان ، المعيار اقل من

 .التي ترهق كاهل المراجع الجهد والتكلفةن والمستلزمات الطبية االخرى من دون بذل مزيد م
 الصحية المهن ذوي  معيار نسمة / .و 

 قبل مرخص لهم منهم الو  من ذوي المهن الصحية الكادر توفر مدى الىعيار الم هذا يشير    
 الرعاية وتقديم السكان لخدمة الالزمةالخبرات ولديهم  التدريب اجتيازهموزارة الصحة العمل بعد 

توفير خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعالجية والترويجية والتأهيلية من خالل  الطبية لهم،
لقانونية من جراء ولية المهنية واؤ بطريقة منظمة لألفراد والعائالت والمجتمعات وتقع عليهم المس

 . خالقيات مهنة الطبألممارسة المهنة طبقا 
يجب ان يقابلها  او الهجرة الطبيعية الزيادة عن طريقتي تأتي السيما ال يةالسكان زيادةال ان    

 نسبة في زيادة ثمة تكون  ان ، كذلك يجبالصحية الخدمات من السيماو  ااحتياجاتهزيادة 
 في توازن ال تحقيق من اجل ومستوياتهم مهنهم على اختالف المهن الصحية ذوي  من العاملين

 او سكان الراقدين والمرضى لمراجعينالنيل رضا الخدمة  كفاءةللوصول الى تحسين  عالقتهما،
 المؤشرات من يعتبر هذا المؤشر ،للمستفيدين منه المقدم الصحي العمل نع عام بشكل المدينة

                                                             
 .152ثامر ياسر البكري، مصدر سابق، ص (1)
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ان المعيار  للسكان، الصحية المقدمة الخدمات كفاءة مدى قياس حيث من خالله يمكن المهمة
 وطبقا( موظف، 339وكان عدد ذوي المهن )، ة( نسم500-400لكل ) واحدا مهنيا  هو  المتبع

 من ذوي  موظف /( نسمة 339المستشفى ) في نصيب ذوي المهن الصحيةفأن  لمعيارهذا ال
على كفاءة الخدمات ايجابا  مما ينعكس  ،من المعيار المحلي قلالصحية، وهذا المعدل ا المهن

بواجباتهم بالصورة التي الكوادر من ذوي المهن الصحية  بالتالي قيام ،المقدمة للمواطنينالصحية 
  تزيد من جودة خدماتهم.

 الكادر التمريضي معيار نسمة / .ز 
وتحسين  الصحة إلدامةوالمجتمع  باإلنسانالتمريض على انها علم وفن يهتم  ةمهن ترفع    

 ،والعاهات وعند الكوارث باألمراضللمصابين  التمريضية العنايةوتقديم  لإلنسان الصحية الحالة
، ويقوم (1)الجانبيةواالختالطات  اإلصابةووقايتهم من  الضروريةالحاجات  ةومساعدتهم في تلبي

عدته على الممرض بإنجاز خدمات صحية للمريض متمثلة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة ومسا
تجاوز مشكالته التي يتعرض لها سواء في الجانب النفسي او االجتماعي وايصاله الى بر 
االمان، ومتابعة الحالة الصحية للمريض مع الطبيب، باإلضافة الى تعزيز الثقة النفسية لدى 
 المريض في قدرته على الشفاء والحد من معاناته، والمساهمة في رفع المستوى الصحي للمجتمع

عامة من خالل برامج التوعية والتثقيف الصحي من اجل الحفاظ على سالمة االفراد وتوفير حياة 
 ةالهندي مستشفىفي  ممرضا  ( 503)البالغ عددهم  ةالكوادر التمريضيبفيما يتعلق افضل لهم، 

ن المعيار ع معدال منخفضاويعد  ،ممرض ة /نسم (228) معدل هذا المؤشر ةوبلغت قيمالعام، 
احتياجات المرضى  ةتلبيعلى  ينعكس ايجابا  بما  ،لكل ممرض ةنسم (500) دحلي المحدالم

 عالية. الصحية وبكفاءة الخدمةالمراجعين من 

 المالكات المختبريةيار نسمة / مع .ح 
حيث يقوم بأجراء في الخدمات الصحية بشكل عام  دور مهملهم المختبرية  كوادرال ان    

، وتأتي أهمية والعالج والوقاية منهاتشخيص األمراض  كجزء من الفحوص الالزمة على العينات
المختبر من أنه العامل المساعد للطبيب في تشخيص موضع المرض، فضال عن دوره المهم في 

، هذا القسم على نوعية األجهزة المستخدمة كفاءةوتعتمد  اجراء العمليات،التشخيص الطبي قبل 

                                                             
 .106ثامر ياسر البكري، مصدر سابق، ص (1)
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 نتيجة مامن العناصر االساسية في الخدمات الصحية، ختبرية لذا يعد العاملون في المالكات الم
 ،خلال  في كفاءة تلك الخدماتيعد  مالكاتال هذهنقص  فأنمهام كبيرة، لذا من يقع على عاتقهم 

 معياروان ال ،ولهذا المؤشر اهمية كبيرة ألنه يمثل محطة قياس أدق متغيرات الخدمة الصحية
العام  الهندية في مستشفى كوادر المختبريةال عدد بلغوقد  ،نسمة( 2500/1على اساس ) المتبع

أي انها اقل من المعيار المحلي  ،كادر مختبري  1/( نسمة982)المؤشر  فكانمختبري،  (117)
 .مما يدل على كفاءة الخدمة الصحية المقدمة حسب هذا المعيار

 الكفاءة العددية حسب حجم الكوادر الصحية -2
  طبيب /الصحية  المهن ذوي معيار  .أ 

صيدالني، مساعد  مساعد طبيب، الصحية )مساعد المهن يبين هذا المعيار عدد ذو ي     
مستوى  لتقييم همةمال المؤشرات من ويعد ،زمنية معينة عبر مدةطبيب  مختبر، وغيرهم( لكل

المهن  الفئتين )ذو ي  هاتين وان خاصة الصحي، في القطاع البشرية الموارد كفاءة استخدام
الخدمات الكبيرة في  االهمية الموارد البشرية ذات يعدان عنصران اساسيان من الصحية واالطباء(

 نمط )هيكل( الرئيسة، وهذا يتطلب وجود النشاطات الصحية في انجاز الصحية، اذ يساهمون 
استخدامها كفاءة  على سلبا   الهيكل ينعكس في هذا أي خلل الفئتين وان هاتين للعالقة بين متوازن 

 بالشكل عام.  ثم انخفاض كفاءة اداء المستشفى ومن
 كل طبيب( وهوذوي مهن صحية ل 2المعيار البالغ ) وفقاما عند تطبيق هذا المؤشر 

وقد العاملين في مؤسساتنا على نطاق العراق، اعداد ضمن الحدود المقبولة مع ما هو متوفر من 
على مستوى منطقة  تطبيق المعيار وعندبيب، ( ط199( و)339بلغ عدد ذوي المهن الصحية )

وهو ذوي مهن صحية لكل طبيب،  (2ذوي مهن/طبيب، أي ما يقارب ) (1.7بلغ ) فقد الدراسة
درجة الرضا كخدمة مما يدل على  تحققحصة الطبيب يعني ان المعيار العراقي، وهذا  ضمن

 اءة الخدمة الصحية المقدمةر هذا في كفثوجود فرص أفضل لتقديم العناية الصحية للمرضى ويؤ 
 .للسكان

 معيار عدد الممرضين / طبيب  .ب 
 على يقع الصحية، حيث الخدمات في األساسية العناصر من التمريض في العاملون  يعد     

 هؤالء يقوم فقد، الخدمات تلك كفاءة خلال  في الكوادر تلك نقص يمثل كبيرة، لذا مهام عاتقهم
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 المريض حالة ومراقبة، للمريض العالجية والمستلزمات للطبيب الطبية المستلزمات بتوفير
 ممرض لكل طبيب. (3)، وقد حدد المعيار (1)هموعد في الدواء إعطاء على والحرص

ان انخفاض اعداد الممرضين يحّمل االطباء اعباء اضافية، مما يتطلب منهم القيام بأعمال     
منطقة وفي يقلل كفاءة الخدمة العالجية،  تمريضية فيقوم بدور الطبيب والممرض معا، مما

( 2.5) نسبةالتكون ، ف(2)( طبيب199( ممرض و)503بلغ عدد الممرضين ) الدراسة
 .المعيار المحلي ضمنوهو ممرضين لكل طبيب  (3، اي ما يقارب )طبيب/ممرض

  طبيب الراقدين / المرضىيار مع .ج 
 لسرير في المستشفى ويستعم لي  يشغذال ضص المريخالش هد بأناقالر  ضالمريف يعر 

في المستشفى  ر اقامتهعبد اقالر  ضواحد للمري خولج ويتم احتساب داليص او العخالتش دماتخ
المؤسسات الصحية هي ، ان (3)هطبي ل لسج حر ويتم فتخسم اقسم الى قمن ه تم نقل ذاحتى ا

يتلقوا فللعناية الصحية الالزمة  الذين هم بحاجةالمرضى  المخصص لرقودالمكان الصحي 
 .ةوالصحي ةالطبي مالكاتالعناية الكافية من قبل األطباء وال

تمام بهم، حيث ان لكل يوضح هذا المؤشر دور االطباء في معالجة المرضى الراقدين وااله
 فأن ذلك يولد ضغطا  ارتفاع عدد المرضى في حالة فطبيب عدد محدود من المرضى الراقدين، 

على كفاءة الخدمة الصحية لألطباء، باإلضافة الى قلة الوقت المخصص في  ينعكس سلبا  كبيرا 
يسهم ذلك في  سوففازدياد عدد االطباء  ما في حالةأالمعاينة والتشخيص للمرضى الراقدين، 

 توفر امكانية معالجة اكبر قدر ممكن من المرضى، ويكون العالج والتشخيص بصوره افضل
مما يؤدي الى عمل افضل وتركيز اعلى بالنسبة للطبيب ويكون  ،يكون عدد المراجعين اقل عندما

واهتمام  ،ويكون التشخيص اكثر دقة مقبولة ةالعمل موزع على اكثر من طبيب واحد بصور 
 ورة اكبر وبكفاءة اعلى.بص

                                                             
، مصدر تقنيات -معايير -تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية اسس  لف حسين على الدليمي،خ (1)

 .110سابق، ص
جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، مستشفى الهندية العام، قسم اإلحصاء )بيانات  (2)

 .2020غير منشورة(، لسنة 
 .187، ص  2008، دار اثراء للنشر والتوزيع، 1فريد توفيق نصيرات، ادارة المستشفيات، ط  (3)
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فقد بلغ عدد المرضى  ،( مريضا  راقدا  20قد أشار المعيار إلى أن حصة كل طبيب )ل    
بلغ المعدل السنوي لعدد ، ف(1)( طبيب199و) 2020( مريضا  راقدا  لسنة 15316الراقدين )

وهذا ، محليبالمعدل ال جدا مقارنة ، وهو معدل مرتفعلكل طبيب( مريضا 77المرضى الراقدين )
يعكس حجم الضغط الذي يقع على عاتق الطبيب الواحد مما يؤثر سلبا على كفاءة تقديم 

 للمرضى الراقدين.كفوءة الخدمات الصحية بصورة 

  عامل ذوي المهن الصحية /عدد المرضى الراقدين  معيار .د 

الن  الصحية،يعد هذا المؤشر من المؤشرات المهمة في قياس وتحديد مدى كفاءة الخدمات     
من العناصر االساسية في تقديم الخدمة الصحية، لذا يوضح هذا  عامل ذوي المهن الصحية

حيث  ،ذوي المهن الصحيةمن المرضى الراقدين الذين يقوم بخدمتهم كل عامل المؤشر عدد 
العناية  ارتفع حجمكلما  من ذوي المهن الصحية عدد المرضى المخصصين لكل عامل قلكلما 

اعداد المرضى لكل عامل على اعتبار ان  ازديادفي حالة  من ذلك وعلى العكس ،بهم الصحية
صحية بكفاءة جيدة لعدد كبير من الخدمات الالعامل من ذوي المهن الصحية ال يستطيع ان يقدم 

وتزداد اهمية ذوي  ،قع على عاتق كل عاملت تيالو  الكبيرة ءاعباال ، مما يحّملالمرضى الراقدين
السيما بتقديم الخدمات العالجية و المهن الصحية خاصة بالنسبة للمرضى الراقدين في المستشفى 

ومساعدة المرضى قبل وبعد إجراء المداخالت الجراحية وهم يمثلون المالك الوسطي في القطاع 
( 339و) اقدا  ( مريضا  ر 15316)قد بلغ عدد المرضى الراقدين في منطقة الدراسة ل ،الصحي

ذوي المهن ا  راقدا  لكل عامل من ( مريض45)، فكانت النسبة هي (2)ذوي المهن الصحية
  من ذوي المهن 1مرضى راقدين/ 6 البالغيار الصحية، وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالمع

، ىالمنتسبون في المستشفها هؤالء على الخدمة الصحية التي يقدم مما ينعكس سلبا   الصحية،
تزايد مع  اإلضافة الى االعباء الكبيرة التي يواجهونها في عملهم عند تقديم الخدمة خاصةب

 .لمرضى الراقدينلاالعداد 

 
                                                             

المقدسة، مستشفى الهندية العام، قسم اإلحصاء )بيانات  جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء (1)
 .2020غير منشورة(، لسنة 

جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، مستشفى الهندية العام، قسم اإلحصاء )بيانات  (2)
 .2020غير منشورة(، لسنة 
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 معيار عدد االسًرة / الطبيب  .ه 
يوضح هذا المؤشر كفاءة عمل الطبيب في المستشفى، عبر تحديد نسبة ما يصيب الطبيب     

 إنتاجية بمؤشر أيضا عليه يطلقو  الواحد من االسر ة التي يقوم بخدمتها خالل مدة زمنية محدده،
، فزيادة عدد االسر ة للطبيب الواحد يعني تدني مستوى الخدمة الصحية في المستشفى، الطبيب

العكس من ذلك فأن انخفاضها يوضح مدى جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى  وعلى
أن ، فاعتماد هذا المؤشرعبر و ، ( أسّرة لكل طبيب واحد6-5)البالغ المعيار  كانو الراقدين، 

 أنوهذا يدل على  المتبع،وهو مؤشر منخفض قياسا  بالمعيار ، (1معدل األسّرة لكل طبيب بلغ )
 ،سّرةعدد قليل من األيقومون بخدمة و  ،في خدمة مرضاهم بصورة كفوءةعملهم ب يقومون  األطباء
مما ينعكس ايجابا  على الوقت المخصص لكل سرير  ،يقل الجهد الذي يقدمه كل طبيببالتالي 

، حيث كلما زاد عدد االطباء على راحة الطبيب وعدم شعوره باإلرهاق وكذلك من وقت الطبيب،
 ية كان افضل والعكس صحيح.بالنسبة لألسرة العالج

  ذوي المهن الصحية /عدد االسرة  معيار .و 
 مكانالوهو  إن كفاءة أداء عمل المستشفيات مرتبطة بالحيز المكاني المتمثل بالسرير،

على أفضل  والحصول حالة الشفاءى لاالوصول  سنى لهيت فيه حتىالمريض  لرقود الخاص
طمئن الطبيب المختص عليه قبل أن يغادر المستشفى، السيما وأن في من ثم يو  ،مستوى صحة

، أو لديه التزامات في المستشفى مدة دوامه خاللمدة معينة ينشغل الطبيب مع مرضى آخرين 
أخرى، ولهذا يتحتم عليه أن يترك المرضى لبرهة من الوقت ويسلم زمام المتابعة والعالج الى 

بما تستلزمه حالته الصحية حالة المريض والقيام  ومتابعةمراقبة ة بمهم للقيامذوي المهن الصحية 
أعمال من وما الى ذلك ومدى استجابته للعالج، زرق اإلبر أو استبدال الضمادات والمغذيات  من

لتحقيق كبير في نجاح اإلجراءات الطبية وصوال ها تسهم بجزء دور ب اإلجراءات هذهو  ،أخرى 
 مستوى خدمة افضل.

