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 :الممخص
اف لمخدمات الصحية اىمية كبيرة في المجتمعات التصاليا المباشر        

بحياة السكاف عف طريؽ توفير بيئة صحية مناسبة ليـ و تعمؿ عمى تنمية 
المجتمع مف كافة االتجاىات،  واف ىذا  يستوجب اف تكوف عممية توزيع 

ب ثقاًل الخدمات الصحية بصورة مناسبة مع اعداد السكاف ألف الزيادة  تسب
كبيرًا عمييا وتقمؿ كفاءتيا ادائيا لذا يجب اف يكوف توزيعيا بشكؿ كفوء 

 ومناسب مع واقع المدينة. 
اف اليدؼ مف البحث ىو دراسة الكفاءة لمخدمات الصحية في المدينة لعاـ  

ودراسة واقعيا عف طريؽ دراسة التوزيع المكاني ثـ بياف مدى  9102
ع المعايير المحمية العراقية كمؤشرات درجة كفاءتيا واجراء مقارنة ليا م

رضا السكاف وكيفية الوصوؿ اليو بشكؿ سيؿ وميسر  ، وتبيف عدـ 
كفاءتيا مف خالؿ التوزيع المكاني  السيء فضاًل عف خموىا مف المالكات 
الطبية السيما التخصصية منيا وخموىا مف مستشفى طوارئ يعالج فيو 

بد مف االشارة ىنا الى عدـ رضا المرضى ذوي الحالت الحرجة ، وال
السكاف المستجوبيف عف كفاءة الخدمات الصحية  لبعدىا عف كثير مف 

 .السكاف.
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Abstract: 

The health services are of great importance in societies 

for their direct contact with the lives of the population by 

providing a healthy environment suitable for them and 

working on the development of the society of all 

directions, and this requires that the process of the 

distributing of health services appropriately with the 

population numbers because the increase in size of the 

population generates great pressure on Services and 

reduce the efficiency of their performance, so you must 

be the distribution of these services are efficient and 

commensurate with the reality of the city. The aim of 

this study is to look for of competency of this service in 

AL_Baghdadi city in a year 2019 .Through  investigating 

its  locative  circulation then showing its effective 

criteria ,when comparting with the local criterion as a 

degree of approval . Also it shows its deficiency when 

there is a laclcage  of its employees and bad location , 

beside the absides the absence of emergent hospital to 

treat the critical cases , above all the disapproval of many 

people of being so far from these healthy service.   
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 المقدمــة

حياتو وحياة ب المباشر تصاليالإلنساف ال اىميةالخدمات اكثر الخدمات الصحية  تمثؿ
حظيت باىتماـ كبير مف قبؿ و  ،مجاؿ  تقدـ الدوؿ في ىذا س يياقمأحد  عدوت المجتمع،

ـ ىذه الخدمة وتوزيعيا بشكؿ صحيح ومتوازف بيف يالحكومات والمؤسسات المعنية ألف تقد
مراكز وال)المستشفيات ،  الصحية الخدمات شمؿ. ت(0)جدية الدولة في التنمية الشاممة السكاف 

االطباء  عياداتو ، المراكز التخصصية ، العيادات الشعبية ، والرئيسيةالصحية األولية 
مساىمة فعالة  ، كما وتساىـالصيدليات(  باإلضافة الى والمختبرات الطبية الخاصة الخاصة
ية في عمميات التطور األساس وسائؿمف الألنيا  وتقويـ المجتمعات الحضرية في بناء

و كونيا تمس حياة االنساف بصورة مباشرة االقتصادي ألي بمد مف بمداف العالـ و  االجتماعي
المستشفيات  وجودىذا يعتمد عمى حجـ الخدمات الصحية التي يحصؿ عمييا الفرد مف خالؿ 

وىذا ما تترجمو بصورة جمية  ،الكوادر الطبية بمختمؼ االختصاصاتوالمراكز الصحية و 
منيوض لاختمفت اتجاىاتيا إال أنيا تصب في خدمة اإلنساف ف االعالمية و الصحة منظمات 

  بمجتمع قوي ومتطور يستطيع أف يواجو تحديات الحياة المختمفة .

