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  :مقدمة البحث 

الذى نعيش   بان عالمنا  الواضح  بات من 

التعقيد   من  بالكثير  يتميز  اليوم  فيه 

مما   األحداث  فى  والترابط  والتسارع 

للحصول    ةجعل  لالنسان حاجات متزايد 

الرغم   على  االشياء  من  يبتغيه  ما  على 

فى   حساباته  ضمن  من  تكن  لم  أنها  من 

الخدمات   فترة زمنية سابقة.  ولعل 

الخدمات   أبرز  من  واحدة  هى  الصحية 

اليها   ماسة  بحاجة  االنسان  أصبح  التى 

المراحل  فى  عليه  هو  لما  قياساً  اليوم 

الخدمات   السابقة.  الدراسة  هذه  تناقش 

األو وتهدف  الصحية  الدمازين  بمدينة  لية 

الصحية   الخدمات  تطور  قياس  الى 

بالمدينة   السكان  بإعداد  ذلك  وعالقة 

األحياء   بمختلف  السكانية  والكثافات 

الدراسه   تتضمن  بها.كما  السكنية 

حول   األسرة  تهم  اساسية  معلومات 

منها   تعاني  قد  التى  الصحية  المشكالت 

متضمنة   العملية  الحلول  ووضع 

كما  لتعزيز    معلومات  مفاهيم  تتضمن 

الصحة بشكل عام حول الرعاية الصحية  

يقضيها   التى  الزمنية  والفترة  وتطويرها 

والمعدات   المريض  مع  الطبيب 

 والمعينات االساسية فى العملية الصحية   

  :أهداف البحث 

التعرف على أهمية الخدمات فى   -

على   وأثرها  الصحي  المجال 

 المستفيدين فى مدينة الدمازين .  

المكاني  ا - التوزيع  على  لتعرف 

الصحية   الخدمات  لمراكز 

فى   السكان  بأعداد  وعالقتها 

 المدينة.  

  :أهمية البحث  

_ تتمثل اهمية الورقة في توضيح دور   

بمدينة          األولية  الصحية  الخدمات 

 تقييم الخدمات الصحية األولية في مدينة الدمازين

م2020_ م2015الفترة من  يف  
الباحث ناطق جابر حسين السعيدي           الرازق حسن إسماعيل إسحاق عبد د.  

 

 مشارك ،جامعة الجزيرة ،كلية التربية_الحصاحيصا ،قسم الجغرافيا والتأريخ 

11/3/2021تاريخ الطلب:  

8/4/2021القبول:تاريخ   
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نقاط   معالجة  على  والوقوف  الدمازين 

 القصور فى تقديم الخدمات.  

الورقة   أهمية  تتمثل  كما  أنها    _  في 

إضافة حقيقية في مجال دراسة الخدمات  

في منطقة الدراسة تعرف بنوع الخدمات  

الصحية فى المجال الصحى فى الرعاية  

 الصحية األولية.  

  :اسباب اختيار البحث 

متابعة   - تقارير  وجود  عدم 

فى   لالفراد  الصحية  للحاالت 

 المصالح الحكومية.   

التى   - المشكالت  بعض  هنالك 

ع منها  مرضي  يعاني  من  دد 

المرتفع   الدم  وضغط  السكري 

لحل   دراسات  الى  تحتاج  والتى 

 هذه المشاكل.  

هنالك انماط معينة من المدن لها   -

مشكالت صحية ترتبط بها وتقل  

 أو تنعدم فى أى مكان آخر.  

  :مشكلة البحث  

وجود   النامية  للدول  البارزة  السمات  من 

فى   شح  يواكبه  كبير  سكانى  اكتظاظ 

الطب وارتفاع  الموارد  والخدمية  ية 

 معدالت األمية.  

الصحية   -1 الخدمات  ضعف 

السكان   اعداد  مع  مقارنة 

في   المتزايدة  نموهم  ومعدالت 

 المدينة.  

الكوادر  -2 اعداد  فى  الضعف 

يعكس   والذى  المؤهلة  الطبيه 

للخدمات   المتدني  المستوي 

 الصحية فى منطقة الدراسة.  

  :فروض البحث   

المتوافرة  -1 الصحية  الخدمات  ان 

فى   الصحية  المراكز  فى  حالياً 

غير   تعتبر  و  الدمازين  محلية 

 كافية مقارنة بأعداد السكان.  

والمسافة   -2 المستغرقة  المده  ان 

يقطعها   التى  الطويلة 

المستفيدون من الخدمة الصحية  

 تزيد من معاناتهم.  

 حدود البحث :   

 الحدود الزمانية :     

 م 2020م/2015فترة من  في ال       

 الحدود المكانية :     

 والية النيل األزرق _ مدينة الدمازين      

  :منهج البحث   

الوصفى  المنهج  على  الدراسة  هذه    تقوم 

وتحليل   بدراسة  يقوم  الذى  التحليلي 

الصحية   بالخدمات  الخاصة  البيانات 

كل   استخدم  الدمازين.كما  بمحلية  األولية 
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لجمع   كأدوات  والمقابلة  المالحظة  من 

 المعلومات .  

   :طرق تحليل البيانات   

المئوية   بالنسبة  البيانات  هذه  تحليل  تم 

 للخدمات الصحية األولية.  

 ثل:   مفهوم التوزيع األم

لمراكز   األمثل  بالتوزيع  المقصود 

سياسة   رسم  هو  الصحية  الخدمات 

لتوزيع الخدمات الصحية للسكان كل في  

في   معاناة  دون  ويسر  بسهولة  موقعة 

الوصل   أجل  من  بعيدة  مسافات  قطع 

فى   يكون   أن  وعلي  الصحية  للخدمة 

شكل برامج ومشروعات تهدف الى رفع  

فى  والمجتمع  للفرد  الصحي    المستوي 

استغالل   بحسن  وذلك  مقدرة  زمنية  فترة 

من   المتاحة  والبشرية  المادية  االمكانيات 

وتكدس   التوزيع  سوء  على  القضاء  أجل 

مراكز الخدمة الصحية في منطقة معينة  

الصحية   المشكالت  علي  الوقوف  و   .