 1أسّرة / 3) ة لكل عامل من ذوي المهن الصحية هوسرّ لمؤشر عدد األ المتبع المعياران 
 (1)ذوي المهن الصحية( 339( سرير و)271لقد بلغت عدد االسّرة ) ذوي المهن الصحية(،

مما يدل  ،جدا منخفضةوهي نسبة  ،( سرير لكل عامل من ذوي المهن الصحية1)فكانت النسبة 

                                                             
المقدسة، مستشفى الهندية العام، قسم اإلحصاء )بيانات جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء  (1)

 .2020غير منشورة(، لسنة 
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عناية كافية من لدن هؤالء العاملين، ويعد مؤشرا  تلقىلمستشفى تعلى ان االسرة الموجودة في ا
يشير الى التوازن كما ، وبكفاءة عالية جيدا في استخدام االسرة من قبل ذوي المهن الصحية

 واالنسجام الجيد بينهما.

  ممرض /ة سرّ عدد األ يارمع .ز 
 ةسرّ عدد األ أساس على ستشفىيقيس هذا المؤشر كفاءة استخدام الكادر التمريضي في الم    

االستفادة الجيدة من  وتكمن الموجودة فيها، اي نصيب الممرض الواحد من اسرة المستشفى،
على افتراض ان الممرض الواحد  ستشفىة في المسرّ يتناسب عددهم مع عدد األعندما الممرضين 

لكادر التمريضي المخصصة له، ويتضح الدور الحيوي ل ةسرّ يخدم وبكفاءة أعلى كلما قل عدد األ
في تقديم الخدمة الصحية والطبية حيث ان الممرض او الممرضة هي الشخصية التي تكون على 
اتصال مباشر بالمرضى، وتعد كذلك حلقة االتصال بين الطبيب المعالج والمريض واهله وذويه، 
باإلضافة الى مساعدتهم لتخفيف آالمهم العضوية والنفسية، وتجنب حدوث اي مضاعفات 
بسيطة كانت او شديدة، وان نشاط الممرض في اي مستشفى يشغل مساحة كبيرة في نشاط 

 المعيار ذاه بلغ وقد، ة لكل ممرضسرّ أ( 4-3)الخدمة الصحية والطبية، فكان المعيار المتبع 
، وان انخفاض بالمعيار مقارنة ضفخمن لمعد وهو ض،ممر /سرير( 1) منطقة الدراسة في

عدد االسر ة، مما يعني ان الممرض يخدم اسرة اقل من المعدل  المعدل جاء نتيجة لقلة
 المخصص له.

 ()نسبة أشغال السرير
حيث  ،مدة زمنية معينة عبريقيس هذا المؤشر مدى أشغال األسّرة في المؤسسات الصحية     

 زمنية معينة. خالل فترة هاعدم وجود أوالتعرف على وجود أسّرة غير مستغلة  همن خالل يمكن
كما يؤثر هذا المقياس بنسبة االستغالل الفعلي لألسرة المتاحة في المستشفى على النحو الذي 

 .(1)االستغالل التام لألسرة خالل الفترة المتاحة قيعزز من اداء المستشفى، وبخالف ذلك ال يتحق

                                                             

( )    = 100أحتسب المعدل على وفق الصيغة آالتية ×  
  مجموع عدد ايام المرضى الراقدين خالل سنة 2020 

عدد األّسرة للسنة نفسها× 365 يوم 
 

، دار 7اعتماد المستشفيات، ج -الجودة الشاملة -تقييم االداء –ينظر: محمد عبد المنعم شعيب، ادارة المعاصرة 
 .75، ص2014النشر للجامعات، القاهرة، 

 .107، ص2007، دار الشروق، 1جلدة، ادارة المستشفيات والمراكز الصحية، طسليم بطرس  (1)
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ال و معالجة اكبر عدد ممكن من المرضى  إلىتهدف المؤسسات الصحية بصورة عامة     
، والجدير شغال أسّرتها من المرضى الراقدينإالقيام بذلك أذا لم يكن لديها كفاءة في  هايمكن

مدة مما يقلل من ى المستشف فيكفاءة استغالل السرير  اشارت الى النسبة كلما ازدادت بالذكر ان
هناك أسّرة غير مستغلة بصورة كفوءة  أن إلى نسبةوعلى العكس يشير انخفاض ال فيها، المكوث

، مكوث المريض وبالتالي من فترة المعالجة والعناية للمرضى الراقدين مدةمعطلة مما تزيد من  وأ
 عالقة وجود الى الدراسات تشير، و على عدم استغالل األسّرة بشكل سليم رمؤش وكذلك يدل هذا

 ونسبة ،جهة من السكانية الكثافة ودرجة تمثله الذي االختصاص وحقل المستشفى حجم بين
 بالنسبة، ومن الطبيعي ان تزداد نسبة اشغال السرير اخرى  جهة من الواحد السرير اشغال

تقوم بمعالجة  التي المستشفيات او عالية سكانية كثافة ذات مناطق في وجدت التي للمستشفيات
% ال 100لذلك فان تحقيق االشغال التام أي اشغال السرير بمعدل ، االمراض من انواع معينة
ايجابيا بشكل مطلق، اذ قد يشير الى وجود نقص في االسرة والخدمات الصحية اكثر يعد مؤشرا 

مما يشير الى كفاءة عالية في استخدام االسرة لذلك فان النسبة التي تعد مقبولة هي اقل من 
%(، اذ انها تشير الى درجة عالية من الكفاءة في استخدام 90–80% وتحديد ما بين )100

أشغال  ت نسبةبلغ ، لقد(1)ع توافر مرونة وفائض ضروري للظروف االستثنائيةاالسرة المتوافرة م
%( 90-80) النسبة المقبولة ة الىمنخفضي نسبة وه%( 51) مستشفى الهندية العامفي  السرير

 .في األداء لألسّرة توسطةكفاءة م إلىا يشير مم

 ()المعدل السنوي لمكوث المريض .ح 
 يعطي صورة دقيقة وواقعية عن مستوى الخدمات الصحية هانيتميز هذا المؤشر عن غيره     

 المؤشر هذا يعكس، فمدة زمنية معينة عبربقائهم في السرير  عبرالمقدمة للمرضى الراقدين 
وكلما كانت الخدمات الصحية المقدمة  (،المستشفى في المريض بقاء مدة)المكوث  كثافة

المريض فاسحا  المجال لمريض آخر  بقاء للمرضى الراقدين جيدة وكفوءة كلما قلل من مدة
ة وعلى العكس فكلما كانت سرّ مما يعطي مؤشرا  واضحا  عن كفاءة األ، بالرقود في محله وهكذا

أي ان المريض لم يحصل على العالج  ،غير كفوءةالراقدين للمرضى  الخدمات الصحية المقدمة
                                                             

دار التقني للطباعة  ،رعد ارزوقي اصطفيان، عبد الرزاق مرتضى وناصر مخائيل، ادارة مخازن المستشفيات (1)
 . 372ص  1984والنشر، بغداد 

()     = أحتسب المعدل على وفق الصيغة آالتية 
 عدد االسّرة ×365 يوم  لسنة 2020

 عدد المرضى الراقدين  لسنة 2020 
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عدم كفاءة  يدل علىفي السرير مما  ئهوتزداد بذلك مدة بقاءه، شفا عملية تأخرتالمطلوب مما 
ر، ويستخدم هذا المعدل في دراسات كفاءة طرق المعالجة والعناية الطبية التي تقدمها ذلك السري

 .2020( يوم لعام 6.4)المدينة بلغ معدل مكوث المريض في  لقد ،(1)المستشفى لمرضاها

 الهنديةثانيا: تقييم كفاءة مراكز الرعاية الصحية االولية في مدينة 
سوف يتم التعرف على المؤشرات الخاصة لقياس كفاءة الخدمة الصحية لمراكز الرعاية     

 -( وبما يلي:2الصحية االولية في المدينة والتي يوضحها جدول )
 مركز معيار نسمة / -1

 حصة مقدار تحديد في كبيرة اهمية احد األسس المعتمدة في التصنيف، وله عيارالم هذا يعد    
، وهو بذلك يقدم للمخططين وأصحاب القرار مقياسا  يمكن من السكاني جمالح من مركز كل

خالله تحديد اتجاهات تنمية المراكز الصحية في منطقة الدراسة، ومعرفة ما ينجم عن هذه 
 . (2)العملية من مشكالت اجتماعية او اقتصادية كما  ونوعا  

 كخطوة بالمعيار المحلي االخذ عندو ( نسمة/مركز صحي، 10000ان المعيار المتبع هو )     
نسمة لكل  (22968) الى يصل السكان من ا  عمرتف معدالم تخد انها الصحي، نجد الرقي نحو

مركز صحي ضعف، لكن نجد ان )بأكثر من المعيار المحلي  يفوق  وهو بذلك مركز صحي،
( نسمة، 61400يخدم سكان يفوق المعيار المحدد بخمسة أضعاف المعيار ) الهندية النموذجي(

( نسمة، 59000النموذجي في الحي العسكري( بأربعة اضعاف المعيار )مركز الصحي و)ال
الجانب الصغير( بأكثر من ثالثة اضعاف و)مركز صحي مليبيج(، مركز صحي و)

حي الحسين( فكان مركز صحي ما )( نسمة على التوالي، ا40907) ( نسمة،40543المعيار)
الى تخلف يشير  وهذا ( نسمة،18540عدد السكان المخدومين فيه يفوق المعيار بصورة قليلة )

عدم كفاية المراكز الصحية وتدني كفاءتها في المراكز عن المعيار التخطيطي المتبع، وإلى 
ز الصحية حيث مدى الزخم الحاصل على المراك ، ويتضح حسب هذا المؤشرخدمة السكان

على تقديم خدماتها  بالتالي يجعلها غير قادرةتقديم الخدمات الصحية للسكان،  ى نخفض مستو ي
توفير األدوية  ومنالكوادر العاملة ، الن الجهات الصحية تخصص حصة من بشكل جيد للسكان

 ا.فيه الخدمي والوظيفي االداء فقط، مما يؤدي الى ضعف ( نسمة10000الستقبال )الالزمة 
                                                             

 .177حنان محمود مخيبر، مصدر سابق، ص (1)
 .17 ص ،2011 ،لالموص جامعة وتطبيقات، سسا ضرالح فيةاجغر  الجنابي، حميد حالص (2)
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 طبيب معيار نسمة / -2
( نسمة، بمعنى ان الطبيب الواحد يخدم 10000( طبيب لكل )2ان المعيار المحدد هو )     

 ن( نسمة، وتبين من خالل الدراسة أن هناك تباين في مؤشرات معيار نسمة/طبيب ما بي5000)
حيث جاء  (،11( وخريطة )21المراكز الصحية في مدينة الهندية كما موضح في جدول )

( نسمة/ الطبيب، مما 10135)مليبيج( بالمرتبة االولى وقد بلغت قيمة المعيار )مركز صحي 
جعلة اكثر المراكز الصحية في المدينة مسؤوال  عن حجم سكان اكبر مما ينعكس على االطباء 

النموذجي في الحي العسكري(، حيث يكون عليهم عبئ اكثر، ثم جاء بعده )المركز الصحي 
)المركز الصحي الهندية النموذجي(، فبلغ المعيار ، ثم / الطبيبنسمة (9833) ؤشرمالفكان 

( 8181معيار )الجانب الصغير( فكان التاله )المركز الصحي في  ( نسمة/ الطبيب، ثم8771)
حي الحسين( فقد جاء بالمرتبة االخيرة مركز صحي اما )نسمة/ الطبيب، وهو اعلى من المعيار، 

 ، وهو المركز الصحي الوحيد الذي يقع ضمن المعيار./الطبيبنسمة (4635) اريمعالبلغ حيث 

 2020( معيار نسمة/طبيب لمراكز الرعاية الصحية االولية في مدينة الهندية لسنة 21جدول )

 معيار نسمة/طبيب اسم المركز الصحي ت
 10135  مليبيج 1
 9833 العسكري النموذجي  2
 8771 الهندية النموذجي 3
 8181 الجانب الصغير 4
 4635 حي الحسين 5

  -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:  
، قسم قطاع الرعاية الصحية االولية في الهنديةدائرة صحة كربالء المقدسة، جمهورية العراق، وزارة الصحة، 

 .2020 سنةل (بيانات غير منشورة)اإلحصاء 
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 2020مراكز الرعاية الصحية االولية في مدينة الهندية لسنة ل ( معيار نسمة/طبيب11خريطة )

  (.21مل الباحث باالعتماد على جدول )من ع المصدر:
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 طبيب اسنان معيار نسمة / -3
ويقوم بمعالجة االمراض التي ، بصحة الفم واألسنان واللثة العنايةب يقوم طبيب االسنان     

تصيب االسنان كما يهتم بمساعدة وتوعية المرضى حول االهتمام بنظافة وصحة الفم، لقد بلغ 
واتضح أن هناك تباين في مؤشرات  ( نسمة،10000المتبع طبيب أسنان واحد لكل ) المعيار

المراكز الصحية في مدينة الهندية كما موضح في جدول  نمعيار نسمة/طبيب اسنان ما بي
( 10135)مليبيج( بالمرتبة االولى بقيمة بلغت (، لقد جاء )مركز صحي 12(، وخريطة )22)

من المعيار، مما يجعله اكثر المراكز الصحية مسؤوال  عن حجم نسمة/طبيب اسنان، وهو اعلى 
سكان اكبر وهذه بدوره ينعكس على اطباء االسنان حيث يكون عليهم عبء اكثر، اما المراكز 

وتمثلت بـ  كانت اقل من المعيار مع تباينها في حجم السكان المسؤول عنهالصحية االخرى و 
/طبيب نسمة (7375) يارمعكري( حيث بلغت قيمة الالنموذجي في الحي العس)المركز الصحي 

( نسمة/طبيب 6140مركز صحي الهندية النموذجي( بمعيار بلغت بقيمته )، ثم تاله )اسنان
/طبيب ( نسمة5113معيار )الجانب الصغير( باسنان، ثم جاء بعده )المركز الصحي في 

، فقد /طبيب اسنانمةنس (4635) حي الحسين( بلغت قيمة المعيارمركز صحي ثم )، اسنان
 جاء في المرتبة االخيرة.