بالسؤاؿ التالي: )ماىي كفاءة  قد حددت مشكمة البحث : مشكمة البحث -أوال :
 المحمي( .المؤشرات عمى المستوى مع  وىؿ تتناسب لبغداديفي مدينة االخدمات الصحية 

مستوى كفاءة ىذه الخدمات في  اً ىناؾ تباين) اآلتيب تتمثؿ : البحث ةفرضي -ثانيًا :
   ؤشرات عمى المستوى المحمي(.الممع  مف خالؿ المقارنة

 تياءفاكومدى  التوزيع المكاني فاءة كمعرفة ) إلى  ييدؼ : هدف البحث -ثالثًا :
يجاد مكامف الخمؿ في متغيراتي الوظيفية عمى المستوى  ؤشراتمف الم مجموعةا ،باعتماد ، وا 
 . المحمي(

عف صة و متكاممة تمخ عممية أكاديمية ةدراس عدـ وجود : مبررات البحث -رابعًا :
  مستقباللمنطقة الدراسة  اإلسياـ في التخطيط الصحي امال  منا في في ىذا المجاؿ المدينة 

 : منطقة الدراسةتحديد  
درجة (شماال  8,,3 -درجة  33,03بيف دائرتي عرض )تحدد منطقة الدراسة مكانيا 

ناحية االداري ل المركزتمثؿ مدينة البغدادي  ،درجة ( شرقا 3,31,-درجة  9,وخطي طوؿ )
البغدادي التابعة لقضاء ىيت ، وتقع في القسـ الشمالي الغربي مف قضاء ىيت اذ تبعد عف 

ىيت ويحدىا مف الشماؿ الغربي قضاء  مدينةكـ عف  3,كـ و001مركز محافظة االنبار 
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حديثة ومف جية الغرب قضاء عنة ومف الشرؽ قضاء ىيت ومف الشماؿ الشرقي نير الفرات 
الذي جرت فيو عممية جمع  9102، اما حدوده الزمانية فتمثمت بعاـ ( 0)رقـ خريطة 

 البيانات  واتماـ البحث .
 البغدادي من محافظة االنبار والعراقموقع مدينة (1خريطة رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصدر: جميورية العراؽ ، وزارة الموارد المائية ، مديريػة المسػاحة العامػة ، خريطػة محافظػة االنبػار االداريػة 
 . 9111، لسنة 

  :مفهوم كفاءة الخدمات الصحية
 كما وتشمؿ قدرة الدوائر الصحية  ،(9)جيود ال معيف بأقؿانجاز عمؿ  مفيوـىذا ال  يمثؿ   

بجميع كوادرىا عمى تقديـ الخدمات لمسكاف بكمفة قميمة ومسافة ووقت قصيريف بحيث ال تشكؿ 
كونيا تخدـ االنساف  تياكفاءقياس في معرفة مفيوـ ىذا ال يستخدـ و عبئً  عمى المواطنيف ، 
، وتقدر حاجة السكاف ليا عف طريؽ معرفة أماكف  بكافة اشكاليا الذي يعد محور التنمية

المؤشرات الصحية  ودراسة  تياكفاءبياف تواجدىـ وعددىـ عف طريؽ معايير خاصة لغرض 
الميف الصحية أو عدد أصحاب مف  فردأو عدد األسرة لكؿ  نسمة (\سرير)المتمثمة بحصة 

 .لكؿ مؤسسة صحيةوعدد السكاف  األسرة 
 (.0289واقع الصحي لمدينة البغدادي لعام المبحث االول :  ) ال
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تحقيؽ  يالخدمات مف كونيا تعكس برامج الحكومات ف ىذا النوع مف أىمية دراسة يأتي     
سياسات الدوؿ النامية بوصفيا أداة تنموية  يتكتسب أىمية خاصة ف واألىداؼ مختمؼ 

( نسمة اعتمادا  01008  ) المدينةسكاف  وبمغ، (3)وتخطيطية لمنيوض باألفراد والمجتمعات
أف ىذه الزيادة انعكست عمى  9102احصائية المجمس المحمي لناحية البغدادي لعاـ عمى 

بسبب تدمير نمو المدينة نتيجة الزيادة الطبيعية و نشاط حركة اليجرة مف الريؼ إلى المدينة 
تؤدييا الى سكاف الكثير مف القرى والبساتيف نتيجة العمميات العسكرية ، كذلؾ الخدمة التي 