األوليات   فيها  يراعي  ان  على  السائدة 

االمكانيات   ضوء  فى  المشكالت  لحل 

المتاحة ال    والموارد  الصحية  والخطة 

فى   االسرة  عدد  حصر  مجرد  تعني 

الصحية   المراكز  وتحديد  المستشفيات 

مقدار   حتى  أو  والممرضين  واالطباء 

ولكنها   والمعدات  األدوية  على  ماينفق 

و   األمثل  التوزيع  مراعاة  ايضاً   تعني 

كفاءتها   وزيادة  القائمة  للمنشآت  الجيد 

أسلوب   بتغيير  أو  تنظيمها  بإعادة  وذلك 

مرتبطة  ا عملية  اسس  على  فيها  لعمل 

على   األمثل  التوزيع  ويعتمد  بدراسات 

بحجم   الخاصة  االحصائية  البيانات 

البيانات   وترميز   . في كل وحدة  السكان 

واعداد   الصحية  المنشآت  وحصر 

كما يكون من    .م( 1992األسرة,) نصر ,

كمعدل   المعدالت  بعض  معرفة  المهم 

بالمر واالصابة  والوفيات  ض  المواليد 

عدد  ونسبة  السكاني  النمو  ومعدالت 

الى   والممرضين  والصيادلة  االطباء 

السكان.كما يكون من المهم معرفة كل ما  

 من شأنه رفع المستوي الصحي للسكان.  

 االحصاء الطبي ونظم المعلومات:  

وتخزينها   المعلومات  جمع  أصبح 

وعرضها فى قطاع الرعاية الصحية أحد  

والعامة   الرئيسية  توليها  األنظمة  التى 

النامية   الدول  وبعض  المتقدمة  الدول 

العمليات   توفر  حيث  خاصاً  اهتماماً 

المخطط   تفيد  دقيقة  معلومات  االحصائية 

المنتشرة   بالسكان واالمراض  يتعلق  فيما 

السن   فئات  حسب  المرض  وتصنيف 

فى   مكثوها  التى  والفترة  والنوع 

الخدمات  توافر  ومدى  المستشفيات 

من   وغيرها  التى  الصحية  البيانات 

يتطلب تحليلها لمعالجة البيانات الكترونياً  

المعلومات   استرجاع  وسرعة  بسهولة 

 ودقة الحصول منها على نتائج.   
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 :السودان ( موقع الوالية بدولة1خريطة )

مصلحة المساحة ، والية النيل    المصدر :

م الخدمات الصحية فى  2020األزرق ،  

  :والية النيل األزرق

الوحدة   الدمازين  فى  السكان  عدد  يبلغ 

نسمة ويبلغ    233453اإلدارية الدمازين  

عدد السكان  فى الوحدة اإلدارية السريو  

محلية    105358 ومساحة  نسمة 

وهذه  7.500  الدمازين مربع  متر  كم 

ادارتين   وحدتين  الى  مقسمة  المساحة 

وأرياف   مدن  والى  والسريو  الدمازين 

به   يوجد  وبعضها  لها  تابعة  وأخرى 

خدمات سواء كانت صحية أو تعليمية أو  

,)مصلحة   غيرها  حتى  أو  ترفيهية 

 م( 2019المساحة الدمازين, 

( الدرا2خريطة  منطقة  ســة.  ( 
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العمراني      التخطيط  :وزارة  المصدر 

 م 2020والية النيل األزرق ، الدمازين، 

 تطور الخدمات الصحية بالوالية:    

اتضح من المقابالت الشخصية ان سكان  

الى   يلجأون  كانوا  األزرق  النيل  الوالية 

ويتعالجون   سابقاً  الشعبي  الطب 

)القرض   العرديب    –النيم    –باالعشاب 

وال   المهوقني وغيرها(.  –الحلبة  –

يلجأون الى الوحدة الصحية اال فى حالة  

المرض   يتمكن  عندما  أو  مستعصية 

وتعجز الوحدة الصحية عن تقديم العالج  

للتوعية   نتيجة  ولكن  الوفاة  وتحدث 

يترددون   السكان  اصبح  التعليم  وانتشار 

العالج.   لتلقي  الصحية  الوحدات  على 

تحظ  2003وأخرون,  )فضل ولم  م( 

وزارة   من  باهتمام  الدراسة  منطقة 

عام   فى  اال  قبل  من  م  1994الصحة 

سابقاً   الصحية  الخدمات  كانت  حيث 

 موزعة على المديريات فى السودان.  

مدينة   فى  الصحية  الخدمات  تطور 

 الدمازين:    
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خالل    الدمازين  مدينة  شهدت 

 ( تطوراً  2020  –  2015الفترة  م( 

ا فى  الصحية  واضحاً  المؤسسات  عداد 

من مستشفيات ومراكز صحية ووحدات  

التطور   من  الرغم  وعلى  صحية  رعاية 

النمو   معدالت  يواكب  انه  اال  الملحوظ 

عدد   تطور  فقد  للسكان  السريعة 

( من  العام  4المستشفيات  فى  م  2015( 

( العام  5الى  فى  مستشفيات  م.  2020( 

شهدت   فقد  الصحية  للمراكز  بالنسبة  أما 

( مركز  7طوراً بينما كان عددها )ايضاً ت

م. واستمر معدل التطور  2015فى العام  

عام   فى  الصحية  المراكز  عدد  بلغ  حتى 

 ( مركزاً صحياً.   18م إلى ) 2020

( الصحية  1الجدول  المؤسسات  تطور   :)