 2020( معيار نسمة/طبيب االسنان لمراكز الرعاية الصحية االولية في مدينة الهندية لسنة 22جدول )

 معيار نسمة/طبيب اسنان اسم المركز الصحي ت
 10135  مليبيج 1
 7375 العسكري النموذجي 2
 6140  الهندية النموذجي 3
 5113 الصغيرالجانب  4
 4635 حي الحسين 5

 -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:
، قسم قطاع الرعاية الصحية االولية في الهنديةدائرة صحة كربالء المقدسة، جمهورية العراق، وزارة الصحة،  -

 .2020 سنةل (بيانات غير منشورة)اإلحصاء 



 

93 
 

 2020االسنان لمراكز الرعاية الصحية االولية في مدينة الهندية لسنة ( معيار نسمة/طبيب 12خريطة )

 

  (.22جدول )بيانات  ىمن عمل الباحث باالعتماد عل :المصدر
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 صيدلي معيار نسمة / -4
 وصرف األدوية يعد الصيدلي المساعد االول والرئيسي للطبيب فهو الذي يتولى مهمة توفير    

زمة التي الالالزمة عنها للمريض، كما يمتلك الصيدلي جميع المعلومات الويقدم المعلومات 
 امرا االدوية ومذاخر الصيدليات قبل من عليها الحصول عمليةو  تخص االدوية والعقاقير الطبية،

 العالجية، العملية في مهم جزءبذلك  ، وهي تعدالصحية المنظومة اكمال عمل عملية في مهما  
وفي هذا الدور، يتأكد الصيدلي من االستعمال اآلمن والفعال  ،الوقائية االدوية توفير عن فضال  

السيطرة على األمراض، عن طريق و  الطبية اآلثار الجانبية للعقاقيرباإلضافة الى بيان  ،لألدوية
 .مراقبة وتحسين طرق واساليب العالج

اين في مؤشرات معيار ( نسمة /صيدلي، ويوجد هناك تب20000ان المعيار المحدد هو )    
( وخريطة 23المراكز الصحية في مدينة الهندية، كما موضح في جدول ) ننسمة/صيدلي ما بي

( 7675فقد جاء )مركز صحي الهندية النموذجي( بالمرتبة االولى بأعلى قيمة بلغت )، (13)
( 6817) الجانب الصغير( بمعيار بلغت قيمته، ثم جاء بعده )مركز صحي /صيدلينسمة

، ثم جاء بعده /صيدلي( نسمة6757)بمعيار  مليبيج(، ثم تاله )مركز صحي /صيدليسمةن
نسمة /صيدلي، اما  (8428) النموذجي في الحي العسكري( بلغت قيمة المعيار)المركز صحي 

، /صيدلينسمة (3708) يارمعال فقد بلغ، حي الحسين( فجاء بالمرتبة االخيرةمركز صحي )
 من المعيار مع تباينها في حجم السكان المسؤولة عنه. كانت هذه المراكز اقل و

 2020( معيار نسمة/صيدلي لمراكز الرعاية الصحية االولية في مدينة الهندية لسنة 23جدول )

 معيار نسمة/صيدلي اسم المركز الصحي ت
 7675 الهندية النموذجي 1
 6817 الجانب الصغير 2
 6757 مليبيج 3
 8428 العسكري النموذجي 4
 3708 حي الحسين 5

  - :على المصدر: من عمل الباحث باالعتماد
جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة صحة كربالء المقدسة، قطاع الرعاية الصحية االولية في الهندية، قسم 

 .2020اإلحصاء )بيانات غير منشورة( لسنة 
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 (.23جدول )بيانات  ىمن عمل الباحث باالعتماد عل : المصدر

 .2020مراكز الرعاية الصحية االولية في مدينة الهندية لسنة ي لصيدلمعيار نسمة/( 13) خريطة
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 ذوي المهن الصحية معيار نسمة / -5
( نسمة، وان هناك 10000ذوي المهن الصحية لكل ) ( من8ان المعيار المحدد هو )     

المراكز الصحية في مدينة الهندية،  نتبابين في مؤشرات معيار نسمة/ذوي المهن الصحية ما بي
النموذجي في الحي العسكري بالمرتبة االولى ، فقد جاء مركز صحي (14) ( وخريطة24جدول )

مما جعله اكثر المراكز الصحية في  ذوي المهن الصحية،( نسمة/2565وقد بلغ المؤشر )
المدينة مسؤوال  عن حجم سكان اكبر مما ينعكس على ذوي المهن الصحية حيث يكون عليهم 

مركز مليبيج، مركز صحي  حي الحسين،حي كما وان المراكز الصحية )مركز صعبء اكثر، 
على التوالي، ايضا  كانت اعلى من ( مركز صحي الهندية النموذجيالجانب الصغير، و صحي 

، 1947، 2027، 2306المعيار مع تباينها في حجم السكان المسؤول عنه، حيث بلغ المؤشر )
 ( نسمة/موظف من ذوي المهن الصحية على التوالي. 1805

معيار نسمة/ ذوي المهن الصحية لمراكز الرعاية الصحية االولية في مدينة الهندية ( 24جدول )
 2020لسنة 

 معيار نسمة/ذوي المهن الصحية اسم المركز الصحي ت
 2565 العسكري النموذجي  1
 2306  حي الحسين 2
 2027  مليبيج 3
 1947 الجانب الصغير 4
 1805 الهندية النموذجي 5

 -الباحث باالعتماد على: المصدر: من عمل
، قسم قطاع الرعاية الصحية االولية في الهنديةدائرة صحة كربالء المقدسة، جمهورية العراق، وزارة الصحة،  -

 .2020 سنةل (بيانات غير منشورة)اإلحصاء 
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 (.24المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول)

 .2020في مراكز الرعاية الصحية االولية في مدينة الهندية لسنة  ذوي المهن الصحية نسمة/ معيار( 14) خريطة
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 ممرض معيار نسمة / -6
( نسمة، وان هناك تبابين في مؤشرات 10000( ممرض لكل )2ان المعيار المحدد هو )    

( 25المراكز الصحية في مدينة الهندية، جدول ) نمعيار نسمة/ذوي المهن الصحية ما بي
، لقد جاء مركز صحي الهندية النموذجي بالمرتبة االولى حيث بلغ المعيار (15) وخريطة

النموذجي في الحي العسكري، ( نسمة/ممرض، كما وان المراكز الصحية )مركز صحي 1918)
، على التواليالجانب الصغير( مركز صحي و  حي الحسين،، مركز صحي مليبيجمركز صحي 
نمسة/ممرض على التوالي، وجميع هذه  (1076، 1545، 1559، 1903) جاءت بمعيار

 .المراكز هي اقل من المعيار مع تباينها في حجم السكان المسؤول عنه

 2020( معيار نسمة/ممرض لمراكز الرعاية الصحية االولية في مدينة الهندية لسنة 25جدول )

 معيار نسمة/ممرض اسم المركز الصحي ت
 1918 الهندية النموذجي  1
 1903 النموذجيالعسكري  2
 1559 مليبيج 3
 1545 حي الحسين 4
 1076 الجانب الصغير 5

 -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:
، قسم قطاع الرعاية الصحية االولية في الهنديةدائرة صحة كربالء المقدسة، جمهورية العراق، وزارة الصحة،  -

 .2020 سنةل (بيانات غير منشورة)اإلحصاء 
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 2020مراكز الرعاية الصحية االولية في مدينة الهندية لسنة ل ممرض معيار نسمة /( 15) خريطة

 

 (.25المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول)
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 معيار نسمة / المالكات المختبرية -7 

، وان هناك تبابينا  في مؤشرات معيار ( نسمة1/2500)ان المعيار المحدد هو     
 ( وخريطة26المراكز الصحية في مدينة الهندية، جدول ) ننسمة/المالكات المختبرية ما بي

النموذجي في الحي العسكري بالمرتبة االولى حيث بلغت قيمة ، فقد جاء المركز الصحي (16)
، وهو اعلى من المعيار، مما جعله اكثر المراكز /المالكات المختبرية( نسمة7375المعيار)

الصحية في المدينة مسؤوال  عن حجم سكان اكبر مما ينعكس على ذوي المهن الصحية حيث 
مركز صحي  حي الحسين،مركز صحي ) كما وان المراكز الصحيةء اكثر، يكون عليهم عب

والتي بلغ المؤشر (، ،الجانب الصغير ومركز صحي، مليبيجالهندية النموذجي، مركز صحي 
ايضا كانت اعلى من نمسة/مختبري على التوالي،  (3718، 4504، 5581، 6180فيها )

المعيار مع تباينها في حجم السكان المسؤول عنه، وبذلك يكون هنالك عبء كبير تتحمله 
الخدمة كفاءة  انخفاض سببي مالكاتنقص هذه الالمالكات المختبرية في ممارسة عملهم، وان 

 الصحية المقدمة للسكان.

حية االولية في مدينة الهندية ( معيار نسمة/مالك المختبر في مراكز الرعاية الص26جدول )
 2020لسنة 

 معيار نسمة/كادر مختبر اسم المركز الصحي ت
 7375 العسكري النموذجي  1
 6180 حي الحسين 2
 5581 الهندية النموذجي 3
 4504 مليبيج 4
 3718 الجانب الصغير 5

 -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:
، قسم قطاع الرعاية الصحية االولية في الهنديةدائرة صحة كربالء المقدسة، جمهورية العراق، وزارة الصحة،  -

 .2020 سنةل (بيانات غير منشورة)اإلحصاء 
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 2020مراكز الرعاية الصحية االولية في مدينة الهندية لسنة في  مختبري  معيار نسمة /( 16) خريطة

 

  (.26المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول)
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 تقييم كفاءة العيادة الطبية الشعبية في مدينة الهنديةثالثا: 
تعد العيادة الطبية الشعبية احدى المؤسسات الصحية الحكومية الصغيرة الساندة، والتي تعمل     

بما يتالئم وامكانياتها االقتصادية، وتقدم خدماتها اثناء المدة تقديم افضل الخدمات الطبية على 
دات الخاصة تقل عن الحدود المعمول بها في العيا رمزية اجور المسائية بعد اوقات الدوام لقاء

ن، وتوجد في اغلب االحيان ضمن مواقع والمستشفيات والمختبرات بغية عدم ارهاق المواط
 المراكز الصحية االولية.

( نسمة، وتحتوي منطقة الدراسة 10000عيادة شعبية واحدة لكل ) دد المعيار المحليحلقد     
( 114840لي يكون )على عيادة شعبية واحدة تقدم خدماتها الى سكان المدينة، بالتا

نسمة/العيادة الشعبية، والجدير بالذكر ان هذه العيادة تغطي القضاء بأكمله اضافة الى قضاء 
( نسمة/العيادة الشعبية، وهو معدل مرتفع جدا 275573الجدول الغربي، وبهذا يكون المعدل )

ى كفاءة وهذا يدل على حجم العبء التي يتحمله المواطنين والكادر الصحي مما يؤثر عل
 الخدمة.

 تقييم كفاءة خدمة االسعاف الفوري في مدينة الهندية: رابعا
يعد االسعاف الفوري احد الخدمات الطبية المهمة والتي لها دور حيوي، حيث تعمل على     

تقليص حجم الخسائر البشرية خالل الحوادث الطارئة من خالل سرعة نقل المصابين من مكان 
االقامة او االصابة وتقديم االسعافات االولية لهم قبل الوصول الى المستشفيات والمراكز 

عن حياة المريض حتى وصوله الى المؤسسات  لتعامل مع حاالتهم، فيكون مسؤوال  الصحية، وا
 الصحية المختصة.

مركز  ة( نسمة، وتمتلك منطقة الدراس10000يحدد المعيار المحلي بسيارة اسعاف لكل )    
( سيارة اسعاف يعمل على تقديم خدماته لسكان المدينة فكان المعدل 29اسعاف واحد مجهز بـ)

( نسمة/سيارة اسعاف، وحسب هذا المعيار تحقق كفاءة عالية، والجدير بالذكر ان عدد 3960)
سيارات هذا المركز، هو مخصص لخدمة سكان قضاء الهندية باإلضافة الى سكان قضاء 

، وبهذا يكون نصيب السيارة الواحدة من السكان (1)(275573)الجدول الغربي البالغ عددهم 
 ، وهو معدل اقل من المعيار المحلي.( نسمة/سيارة اسعاف9502)
 

                                                             
 تقديرات ،كربالء محافظة إحصاء مديريةالجهاز المركزي لإلحصاء،  التخطيط، وزارةجمهورية العراق،  (1)

 .2020، )منشورة غير بيانات(السكان
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 المبحث الثاني
 مدينة الهنديةفي الكفاءة المكانية )المساحية( لمؤسسات الخدمات الصحية 

 اواًل: المؤشرات المساحية للمؤسسة الصحية
تمثل المساحة عامال  مهما  لقياس كفاءة المؤسسات الصحية، حيث يراعى ان تكون مساحة     

بتوفير  قكافية لتحقيق ما يسمح الستثمارها لراحة اإلنسان، السيما فيما يتعلالمؤسسة الصحية 
المساحات الخضراء وتحقيق بيئة نظيفة وواسعة تسمح للمرضى بممارسة رياضة المشي وان 
يستنشقوا هواء  نقيا  تشعر المريض باالطمئنان والراحة النفسية، باإلضافة الى توفير خدمات 

زة الطبية والمعدات الفنية والمختبرات وصاالت االنتظار، ويتم حساب عالجية متطورة كاألجه
تعتمد مساحة االرض كما المساحات المطلوبة لتوفير تلك الخدمات بما يتالءم مع عدد السكان، 
فقد وضعت مجموعة  ،(1)الالزمة إلنشاء المباني الصحية على نوع الخدمة الصحية التي توفرها

معايير مساحية محلية خاصة بالمؤسسات الصحية بغية الوصول الى حالة من التكامل الخدمي 
 مارثاست امكانية يعكس ا  مهم ا  ر شمؤ  يعد المساحةل عام النوالوظيفي في تقديم الخدمة، 

صحية فيما ونظرا الختالف مقدار ونوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسات الالمتوفرة،  اتالمساح
بينها، لذا اختلفت المعايير المساحية ايضا، اذ لكل مؤسسة صحية معيار مساحي خاص فيها 

 يختلف عن االخر وهي كاالتي:
 المستشفى -1

 مساحة المستشفى: -أ
المساحة المطلوبة للمؤسسات الصحية لكل سرير  العراقفي  عتمدةحددت المعايير الملقد      

(، 2م20000وبلغت مساحة مستشفى الهندية ) للمستشفيات العامة،( 2م100-75مساحة )
(، وهو اقل من 2م73.8( سرير، وبذلك يكون نصيب السرير الواحد من المساحة )271وتضم )

(، وهي بذلك اقل من المعيار 2م0.17المعيار، اما حصة الفرد من مساحة المستشفى بلغت )
صغر مساحة حصة الفرد الواحد، ولكن هذه  / نسمة(، وهذا يعني2م0.5العراقي المعتمد )

المستشفى ليس فقط لسكان المدينة وانما تخدم سكان قضاء بالكامل وقضاء الجدول الغربي 
(، وهي بذلك اقل من 2م0.07وبصورة كبيرة وبذلك تكون حصة الفرد من مساحة المستشفى )

 .المعيار المعتمد
                                                             

 .56ص ،1977جمهورية العراق، وزارة التخطيط، اسس ومعايير الخدمات العامة، هيئة التخطيط االقليمي،  (1)
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 نطاق الخدمة -ب

مساحة التي تقوم تلك الخدمة بتلبية احتياجاتها، ويمكن قياس هذا يتمثل نفوذ الخدمة عبر ال    
النفوذ اما مكانيا  في صورة المسافة التي يقطعها مستعملو الخدمة، او زمنيا  اي وفق الزمن الالزم 

يمكن بلوغ المستشفى ضمن المسافة للوصول الى الخدمة سواء بالسيارة او سيرا  على االقدام، و 
( يظهر ان نطاق خدمة المستشفى لم 17( كم، ومن خالل خريطة )20تبلغ )التخطيطية والتي 

يقتصر فقط على مدينة الهندية التي توجد فيها، بل قضاء جدول الغربي والذي يقع بأكمله ضمن 
نطاق خدمتها، وجزء كبير من ناحية الخيرات، ويغطي كذلك جزء كبير من المساحات التابعة 

 ة ومركز كربالء.لمحافظة بابل وقضاء الحسيني
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 .Arc Map 10.7.1المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على برنامج 

 كم 20( نطاق خدمة مستشفى الهندية العام بداللة المسافة 17خريطة )
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 سهولة الوصول  -ج
 كخدمات ،المجتمع أساسية ّدهااألنشطة التي يعالى  قدرة األشخاص على الوصول هي    

الطوارئ والخدمات العامة وخدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات والسلع واالنشطة 
الوصول على أنها تفاعل بين  سهولة( (Geurs and van Weeكما عّرف  ،(1)االساسية

استخدام األراضي ونظام النقل لتمكين الناس من الوصول والمشاركة في األنشطة باستخدام 
 في المؤثرة العوامل من الصحية المؤسسات مواقع إلى الوصول سهولة تعد، لذا (2)وسائط النقل

 من كثير وتكتنفها وعرة المؤسسات بعض إلى المؤدية الطرق  تكون  العالج، فقد لغرض الرحلة
 على خدماتها كانت وان حتى األماكن تلك مثل إلى الذهاب تجنب المريض يحاول لذا المشاكل

 معاناة من فتزيد مريحة غير األخرى  هي النقل وسيلة تكون  وقد، الكفاءة من عالية درجة
 من كبيرة أعداد عليها يتردد جيدة نقل ووسائل طرق  تخدمها التي المؤسسات اما، المريض
بين سهولة  عكسية، فهناك عالقة (3)األخرى  الصحية المؤسسات على يترددون  ما يفوق  المرضى

 ومن ثم زيادة اعداد الوافدين زادت امكانيات الوصول المسافةفكلما قصرت الوصول والمسافة 
الصحية، لذا يجب ان توقع هذه المؤسسات بشكل يؤمن سهولة مراجعتها من قبل الى الخدمات 

المواطنين كافة، كما يجب ان تكون قابلة للتوسع لتفي متطلبات نمو المراكز الحضرية نفوسا 
 .(4)ورقعة

بل  الهندية ةفي مدين الصحيةفي مجال الخدمات  الجغرافيةق تطبيقات نظم المعلومات للم ت    
في هذا  الرائدة األنظمةمن  دّ ال انها اليوم تعإ ،تذكر ةاي اهميحتى على مستوى المحافظة 

الخدمة ومنها تحليل نطاق  الصحية، بالخدمة تزودالمجال والتي تهتم بتطوير مقاييس ال
                                                             

(1( Todd Litman, Evaluating Transportation Equity Guidance For Incorporating 
Distributional Impacts in Transportation Planning, Victoria Transport Policy Institute, 
2014, p8. 
(2) EMMANUEL MALIWA, Transit Accessibility and Equity Evaluation of Bus Rapid 
Transit System: The case of Dar es Salaam, Tanzania, PhD thesis, University of 
Twente, the Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, 2019, p6. 