جاىدة لسد المدينة  سعت كبيرًا عمى ىذه الخدمة و التي ولدت ضغطا القرى المجاورة ليا و 
لمسكاف و لكؿ األعمار  ميمة الحاجات الاحد بوصفيا  وحاجتيـ ليا  ارتفاع عددىـ متطمبات 

الصحي ولغرض الوصوؿ إلى حقيقة الواقع ،فيي ال ترتبط بفئة معينة مف السكاف دوف أخرى 
 لمدينة البغدادي ال بد مف معرفة التوزيع الجغرافي لممؤسسات الصحية كما ىو واضح مف

 ما يمي : وكاف واقع الخدمات الصحية في مدينة البغدادي ( 9( والخريطة رقـ )0الجدوؿ رقـ )
مختمؼ المناطؽ مف في  نتشروت عددًا وتوزيعاً مؤسسات الأكثر وىي  اواًل :المراكز الصحية  :

تفتقر إلى األسرة لمسكاف اال انيا  تقدـ خدماتيا العالجيةو   بعيدةوالمناطؽ الريؼ لمدف والا
تعتمد عمى االطباء ذوي  األطباء المختصوفيندر فييا  افمعمميات ، كما لوصالة 

 ،مراكز صحية فرعية وأمراكز صحية رئيسة أما  تكوف عمى نوعيفو االختصاص العاـ ،   
مف الوحدات العالجية والوقائية ، وىي )وحدة األسناف ، وحدة  عددويحتوي كؿ مركز عمى 

الصيدلة ، وحدة المختبر ، وحدة الصحة المدرسية ، وحدة العيادة الخارجية ، وحدة األمراض 
 .(,) االنتقالية

 0289ممؤسسات الصحية في مدينة البغدادي لعام التوزيع المكاني ل( واقع 8جدول رقم )

 األحياء

 عدد
المراكز 
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 - - - - - - - - - - الحرية

 - 1 - - - - - - - - السالـ

 651 2 - 1 0311 2 11 1 1 1 الخضراء 

 - - - - - - - - - - المشيد

 5111 3 2 1 11601 3 14 - 1 1 القدس

 -  3 2 1 - - - 1 - - الشيداء
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 المصدر: عمل الباحث باالعتماد على : 
وزارة الصحة ، دائرة صحة االنبار، الصحة العامة ، قطاع الرعاية الصحية في البغدادي ،  -0

 .9102والحياتي ، بيانات غير منشورة، سجالت عاـ قسـ اإلحصاء الصحي 

 الدراسة الميدانية. -0

( 9( و خريطة رقـ )0يتضح لنا مف الجدوؿ رقـ)  :المراكز الصحية االولية -0
( مركز صحي رئيسي يوجد االوؿ في حي الخضراء وباسـ  9اف عدد المراكز الصحية ) 

)مركز صحي البغدادي ( اذ يقدـ خدمتو ألحياء الخضراء و السالـ و الحرية ، فضال عف 
دس باسـ )مركز القدس ( قرى مجاورة ليا ، بينما يقع المركز الصحي الثاني في حي الق8)

( قرية  مجاورة  03الصحي ( ويخدـ كؿ مف حي المشيد و القدس و الشيداء باإلضافة الى )
 لممدينة  وىذا ما تبيف لنا مف المسح الميداني.

االطباء: يبمغ عدد األطباء في المراكز الصحية  طبيبًا واحدًا فقط  لكؿ مركز  -9
 يعني قمة الخبرة والكفاءة . مف حديثي التخرج وىذا ذو تخصص عاـ وصحي 

وىـ ايضًا طبيب واحد في لكؿ منيا وىـ حديثي التخرج وىذا : اطباء االسناف -3
 يعني قمة الخبرة والكفاءة.