( من  الدمازين  مدينة    –  2015فى 

 م(:  2020

المراكز   األسرة المستشفيات  االعوام  الوحد اإلدارية 

 الصحية 

 وحدات الرعاية 

 2015 الدمـازين  

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

3 

5 

5 

5 

      5 

      5 

278 

422 

422 

487 

487 

487 

7 

12 

12 

12 

12 

12 

3 

- 

11 

16 

16 

16 

 الســريو 

 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

20 

50 

50 

50 

50 

50 

- 

3 

3 

6 

6 

6 

- 

11 

11 

16 

16 

16 

والمعلومات   ،اإلحصاء  الدمازين  مدينة   ، الوالئية  الصحة  وزارة  م  2020  –المصدر: 

 .    45ص 
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والمستشفيات فنجد تطور ملحوظ مابين    إذا ما قارنا بين حجم السكان فى محلية الدمازين 

 م.  2012م الى  2007السكان والمستشفيات والمراكز الصحية فى الفترة مابين 

 (: تطور المؤسسات الصحية فى مدينة الدمازين :   1الشكل )                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م  2020-1المصدر: الجدول  

( ) 2الجدول  الدراسة  منطقة  فى  المساعدة  والمهن  الطبية  الكوادر  تطور   :)2015  –  

 م(:  2020

طبيب   صيدلي  زائرة صحية  تقني معمل ممرض تخدير  مساعد االطباء  السنوات 

 امتياز 
 اخصائى  عمومي 

2015 30 14 3 153 35 14 12 - 

2016 60 8 2 180 60 22 18 - 

2017 46 13 5 200 79 19 6 - 



 تقييم اخلدمات الصحية األولية يف مدينة الدمازين 
 

   2022اجلزء الثاني( لسنة  -جملة القادسيّة يف اآلداب والعلوم الرتبوية، اجمللد الثاني والعشرون )العدد األول 

318 

2018 

2019 

2020 

53 

53 

53 

12 

12 

12 

9 

9 

10 

242 

242 

242 

121 

125 

125 

22 

22 

24 

10 

10 

12 

_ 

_ 

- 

 م  2020 –اإلحصاء والمعلومات  –المصدر: وزارة الصحة الوالئية ، محلية الدمازين  

والمهن   الطبية  الكوادر  تطور  ان  نجد 

فى   تزايد  المنطقة  هذه  فى  المساعدة 

األخرى   السنوات  فى  وتناقص  سنوات 

 اى انها غير مستقرة.  

   :الخصائص المكانية للوحدات الصحية

الخصائص   أهم  من  المكان  اختيار  يعد 

لدراسة الخدمات فى كل المناطق إذ البد  

ون له  من النظر عند اختيار الموقع ان تك 

ومناطق   السكانية  بالكثافة  قويه  عالقة 

المناطق   مختلف  فى  السكاني  التركيز 

وصول   وسهولة  والريفية  الحضرية 

مع   الصحية  الخدمة  مناطق  الى  السكان 

والمسافة   الزمن  عاملي  مراعاة 

التى   الحاالت  فى  خصوصاً  المقطوعة 

كالحاالت   الوصول  سرعة  تتطلب 

المكا  الخصائص  أهم  ومن  نية  االسعافية 

بالنسبة   بالمنطقة  الصحية  للوحدات 

 م(  2013للحي,) عبدالرحمن, 

 ( موقع الوحدة بالنسبة للحي:  3الجدول )                           

 النسبة  التكرار   الموقع 

 25 5 وسط الحـي 

 75 19 أطراف الحي 

 100 24 المجمــوع 

 م 2020    –الميداني المصدر: العمل 

  % 75اتضح من خالل الجدول ان حوالي  

مناطق   فى  تقع  الصحية  الوحدات  من 

الى   النسبة  هذه  ارتفاع  ويرجع  طرفية 

معظم المستفيدين من الخدمات ياتون من  

حوالي   طرفية.بينما  من    % 25مناطق 

الحي   وسط  فى  تقع  الصحية  الوحدات 

الذى يؤدي  المسافات    األمر  الى اختالف 

المقطوعة حتى فى المناطق الحضرية أو  

افاد   الواحدة.وقد  عينة    % 25الريفية  من 

الحي   وسط  تقع  مراكزهم  ان  الدراسة 
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لزمن   بالنسبة  المناسب  الموقع   الوصول إليه.   وهو 

( من خالل الدراسة مواقع المراكز الصحية غير مناسبة بالنسبة للمستفيدين من  2الشكل )

 الخدمة الصحية:   

 

 

 

 

 

 

 

 م 2020    – 3المصدر: الجدول   

الزمن   فى  واضحة  بصورة  يؤثر  مما 

الى    المستغر الوصول  وسهولة  ق 

 المراكز الصحية. 

  :عدد العنابر بالمراكز الصحية

من خالل الجدول اتضح ان عدد العنابر  

ال   الصحية  المراكز  هذه  فى  الموجودة 

بعض   فى  يكون  وقد  الحاالت  كل  تكفي 

السريرية نجد فى   النسبة  االحيان ارتفاع 

كل فى  شخصين  العنابر  سرير    بعض 

العناب  قلة  ذلك  فى  والسبب 
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 ( عدد العنابر الصحية بمنطقة الدراسة:  4الجدول )                         

 المتبقية   المتوقعة   المالحظة   العنابر بالمراكز الصحية  

 54 75 21 كافية  

 62 75 137 ال تكفى كل الحاالت  

 26 75 49 كافيا احياناً  

 18 75 93 غير كافية  

   300  المجمـــــوع

 م 2020    –المصدر: العمل الميداني 

  :توزيع السكان

فى   الدراسة  منطقة  فى  السكان  يتوزع 

الدمازين إداريتين    محلية  وحدتين  الى 

حجم   فى  اإلدارية  الوحدات  وتتفاوت 

السكان   عدد  على  بناءاً  السكانية  الكثافة 

ففى   وحدة  لكل  المخصصة  والمساحة 

السكانية   الكثافة  تصل  الدمازين  مدينة 

كم 56) نسمة  السريو    2(  ريفى  وفى 

 . 2( نسمة كم 14)