مصدر  ،تقنيات -معايير -تخطيط الخدمات المجتمعية والبنيه التحتية اسس، الدليمي علي لف حسينخ (3)
 .113سابق، ص

جمهورية العراق، وزارة التخطيط، هيئة التخطيط االقليمي، اسس ومعايير الخدمات العامة، بدون مطبعة،  (4)
 .55ص ،1977بغداد، 
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(Service Area) وهي ضمن قائمة تحليل  وفق معيار الزمن المقطوعة شبكالمن محلل ض
يعد تحليل نطاق الخدمة حيث ، (Network Analysis) ةالشبكات في نظم المعلومات الجغرافي

 بأنها الخدمة منطقة وتعرف(، GISمن التحليالت التي توفرها تقنية نظم المعلومات الجغرافية )
واقعة )أي الشوارع الإليها،  الوصول يمكن التي الشوارع جميع تشمل المساحة العمرانية التي

 وتساعد الطلب، ونقاط موقع الخدمة بين معينة مسافة أو زمن حسب (منطقة الخدمةضمن 
حدد نوبذلك  ،(1)الوصول إمكانية في تقييم الشبكة محلل بواسطة إنشاؤها تم التي الخدمة مناطق

 .جميع الشوارع التي يمكن الوصول اليها وفق التحليل المذكور عبرهاوتظهر  الخدمة اتنطاق
( دقيقة 20سوف يتم تقييم سهولة الوصول بالنسبة للمستشفى وفق المعيار الزمني المحدد بــ )    

كحد اعلى بالسيارة وفق المعايير التخطيطية، وذلك من خالل شبكة الشوارع في مدينة الهندية، 
نتيجة وبما ان المستشفى لها بعد اقليمي، فأن نطاقات خدمتها وفق متغير الزمن تكون كبيرة، وك

لوجود شبكة شوارع متهرئة وغير معبدة في منطقة الدراسة وانخفاض حدود السرعات على مجموع 
هذه الشوارع لذا يمكن البحث عن كفاءتها المكانية وفق شبكة النقل بداللة متغير الزمن المقطوع 

 -( وكما يأتي:18باستخدام السيارة فقد تشكلت نطاقات الخدمة لهذه المستشفى، خريطة )
 دقائق( 5فئة ) -1

ان حي الرياض وجزء كبير من حي الجمعية يستطيع سكانهم من الوصول الى المستشفى     
دقائق( ويعد اقصر وقت يستغرقه السكان للوصول الى المستشفى، ويعود هذا الى  5خالل )

 موقع المستشفى وهي ضمن حدود حي الرياض وقربهم منها.
 دقائق( 10فئة ) -2

شمل جزء من الجزء الجنوبي من حي الرياض، الجزء الشمالي الشرقي من حي الجمعية،     
حي الطنبي، الجزء الشمالي من حي المثنى، والجزء الجنوبي من حي الكردي وابو عزيز، 
باإلضافة الى الجزء الشرقي من حي الكص الشمالي، وتتمتع االحياء ضمن هذا النطاق بسهولة 

 المعيار.وصول فهي اقل من 

                                                             
(1( K.Balasubramani And Other, Gis-Based Service Area Analysis For Optimal 
Planning Strategies: A Case Study Of Fire Service Stations In Madurai City, 
Geographic Analysis of Union Geographic Information Technologists, Vol 5, 2, 2016, 
p 14. 
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 2020 سنةل حسب الزمن المستغرق مستشفى الهندية العامل سهولة الوصول( 18خريطة )

 .Arc Map 10.7.1المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على برنامج 
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  دقيقة( 15فئة ) -3
شمل حي ابو عزيز، الكردي، المصطفى، النص الجنوبي من حي المثنى، النصف الجنوبي     

 من محرم عيشة، الكص الشمالي، وحي السالم.
 دقيقة فأكثر( 20فئة ) -4

شيخ حمزه، محرم عيشة، الكص الجنوبي، العامل االول، العامل الثاني، دور احياء ضم     
الصناعة، حي العسكري، وحي الزهراء والحسين االول،  الحجر، حي الشهداء، حي الضباط، حي

وحي القزاونة، حيث يصعب على سكان هذه االحياء من الوصول الى المستشفى خالل  زمن 
  ( دقيقة، مما يدل على ضعف كفاءة الخدمة الصحية للمستشفى حسب هذا المعيار.20اقل من )

ل الى المستشفى، مع وجود تباين ما بين يمكن القول إن مدينة الهندية تتمتع بسهولة وصو     
 االحياء اال انها ضمن المعيار.

 مراكز الرعاية الصحية االولية -2
 مساحةال -أ

متالئمة مع حجم الكادر الصحي المتواجد فيها ومع  ن ان ابنية المراكز الصحية يجب ان تكو     
طبيعة العمل الذي تؤديه هذه المراكز وبما يتفق مع عدد السكان في منطقة المركز الصحي، 
وعلى هذه االبنية ان تلبي متطلبات الخدمة من الوقاية والعالج والتثقيف الصحي وما يتطلب 

والمختبر والصيدلية، باإلضافة الى بقية المرافق  ذلك من مختلف المرافق كغرفة المعاينة واألشعة
اإلدارية والصحية، وعليها ان تلبي الخدمات الضرورية بصورة كفوءة، وقد بلغ عدد المراكز 

وعند مقارنة (، 2م8900( مراكز صحية، بلغت مساحتها )5الصحية االولية في مدينة الهندية )
ضمن المعايير المحلية التي تتطلب مساحة  االولية هذه المساحة المخصصة للمراكز الصحية

(، حيث جاء مركز 27، وقد تباينت هذه المراكز بمساحتها، جدول )( لكل مركز2م5000)
( وهو اقل من المعيار، وشكلت 2م3500)الهندية النموذجي( بالمرتبة االولى حيث شغل مساحة )

ي حين جاء مركز %( من مجموع مساحة المراكز الصحية في المدينة، ف39.33نسبة )
( وهو اقل من نصف المعيار 2م2500)العسكري النموذجي( بالمرتبة الثانية بمساحة بلغت )

( 2م1100%(، ثم جاء بالمرتبة الثالثة مركز )الجانب الصغير( بمساحة )28.09وشكلت نسبة )
( وشكلت نسبة 2م1000%(، ثم مركز )حي الحسين( بمساحة )12.36وشكلت نسبة )

( وهو بفارق 2م800ما مركز )مليبيج( فقد جاء بالمرتبة االخيرة بمساحة بلغت )%(، أ11.24)
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 تقل دينةأن المراكز الصحية في الم %(، يالحظ8.99وشكلت نسبة ) كبير جدا عن المعيار،
 .مساحتها عما حددته المعايير، وهذا مؤشر سلبي ينعكس على الكفاءة المساحية للمراكز الصحية

 م2020اكز الرعاية الصحية االولية في مدينة الهندية لسنة ( مساحة مر 27جدول )

 النسبة % (2المساحة )م المركز الصحي ت
 33.39 3500 الهندية النموذجي 1
 09.28 2500 العسكري النموذجي  2
 36.12 1100 الجانب الصغير 3
 24.11 1000 حي الحسين 4
 99.8 800 مليبيج  5

 %100 2م 8900 المجموع
  -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:

قطاع الرعاية الصحية االولية في صحة كربالء المقدسة،  جمهورية العراق، وزارة الصحة، دائرة -
 .2020شعبة الهندسة والصيانة، وحدة االبنية )بيانات غير منشورة( لسنة ، الهندية

 نطاق الخدمة -ب
يمكن ، إذ إن المسافة والوقت والتكلفة مهمةال اياقضالمن يعد الوصول إلى الرعاية الصحية     

تم استخدام نظم المعلومات الجغرافية ، لذا يأمام االستخدام الفعال للخدمة عوائقأن تخلق 
ممكن أفضل وصول الختيار افضل المواقع الجغرافية المناسبة إلنشاء الخدمة الصحية لتحقيق 

  م(.800اليها، وقد حدد المعيار بمسافة )
( نطاق خدمة كل مركز صحي وهو عبارة عن شكل دائرة 19يتضح من خالل الخريطة )    

تقع في منتصفها المراكز الصحية )الخدمة( ومحيطها الحد االقصى للمسافة بين الخدمة والسكان 
المخدومين، وهي تمثل مسافة المعيار المحلي للمراكز الصحية، وحسب هذا المعيار جزء كبير 

دينة تقع ضمن نطاق خدمة المراكز الصحية، وقد تباينت المساحات المخدومة من مساحة الم
(، لقد غطى نطاق خدمة المركز الصحي 28ضمن نطاق خدمة كل مركز صحي، جدول )

%( من نطاق الخدمة، وفق 68( هكتار، وبنسبة )164.06)الهندية النموذجي( مساحة تقدر بـ )
( هكتار، 77.32التي تقع خارج نطاق الخدمة ) معيار نطاق الخدمة، بينما كانت المساحة
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%( من صالحية المركز غير مخدومة، كما شمل نطاق الخدمة للمركز الصحي 32وبنسبة )
 %( من نطاق الخدمة.100( هكتار، وبنسبة )21.58)مليبيج( حي السالم بالكامل وبمساحة )

مدينة الهندية حسب  ( مساحات ونسب نطاقات خدمة المراكز الصحية االولية في28جدول )
 2020المسافة لسنة 

المساحة المخدومة  المركز الصحي
 )هكتار(

نسبة المساحة 
 المخدومة %

المساحة غير 
 المخدومة )هكتار(

نسبة المساحة 
 غير المخدومة %

 %32 77.32 %68 164.06 الهندية النموذجي
 -- -- %100 21.56 مليبيج

 %56 98.05 %44 76.06 الجانب الصغير
 %39 110 %61 169.06 العسكري النموذجي

 %20 31.12 %80 122.06 الحسين
  316.49  552.8 المجموع

 .Arc Map 10.7.1باالعتماد على برنامج المصدر: من عمل الباحث 

أما المركز الصحي )الجانب الصغير( فقد كانت المساحة الواقعة ضمن نطاق خدمته     
( 98.05%( من نطاق الخدمة، بينما بقيت مساحة بلغت )44( هكتار، وبنسبة )76.06)

%( من صالحية المركز غير مخدومة، وهي تمثل الجزء االكبر من 56هكتار، وبنسبة )
صحي )العسكري النموذجي( فقد كانت المساحة المخدومة  المساحات المسؤول عنها، أما مركز

%( من نطاق الخدمة، فيما بلغت المساحة غير المخدومة 61( هكتار، وبنسبة )169.06)
 %( من نطاق الخدمة.39( هكتار، وبنسبة )110)

أما مركز صحي )حي الحسين( فقد كانت المساحات الواقعة ضمن نطاق خدمته      
%( من نطاق الخدمة، فيما بلغت المساحة غير المخدومة 80( هكتار، وبنسبة )122.06)
%( من صالحية المركز وفق معيار نطاق الخدمة، كما يوجد 20( هكتار، وبنسبة )31.12)

اكز الصحية في المدينة، إذ يوجد تداخل شديد لنطاق هناك تداخل لبعض نطاقات خدمة المر 
خدمة مركز صحي )الهندية النموذجي( مع المركز الصحي )الجانب الصغير(، كما تداخل 
نطاق خدمة المركز الصحي)حي الحسين( مع مركز صحي )العسكري النموذجي(، وقد اثر ذلك 

م المساحات المخدومة في في انخفاض حجم المساحات المخدومة ومن الممكن أن ترتفع حج
 حالة اعادة النظر بتوزيع المراكز الصحية. 
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 2020المراكز الصحية في مدينة الهندية حسب السافة لسنة ( نطاق خدمة 19خريطة )

 .Arc Map 10.7.1المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على برنامج 
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 :الوصول _ سهولةج
الصحية في أي دولة وهي بشكل  الرعايةاهم مكونات نظام  ىاحد الصحيةالمراكز  دّ تع     

في  ةاداري ةتقدم خدماتها على مستوى اصغر وحدفهي  مباشر تساعد في تحسين صحة السكان،
وان تكون  السكنيةلذلك يجب ان تكون بالقرب من الوحدات  ،في الحي السكني متمثلة المنطقة

ويمكن توزيعها بشكل جيد  نسبيا  فة مكلغير  قصيرة نسبيا ، وان المراكز الصحية إليها العالج رحله
، لذا يمكن البحث عن كفاءتها المكانية وفق شبكة النقل بداللة متغير (1)المنطقة ةعلى مساح

(، وقد تشكلت نطاقات الخدمة لهذه المراكز كما 20الزمن المقطوع باستخدام السيارة، خريطة )
 -يلي:
 دقائق:   5فئة  -1

الجزء االوسط من دقائق( بالنسبة لمركز الهندية النموذجي شمل  5ان نطاق الخدمة )    
، جاء ذلك نتيجة توسط المركز الصحي في هذه المنطقة وقربها منه على الرغم من صالحيته

ضعف شبكة النقل والشوارع غير المبلطة، فيما كان السكان الواقعين ضمن نطاق الخدمة االول 
دقائق( وهذا يعود الى  5ي )مليبيج( يتمتعون بسهولة وصول الى المركز خالل )للـمركز الصح

 موقع المركز الصحي في وسط الرقعة الجغرافية المسؤول عنها.
الجزء الجنوبي من نطاق الخدمة حيث يالقي الناس سهولة  ولقد شمل مركز الجانب الصغير    

سبب موقع المركز على الطريق الرئيسي دقائق(، وذلك ب 5في الوصول خالل مدة ال تتجاوز )
للحي، باإلضافة الى توفر شبكة طرق معبدة في حي المثنى، وافتقارها في الطنبي، لكن بسبب 
تواجد المركز ضمن حدود الحي ساعد السكان على وصولهم خالل هذه المدة، كما ضم مركز 

ركز والمتمثلة بالمنطقة للم نطاق الخدمة)الحي العسكري( ضمن هذه الفئة الجزء االوسط من 
المحيطة به، وهذا يعود الى انسيابية الحركة ضمن شبكة الشوارع الخاصة بهذا الجزء، أما مركز 
)حي الحسين( فقد ضم الجزء الشمالي من الرقعة الجغرافية الواقعة ضمن صالحيته، حيث 

 دقائق( من اجل الوصول الى المركز الصحي. 5يستغرق السكان وقت ال يتجاوز)

                                                             
)1  ( S. Jamtsho and R. J. Corner, Evaluation of spatial accessibility to primary 
healthcare usisng GIS, Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 
Information Sciences, Technical Commission II Symposium, 6 – 8 October 2014, 
Toronto, Canada. 
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 .Arc Map 10.7.1المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على برنامج 

 .2020في مدينة الهندية لسنة  االولية الصحيةالرعاية لمراكز  سهولة الوصول( 20خريطة )
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  دقائق 10فئة  -2
دقائق( لـ)مركز الهندية النموذجي( الجزء الشمالي والشرقي والجنوبي  10شمل نطاق الخدمة )    

واجزاء من الجانب الغربي الواقعة ضمن صالحية هذا المركز، ويعود ذلك لوجود جزء من الطرق 
 المعبدة وتوفر انسيابية الحركة فيها والتي تسهل وصول المواطنين لهذا المركز خالل مدة ال

دقائق(، كما وشمل مركز الجانب الصغير ضمن هذه الفئة، الجزء الجنوبي الشرقي  10تتجاوز )
نطاق ، باإلضافة الى الجزء الشمالي الغربي الواقع ضمن نطاق الخدمةوالجزء االوسط من 

لـمركز )العسكري النموذجي( حيث يتمتع السكان في هذه االجزاء بسهولة وصول لمركز  الخدمة
 دقائق(، بسبب قربها من هذا المركز. 10الجانب الصغير وخالل مدة ال تتجاوز)

كما وشمل مركز )العسكري النموذجي( ضمن هذه الفئة الجزء الشمالي الشرقي والجنوبي     
فقد ضم الجزء الشمالي أما مركز )حي الحسين( ، اق الخدمةنطالشرقي والجزء الجنوبي من 

 الشرقي، وجزء من الجزء الغربي من الرقعة الجغرافية المسؤول عنها هذا المركز.