 

 0289واقع التوزيع المكاني لممؤسسات الصحية في مدينة البغدادي لعام (0خريطة رقم )
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 (.0قسـ تخطيط المدف ، والجدوؿ رقـ )المصدر: عمؿ الباحث باالعتماد عمى بمدية البغدادي ، 
( موظؼ يتوزعوف بيف معاوف طبي ,9) عددىـبمغ و الميف الصحية :  اصحاب - ,

 ومضمد ومعاوف صيدلي ومساعد مختبر .
يتوزعوف بيف ادارييف  موظؼ  (3وبالنسبة لإلدارييف فقد بمغ عددىـ ) : االدارييف -3

وقاطعي تذاكر وىذا يعطي انطباع عف مشكمة قمة العدد في تغطية حاجة المراكز 
الصحية االدارية ، وكذلؾ سائؽ سيارة اسعاؼ واحد ،عمما انو ال توجد سوى سيارة 

 اسعاؼ واحدة فقط وىي غير كفؤة كونيا مستيمكة  .
  المرضى المراجعين : -8

يختمفوف تبعا لمكثافة السكانية والميارة  العممية مراكز الصحية مراجعي العدد  تبيف اف
المراجعيف الكمي)  بمغ عدد فقد وآخر تباينيا بيف مركزلمطبيب الموجود في المركز الصحي 

في مركز البغدادي الصحي بمعدؿ ( مراجع 0311)منيا 9102( مراجع  عاـ  00281
( مراجع في مركز القدس الصحي 01881( مراجع شيريا ،  بينما بمغ عدد المراجعيف) 818)

   . (3)( مراجع شيريا 821لنفس العاـ ، بمعدؿ )
 .ثانيا: العيادات الخاصة

خاصة  اتعياد ثالثة 9102عدد العيادات الخاصة في مدينة البغدادي  لعاـ  بلغ  
القرى  ليشمؿوقد امتد نشاط ىذه العيادات اثناف منيا لطب االسناف وعيادة واحدة نسائية ، 

 ذىاب باإلضافة عوائؽلممدينة لسيولة الوصوؿ إلييا وقربيا مف مناطؽ سكناىـ  حاددةالم
ومخاطر الطريؽ ، والبد مف االشارة ىنا الى  اف  لبعد المسافةالى المدف االخرى المرضى 
ات ال تعمؿ كؿ االسبوع اذ تعمؿ لمدة يوميف  الى ثالثة اياـ فقط كوف االطباء مف ىذه العياد

 . خارج المنطقة
 : ثالثا: الصيدليات

  9102اف عدد الصيدليات في مدينة البغدادي لعاـ  ( 0اتضح مف الجدوؿ رقـ)     
ال تدار بواسطة صيدالنييف  جميعيااف  كما اتضح مف المسح الميداني ات( صيدلي2)حوالي 

 بصورة وموزعةوانما مف قبؿ ممرضيف موظفيف  في المراكز الصحية وىي غير مجازة 
السالـ وبواقع صيدليتيف  في حيبواقع صيدلية واحدة ركز تعمى أحياء المدينة إذ ت عشوائية
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 تبعا لتركز عياداتفي حي الخضراء وثالث صيدليات في كؿ مف حيي الشيداء  والقدس 
  .بالتالي كثرة المراجعيفو  قربيا مف االسواؽاألطباء الخاصة و 
 (.0289البغدادي لعام تحميل كفاءة الخدمات الصحية في مدينة المبحث الثاني )

واسػتخداـ وسػائؿ وتقنيػات  تياالباحثيف إلى دراسػلمسكاف دفعت الخدمات ألىمية   ىذه 
التػي تقػيس كفػاءة وقد تـ االعتماد عمى مجموعة مف المعػايير العراقيػة المتبعػة  كفاءتيا.لقياس 

ومعيػار  ة، وأىػـ تمػؾ المعػايير البشػرية والمعيػار المسػاحيالخدمات الصحية في مدينػة البغػدادي
وفػي  ، والػذي يسػمى بالمعيػار االجتمػاعي يػالسػكاف عنقبؿ ا مف   رضاال ومدىزمف الوصوؿ 

والمؤشػرات التػي يمكػف قيػاس كفػاءة الخػدمات الصػحية فػي  تمؾ المعػاييرما يأتي ذكر تفاصيؿ 
  منطقة الدراسة وفؽ ما يمي :
 -أواًل : المؤشرات البشرية :

اعتمد الباحث عمى مجموعة مف المؤشرات المحمية ليقيس مف خالليا الكفاءة لمخدمات    
 -الصحية وىي كاآلتي :

 -عدد األطباء إلى عدد السكان : -8
تتبايف اعداد األطباء بيف بمد وآخر وبيف مدينة وأخرى ، فيي تتبايف حسب درجة تقدـ 
المجتمعات لذا يمكف اف نجدىا ايجابية في الدوؿ المتقدمة وسمبية لدى اغمب الدوؿ الفقيرة ، 