 د السكان والمساحات والكثافات السكانية للوحدات اإلدارية:  ( عد 5الجدول )            

 2الكثافة نسمة كم  2المساحة كم عدد السكان باأللف  الوحدات اإلدارية  الرقم

 56 2310 129 مدينة الدمــازين   1

 14 3620 50 ريفي الســـريو   2

 م 2020المصدر: مصلحة المساحة الوالئية ،الدمازين ،  

وعالقته   الصحية  المراكز  توزيع 

  :بالسكان

نجد ان توزيع المراكز الصحية بما فيها  

نجد   حيث  متكافي  غير  المستشفيات 

( من المستشفيات والمراكز  % 65حوالى ) 
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محلية   وفى  الدمازين  محلية  فى  الصحية 

بين   كبيراً  اختالفاً  نجد  نفسها  الدمازين 

اإلداري المراكز  الوحدات  توزيع  فى  ة 

الدمازين   مدينة  ان  نجد  حيث  الصحية 

بحوالي   ذلك    % 79تستأثر  ويتبع  منها 

الطبية   للكوادر  المناسب  غير  التوزيع 

والمهن   األطباء  ذلك  فى  بما  العاملة 

  الطبيه المساعدة وفيما يلى:  

والمراكز   المستشفيات  توزيع  نستعرض 

الصحية بمدينة الدمازين )وزارة الصحة  

 م(.  2020  –الدمازين  –ئية الوال

 مدينة الدمــازين:  

الوالية   حاضرة  الدمـازين  مدينة  تعد 

األولي حيث توجد بها خمسة مستشفيات  

  –الشرطة    –العسكري    –)الدمازين  

هذه    –الصينى   وتمثل  السريو(. 

( حوالي  جملة  % 50المستشفيات  من   )

ويوجد   الوالية  فى  العاملة  المستشفيات 

المستشفيات   ) بهذه  سريراً  537حوالي   )

( فى  0.85بنسبة  االسرة  عدد  من   )

مستشفيات الوالية ويبلغ حجم السكان فى  

 ( المحلية  واذا  338811هذه  نسمة   )

عدد  على  السكان  من  العدد  هذا  قسمنا 

(  630.93االسرة نتحصل على حوالي ) 

ذلك  الى  اضف  الواحد  للسرير  شخص 

 ( حوالي  الدمازين  مدينة  فى  (  16يوجد 

صحي   فى  مركز  صحية  مراكز  وثالثة 

 السريو.  

 م:  2020( توزيع المستشفيات واألسرة في مدينة الدمازين 6الجدول )          

للسرير   عدد السكان    % عدد االسرة    % عدد المستشفيات   المحلية  االشخاص  عدد 

 الواحد  

 متوفقة عاملة

 630.93 338811 0.84 537  - 5 الدمازين

 م 2020المصدر: وزارة الصحة الوالئية ، مدينة الدمازين ،اإلحصاء والمعلومات ، 

               

 

 

 

 



 تقييم اخلدمات الصحية األولية يف مدينة الدمازين 
 

   2022اجلزء الثاني( لسنة  -جملة القادسيّة يف اآلداب والعلوم الرتبوية، اجمللد الثاني والعشرون )العدد األول 

322 

  :م2020  –( الكوادر الطبية والمهن المساعدة على مستوي الوالية  7الجدول )          

 النسبة المئوية   السكانما يقابل الواحد من  العدد  الكوادر الطبية والمهن المساعدة  الرقم  

 35 0.035 12 اطباء اخصائيون   1

 86 2.92 99 اطـباء عموميين  2

 %79 0.79.69 27 اطـباء امتيـاز   3

 0.88 0.88 3 اطـباء اسـنان   4

 0.01 0.01 34 صيادلـــــة   5

 م 2020المصدر: وزارة الصحة الوالئية ، مدينة الدمازين ،  

فى   المساعدة  الطبية  للمهن  بالنسبة  أما 

منطقة الدراسة يتبين ان عدد الممرضين  

فنصيب   السكان  بعدد  مقارنة  قليل 

حوالي   السكان  من  الواحد  الممرض 

جداً  8523) كبير  رقم  وهو  نسمة   )

 مقارنة بالسودان ككل والدول النامية. 

 

 م :  2020( المهن الطبية المساعدة بمحلية الدمازين  8الجدول )                

 النسبة المئوية ما يقابل الواحد من السكان  العدد  الكوادر الطبية والمهن المساعدة  الرقم 

 .70 0.0714 242 الممرضون   1

 .20 0.24 82 المساعدون الطيبون  2

 .69 0.0135 46 فنيو المعامل   3

 .20 0.0035 12 فنيو االشعة  4

 .88 0.088 3 فنيو البصريات  5

 .90 0.0095 2 فنيو العالج الطبيعي  6

 .15 0.017 58 فنيو االحصاء  7

 - - - المعاونون الصحيون 8
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 0.06 0.0011 4 فنيو اسنان 9

 م 2020  –،اإلحصاء والمعلومات  المصدر: وزارة الصحة الوالئية ، مدينة الدمازين 

المستفيدون   يستخدمها  التى  النقل  وسائل 

 للوصول الى المراكز الصحية:  

يستخدمها   التى  النقل  وسائل  تشمل 

المستفيدون من الخدمة الصحية للوصول  

بالمواصالت   الصحية  مراكزها  الى 

والدواب   االقدام  على  والمشي  العامة 

وقد  والسيار الدراجة  واحياناً  الخاصة  ة 

(  %41اتضح من خالل هذا الجدول ان )