 دقيقة 15فئة  -3
دقائق( لـ)مركز الهندية النموذجي( الجزء الغربي من صالحيته  15ضم نطاق الخدمة )    

عملية الوصول الى المركز الصحي، وبالنسبة لمركزـ  بسبب افتقارها الى شبكة شوارع تسهل
ضمن هذه الفئة، كما شمل نطاق  نطاق الخدمة)الجانب الصغير( فقد ضم الجزء الشمالي من 

نطاق الخدمة خدمة مركز )العسكري النموذجي( الجزء الشمالي الغربي والجنوبي الغربي من 
الى االزدحامات المرورية على الطريق بسبب بعد المركز الصحي عن هذه االجزاء، باإلضافة 

الرئيس المؤدي الى المركز، أما مركز )حي الحسين( فأن نطاق الخدمة حسب الوقت المستغرق 
دقيقة( من اجل الوصول الى المركز فتمثل بالجزء الجنوبي الغربي من الرقعة الجغرافية  15)

 الجزاء.المسؤول عنها، ويعود ذلك الى رداءة شبكة الشوارع في هذه ا

 دقيقة 20فئة  -4
دقيقة( بالنسبة لمركز )الهندية النموذجي( جزء صغير من الجزء الغربي  20لقد ضم النطاق )    
فكان السكان يواجهون صعوبة في الوصول الى المركز الصحي، كما وشمل  نطاق الخدمةمن 

، نطاق خدمتهمن مركز )الجانب الصغير( الجزء الشمالي الشرقي من الجزء الشمالي الواقع ض
وكان السبب وراء صعوبة الوصول لهذا المركز هو موقع المركز من السكان، اضافة لشبكة 

اما مركز )العسكري  الشوارع غير المعبدة والتي يصعب السير عليها حسب السرعة المقررة،



 الفصل الثالث                 تقييم كفاءة  اخلدمات الصحية يف مدينة اهلندية 

116 
 

ي ، اما مركز )حنطاق الخدمةالنموذجي( فقد ضم جزءا  صغيرا  من الجزء الجنوبي الغربي من 
الحسين( فقد ضم الجزء الشرقي والجنوبي الشرقي من الرقعة الجغرافية المسؤول عنها، وكان 
السبب وراء صعوبة الوصول لهذا المركز هو سوء شبكة الشوارع، إذ إن اغلب احياء المدينة 
تفتقر الى شبكة معبدة من الشوارع والتي تسهل وصول السكان الى المراكز الصحية، اضافة الى 

 دحامات المرورية الكثيرة خاصة على الطرق الرئيسية.االز 

 العيادة الطبية الشعبية -3
تقدم العيادة الشعبية خدمات صحية مشابهة لما تقوم به المراكز الصحية، وهي تعتمد على     

تقدم الخدمات الطبية لقاء أجور معتدلة تقل عن الحدود المعمول الموارد الذاتية للعيادة، لكونها 
 .في العيادات والمستشفيات الخاصة والمختبرات، بغية تقليل األعباء المالية على المواطنينبها 

وبذلك يمكن االعتماد على نفس المعايير التي تم االخذ بها عند تحليل المراكز الصحية وفق 
الزمن المقطوع باستخدام السيارة في تقييم العيادة الشعبية، ألجل اظهار االحياء السكنية 

وسط في  وجدتالتي و العيادة الوحيدة خدومة من قبل العيادة الشعبية في المدينة كونها تعد الم
لذا يمكن  كمله اضافة الى قضاء الجدول الغربي،أالمدينة وتقدم الخدمات للمدينة والقضاء ب

البحث عن كفاءة العيادة الشعبية مكانيا  وفق شبكة النقل بداللة متغير الزمن المقطوع باستخدام 
 -كما يأتي:( و 21خريطة )السيارة فقد تشكلت نطاقات الخدمة لهذه العيادة 

  دقائق 5فئة  -1
 ضمت هذه الفئة سكان الجزء الشرقي من حي الكص الجنوبي، وسيد حسين، والنصف    

الغربي من حي الطنبي والمثنى حيث امتازوا بسهولة الحصول على خدمة العيادة الشعبية، 
 . ويعود ذلك لموقع العيادة الشعبية من هذه االحياء

 دقائق 10فئة  -2
تمثلت بالجزء الغربي من حي الكص الجنوبي، سيد حسين وشيخ حمزة، والنصف الشرقي     

كذلك الجزء الجنوبي من حي الرياض وابو عزيز والنصف الجنوبي من حي محرم عيشة و 
 والنصف الشرقي من حي الطنبي والمثنى.
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 2020لعيادة الشعبية بداللة الزمن المقطوع في مدينة الهندية  لسنة ل سهولة الوصول( 21خريطة )

 .Arc Map 10.7.1المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على برنامج 
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 دقائق 15فئة  -3
شملت حي الكص الجنوبي، والجزء الجنوبي الغربي من حي سيد حسين وشيخ حمزة، الجزء     

الشمالي الغربي من حي محرم عيشة، الجزء الشرقي والجزء الجنوبي من حي العامل االول، 
الجزء الغربي من حي العامل الثاني، كمل شمل حي الكص الشمالي والجزء الجنوبي من حي 

، الجنوبي الغربي من حي الجمعية، ابو عزيز، الكردي، المصطفى، والجزء السالم، حي الرياض
 الجنوبي من حي الصناعة والعسكري والضباط والزهراء والحسين االول.

 دقائق  20فئة  -4
لقد ضم اجزاء من حي العامل االول، والجزء الجنوبي الشرقي من حي العامل الثاني،     

جمعية، حي دور الحجر، حي الشهداء، حي الحسين الثاني، النصف الشمالي والشرقي من حي ال
كما شمل النصف الشمالي من حي الصناعة والضباط والعسكري والزهراء والحسين االول 

 والقزاونة.

 وحدة العمليات الطبية )خدمة اإلسعاف( -4

وهي احدى اوجه الخدمات الصحية وتعد عنصرا  رئيسيا  في منظومة الخدمات الطبية،     
له االنسان في اي وقت  ضواصبح االسعاف من الضروريات في حياة المجتمعات نتيجة ما يتعر 

ان االسعافات التي تجري للمصابين اثناء عملية نقلهم بسيارة سواء في الحوادث او الحروب، و 
االسعاف هي صعبة ومعقدة جدا نظرا  لدقة الوضع والحالة الحرجة التي يكون فيها اولئك الذين 

اليهم االسعافات، ومما يزيد من تفاقم االمر هو ان هذه االسعافات تمنح في ظروف خاصة  تقدم
كما ان الطريق امام سيارة االسعاف في حاالت الطوارئ قد جدا مرتبطة بشروط الحادث نفسة، 

لذا يجب العمل على ال يكون سالكا دائما بسبب االختناقات المرورية في الشوارع وغلق الطرق، 
مار االمثل للوقت من اجل تجنب المضاعفات التي تحدث للمصاب ومن ثم حاالت الوفاة االستث

فالوقت يعد عامال مفصليا  في عملية معالجة وتقليل  التي قد تحدث نتيجة للحاالت الطارئة،
 المضاعفات الناتجة عن االصابة. 

خدمات االسعاف في  بما انه ال توجد حدود زمنية معينة لالستجابة لحاالت الطوارئ عبر    
دقيقة(، ومن خالل الخريطة  20، 15، 10، 5المدينة، لذا تم االعتماد على الحدود الزمنية )

(، تظهر نطاقات تغطية خدمات االسعاف وفق الزمن المستغرق لالستجابة في مدينة 22)
 -الهندية، وكما يأتي:
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 دقائق 5فئة  -1
( دقائق 5-1توجد احياء تقع ضمن نطاق خدمة االسعاف وبزمن استجابة تتراوح ما بين )    

 والمتمثلة بحي ابو عزيز، الكردي، النصف الغربي من حي المصطفى.

 دقائق  10فئة  -2 
تمثلت بحي دور الحجر، والجزء الشمالي من حي الصناعة، حي المثنى، والطنبي، الرياض،     

واالطراف الشرقية من حي الجمعية فهي تقع ضمن نطاق خدمة االسعاف وبزمن الجزء الجنوبي 
 دقائق.  10استجابة 

 دقيقة  15فئة  -3
شملت حي الشهداء، الضباط، حي الصناعة، النصف الشرقي من حي المصطفى، محرم     

عيشة، االجزاء الجنوبية من الكص الشمالي، الكص الجنوبي، سيد حسين، شيخ حمزة، حي 
 جمعية، والشارع الحولي للمدينة.ال

 دقيقة  20فئة  -4
شملت هذه الفئة حي الكص الشمالي وحي السالم، حي العامل الثاني، النصف الجنوبي من     

حي العامل االول ومحلة سيد حسين وشيخ حمزة وحي محرم عيشة، الجزء الشرقي من حي 
الزهراء، وحي الحسين االول  الصناعة والضباط، والنصف الشمالي من حي العسكري والحي

 وحي الحسين الثاني. 
لقد ادى تركز هذا المركز في هذا المكان الى حرمان مناطق كثيرة من المدينة من هذه     

( دقيقة فأكثر، 20الخدمات الضرورية، فهي تقع ضمن نطاق خدمة االسعاف وبزمن استجابة )
طق القضاء منها كونه يقدم خدماته لبعدها عن مركز االسعاف، فضال  عن حرمان بقية منا

للقضاء ككل باإلضافة الى قضاء الجدول الغربي، وما لهذا من اثر واضح على حالة المريض 
 واحتمالية انقاذه من الوفاة. 
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 م2020( نطاقات زمن رحلة االستجابة لحالت الطوارئ )خدمة االسعاف( في مدينة الهندية لسنة 22خريطة )

 .Arc Map 10.7.1المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على برنامج 
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 الخدمات الصحية درجة رضا السكان عنثانيًا: 
 حصرا في داخل المستشفى سال تقا المقدمة الصحية الخدمةاو  الصحية المنظومة ةان كفاء    

 من قبل االخرين وهم افراد المجتمع والمستفيدين المباشرين من استهالك او هوشعور  هيتم تقييم بل
 وتطور الخدمات نجاحتحقيق السكان مؤشرا  مفيدا  لكون رضا يقد ، و (1)الصحية الخدمةاستعمال 
 درجة معرفة، لذا يعد استطالع آراء سكان المدينة و )2(المستمرةإلصالحات ا عبر الصحية

من المؤشرات  الصحية سساتؤ الم في الصحية ماتخدوال الطبيلمالك اعمل  عنضاهم ر 
 رضا تباين درجةظ حالن االستبانة استمارة خالل منو  ،في نجاح هذه الخدمات وتطورها المهمة
 -في المدينة وهي كما يأتي: المقدمة الصحية ماتخدال عن السكان

 المستشفى -1
 المقدمة الصحية ماتخدال عن السكان رضا درجة تتباين (،15(، وشكل )29) لالجدو  من    

%( من عينة 56اجاب )فقد  ة كبيرةنسبتكاد تكون متدنية بفي مستشفى الهندية العام، حيث 
 ة،الصحي ماتخدال عن ي ناضر  غير انهم المبحوثين الغالبية العظمى من هم يشكلون والراسة 
ب اجاالخاصة بخدمات المستشفى، في حين ضعف في مؤشرات األداء الكشف عن يوهذا 

 تعاني، اذ عن الخدمة ي ناضر  انهم%( 7) اجابنسبية، بينما  بدرجة ي ناضر  انهم( 37%)
باإلضافة  الثمانيات لعقد وتعود ديمةق بنايتها ان عن ضالف ،افةظبالن االهتمام لةق من ىمستشفال

الى قلة االهتمام بالمساحات الخضراء بالصورة التي من شأنها أن تساعد المريض على الشعور 
بالراحة النفسية والتي تساعد على الشفاء اضافة الى اهميتها الجمالية ودورها في تقليل االشعاع 

  الشمسي.

 .2020 سنةل المستشفىعن الخدمات الصحية في  السكاندرجة رضا  (29جدول)

 المجموع راضٍ  نسبيا راضٍ  غير راضٍ  المؤسسة
 %100 %7 %37 %56 المستشفى

 (.11، سؤال )(1) استمارة االستبيان ملحق ،المصدر: الدراسة الميدانية
                                                             

 .187ثامر ياسر البكري، مصدر سابق، ص (1)
(2( Public satisfaction as a measure of health system performance: A study of nine 
countries in the former Soviet Union, Katharine Footman And other, Health Policy, 
Vol 112, 2013, p63. 
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 .2020 سنةل المستشفىعن الخدمات الصحية في  السكان( درجة رضا 10شكل )

 

 .(29)جدول : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات لمصدرا  

 االولية  الصحية الرعاية كزار م  -2

 في المقدمة الصحية ماتخدال عنرضاهم  درجةآراء السكان المبحوثين حول  تتباينلقد     
 المبحوثين من%( 38) اجاب (، اذ16(، شكل )30المراكز الصحية االولية في المدينة، جدول )

( وهم يشكلون الغالبية %53ب )اجاحين في  المقدمة، الصحية ماتخدال عن ي ناضر  غير انهم
 .عن الخدمات ي ناضر  انهم%( 9) اجابنسبية، بينما  بدرجة ي ناضر  انهم المبحوثين من العظمى

مراكز الرعاية الصحية االولية في عن الخدمات الصحية في  السكاندرجة رضا  (30جدول)
 .2020 سنةل مدينة الهندية

 (11، سؤال )(1) استمارة االستبيان ملحق ،المصدر: الدراسة الميدانية
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مراكز الرعاية الصحية االولية في عن الخدمات الصحية في  السكاندرجة رضا  (11)شكل 
 .2020 سنةل مدينة الهندية

 

  (.30بيانات جدول ) المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على

 العيادة الشعبية -3

لقد تباينت آراء السكان المبحوثين حول درجة رضاهم عن خدمات العيادة الشعبية، جدول     
المقدمة،  ماتخدال عن ي ناضر  غير انهم المبحوثين من( %53(، فقد اجاب )17(، شكل )31)

 اجابنسبية، فيما  بدرجة ي ناضر  انهم المبحوثين من (%44ب )اجابينما  وهي النسبة االعلى،
 . ي ناضر  انهم%( 2)

 .2020 سنةل العيادة الشعبيةعن الخدمات الصحية في  السكاندرجة رضا  (31جدول)

 (.11سؤال )، (1) استمارة االستبيان ملحق ،المصدر : الدراسة الميدانية
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 .2020لسنة  عيادة الشعبية( درجة رضا السكان عن الخدمات الصحية في ال12)شكل 

 

 .(31جدول ): من عمل الباحث باالعتماد على بيانات لمصدرا

  االسعاف الفوري خدمة  -4

لقد تباينت آراء السكان المبحوثين حول درجة رضاهم عن خدمات االسعاف الفوري، جدول    
 ماتخد عن ي ناضر  غير انهم المبحوثين من( %57(، حيث اجاب )18(، شكل )32)

 بدرجة ي ناضر  انهم المبحوثين من (%37ب )اجابينما وهم يشكلون النسبة االعلى،  االسعاف،
، وهم يشكلون النسبة االسعاف الفوري عن خدمة  ي ناضر  انهم%( 6) اجابنسبية، في حين 

 االقل.