( أي طبيب 0/0111( أف معيار عدد األطباء إلى السكاف يبمغ )9ويتضح مف الجدوؿ رقـ )
شخص. بينما كاف العدد لمنطقة الدراسة   فقد تبيف لنا مف عدد السكاف اف ( 0111واحد ؿ )

( نسمة لوجود طبيباف فقط أي أف ىذا 3382بمغت حصة الطبيب الواحد مف عدد السكاف ) 
المؤشر يعد سمبيا بالنسبة لممدينة  فيو أكثر مف المعيار المحمي وىذا يدلؿ عمى  قمة في 

الخدمة ، وبيذا يتعيف وجود عدد اكثر مف االطباء في كال كفاءة االداء وبالتالي كفاءة 
 المركزيف لتغطية العجز الحاصؿ ولكثافة العدد السكاني. 

 المؤشرات والمعايير الصحية المحمية العراقية( 0جدول رقم) 
 عدد السكاف المؤشر

 نسمة 0111لكؿ  طبيب واحد

 نسمة 9111لكؿ  طبيب أسناف واحد
 نسمة 9111لكؿ صيدلي واحد
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 نسمة 311 – 11,لكؿ  ميف صحية/ واحد
 نسمة 911لكؿ  سرير واحد
 ميف صحية  3لكؿ طبيب واحد

 ميف صحية 8لكؿ  ميف طبية /واحد
 سرير 8 – 3لكؿ طبيب واحد

 سرير 3لكؿ        ميف صحية/واحد
، بيانات  3القوى العاممة ،طالمصدر : وزارة الصحة ، دائرة ادارة الموارد، قسـ االحصاء الحياتي ،استمارة 

 . 9100غير منشورة لعاـ
 مؤشر اطباء االسنان والصيادلة )المهن الطبية ( الى عدد السكان: -0

( تبيف اف مؤشر الميف الطبية والمتمثمة بأطباء األسناف 9مف الجدوؿ رقـ)   
( نسمة ، وفي مدينة البغدادي  بمغت حصة 0/9111والصيادلة فقد بمغ المعيار المعتمد )

( نسمة وىو مؤشر يتصؼ نوعا ما مقبوؿ ، اما  بالسمبية لمصيادلة  ,982طبيب األسناف )
 صيدلي في اي المركزيف . فكاف المؤشر  سمبي لعدـ وجود

 -مؤشر عدد اصحاب المهن الصحية إلى عدد السكان : – 3
( نسمة  وىو يعطي انطباعًا 2,,اف  معدؿ ذوي الميف الصحية في المدينة بمغ )

( شخص كما ىو موضح في الجدوؿ 311–11,/0جيدًا ألنو قريب مف المعيار والبالغ )
 ( .9رقـ)

طباء والصيادلة وأطباء صحية إلى مجموع األمؤشر عدد اصحاب المهن ال   – 4
 االسنان :
يتمتع ىذا المؤشر بأىمية كبيرة ألنو يمثؿ وسيمة دقيقة لقياس  كفاءتيا ، كما     

يشير إلى حالة التوازف بيف الميف الصحية والطبية في معدؿ أعدادىـ وذلؾ لتالءـ الفئتيف في 
( أي 3/  0ىذا المؤشر إلى معدؿ األطباء ) (انو يبمغ  9المعدؿ .   يتضح مف الجدوؿ رقـ) 

( ميف صحية لكؿ طبيب وىذا 09ثالثة منيـ لطبيب واحد، وفي منطقة الدراسة بمغ المؤشر )
يشير إلى بعده عف المعيار المحمي وذلؾ  لقمة عدد االطباء وىذا يسبب حالة سمبية بمعنى 

قمة االداء وبالتالي قمة انو سوؼ يكوف ىنالؾ عبئ واضح عمى االطباء وىذا بالمحصمة 
 الكفاءة  ىناؾ.
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معدل عدد اصحاب المهن الصحية إلى معدل عدد اصحاب المهن الطبية من )أسنان   - 3
   -وصيادلة(:

( بمعنى موظؼ واحد مف اصحاب الميف الطبية  الى ثمانية  8/  0فيشير المعيار )
(  مف ذو الميف صحية 09)موظفيف مف اصحاب الميف الصحية ، وفي منطقة الدراسة بمغ  

ف ىذا يدؿ أيضًا عمى ابتعاده عف المؤشر المعتمد لقمة  لكؿ واحد مف الميف الطبية ، وا 
 االطباء المتخصصيف باألسناف مما سبب في تدني كفاءتو.