مساكنهم   مابين  يتنقلون  العينة  حجم  من 

طريق   عن  الصحية  ومراكزهم 

( أكد  بينما  العامة  (  %34المواصالت 

الى   للوصول  الرئيسة  وسيلتهم  ان  منهم 

االقدام   المشى على  الصحي هى  المركز 

والوقت  الجهد  على  واضح  مؤشر    وهذا 

الى   للوصول  المريض  يستفرقه  الذى 

مدة   من  يزيد  وهذا  الصحي  المركز 

 ( اجاب  بينما  بانهم  % 16المرض  منهم   )

كوسيلة   يستخدمونها  دراجات  يمتلكون 

الصحي   المركز  الى  المنزل  من  للنقل 

( فقط من المستفيدين يتملكون سيارة  % 4)

غالبية   خاصة.  ان  يتضح  وذلك 

هم   الصحية  الخدمة  من  المستفيدين 

دخلهم   معدل  يتراوح  الذين  المواطنون 

ج( وهذا  500  –ج  200الشهرى مابين ) 

المستوي   انخفاض  على  واضح  مؤشر 

على   المترددة  الفئة  لهذه  المعيشي 

نتيجة الصابتها بالعديد   المراكز الصحية 

 من األمراض واألوبئة.  

 امة للوصول الى المركز الصحي:  ( المواصالت الع9الجدول )                 

 قيمة النسبة   النسبة  التكـرار   وســـــائل النقل  

 5.7 5.7 17 ســـيارة خاصة  

 41 41 123 مواصالت عامــة  

 15.7 15.7 47 دراجـــــــة  

 34 34 102 المشى على االقدام  

 3.7 3.7 11 الـدواب والكـارو  

 100 100 300 المجمـــــوع  

  م 2020  –المصدر: العمل الميداني
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 :( المواصالت العامة للوصول الى المركز الصحي3الشكل )              

 

 

 

 

 

 

 م 2020  – 9المصدر: الجدول  

المراكز  خدمات  من  الخالية  المناطق 

  :الصحية

حدود    لوضع  التخطيط  ان 

لكل   التابعة  الطرفية  للمناطق  جغرافية 

الحاضر   الوقت  مركز صحي أصبح فى 

بها   تقوم  التى  البارزة  االنشطة  من 

الهيئات أو المسؤولين عن توزيع مراكز  

البلدان   من  كثير  فى  الصحية  الخدمات 

والدول   السعودية  المغرب  مثل  العربية 

كوستاريكا   مثل    –نيبال    –األجنبية 

المتحدة    –ايرلندا   والواليات  نيجيريا 

حدود   رسم  بغرض  وذلك  االمريكية 

يقطعها   التى  المسافات  طول  لتقليل 

الصحية   الخدمات  من  المستفيدون 

والزمن المستغرق للوصول اليها ووضع  

تحديد   ويتم  االدني  حدها  فى  النقل  تكلفة 

المسافة   ضوء  على  المناطق  هذه 

يستطيع   مسافة  واقصى  المقطوعة 

الى   السكن  مكان  من  قطعها  المستفيد 

أو   األقدام  على  مشياً  الصحية  المراكز 

الخاصة   أو  العامة  النقل  وسائل  بواسطة 

)عباس:   محددة  زمنية  فترة  خالل  وذلك 

طول  1998 المسافة  هذه  وتساوى  م(  

مركز   مركزها  يكون  دائرة  قطر  نصف 

نظرياً   المسافات  تتساوى  حيث  صحي 

المح الى  الدائرة  مركز  كل  من  فى  يط 

 االتجاهات.  

المناطق    الباحث  يتناول  سوف 

الطرفية التابعة لخدمات المراكز الصحية  

  فى مدينة الدمازين على النحو التالي: 

  :مدينة الدمـازين

المراكز    شأن  فى  غيرها  من  حظاً  األوفر  هى  الدمازين  مدينة  بر  الصحية  تعت 

حوالي   فيها  يتركز  حيث  عامة  بصورة  الطبية  الصحية    %50والخدمات  المراكز  من 
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والتضامن    الدمازين  محلية  وتشمل 

 ( أربعة  77حوالي  فى  تتمثل  قرية   )

(. ويوجد فى  10وحدات إدارية الجدول ) 

 ( حوالي  الدمازين  مستشفيات  4محلية   )

( من العدد الكلي فى الوالية  %50نسبة ) 

حوالى  نسبة    16  وبها  صحياً  مركزاً 

الدراسة  50%) الموجود فى منطقة  ( من 

( و  %34نقطة غيار بنسبة )  28وحوالى  

(  %36( وحدة رعاية صحية نسبة )16)

لخدمات   التابعة  الطرفية  المناطق  تتمثل 

المراكز الصحية والخالية من أى منشآت  

الوحدات   فى  الدمازين  فى  صحية 

 اإلدارية اآلتية:  

 

 (: يوضح المناطق الخالية من خدمات المراكز الصحية فى مدينة الدمازين:    10الجدول )

 المناطق الخالية من المراكز الصحية   الوحدة اإلدارية 

 جرمارى –الشهيد  –التضامن  –الهجرة  مدينة الدمــازين  

 البان جديد –شن تشرب  – أبورماد  السريو  

 عيسل   -عمارة دلو  –دروب  –دندن   –ابال  –العرديبة  أفــد 

 قلى الفونج   قلـي

 م 2020  –المصدر: مصلحة المساحة الوالئية ، مدينة الدمازين 

تشمل مدينة الدمازين واحيائها، الرياض  

  –الطائف    –الربيع    –النهضة    –

ا   –المزاد    –لمستشارين  الدرجة  

هذه    –النصر    –أركويت   وكل  الثورة 

مراكز صحية   فيها  توجد  أما    –االحياء 

الدمازين   مدينة  من  الطرفية  المناطق 

التضامن   الهجرة  احياء  السكة    –فتشمل 

غرب    –الحديد   قنيص  شن    –الزبير 

البان جديد وهى تمثل امتدادات    –تشرب  

كمناطق  بدأت  للمدينة  حديثة    عمرانية 

فى   العمل  يجرى  واآلن  عشوائية 

تخطيطها حتى تتمكن حكومة الوالية من  

 توصيل الخدمات اليها.  