 .2020 سنةل االسعاف الفوري  عن خدمات السكاندرجة رضا  (32جدول) 

 (.11، سؤال )(1) استمارة االستبيان ملحق ،المصدر : الدراسة الميدانية
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 .2020لسنة االسعاف الفوري ( درجة رضا السكان عن خدمات 13)شكل 

 
 .(32جدول ): من عمل الباحث باالعتماد على بيانات لمصدرا

 الصحية ماتخدال عن السكانضا ر  عدم سبابا -5
يواجهون مشكلة ازدحام المراجعين في المؤسسات  المبحوثيناجمالي  من%( 89ان )    

 بأعلى( ان مشكلة كثرة المراجعين قد حظيت 18(، وشكل)27) ولجد منضح يت، و (1)الصحية
 عدم في الرئيسي السبب هي كثرة المراجعين ان، العينة افراد من صخش( 176) اجاباذ  ،نسبة

ؤسسات الم في الصحيةل الخدمات مشاك مجموع من( %52.3) نسبةشكلت  حيث همضار 
( 97حيث اشار اليها ) الثانية بالمرتبة الطبية الكوادر اعداد لةق مشكلة جاءت حين في ،الصحية

 ل.مشاكال مجموعمن %( 28.8شخص، وقد شكلت نسبة )
 في مدينة الهندية. الصحية ماتخدال عن السكانضا ر  عدم ( اسباب33جدول )

 النسبة% التكرارات المشكلة
 52.3 176 كثرة المراجعين

 28.8 97 قلة عدد الكادر الطبي
 18.7 63 التجهيزات الطبيةقلة 

 %100 336 المجموع
 (.15، سؤال )استمارة االستبيان ،المصدر : الدراسة الميدانية

                                                             
 (.15الدراسة الميدانية، استمارة االستبانة، سؤال رقم ) (1)
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 في مدينة الهندية رضا السكان عن الخدمات الصحية اسباب عدم (14شكل )

 
 .(33جدول ): من عمل الباحث باالعتماد على بيانات لمصدرا

قبل  من طرحها تم اذ الطبية تجهيزاتال توافرفقد جاءت مشكلة قلة  الثالثة المرتبةاما في      
 الصحية ماتخدال لمشاك مجموعمن  %(18.7) نسبة شكلت دقو  ،العينة داافر  من صخش( 63)

%( من السكان المبحوثين 73لذلك كانت نسبة ) ،ؤسسات الصحية في مدينة الهنديةالم في
%( من 21لعيادة الخاصة، في حين كانت نسبة )يفضلون الذهاب عند اصابتهم بالمرض الى ا

المبحوثين يفضلون الذهاب الى المستشفى، اما السكان المتبقين يفضلون الذهاب الى المركز 
(، اما الذين 20( وشكل)34حثين، جدول )و %( من مجموع المب6الصحي حيث شكلوا نسبة )

%( من المبحوثين، وكانت 61كانوا يذهبون للعالج خارج المدينة فكانت نسبة الذين اجابوا بنعم )
 لخدمات الصحيةا يعني ان هذا(، 21%( من المبحوثين، شكل )39نسبة الذين اجابوا بكال، )

النظر  اجة المواطنين من خالل أعادةبعض التطورات التي تلبي ح حاجة الىب في مدينة الهندية
لذا ينبغي توجيه االهتمام بها  ،الخدمات للسكان أفضلجوانبها المختلفة بتقديم بللخدمات الصحية 

من التوزيع المكاني الصحيح والمالئم للمؤسسات الصحية وما  ينطلقوهذا االهتمام  اإلمكان،قدر 
وتنمية مهاراتهم وتوفيرها بما  ،والصحي الطبير يرتبط بها من طاقات بشرية متمثلة بزيادة الكاد

يتالءم واعداد السكان وحاجاتهم، واالستعانة باألجهزة الحديثة والمتطورة التي تحسن من اداء 
فضال  عن االهتمام والعناية بالمؤسسات الصحية وتقديم الدعم الفني  العمل وتقلل الجهد المبذول،
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مع حاجة  يتالءمبما بين كمية ونوعية الخدمات المقدمة بما يحقق التوازن والمادي  واإلداري 
 .السكان

 ( تباين نسب افضلية السكان بالذهاب الى المؤسسات الصحية في مدينة الهندية.34جدول )

 النسبة% التكرارات اسم المؤسسة
 73 277 عيادة خاصة

 21 80 قلة عدد الكادر الطبي
 6 21 قلة التجهيزات الطبية

 %100 336 المجموع
 (.13، سؤال رقم )استمارة االستبيان ،المصدر: الدراسة الميدانية

 ( تباين نسب افضلية السكان بالذهاب الى المؤسسات الصحية في مدينة الهندية15شكل )

 
 (.13المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على استمارة االستبانة، سؤال رقم )

 المدينة لتلقي العالج( نسبة السكان الذين يذهبون خارج 16شكل )

 
 (.16المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على استمارة االستبانة، سؤال رقم )
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 اوال: الحاجة الفعلية للخدمات الصحية في مدينة الهندية
ان الطلب على الخدمات الصحية يزداد بشكل مضطرد إلشباع رغبات االنسان وسد حاجته     

الطلب في تلبية حاجة الزيادة السكانية المستمرة وزيادة حاجة االنسان الى تلك  منها، ويكمن هذا
مكن تحديد ما تحتاجه المدينة لما الخدمات بمرور الزمن وحسب ثقافة وتطور المجتمع، لذا من

، وتزداد الحاجة الى تلك هممن الخدمات الصحية استنادا إلى حاجة السكان وبما يتناسب مع عدد
زيادة عدد السكان وحسب ثقافة المجتمع وخاصة في الدول المتخلفة التي تعاني من الخدمات مع 

ومتوفرة في كل  تتطور بشكل ذاتي بما يخدم سكانها امراض مختلفة، اما في الدول المتقدمة فهي
، السكان لكافة الخدمة تقديم في الكفاية يحقق إن البد الخدمات من نوع أي توفير إن، و (1)مكان
 مواقع اختيار أو تخطيط سواء، وكثافتهم السكان توزيع وواقع ينسجم بما تخطيطها خالل ومن

 .(2)الخدمات من نوع كل في المعتمدة المعايير وفق ويكون ، المجتمعية الخدمات
لذا من تطبيق المعايير المحلية وعبر مقارنة الخدمات الصحية مع عدد السكان يظهر أن     

المدينة حاليا تعاني من عجز واضح بعدد المؤسسات الصحية فضال عن المالكات البشرية، 
فهي بحاجة إلى اعادة النظر بها لكي تستطيع النهوض بواقعها، من اجل أيجاد توازن بين عدد 

خدمات الصحية المناسبة لهم، وهذا ما ينعكس على قبول المواطنين للخدمة المقدمة السكان وال
وشعوره بالرضا، والقدرة على اإلنتاج بالنسبة لمقدم الخدمة، فالرضا عن العمل يؤدي دورا في 

 الفعلية مدى الحاجةزيادة اإلنتاج وتطوير األداء في المؤسسات المختلفة، لذا يمكن التعرف على 
 -للخدمات الصحية في المدينة وهي كما يأتي: ةبالنسب
 المستشفى  -1

بحجمها السكاني البالغ  في المدينة بالنسبة لعدد المستشفيات الفعلية الحاجةان مقدار    
( نسمة، 50000حاجتها الى مستشفيان اثنان وفقا  للمعيار المتبع )( نسمة، بلغت 114840)

وألن المستشفى هي الوحيدة حاليا في المدينة، وهي التي تقوم بمهمة تقديم الخدمات الصحية، 
فأن هؤالء السكان بحاجة حاليا الى مستشفى واحدة، اما فيما يخص اعداد المالكات الصحية 

                                                             
، 1خلف حسين علي الدليمي، التخطيط الحضري اسس ومفاهيم، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة، ط (1)

 .224ص ،2002
تقنيات، مصدر  -معايير –خلف حسين علي الدليمي، تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية اسس  (2)

 .6ص سابق،
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سجل أي حاجة لزيادة اعدادهم، ما عدا حاجتها ألطباء االسنان فقد الموجودة حاليا واالسرة فلم ت
 مستشفى الهندية العام تفتقر ألطباء االسنان. ( طبيب اسنان، الن137بلغت )

 االولية الصحيةالمراكز  -2
مقارنة  تبعد أن تمفي المدينة، و عدد المراكز الصحية األولية لتحديد الحاجة الفعلية بالنسبة ل    

المحلية فان المدينة تعاني بحسب المعايير لحجم السكاني و مع ا المدينةاإلعداد المتوفرة حاليا  في 
( مراكز صحية 6من عجز واضح في عدد مراكز الرعاية الصحية االولية فهي بحاجة الى )

من  (، ويجب عند انشائها االخذ بالحسبان التوزيع الجغرافي لها، والذي2م30000وبمساحة )
 شأنه ان يحقق التوازن المكاني بين الخدمة الصحية وعدد السكان وتوزيعهم، وبالنسبة إلعداد

كوادر الموجودة في المراكز الصحية الحالية والحاجة منها فقد تباينت فيما بينها، وهي كما ال
 -يلي:

 المركز الصحي الهندية النموذجي .أ 
( من كوادر ذوي 15( طبيب، و)5الطباء بواقع )لقد كانت الحاجة بالنسبة لهذا المركز من ا    

المهن الصحية، اما اطباء االسنان والصيادلة والمالك التمريضي فلم تسجل اي حاجة فعليه 
 .(22( وشكل)29جدول ) لزيادة اعدادهم،

 2020لسنة  مركز الهندية النموذجي( اعداد المالكات الصحية الفعلي والحاجة منها في 35جدول )

 المعيار الحاجة الفعلي الخدمات
 2نسمة / 10000 5 7 االطباء

 1نسمة / 10000 - 10 اطباء االسنان
 1نسمة /  20000 - 8 صيادلةال

 8نسمة /  10000 15     34 ذوي المهن الصحية
 2نسمة /  10000 - 32 الكادر التمريضي

  20 91 المجموع
 -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:

 (.10الجدول )بيانات  -
 (.2بيانات الجدول ) -
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 2020لسنة  مركز الهندية النموذجي( اعداد المالكات الصحية الفعلي والحاجة منها في 17شكل )

 

 (.35المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول )

 مركز الصحي في مليبيجال .ب 
( من كادر 12كوادر الصحية الموجودة في هذا المركز سجلت فقط )الان الحاجة الفعلية من     

ذوي المهــــن الصــــحية، فيمــــا لــــم تســــجل أي حاجــــة بالنســــبة لعــــدد االطبــــاء، والصــــيادلة والكــــادر 
 .  (23( وشكل)36جدول )التمريضي، 

 2020لسنة  مركز مليبيج( اعداد المالكات الصحية الفعلي والحاجة منها في 36جدول )

 المعيار الحاجة الفعلي الخدمات

 2نسمة / 10000 - 4 االطباء

 1نسمة / 10000 - 4 اطباء االسنان

 1نسمة /  20000 - 6 صيادلةال

 8نسمة /  10000 12 20 ذوي المهن الصحية

 2نسمة /  10000 - 26 الكادر التمريضي
  12 60 المجموع

 المصدر: من عمل الباحث.   
 (.12بيانات الجدول ) -
 (.2بيانات الجدول ) -
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 2020مليبيج لسنة  ركزفي م حاجة منهاالصحية الفعلي وال المالكات( اعداد 18) شكل

 

 (.36المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول )

 مركز الصحي في الجانب الصغيرال .ج 
( طبيـب، 3كـوادر الصـحية الموجـودة فـي هـذا المركـز، بواقـع )اللقد بلغـت الحاجـة الفعليـة مـن     

( مــن مــالك ذوي المهــن الصــحية، أمــا اطبــاء االســنان والصــيادلة والمــالك التمريضــي فلــم 11و)
 .(24( وشكل )37جدول )تسجل اي حاجة فعليه لزيادة اعدادهم، 

 2020لسنة مركز الجانب الصغير في  حاجة منهاوال( اعداد المالكات الصحية الفعلي 37جدول )

 المعيار الحاجة الفعلي الخدمات

 2نسمة / 10000 3 5 االطباء
 1نسمة / 10000 - 7 اطباء االسنان

 1نسمة /  20000 - 6 صيادلة
 8نسمة /  10000 11 21 ذوي المهن الصحية
 2نسمة /  10000 - 38 الكادر التمريضي

  14 77 المجموع
 المصدر: من عمل الباحث.  

 (.14بيانات الجدول ) -   
 (.2بيانات الجدول ) -  
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 2020الجانب الصغير لسنة ركز في م حاجة منهاالصحية الفعلي وال المالكات( اعداد 19) شكل

 
 (.37المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول )

 مركز الصحي في الحي العسكري ال .د 
( طبيـــب، 6مالكـــات الصـــحية الموجـــودة فيـــه، بواقـــع )الســـجل هـــذا المركـــز حاجـــة فعليـــة مـــن     

( مــن كــوادر ذوي المهــن الصــحية، أمــا اطبــاء االســنان والصــيادلة والمــالك التمريضــي فلــم 23و)
 .(25( وشكل )38جدول )تسجل اي حاجة فعليه لزيادة اعدادهم، 

 2020لسنة  مركز الحي العسكري حاجة منها في وال( اعداد المالكات الصحية الفعلي 38جدول )

 المعيار الحاجة الفعلي الخدمات

 2نسمة / 10000 6 6 االطباء
 1نسمة / 10000 - 8 اطباء االسنان

 1نسمة /  20000 - 7 صيادلة
 8نسمة /  10000 24 23 ذوي المهن الصحية
 2نسمة /  10000 - 31 الكادر التمريضي

  30 75 المجموع
 .المصدر: من عمل الباحث   

 (.16بيانات الجدول ) -   
 (.2بيانات الجدول ) -  
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 2020لسنة  مركز الحي العسكري حاجة منها في وال( اعداد المالكات الصحية الفعلي 20شكل )

 

 (.38باالعتماد على جدول ) المصدر: من عمل الباحث

 مركز الصحي في حي الحسينال .ه 
( مـن كـادر 7كـوادر الصـحية الموجـودة فيـه، بلغـت )اللقد سجل هـذا المركـز حاجـة حاليـة مـن     

( مــن المــالك التمريضــي، أمــا األطبــاء واطبــاء االســنان والصــيادلة فلــم 3ذوي المهــن الصــحية، و)
 .(26( وشكل )39جدول )تسجل اي حاجة لزيادة اعدادهم، 

 2020لسنة مركز حي الحسين ( اعداد المالكات الصحية الفعلي والحاجة منها في 39جدول )

 المعيار حاجةال الفعلي الخدمات

 2نسمة / 10000 - 4 االطباء
 1نسمة / 10000 - 4 اطباء االسنان

 1نسمة /  20000 - 5 صيادلة
 8نسمة /  10000 7 8 ذوي المهن الصحية
 2نسمة /  10000 3 12 الكادر التمريضي

  10 33 المجموع
 .المصدر: من عمل الباحث   
 (.18بيانات الجدول ) -   
 (.2بيانات الجدول ) -   
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 2020لسنة مركز حي الحسين حاجة منها في وال( اعداد المالكات الصحية الفعلي 21شكل )

 (.39المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول )

 الشعبية في مدينة الهنديةالعيادة الطبية  -3
تحتوي منطقة المدينة على عيادة شعبية واحدة تقدم خدماتها الى سكان المدينة بحجـم سـكاني     

( عيــادة شــعبية، وبمــا ان هــذه العيــادة تقــدم خــدماتها كــل 11( فهــي بحاجــة الــى )114840بــالغ )
( عيـادة شـعبية، وان 27جميع سكان القضاء، فضال  عن قضاء الجـدول الغربـي، فتكـون الحاجـة )

كفايــة اعــداد العيــادات الشــعبية يســاهم فــي تخفيــف العــبء عــن كاهــل الكــادر الصــحي مــن جهــة، 
 ورفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة من جهة اخرى.