  مؤشر كفاءة  اعداد السكان / شخص لكل مركز الصحي : -8
ز الصحية مف العدد لغرض معرفة وقياس كفاءتو  فقد تـ حساب حصة كؿ المراك

الكمي لمسكاف الذيف يخدميـ ثـ نقارنيا بالمعيار المحمي الذي وضعتو وزارة التخطيط والصحة 
، (8)(شخص/ مركز صحي فرعي  9311( شخص/ مركز صحي رئيسي و) 01111وىو)

نجد اف ىذا المعيار مناسب جدا عند مقارنة محميا  بؿ يحقؽ كفاءة اعمى بكثير مقارنة بعدد 
(نسمة وعند تقسيميا عمى عدد المراكز الصحية تبمغ حصة كؿ مرؾ 01008ف البالغ )السكا

 ( شخص / مركز صحي .3382)
 -ثانيًا : معايير المساحة لمؤسسات الصحة :

تعد المساحة عاماًل مف العوامؿ الميمة قياس كفاءتيا لما ليا مف أىمية في إمكانية 
عف طريؽ توفير صاالت عالجية واسعة وحدائؽ  استثمارىا لراحة اإلنساف والسيما المرضى ،

ومساحات خضراء التي تبث بدورىا في نفس المريض الشعور بالراحة واالطمئناف وتسيـ في 
سرعة شفائو ، لقد حددت وزارة الصحة في العراؽ معايير مساحية مختمفة حسب نوع المؤسسة 

( 0لنا مف الجدوؿ رقـ ).  واتضح (0)( 9ـ 3111 – 9111فحددت مساحة المركز الصحي )
لكال المركزيف فكانت مساحة مركز البغدادي  9 ( ـ3831اف مساحة المراكز الصحية بمغت )

أي انو اقؿ مف المعيار وىذا ينعكس عمى حجـ البناية  والذي بدورة يحدد  9( ـ831الصحي )
التالي جودة الخدمة حسب الوحدات الصحية الموجودة ومدى قابميتيا لمتوسع مستقباًل وب

وىو  9( ـ3111ضعؼ في كفاءة ىذه الخدمة ، بينما بمغت مساحة مركز القدس الصحي )
بيذا يكوف مطابؽ لممعيار، لذا تبيف مف الدراسة الميدانية اف كفاءة الخدمة المقدمة مف مركز 
القدس الصحي متفوقة عمى مركز البغدادي الصحي كوف االوؿ ذو مساحة كبيرة شممت عدد 
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الصحية التي تقدـ خدمات لممواطنيف بينما المركز الثاني ذو المساحة الصغيرة مف الوحدات 
 بالكاد يقدـ الخدمات العالجية البسيطة لصغر حجمو و قمة الوحدات العالجية .

 -ثالثًا : مؤشر سهولة  وزمن الوصول لمخدمات الصحية :
زيع ىذه يعد ىذا المؤشر مف المؤشرات التي مف خالليا يمكف قياس كفاءة تو  

الخدمات بما يتالءـ مع توزيع السكاف في المدينة ، ويبمغ المعيار المحمي لسيولة وصوؿ 
 03 – 01( أما الوقت فيبمغ ما يقارب )9ـ 011 – 311السكاف إلى أقرب مركز صحي )

.  لقد تـ التعرؼ عمى المسافة والوقت الذي يقطعو سكاف المدينة إلى مؤسسات (8)دقيقة(
استمارة االستبانة الموزعة عمى عينة الدراسة ومف خالؿ الدراسة الميدانية  الصحة عف طريؽ

(  3كوف الباحث مف سكنة المدينة ، وقد تبيف مف نتائج تحميؿ االستمارة  والجدوؿ رقـ )
( بمغت نسبة السكاف في المدينة الذيف يقطعوف مسافة ووقت أقؿ مف 0والشكؿ رقـ )

%( ، بينما 93.9طع مسافة ووقتًا مقاربًا أوضمف المعيار )%(، اما نسبة مف يق01.2المعيار)
%( مف العدد الكمي لمسكاف 83.2بمغت نسبة الذيف يقطعوف مسافة ووقتًا أكثر مف المعيار )

وىذا يدؿ عمى الواقع السمبي المتمثؿ ببعد المسافة والوقت المستغرؽ لموصوؿ وبالتالي تدني 
 في كفاءة ىذا المؤشر   . 