تمثل قرية السريو وحدة   السـريو:  

لها   ويتبع  الدمازين  محلية  فى  إدارية 

بريفى   يسمي  فيما  القرى  من  العديد 

الحي   الى  السريو  قرية  وتنقسم  السريو 

بها   ويوجد  الغربي  الشرقى  الشمالي، 

مراكز صحية  مست بها  واالن  ريفى  شفى 

بالسريو   المحيطة  المنطقة  كل  تخدم 

وحدة   فى  الطرفية  المناطق  وتتمثل 
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هارون   الديسة  من  كل  فى  السريو 

هشيم    –السراجية    –المحطة     –ابو 

موقي    –بيجاوى    –الحمره     –أحمر 

كوك    –جبريل    -شمار   –يروه    –ابو 

أبورماد؛ ومعظم هذه المحالت العمرانية  

ية )القرى( توجد بها مراكز خدمات الريف

وحدات   بها  يوجد  منها  البعض  صحية، 

 رعاية صحية.  

المحالت  أفد:  كل  افد  قرية  تشمل 

وهى   حولها  الواقعة  الريفية  العمرانية 

الدمازين   لمحلية  تتبع  إدارية  وحدة  تمثل 

ومعظم قراها خالية من مراكز الخدمات 

العرديبة   ابال    –الصحية وتشمل كل من 

  –بانت    –دندن    –دروب    –يل  عس   –

 عمارة دلو.    –ديم مساليت 

الطرفية   قلي:   المناطق  كل  قلى  تشمل 

مدينة   من  الغربي  االتجاه  فى  الواقعة 

وكبيرة    واسعة  منطقة  فهى  الدمازين 

 والتي تتبع لمحلية التضامن.  

 ( قيم دليل اشكال المتابعة ومساحتها للمراكز الصحية فى منطقة الدراسة:  11الجدول )

 اشكال المناطق الدراسية   المنطقة  المراكز الصحية  الرقم  

 2المساحة كم قيمة دليل الشكل  

 1250 0.864 الدرجة   الشافعى  1

 1348 0.781 الربيع  الربيع  2

 2193 0.674 الزهور   ايارا   3

 1597 0.663 الجيش السالم   4

 1060 0.593 الرياض   جانديل 5

 2415 0.871 النصر  التأمين شمال  6

 2120 0.331 حي الزهور   محمود شريف  7

 2112 0.534 حى الطائف  تأمين الرياض 8

 1230 0.574 أركويت   الرازي   9

 2421 0.315 القسم   القسم   10
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 3513 0.671 السريو منطقة  السريو  11

 1651 0.650 النهضة     1زيدني  12

 2539 0.578 الصحة     2زيدني  13

 3451 0.787 الزهور  امتداد الزهور   14

 م 2020العمل الميداني ، الدمازين ،  –المصدر:

  :الحدود النظرية المقترحة للمناطق التابعة للمراكز الصحية

 

للمراكز   التابعة  المناطق  اشكال  تتفق 

عدم   فى  الدراسة  منطقة  فى  الصحية 

واالهم   مساحتها  اختالف  وفى  انتظامها 

حدودها   معالم  وضوح  عدم  ذلك  من 

بسبب تداخل هذه المناطق وتشابكها ليس  

هذا فحسب بل ان هذه االشكال بحدودها  

ومساحتها غير ثابتة حيث انها تتغير من  

وجود  لعدم  آلخر  ولوائح    وقت  نظم 

من   المستفيدين  توزيع  بتنظيم  خاصة 

الخدمة الصحية لذلك يتضح ان المناطق  

منطقة   فى  الصحية  للمراكز  التابعة 

ملموس   حقيقي  وجود  لها  ليس  الدراسة 

من   فالبد  كبرى  أهمية  لها  تصبح  وحتى 

المعالم.  واضحة  رسمية  حدود  وجود 

خاصة    ملفات  وجود  وكذلك 

يث يتم العالج  باالفراد فى هذه المراكز ح

وكون ان مثل هذا النظام غير معمول به  

يراها   التى  المراكز  الى  المريض  فيتجه 

التى   المناطق  اشكال  يعقد  مما  مناسبة 

تخدمها هذه المراكز الصحية يتطلب ذلك 

على   الصحية  المراكز  توزيع  يكون  ان 

 اساس جغرافي وفقاً لمناطق السكن.  

بمنطقة  الصحية  المراكز  توزيع    أنماط 

  :الدراسة

تتوزع   التى  الطريقة  ان  فيه  الشك  مما 

المدن   انحاء  فى  الصحية  الخدمات  بها 

وجه   على  السكنية  احيائها  وفى  عامة 

أى  فعالية  قياس  فى  تساعد    الخصوص 

ومن   المختلفة  الخدمات  من  خدمة 

الخدمات   مراكز  توزع  ان  المفترض 

السكنية لكى   بصورة منتظمة فى مناطق 

من   جهة  كل  فى  سهلة  الخدمة  تكون 

عادلة   بطريقة  الحضرى  المركز  جهات 

على   الحصول  السكان  على  يسهل  حتى 

االمكان  بقدر  متوازنة  بطريقة  الخدمة 
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ة الدراسة ومساحتها ومعدل المسافة الفاصلة بين  ( قيمة صلة الجوار لمنطق12الجدول )

 النقاط فى منطقة الدراسة: 

المراكز  2المساحة/كم منطقة الدراسة  

 الصحية 

بين   الفاصلة  المسافة 

 2النقاط/كم

بين   المسافة  معدل 

 النقاط 

 نمط التوزيع  قيمة 

 متباعد  1.50 1.6 12.0 14 7.500 الدمازين

  .م2020 –الدمازينالمصدر: العمل الميداني ، 

 

1  /

يتصف نمط توزيع المراكز الصحية فى  

متقارب   بانه  المحليات  من  محلية  كل 

ولكنه اقرب الى العشوائي أما فى محلية  

والعشوائى   للمتباعد  أقرب  فانه  الدمازين 

(1.50 .) 