 وحدة العمليات الطبية )خدمة االسعاف( -4
ار المحــــدد ان مدينــــة الهنديــــة امتــــازت بكفاءتهــــا العدديــــة فــــي ســــيارات االســــعاف وفــــق المعيــــ    

( ســيارة اســعاف، 29( نســمة/ ســيارة  اســعاف، وان العــدد الفعلــي للســيارات فــي المدينــة )10000)
ــذا لــم تكــن بحاجــة فــي الوقــت الحــالي الــى ســيارات اســعاف اضــافية فــي حــال ان بقيــت خــدمتها  ل

 المقدمة على هذه المناطق التي تخدمها حاليا وبحجمها السكاني الحالي.

بعـض المالكـات تتمتـع بمسـتوى كفـاءة  سسات الصحية فـي المدينـة يتضـح أنعبر تحليل المؤ     
نسبية، ولكن هناك خلل واضح في بعضها اآلخر والذي يتمتع بمستوى متدٍن وخاصـة فيمـا يتعلـق 
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بتوافقها مع عـدد السـكان ومنـاطق تركـزهم، الـذي ال يـتالءم مـع نتيجـة النمـو السـكاني المتزايـد ممـا 
 المؤسسات الصحية في مواجهة الضغط المتزايد للسكان، بتالي يقلل من كفاءتها. ءمن عب ديزي

ثانيا: تقدير الحجم السكاني لمدينة الهندية واحتياجاته المستقبلية من الخدمات 
 الصحية:

 2030تقدير الحجم السكاني لمدينة الهندية حتى سنة  -1
يعد تقدير حجم السكان للمدينة مؤشرا  ونتاجا  ديموغرافيا  في غاية األهمي ة للدراسة، وتأتي      

أهمية هذه التقديرات السكانية في المستقبل في أنها تؤدي دورا  بارزا  في عمليات التخطيط 
االقتصادي واالجتماعي، فمن خاللها يمكن تحديد حجم السكان في المستقبل، وكشف 

صهم الديموغرافية ومعرفة متطلباتهم األساسية من الخدمات الصحية بالشكل الذي ال خصائ
 .(1)يخلق إرباكا  اقتصاديا  وتخطيطيا  في قدرات الدولة وإمكانياتها االقتصادية

يمكن عد المتغير السكاني بأنه اهم المتغيرات التي ينبغي االعتماد عليها كونه المساعد      
خطط المستقبلية ألي اقليم من االقاليم، ألنه النمو السكاني المتوقع للسنوات االساسي في وضع ال

القادمة هو الذي يحدد حجم المدينة االمر الذي يستدعي التهيؤ لوضع الخطط االستعدادية 
المختلفة والسيما استعماالت االرض للخدمات  يالستيعابه بمساحات تخص استعماالت االراض

لتخطيط في وضع التصاميم االساسية للمدن بناءا  على حجم السكان الصحية مما يبرز دور ا
ونموهم العددي، لذا فقد تتطلب عملية تقدير السكان إلماما  بالمتغيرات المتداخلة التي تسهم 

    .(1)بالتغيرات االجتماعية واالقتصادية والتي تمثل هدفا  رئيسيا  من أهداف التخطيط المستقبلي

 المتوقعةالتغيرات  ةتطلب مواكبي الصحيةمستقبال من الخدمات  المدينةتقدير ما تحتاجه  ان    
، من اجل رفع كفاءتها 2030حتى عام  الصحيةيقابلها من المؤسسات  في اعداد السكان وما

، اذ بلغ سكان مدينة الهندية في 2020وقد تم االعتماد على البيانات والتقديرات السكانية لسنة 
( 141361) 2030( نسمة، فبلغ عدد السكان في سنة الهدف 114840) 2018الساس سنة ا
 . ()نسمة

                                                             
 .  272، ص1986ة للطباعة والنشر، بيروت، فتحي أحمد أبو عيانة، جغرافية السكان، دار النهض (1)
 . 197، ص1990خطيط الحضري والمشكالت االنسانية، بغداد، ، التابراهيم الدليمي، محمد العبيدي مالك (1)
)) تيةلة اآلدمن خالل تطبيق المعا 2030لسنة  تم استخراج عدد السكان:-  
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سيصل  المدينةفان حجم السكان في (، 27( شكل )40)بجدول  المتوقعةبحسب االسقاطات     
( 141361)الى ، و 2026عام  ةنسم( 130087)الى ، و 2023عام  ةنسم( 122226)الى 
بشكل مستمر وينبغي ان يترتب  دياز سيت الهنديةوهذا يعني ان سكان مدينه ، 2030 عام ةنسم

 توفيرل المسؤولةمن قبل الجهات  ةشامل ة صحيةسكانيه الزيادة وضع استراتيجية على هذ
عن الحاجة الحالية السكان فضال  بأعداد المتوقعة الزيادةيستوعب هذه  ة بمامناسبالمؤسسات ال

 لمؤسسات.اسة لهذه االدر  ةفي منطق

 2030 - 2020( تقديرات سكان مدينة الهندية للفترة 40جدول )

 عدد السكان السنة
2020 114840 
2021 117251 
2022  119713 
2023 122226 
2024 124792 
2025 127412 
2026 130087 
2027 132818 
2028 135607 
2029 138454 
2030 141361 

 -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على: 
 كربالء. محافظة إحصاء مديرية الجهاز المركزي لإلحصاء، التخطيط، وزارةجمهورية العراق،  -

 
 
 

                                                                                                                                                                               

 = الناتجالحالي عدد السكان x معدل النمو للمحافظة
 الناتج + عدد السكان الحالي = عدد السكان للسنة القادمة

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية احصاء كربالء.
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 2030 - 2020( تقديرات سكان مدينة الهندية للفترة 22شكل )

 
 (.40المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات جدول )

حتى سنة  من الخدمات الصحية الهندية حتياجات المستقبلية لمدينةالتقدير ا -2
2030. 

 أهمية لها لسكانها، مدينةال قدمهات التي الصحية الخدمات من المستقبلية الحاجة دراسة تعد     
اج تحت ولهذا السكان، إشباع حاجات منها فوالهد ت،الخدما وتنمية تخطيط مجال في كبيرة

 المنشودةف األهدا قلتحقي حلول عدة عوض رورةض إلى الصحية الخدمات عملية تخطيط
 الحاجة تقدير يمكن وال ومؤثرة، فاعلة خدمية قومراف ومناسبة كافية خدمات توفير في والمتمثلة

 .نأعداد السكا تقدير دون  الصحية الخدمات من المستقبلية
استنادا  الى حاجة سكان في المستقبل باإلمكان تحديد ما تحتاجه المدينة من الخدمات الصحية 

 -وهي كما يأتي: وبما يتناسب مع عددهم ونموهم، المدينة المتوقع
( مستشفى، 3من المستشفيات ) 2030تقدر احتياجات مدينة الهندية لعام  المستشفيات: -1

ويوجد فيها حاليا مستشفى واحدة فقط تغطي المدينة بل قضاء الهندية بالكامل اضافة الى قضاء 
( مستشفى لتلبية احتياجات السكان 2الجدول الغربي، اي ان المدينة تحتاج مستقبال الى )

( سرير، اي ان المدينة تحتاج 271( سرير، يوجد فيها حاليا )283المتزايدة، وبحاجة الى )
 ذوي و  الصيادلة( سرير، فيما لم تسجل حاجة بالنسبة لزيادة اعداد االطباء و 12مستقبال الى )

 والكادر التمريضي مستقبال. الصحية المهن
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 المراكز الصحية الرئيسية:  -2
( مركزا ، والموجود فيها في الوقت 14لغت )ب 2030لعام  ان حاجة المدينة من المراكز الصحية

( مراكز، وتقدر المساحة المطلوبة 9( مراكز، هذا يعني ان المدينة بحاجة الى )5الحالي )
 (.2م61100)

 العيادة الطبية الشعبية: -3
( عيــادة شــعبية، تحتــوي 14) 2030تقــدر حاجــة المدينــة مــن العيــادات الطبيــة الشــعبية لعــام      

 ( عيادة شعبية. 13المدينة حاليا على عيادة شعبية واحدة، هذا يعني ان المدينة بحاجة الى )

 وحدة العمليات الطبية )خدمة االسعاف( -4
لم تسجل مدينة الهندية حاجة لزيادة عدد سيارات االسعاف، وان العـدد الحـالي للسـيارات بلـغ      

الـى سـيارات اسـعاف اضـافية فـي  2030( سيارة اسعاف، لذا لن تكون بحاجة حتى فـي عـام 29)
 حال إن كانت خدمتها المقدمة للمدينة فقط.

في العديد من الجوانب  ا  متزايد ا  اهتمامو نويا  فان المدينة تحتاج الى دعما  ماديا  ومع وعليه    
، اضافة الى اختيار االماكن المناسبة لتوقيع بما يتناسب والحاجة الصحية للمواطنين الصحية

ويجب ان يراعى التوزيع الجغرافي الخدمات الطبية الجديدة التي تضاف الى الخدمات الموجودة 
لكي تسهم بشكل فعال للنهوض بواقعها للمواطنين،  العادل لها بما يضمن كفاءة الخدمة المقدمة

 الحالي واستيعابها للمترددين عليها من داخل المدينة وخارجها.
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 االستنتاجات 
عبر الدراسة ان مدينة الهندية تعاني من نقٍص واضح من المستشفيات، فهي تحتوي على يتبين  .1

وتتميز بامتداد تأثيرها االقليمي الى حدود واسعة، مستشفى واحدة تقع ضمن حدود حي الرياض، 
اذ تخدم سكان المدينة، وناحية الخيرات وقضاء الجدول الغربي، وكذلك جزء ناحية السدة وقضاء 
المسيب ويمتد الى الحدود اإلدارية لمدينة كربالء، ولم يتم انشاء اي مستشفى حكومي منذ 

( مراكز صحية اولية تتوزع بين 5الدراسة على )الثمانينيات في المدينة، كما احتوت منطقة 
االحياء السكنية، وعيادة شعبية واحدة، وكلها تعاني من ارتفاع اعداد السكان المخدومين عن 

 المعيار المحلي ونقص في اعداد الكوادر الطبية.
من  تظهر الدراسة ان اغلب المؤشرات المستخدمة في تقييم كفاءة المستشفى اتصفت بكفاءة الخدمة .2

(، الصحية المهن من ذوي  موظف /نسمة (، )صيدلي/ نسمة (، )طبيب ناحية )معيار نسمة /
 المهن ذوي معيار ) (،معيار نسمة / المالكات المختبرية) الكادر التمريضي(، )معيار نسمة /

 معيار عدد الممرضين / طبيب(، )معيار عدد االسر ة / الطبيب(، )معيار(، )طبيب /الصحية 
(، اما نسبة أشغال السرير) (،ممرض /ة سرّ عدد األ يارمع(، )ذوي المهن الصحية /رة عدد االس

الراقدين /  المرضىيار مع( )سرير بالنسبة للمعايير )معيار نسمة / مستشفى(، )معيار نسمة /
ة(، فقد اتصفت بتدني مستوى عامل ذوي المهن الصحي /عدد المرضى الراقدين  )معيار طبيب،

 حسب المعايير التخطيطية.كفاءة الخدمة 
تظهر الدراسة ان المؤشرات المستخدمة في تقييم كفاءة المراكز الصحية اتصفت بتدني كفاءة  .3

 (،الصحية المهن ذوي  /نسمة (، )طبيب مركز(، )معيار نسمة / الخدمة بالنسبة لـ )معيار نسمة /
ة من نقص واضح بعدد حيث تعاني بعض المراكز الصحي(، معيار نسمة / المالكات المختبرية)

الكوادر الطبية والصحية، حيث تفوقت بعضها على المعايير والمؤشرات الطبية، اما بالنسبة 
اتصفت . ممرض( (، )معيار نسمة /صيدلي/ نسمة طبيب اسنان(، ) معيار نسمة /للمعايير )

  بكفاءة الخدمة
(، مما 2م20000والتي بلغت )اشارت المؤشرات المساحية الى قلة مساحة المستشفى في المدينة  .4

(، فضال عن قلة مساحة المراكز الصحية 2م0.17ادى الى صغر مساحة حصة الفرد الواحد )
 (.2م8900المحلية والتي بلغت ) ةاالولية مقارنة بالمعايير التخطيطي
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جاءت نتائج التحليل لنطاق خدمة المستشفى وفق عامل المسافة انها تغطي مساحات كبيرة وفق  .5
تضم قضائي الهندية والجدول الغربي وجزء كبير من المساحات التابعة ار التخطيطي المعي

 لمحافظة بابل وقضاء الحسينية ومركز كربالء.
للزمن التخطيطي بداللة المعيار وفق شبكة النقل بحسب تحليل نطاق الخدمة )سهولة الوصول(  .6

 . لمعيارالمحدد للوصول للمستشفى، ان المدينة حققت سهولة وصول حسب ا
المراكز الصحية االولية وفق المعيار التخطيطي للمسافة، ان  نتائج التحليل لنطاق خدمة اظهرت .7

( 316.49( هكتار، في حين بلغت المساحة غير المخدومة )552.8المساحة المخدومة بلغت )
ما هكتار، كما يوجد تداخل في نطاقات خدمة اغلب المراكز مع اختالف في شدة هذا التداخل، م

جعل بعض مساحات االحياء تحت نطاق خدمة اكثر من مركز صحي وحرمان بعضها االخر من 
 خدمة اي مركز، ويصل هذا الحرمان الى مستوى حي كامل خارج نطاق الخدمة كحي الجمعية.

بداللة الزمن المحدد للوصول الى وفق شبكة النقل بحسب تحليل نطاق الخدمة )سهولة الوصول(  .8
الهندية االولية، ان هناك اجزاء كبيرة من نطاق الخدمة للمراكز الصحية ) المراكز الصحية

دقائق(  10( تستغرق زمن )النموذجي، الجانب الصغير، العسكري النموذجي، ومركز الحسين
وكان السبب وراء ذلك هو الضعف الواضح في شبكة الشوارع حيث ان اغلب احياء المدينة فأكثر، 

الشوارع والتي تسهل وصول السكان الى المراكز الصحية، اضافة الى  تفتقر الى شبكة معبدة من
االزدحامات المرورية الكثيرة خاصة على الطرق الرئيسية، كذلك موقع بعض المراكز في الشوارع 

 الفرعية.
)سهولة الوصول( للعيادة الشعبية وزمن استجابة خدمة  نتائج التحليل لنطاق خدمة اظهرت .9

زاء كبيرة من المدينة تواجه صعوبة في الوصول، والسبب هو الضعف االسعاف، ان هناك اج
 الواضح في كفاءة شبكة الشوارع وقلة اعداد هذه المؤسسات وطبيعة توزيعها. 

اوضحت الدراسة الميدانية عدم رضا السكان عن الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات  .10
الخدمات المقدمة في المستشفى  الصحية بصورة عامة فقد بلغت نسبة عدم رضا السكان عن

(، وذلك %57) االسعاف الفوري و  (،%53) العيادة الشعبية(، و %38) المراكز الصحية%(، و 56)
 بسبب كثرة المراجعين وقلة عدد الكادر الطبي، فضال عن قلة التجهيزات الطبية.