النسب المئوية لمعيار سهولة وزمن الوصول إلى المراكز الصحية في  (3 جدول رقم )
 9102 مدينة البغدادي لعام

 
 
 

 المصدر :    مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى استمارة االستبياف             
 النسب المؤية لمعيار سهولة الوصول( 8الشكل رقم )

 (.3المصدر : عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ رقـ )
 -المعيار االجتماعي " مؤشر درجة رضا السكان عن الخدمات الصحية " : –رابعًا :

شممت استمارة االستبياف عمى عدد مف األسئمة تدور حوؿ مدى  قبوؿ السكاف   
( الذي يمثؿ درجة عدـ الرضا وانتيت 0ورضاىـ عف الخدمات الصحية والتي بدأت بالرقـ )

(  9( والشكؿ رقـ) ,( الذي يمثؿ أعمى درجات الرضا. ويتضح مف الجدوؿ رقـ ) 01بالرقـ )

 اعمى مف المعيار ضمف المعيار اقؿ مف المعيار المسافة 
 83.2 93.9 01.2 النسبة%
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منطقة الدراسة مختمفة بيف المستجوبيف وذلؾ الختالؼ اف اإلجابات لدرجات الرضا في 
وجيات النظر واختالؼ كفاءة الخدمات الصحية ،اذ جاءت نسبة الذيف أعطوا أدنى درجة 

%( مف مجموع المستجوبيف وىي تمثؿ أعمى النسب بيف 30.3( عالية حيث بمغت )0)
( فكانت نسبتيا 3%( ، أما الدرجة )08.0( بنسبة )9الدرجات ، فيما جاءت الدرجة )

  %(.,,00( فجاءت بنسبة )3الدرجة )%( ، أما 2.3( ),%( ، وبمغت نسبة الدرجة ),.,0)
درجات الرضا لمسكان عن الخدمات الصحية  في مدينة البغدادي لعام ( 4جدول رقم ) 

0289 

  المصدر : مف عمؿ الباحث معتمدًا عمى االستبانة .

 0289يمثل درجات الرضا عن الخدمات الصحية في مدينة البغدادي لعام (0شكل رقم )
 
 
 
 

 
 
 

 (.,المصدر: مف عمؿ الباحث معتمدًا عمى الجدوؿ رقـ )
% ( 0بنسبة )( 8%( ، والدرجة )3( بنسبة )0%( ، والدرجة )0,,( لتبمغ )8والدرجة )      

( نجدىا تصؿ 3-0( بنسبة )صفر% ( ، وعند حساب درجات الرضا مف ) 01و2والدرجة )
%( مف السكاف الذيف عبروا عف عدـ رضاىـ  عنيا ولعدة اسباب كقمة عدد 20.3الى)

االطباء وعدـ وجود صالة لموالدة ، وقمة االدوية وخاصة لألمراض المزمنة ،وعدـ وجود 
االت الطارئة في الغالب ما يتـ تحويميا الى مستشفى حديثة العاـ او مستشفى لمطوارئ فالح
اخفاؽ في ىذه يتضح مف كؿ ما تقدـ إف مدينة البغدادي تعاني مف و مستشفى ىيت العاـ .

غير 0 الدرجة
 راض

9 3 , 3 8 0 8 2 01 
 راض 

 1 1 0 3 0., ,.00 2.3 ,.,0 08.0 30.3 النسبة%
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 في حالة عدـأف تنجـ عنو الكثير مشاكؿ اجتماعية و اقتصادية  الخدمات  التي ممكف
الحالي و معدؿ النمو لمسنوات الالحقة و معدؿ و  يحجـ السكانمع البشكؿ يتناسب  معالجتيا

سواء كاف ‘ نوع الحاالت التي تراجع المستشفيات أو المراكز الصحية أو العيادات الخاصة 
 .  دوري أـ عرضيبشكؿ ذلؾ 