/ يتصف نمط المراكز الصحية فى كل  2

ستثناء محلية  محلية من محليات الوالية با 

يعني   بانه توزيع متقارب وهذا  الدمازين 

مسافات   يقطعون  المستفيدين  معظم  ان 

 طويلة للوصول للخدمة الصحية.  

  :مدينة الدمــازين

المراكز   توزيع  نمط  يتصف 

مختلف   فى  الدمازين  محلية  فى  الصحية 

حيث   متباعد  نمط  بإنه  اإلدارية  وحداتها 

المراك فى  الجوار  صلة  قيمة  ز  بلغت 

( المحلية  فى  باإلضافة  1.50الصحية   )

غير   بينهما  الفاصلة  المسافة  ان  إلى 

بانه   النمط  هذا  مثل  يوصف  منتظمة 

 متباعد ولكنه يميل الى العشوائي.   

مناسبة   المستفيد  يراها  مسافة  أقصي 

  :للوصول الى المركز الصحي

يتطلب التخطيط المكاني للرعاية   

المراكز  توزيع  مبدأ  معرفة    الصحية 

الصحية والمرض وقدرتها على االنتشار  

 ( مايير  الحظ  انماط  Mayerوقد  ان   )

صحية   مشكالت  لها  االقاليم  من  معينة 

مكان   أى  فى  أهميتها  وتقل  بها  ترتبط 

عدد   لزيادة  تتجه  الحاجة  ان  كما  آخر 

توفير   فى  تعين  لكي  الصحية  المراكز 

رحلة   فى  للمستفيد  الصحية  الرعاية 

ة مالية مناسبة  قصيرة وزمن وجيز بتكلف

العوامل  1999)على   هذه  بين  ومن  م( 

من   المستفيد  يقطعها  التى  المسافة  عامل 

الخدمة   مركز  الى  للوصول  اقامته  محل 

الصحية وكذلك امكانية وسهولة الوصول  

ان   كما  الصحية؛  الخدمة  مراكز  الى 
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دوراً   المعيشة  المسافة  ومستوى  للدخل 

النقل   ووسيلة  المسافة  طول  تحديد  فى 

تعتمد  وص الفقيره  فالطبقات  للعالج.  والً 

خدمات   من  العام  النظام  ماقدمه  على 

المدن   الى  الوصول  عليها  ويصعب 

االرتفاع تكلفة النقل. وكذلك ليس للفقراء  

العيادات   فى  للكشف  مادية  امكانيات 

الصحية   المراكز  الى  فيلجأون  الخاصة 

السكان   اتجاه  ان  منهم  القريبة  الحكومية 

على  الحصول  الصحية    فى  الخدمة 

ومن   المسافة  بزيادة  يتناقص  العالجية 

بين   االرتباط  عالقة  تكون  ان  الطبيعي 

الى   الوافده  الحاالت  وعدد  المسافة 

فكلما   عكسية.  عالقة  الصحي  المركز 

زادت المسافة كلما انخفض عدد الوافدين  

 الى المركز الصحي.  

 

 

( اختالف المسافات المقطوعة للوصول الى المركز الصحي حسب أداء  13الجدول )

 المفحوصين فى العينة: 

 النسبة المئوية   التكرارات   المسافة/متر

 17 45 1000أقل من  500

 50 150 2500أقل من  1000

 33 105 فأكثر  – 2500

 100 300 المجمــــــوع  

 م 2020  –الميدانيالمصدر: العمل 

  :مدينة الدمازين

الدمازين  محلية  إداريتين    تشمل  وحدتين 

( سكانها  عدد  نسمة  338811ويبلغ   )

(  16ويصل عدد المراكز الصحية فيها ) 

مختلف   فى  موزعة  صحياً  مركزاً 

نجد   بالمدينة  اإلدارية    % 75الوحدات 

فى السريو    %25منها فى مدينة الدمازين  

مدينة   فى  السكان  حجم  بين  قارنا  إذا 

الدمازين   مدينة  نجد  والسريو  الدمـازين 

) عدد   عدد  233453سكانها  والسريو   )

( هذا مؤشر واضح  1053581سكانها ) 

الصحية   الخدمة  توفير  فى  للعجز 

محلية   فى  العاملة  الطبية  والكوادر 

 الدمازين. 

 ( المراكز الصحية وما يقابلها من السكان فى مدينة الدمازين:  14الجدول )                
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من  المراكز الصحية   عدد السكان باأللف  ن  مدينة الدمازي المركز  يقابل  ما 

 السكان  

 14590 16 233453 مدينة الدمازين وضواحيها 

 35119 3 105358 السـريو  

 م  2020  –المصدر: العمل الميداني ، الدمازين 

الخدمات  مراكز  لتوزيع  السليم  التخطيط 

العوامل االساسية فى   يعتبر من  الصحية 

المجتمعات   لدى  االجتماعية  التنمية  خلق 

من   فالبد  ذلك  يحدث  ولكى  البشرية 

عادلة   بصورة  الخدمات  مراكز  توزيع 

 مع مراعاة مناطق التركز السكاني. 