تمكنت الدراسة من تحديد الحاجة الحالية للخدمات الصحية في مدينة الهندية، وبلغت الحاجة من  .11
مستشفى واحدة، وحسب حجم السكان الحالي يتوفر فيها عدد مناسب من المستشفيات بواقع 

 ( طبيب اسنان،137)االطباء، ولكنها تفتقر بالكامل الى اطباء االسنان حيث قدرت الحاجة الى 
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( من الكوادر 86( مراكز صحية، و)6النسبة للمراكز الصحية االولية فكانت الحاجة بواقع )اما ب
الجانب الصغير، الطبية والصحية الخاصة بها، تتوزع على المراكز )الهندية النموذجي، مليبيج، 

( موظف على التوالي من مجموع 10، 30 ،14، 12، 20العسكري، وحي الحسين( بواقع )
 ( عيادة.11عيادة الشعبية فالمدينة بحاجة حالية الى )ة والصحية، اما الالكوادر الطبي

المدينة سيصل  سكان عدد واتضح ان 2030 عام لغايةالهندية  لمدينة السكاني الحجم تقدير تم .12
 الصحية سساتمؤ ال اعداد زيادة الى بحاجة( نسمة، ويتضح من ذلك ان المدينة 141361الى )

 في الصحية سساتؤ الم من الحاجة مقدارحيث ان  ة،الصحي دماتخال من السكان حاجة لسد
( 13( مراكز صحية اولية، و)9( سرير، و)12( مستشفيات، و)2بلغ ) 2030 عام لغايةلمدينة ا

 عيادة شعبية.
 المقترحات 

 -يمكن صياغة المقترحات استنادا  على ما عرضته االستنتاجات وهي كاالتي:    
المدينة وتوزيعها بشكل متوازن، مما يقلل الضغط الحاصل على  في رئيسية صحية كزامر  انشاء .1

 المراكز الحالية، ويضمن تغطية مساحات اكبر من االحياء السكنية.
العمل على زيادة اعداد المستشفيات ومساحاتها، وتوزيعها بصورة صحيحة بما يضمن تغطية  .2

دي الى اعادة توزيع السكان بصورة مساحات اكثر لتغطية خدمة سكانها بشكل كامل، وهذا بدورة يؤ 
 متوازنة واستثمار للمساحات الفارغة ويعمل على تقليل تركز السكان في مركز المدينة فقط.

بمختلف  الحديثة الطبية بالكوادر الصحية واألجهزة مدينةال في الموجودة مؤسسات الصحيةال رفد .3
 دماتخالهذه  على لصو الح من اجل ضالمري هايقطع تيال والزمن المسافة لتقلي لاج منانواعها 

 الحجز االحيانفي بعض  يتطلبقد  تيوال اخرى خارج المدينة مستشفيات الى هالتوج خالل من
 في الصحي قعالوا تدهور وبالتالي الصحية الحالة يصختشؤخر ي مما طويلة لمدة ارظواالنت

والعمل على جلب كوادر طبية من خارج البلد لما لهذا من اثر ايجابي بالنسبة للكوادر دينة، الم
 .رفع كفاءة الخدمة الصحية في المدينةاضافة الى اثره في الطبية العاملة وزيادة مهاراتهم 

العمل على زيادة عدد العيادات الشعبية وتوزيعها بشكل جغرافي واعطائها االهمية المطلوبة والتي  .4
شأنها ان ترفع العبء عن كاهل العيادة الشعبية الموجود حاليا وتوفير الدعم الالزم لها مما  من

 ينعكس
 ايجابا  على اشباع حاجة السكان من خدماتها. 
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توزيع مراكز االسعاف الفوري بصورة عادلة بما يضمن سهولة وصول سيارة االسعاف بوقت  .5
 قليص حجم الخسائر البشرية.قياسي، لما لها من دور حيوي، حيث تعمل على ت

ية الخاصة بأسماء رشادضرورة صيانة شبكة الشوارع في احياء المدينة وتأثيثها باللوحات اال .6
الشوارع وارقامها، اضافة الى ارقام واسماء ارباب المنازل، والعمل على التخلص من االزدحامات 

الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية الكثيرة خاصة على الطرق الرئيسية من خالل توسعتها و 
 والتي تعمل بدورها على تسهيل وصول المواطنين الى الخدمات الصحية.

 ( لما له من دور فيGPSالعمل على تزويد سيارات االسعاف بنظام تحديد المواقع العالمي ) .7
في جميع المطلوب للوصول اليه و  والوقت الخاص بطالب الخدمةتوفير معلومات عن الموقع 

 من دون ضياع الوقت، وهذا اثره على تقليل حجم الخسائر البشرية. في أي مكانو األحوال 
لمعرفة  وكثافتهم وتوزيعهم المكاني للمدينة لمعرفة عدد السكاندقيقة العمل على إجراء مسوحات  .8

 .خاص والخدمات االخرى بشكل عام  صحية بشكلحاجتهم من الخدمات ال
الجهات المعنية بضرورة توزيع المؤسسات الصحية بصورة عادلة واعتماد اعادة النظر من قبل  .9

تساهم في   ( في التوزيع الجغرافي بما يمتلك من وسائل تقنيةArcGISالكثافة السكانية وبرنامج )
 هذا المجال.

ضرورة زيادة اعداد االطباء والكوادر التمريضية والصحية في المراكز التي تعاني من قلة اعدادهم  .10
العمل على تحقيق التوزيع العادل لهم بين المراكز، فضال  عن الحاجة الملحة إلعادة النظر و 

 بالفائض والموزعين على المراكز الصحية.
ضرورة اتباع النظام االلكتروني )برنامج الزائر الصحي( وتحديثه لما له دور في بناء قاعدة  .11

معلوماتية عن المواطنين في كل مركز من اجل متابعة حالة االفراد والحفاظ على ديمومة 
 سالمتهم. 

وأمراض الكلى وغيرها،  السرطانية اضاالمر  الجبع صصختت دينةالم في صصيةتخ كزامر  انشاء .12
والتي يضطر المصابون بهذه االمراض الى الذهاب الى خارج المدينة سواء الى مدينة كربالء أم 
المحافظات االخرى التي تتوفر بها مثل هذه المراكز او السفر الى خارج البلد من اجل التزود 

هذه المراكز سوف تقلل من  بالعالج مما يسهم بزيادة االعباء على المرضى، لذلك فأن انشاء مثل
 االعباء عن كاهل المرضى.
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 (1ملحق )

 استمارة استبانة

 أخي المواطن ............. أختي المواطنة
التحليل المكاني للخدمات الصحية في هذه االستمارة خاصة برسالة الماجستير الموسومة بـ )    

( وهي ألغراض البحث العلمي فقط، وستعامل البيانات بسرية، إن تعاونكم معنا دليل مدينة الهندية
حرصكم على تطوير الخدمات الصحية في المدينة، من خالل إجابتكم التي تزيد من رصانة البحث، 

 شاكرين تعاونكم. لذا أرجو أن تكون أجابتك عنها بشكل علمي وموضوعي

 نعمة السعدي: قاسم محمد  الباحث

 الذي تراه مناسبا. كان( في الم مالحظة / ضع عالمة ) 

 :المعلومات االساسية الخاصة بالمجيب على اسئلة االستبيان
 -....................... فيه   تقيم الذي السكني الحي اسم ما -1
 الجنس/ عدد الذكور في االسرة ........  عدد االناث......... -2
 فأكثر ...........   64..........  63-16سنة .........  15العمر/ عدد افراد األسرة دون  -3
المستوى التعليمي/ عدد االفراد بمستوى االبتدائية فما دون........  متوسطة واعدادية  -4

 ........... تعليم جامعي .........
 :الدخل الشهري لألسرة بألف دينار -5

 )     (.فأكثر – 501 ألف -ج )     ( 500 – 251 -ب )     ( ألف 250أقل من -أ
    :هل يتوفر في المنطقة السكنية مؤسسة صحية  -6

 كال )       (. -ب ،نعم )      (  -أ

  :أذا كان الجواب بنعم فما نوعها -7
 عيادة شعبية )       (. -ج، مركز صحي )      (  -ب ،مستشفى )      ( -أ

  :المستخدمة للوصول إلى الخدمة الصحيةما نوع واسطة النقل  -8
 .بواسطة سيارة )       ( -ب ،مشيا على األقدام )       (  -أ

 

 :حتاج وقتا للوصول الى المؤسسات الصحية في مدينة الهنديةتكم  -9
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 دقيقة (15اكثر من ) ( دقيقة15-11) ( دقيقة10-5) ( دقائق5اقل من ) المؤسسة الصحية

     المستشفى

     الصحية المراكز

     العيادة الشعبية

 :كم يبعد مسكنك عن اقرب مؤسسة صحية -10

 فأكثر (3من ) كم (3-2من) كم (2-1من) (كم1أقل من)

    

 :مدينتكما درجة رضاك عن الخدمات الصحية في  -11

 راض   راض  نسبيا غير راض   المؤسسة الصحية ت

    المستشفى ا

    المركز الصحي ب

    العيادة الشعبية ج

 : هل انت راضي عن بعد الخدمات الصحية عنك -12

 راض راض نسبيا غير راض   المؤسسة الصحية ت

    المستشفى ا

    المركز الصحي ب

    العيادة الشعبية ج

 

 :عند اصابتك بالمرض الى اين تفضل الذهاب -13

 مستشفى )        (. -عيادة خاصة )        (  ج -( ب    المركز الصحي )     -أ

 او المستشفى:هل تواجه صعوبة في الوصول الى المركز الصحي  -14
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 نعم )         ( ، كال )           (.

 المستشفى في االستشارية العيادة أو الصحي المركز مراجعتك عند ازدحام تواجه هل -15
 :الحكومي

 )          (.  ال -)          ( ،  بنعم  -أ

 :كبرأي الرئيسي السبب هو ما  )نعم( اإلجابة كانت اذا

قلة  -ج (،        المراجعين )  كثرة - ب  (،      الكادر الطبي )   عدد قلة  -أ
 (.    ) التجهيزات الطبية

 :المحافظة  خارج في المستشفيات تراجع هل -16

 ال )           (. -بنعم )         (،    -أ

 :تراجع المحافظات اي نعم االجابة كانت اذا

 ............... تذكر اخرى  كربالء )          (، )           (، النجف )          (، بغداد

 :ما المقترحات المناسبة برأيكم لتطوير الخدمات الصحية -17

 ........................................................ .أ 
 ........................................................ .ب 
 ........................................................ .ج 
 ........................................................ .د 
 

 

 

 الهندية مدينة ومجتمع ألسرت  خدمة الصادقة أجابت  على الجزيل الشكر
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 .2020حجم العينة في مدينة الهندية لسنة ( 2ملحق )
 عدد االستمارات %النسبة  عدد االسر االحياء ت
 11 3 594 الكص الجنوبي 1
 8 2 452 سيد حسين 2
 4 1 338 شيخ حمزة 3
 27 7 1746 محرم عيشة 4
 37 10 2275 1العامل  5
 19 5 1285 المصطفى 6
 22 6 1400 الضباط 7
 8 2 400 الصناعة 8
 22 6 1300 العسكري  9
 11 3 670 الزهراء 10
 38 10 2443 1الحسين  11
 15 4 1010 2الحسين  12
 4 1 180 اونةالقز  13
 15 4 1005 الشهداء 14
 4 1 250 دور الحجر 15
 4 1 330 الكردي 16
 8 2 500 ابو عزيز 17
 45 12 2896 الجمعية 18
 15 4 890 الرياض 19
 8 2 352 الطنبي 20
 8 2 520 المثنى 21
 15 4 1034 السالم 22
 19 5 1123 2العامل  23
 11 3 799 الكص الشمالي 24
 378 100 23792 المجموع 

 كل حي.المصدر: من عمل الباحث اعتمادا  على المعادلة المستخدمة في استخراج عدد االستمارات في 
الدراسة الميدانية التي توصل لها الباحث من خالل دائرة صحة كربالء، قطاع الهندية، قسم الزائر  -

 .2020الصحي في مراكز، بيانات )غير منشورة(، لسنة 
جمهورية العراق، وزارة التجارة، الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، البطاقة التموينية، مركز تموين  -

 .2020كربالء، )بيانات غير منشورة(، لسنة محافظة 
 .2020لسنة  ،(بيانات غير منشورة)المجلس المحلي لمدينة الهندية، لجنة المخاتير،  -
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 .2020لسنة  على مستوى االحياء مدينة الهندية في السكان( توزيع 3) ملحق
 عدد األسر المساحة عدد السكان اسم الحي

 594 95.15 4650 الكص الجنوبي
 452 6.10 3191 سيد حسين
 338 84.4 3154 شيخ حمزة
 1746 28.45 4110 محرم عيشة
 2275 42.35 9146 1العامل 

 799 88.34 3299 الكص الشمالي
 1123 31.76 4210 2العامل
 1034 58.21 8491 السالم
 352 21.6 1450 الطنبي
 500 16.14 3003 ابو عزيز
 520 52.42 2705 المثنى
 1285 78.45 6009 المصطفى
 1300 97.29 5293 العسكري 
 1005 98.42 4121 الشهداء
 2896 02.80 13841 الجمعية
 2443 79.69 11507 1الحسين
 1010 22.60 3864 2الحسين
 180 74.16 1017 القزاونة
 670 9.39 3914 الزهراء
 1400 79.23 3060 الضباط

 250 09.11 2833 دور الحجر
 890 66.40 4450 الرياض
 400 14.43 5460 الصناعة
 330 64.11 2062 الكردي
 23792 47.823 114840 المجموع

 :من إعداد الباحث اعتمادا  على :المصدر                     
 الدراسة الميدانية التي توصل لها الباحث من خالل دائرة صحة كربالء، قطاع الهندية، قسم الزائر -

 .2020بيانات )غير منشورة(، لسنة الصحي في مراكز، 
جمهورية العراق، وزارة التجارة، الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، البطاقة التموينية، مركز تموين  -

 .2020محافظة كربالء، )بيانات غير منشورة(، لسنة 
 .2020المجلس المحلي لمدينة الهندية، لجنة المخاتير، بيانات غير منشورة،  -  
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Abstract: 

    The health services are considered one of the most important services 

that the city introduce to its people and its region's people due to their 

role in the development process. Thus, the improvement process for 

these services in the society means introducing better services to raise 

the healthy level which reflects the development aims. 

    The current study which tackles the spatial analysis for the health 

services in Al Hindiyah City displayed a number of  questions. the most 

important questions as what is the real spatial distribution of The health 

services in Al Hindiyah City, what is their efficient in the spatial 

distribution in the city quarters. The study hypothesized that the health 

services spread on the city space extension in a way that suits the 

population size, in addition to weakness in its efficient function, the 

matter that is negatively reflected on its spatial and functional efficient. 

     The study adopted several approaches where the descriptive 

approach was one of them as well as the analytic quantity approach. The 

researched highly relied on the field study which included offices 

concerned and the field study process (questionnaire form). 

    The sample is limited with 378 families out of 23792 families that 

constitute the society, distributed on24 living quarters for all variables 

required and to know citizens' opinions about the efficiency of the 

health services introduced. Later, these were arranged and classified in 

tables, diagrams, and maps to represent the city situation. This is in 

addition to the deductive approach represented by the geographical 

distribution for the health services and their indications. Spatial tools 

and techniques which are available within the environment's program ( 

Arc GIS 10,7,1) were employed, represented by studying the spatial 

distributions, web analysis, and maps production, starting from 

collecting data and information and analyzing them by the spatial 

analysis and Excel program in order to prepare a geographical data base 

related to the area of the study. 

     The study aims at knowing the reality of health services available in 

the city and its spatial distribution, and then evaluating its functional 



 

b 
 

efficiency through relying on the local planning criteria adopted in Iraq. 

Later, the city requirements the current health services were limited and 

to assess the future need up to 2030. 

The most important results of this study are the following:  

  - Most adopted criteria used for the evaluating the hospital efficiency 

were characterized by the efficiency of the introduced services. 

Concerning the criterion of (person/criterion of hospital ), (criterion of 

person/ bed), (criterion of patients/ doctors), (criterion of patients/ 

service number staff) these are characterized by decreasing of the 

services efficiency level according to the planning criteria, The city also 

needs two hospitals, and (137) dentists. 

- Concerning the indicators used in evaluating the primary health centers 

efficiency, it is characterized by decreasing the service efficiency where 

some health centers suffer from acute shortage in the health and media 

staff and some of them were higher than the planning criteria. 

- The total served are in the city by the primary health centers reached 

to 552.8 hectares, while the area that is not served reached to 316.49 

hectares.  

 

 
 