 االستنتاجات :
في حييف  تركزوتأحياء المدينة بيف   ختالؼالصحية باالؤسسات المكاني لمم توزيعاتسـ ال -3

 3 إلى أف يقطع المراجعيف مسػافة تتجػاوز)و بقية االحياء منيا االمر الذي ادى وخم فقط 
 . لموصوؿ الييا( في بعض أحياء المدينة كـ 

الميػػف الصػػحية عػػف الحػػد األدنػػى لمنسػػب المقبولػػة  اصػػحابد الكػػوادر الطبيػػة و اعػػدا قمػػة -2
بصػػػػورة سػػػػمبًا فػػػػي اداءىػػػػـ الخػػػػدمات  عالميػػػػا خصوصػػػػا عػػػػدد األطبػػػػاء و بالتػػػػالي انعكػػػػس 

 لمسكاف . 
اتسػػمت المسػػاحة المخصصػػة لمركػػز البغػػدادي الصػػحي بصػػغرىا وأثػػرت سػػمبًا فػػي امكانيػػة  -0

 توسعو مستقبال .
%( مػػػف السػػػكاف يحتػػػاجوف لػػػزمف ومسػػػافة كبيػػػرة مػػػف اجػػػؿ وصػػػوليـ 83.2تبػػػيف اف نسػػػبة) -4

 .لمخدمة 
الخػػػدمات الصػػػحية وىػػػذا  %( عػػػف20.3عػػػدـ رضػػػا السػػػكاف وبنسػػػبة كبيػػػرة وصػػػمت الػػػى ) -5

 مؤشر خطير جدًا.
 : التوصيات

لتخفيػػػػػؼ الضػػػػغط الواقػػػػػع عمػػػػػى ىػػػػػذه  البغػػػػػداديأيجػػػػاد موازنػػػػػة عادلػػػػػة بػػػػػيف أحيػػػػاء مدينػػػػػة  -0
مراكز صحية اخػرى فتح  عف طريؽالمؤسسات الصحية نتيجة التركز في بعض المناطؽ 

 في احياء االخرى .
السػػيما مػػف اي مستشػػفى  منطقػػة الدراسػػةالطػػوارئ لخمػػو مستشػػفى  االسػػراع بمتابعػػة انشػػاء -9

 .انيا مستمرة في زيادة  التوسع المساحي وزيادة في عدد السكاف
 توفير اختصاص لخمو المدينة منيا .و زيادة عدد االطباء في المدينة  -3
ال سيما واف البناية  تييئة صالة لموالدة بكافة المستمزمات في مركز القدس الصحي -,

 . موجودة 
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 :االحاالت
نواؿ جمعة جابر الوزاف ، التوزيع الجغرافي لمراكز الرعاية الصحية األولية في مدينة بغداد ، رسالة   -0

 . 9، ص 9113ماجستير )غير منشورة( ، كمية التربية إبف رشد ، جامعة بغداد ، 
نتاج و كفاءة الخدمات الصحية في العراؽ لممدة )‘ ناصر روفائيؿ بطرس  -8 -0281تقويـ فعالية وا 

 .381ص‘ 020‘ جامعة بغداد ‘رسالة ماجستير )غ.ـ( كمية اإلدارة و االقتصاد ،  ( 0200
سياـ عمى أحمد القبندى، تقويـ الخدمة االجتماعية الطبية بالمستشفيات العامة والتخصصية  -0

 ـ  ,911، الكويت، 3، العدد 39والتخطيط لتطويرىا بدولة الكويت، مجمة العمـو االجتماعية، المجمد 
  .90، ص 0280( سنة النشر 3دولية لمتنمية الصحية ، المجمد الثامف ، العدد )مجمة  -8
مركز القدس الصحي ، مركز البغدادي الصحي  ، قسـ اإلحصاء الصحي والحياتي ، سجالت  -2

 . 9102المرضى لعاـ 
وزارة التخطيط ، ىيئة التخطيط والتشييد واالسكاف ،الخدمات الصحية وافاقيا وتطورىا ،دراسة  -01
 . ,9،ص ,028، 0,1ـرق

،  0288وزارة اإلسكاف والتعمير ، مديرية التخطيط اإلقميمي ، معايير اإلسكاف الحضري لعاـ   
  . 0,ص
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