  :النتائج

الصحية   الخدمات  الدراسة  هذه  تناولت 

أنماطها وخصائصها وتوزيعاتها المكانية  

الى   توصلت  وقد  الدمازين  مدينة  فى 

 النتائج اآلتية:   

بين   -1 واضح  تباين  وجود 

من   سواء  الصحية  المراكز 

حيث   المكان  أو  العددية  حيث 

للمراكز  الكلي  العدد  بلغ 

منطقة  16 فى  صحياً  مركزاً 

 م(.  2015الدراسة حتى عام )

هنالك   -2 ان  الدراسة  أظهرت 

المتمثلة   القصور  بعض جوانب 

التحتية   البنية  توافر  عدم  فى 

 المالئمة.   

أغلب   -3 ان  الدراسة  أثبتت 

الخدمات  ال من  مستفيدين 

  1الصحية فى الفئات العمرية )

فأكثر( هم األكثر    -  50( و) 9  -

الخدمات   طلب  على  تردداً 

 الصحية.  

حوالي   -4 ان  الدراسة  من  اتضح 

الدراسة  67%) عينة  من   )

 ( دخلهم  (  500  -  200يتراوح 

العائد   انخفاض  يعني  مما 

عدم   وبالتالي  لديهم  االقتصادي 

 .  مقدرتهم على شراء الدواء 

للمباني   -5 تطور  وجود  عدم 

للوحدات الصحية بسبب ضعف  

تكاليف   وان  خاصة  الميزانيات 

 التشييد للمرافق الصحية عالية.  

الوحدات  -6 ان  الدراسة  أثبتت 

تقديم   فى  دوراً  تلعب  الصحية 

العالجية   الصحية  الرعاية 

 والوقائية للمواطنين. 

  :التوصيات 
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الطبية   للخدمات  الكبرى  لألهمية  نظراً 

بصفة    بصفة  الصحية  والخدمات  عامة 

الذى   الكبير  والدور  المجتمع  فى  خاصة 

خاصة   البشرية  التنمية  مجال  فى  تلعبه 

الذين   المنخفضة  الدخول  لذوى  بالنسبة 

المجتمع   فى  األكبر  الجزء  يشكلون 

هذة   الى  يشيرالباحث  القول  وخالصة 

 التوصيات :_  

فى   -1 الشعبية  المشاركة  تفعيل 

 العملية التخطيطية.  

إعداد اي -2 فى  فاعلة  إدارة  جاد 

والمشاريع   المدروسة  الخطط 

وإجراء  الجيدة  الخدمية 

الدورية   الفنية  الدراسات 

األمثل   بالتوزيع  المتعلقة 

 للخدمات فى منطقة الدراسة.  

على   -3 الحصول  مصادر  توحيد 

الخاصة   االحصائية  المادة 

جمع   بمعني  الصحي  بالنظام 

فى   الصحي  بالقطاع  البيانات 

 صائي المعني.  الجهاز اإلح 

جمع   -4 على  القائمين  تدريب 

االحصائي   الجهاز  فى  البيانات 

العلمي   األسلوب  على  الطبي 

 الصحيح.  

الجديدة  -5 الصحية  المراكز  إنشاء 

العلمي   للتخطيط  طبقاً  المقترحة 

 السليم.  

ورش   -6 إقامة  ضرورة 

الريفية   بالمناطق  وسمنارات 

الصحية   الخدمات  عن 

 وتأثيراتها على المواطنين.  

اإلذاعة  ال -7 عبر  اإلعالمية  توعية 

والفضائيات   والتلفزيون 

 للخدمات الصحية األولية.  

تعمل   -8 منظمات وجمعيات  إنشاء 

 على الخدمـات الصحية األولية.  

  :المصادر والمراجع

 أوالً: المصادر:     

 القرآن الكريم       

 ثانيا: المراجع:      

شوقي  1 محمد  مكي  ابراهيم،   _

(1989 ، النشاطات    م(  توزيع 

بالمدينة   المركزية  والخدمات  االقتصادية 

األول   المجلد   ، اآلداب  مجلة   ، المنورة 

 ( ، جامعة الملك سعود.  221العدد )

      2  ( عبدالرحمن  محمد   ، الحسن   _

بخت  2013 دار   ، الطبية  الجغرافية  م( 

 الرضا للطباعة والنشر، الدويم.  

المجيد  3       عبد  يوسف,   _

دار  1971فايز)  , المناخ  جغرافية  م( 

 النهضة العربية , بيروت.  
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حسن  4       الرازق  عبد    ، إسحاق   _

،  2007إسماعيل)  دكتوراه  رسالة   ، م( 

 م 2013  –الخدمات الصحية األولية 

على  5    محمد  أحمد  اشراقة   ، نصر   _

الصحية  1992) المراكز  خدمات   ، م( 

رسالة    ، الخرطوم   مدينة  فى  الحكومية 

غير   الملك  ماجستير  جامعة   ، منشوره 

 الرياض.   –سعود 

_ فضل المولى ، آمال جاد الرب  6      

م( ،تطوير توزيع الخدمات  2003على ) 

رسالة    ، الغرازى  محلية  فى  التعلمية 

جامعة    ، منشوره  غير  ماجستير 

 الخرطوم 

  :المقابــالت 

1- ، مدير    الصادق   ، علي  أحمد 

  ، الدمازين   محلية  تنفيذي 

مركز    ، الصحية  الخدمات 

 اإلحصاء والمعلومات.  

،مدير   -2 الربعة  مصطفي   ، فريد 

  ، العامة  الصحة  وزارة  عام 

 مركز المعلومات اإلحصائية.  

عام  3      مدير  يوسف،  أحمد  منير،   _

مستشفى    , الوالئية  الصحة  وزارة 

  (, النيل2018الدمازين  والية    م( 

 األزرق. 


