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 الخالصة :

يعد النشاط الصحي احد االنشطة التػي تسػس حيػاال االن ػاف دد ػددا ص ةالصػحة شػرط ا ػاس لتساػيف االن ػاف سػف التستػ   حيػاال      
ص ددةوػًا لسػا يتطل ػل الداقػ  ةوػد انطلوػة درا ػة  سثسرال ا تساعيًا داقتصاديًا ص داف التست   أعلى س تدى للصحة حؽ سػف حوػدؽ االن ػاف

اشؼ عف سشالة الع ز ةي هذا الخدسة ادنها تسثؿ احد سواييس التنسيػة اال تساعيػة دس ػتدى السعيشػة ص سؤشراة الحالة الصحية لل
إذ رازة على درا ة سؤشراة سيداف الصػحة دتوييسهػا دةوػًا للسعػايير دالسؤشػراة السحػددال . دقػد تدصػؿ ال حػ  إلػى عػدال ا ػتنتا اة 

اف تخطػػػيط الخػػدساة الصػػػحية ةػػػي سنطوػػة الدرا ػػػة يدا ػػػل العديػػد سػػػف العو ػػػاة سنهػػا الػػػنوص الا يػػػر ةػػي السؤشػػػراة الصػػػحية  أهسهػػا
دترازها ةي سناطؽ الت سعاة ال اانية الا يػرال ال ػيسا سرااػز االق ػية الح ػرية دحرسػاف السػدف الصػميرال دالسنػاطؽ الريكيػة سػف تلػؾ 

الصػػػحية علػػػى دةػػػؽ ا ػػػلد  علسػػػي يأخػػػذ  نظػػػر االعت ػػػار التدزيػػػ  ال مراةػػػي الستػػػدازف الخػػػدساة . سسػػػا يتطلػػػ  التخطػػػيط للخػػػدساة 
 . للخدساة الصحية ةي سنطوة الدرا ة

 :         الحرساف       س تدياة السعيشة        سيداف الصحة  الكممات المفتاحية
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Abstract : 
Health activity is one of the activities that affect human life and its existence. Health is a 

prerequisite for enabling a person to enjoy a fruitful life socially and economically, and enjoying 

the highest level of health is a human right (1), and according to what the reality requires, a study 

has begun of health status indicators to reveal the disability problem In this service, it represents 

one of the measures of social development and standard of living, as it focused on studying the 

indicators of health field and evaluating them according to the specified criteria and indicators. The 

research reached several conclusions, the most important of which is that the planning of health 

services in the study area faces many obstacles, including the great lack of health indicators and 

their concentration in areas of large population centers, especially urban centers and depriving small 

cities and rural areas of these services. Which requires planning for health services according to a 

scientific method that takes into consideration the balanced geographical distribution of health 

services in the study area . 
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    المقدمة :
ص  طػػرب  رنػػاسم االسػػـ الستحػػدال االنسػػا ي  سلػػة سػػف االهػػداؼ التنسديػػة ص دتعاػػس هػػذا االهػػداؼ تطلعػػاة ال شػػر لحيػػاال اة ػػؿ    

ديسثؿ ال ان  الصحي احد هذا االهداؼص  دصكل احد اهـ العداسؿ التي ت ػهـ ةػي الو ػال علػى الكوػر دالسػرض دتحويػؽ التنسيػة 
ال شػػرية ص ذلػػؾ اف الصػػلة قديػػة  ػػيف الصػػحة االنتا يػػة للكػػرد دالس تسػػ  ص ةاالهتسػػاـ  صػػحة االةػػراد يعػػد عنصػػرا سهسػػا ةػػي عسليػػة 

 (1)ال شرية ةال تنسية ددف تح يف سودساة صحة االن اف الذي هػد سحػدر عسليػة التنسيػة دهػدةهاالتنسية االقتصادية داال تساعية د 

ص اذ يػؤدي اشػ اع ( 2)دالصحة ال تعني انعداـ السرض ةوط ص  ؿ اي ا حؽ االن اف ةي السياا النظيكة دالخدساة الصحية الاكػؤال .
 الحا اة س تسعة الى الصحة ال يدال .

 : ةاالتي ةال ح  الر ي ة  الت اؤالتتسحدر سشالة       
  سا داق  الخدساة الصحية ةي سحاةظة السثنى ؟ دسا سدى اكالتها داكايتها على س تدى سنطوة الدرا ة ؟   
ت ايف س تدى الخدساة الصحية السودسة  يف الدحداة االدارية ص دعدـ اكالتهػا داكايتهػا  ػاهـ الػى حػد ا يػر  يكترض ال ح      

  ـ اال ر السحردسة سنها ةي سنطوة الدرا ة .ةي ازدياد ح
الاشػػؼ عػػف داقػػ  الخػػدساة الصػػحية السودسػػة لل ػااف ص دتويػػيـ الداقػػ  الحػػالي لتلػػؾ الخػػدساة دتحديػػد ا ػػ ا   ديهػدؼ ال حػػ      

 الوصدر دالسعدقاة التي تعرقؿ توديـ الخدسة  شاؿ ال ؽ ةي سحادلة لد   الحلدؿ النا عة لذلؾ .
سػػف  سػػنهم  مراةػي يػػراف إلػى الدصػؼ دالتحليػػؿ داال ػتنتال للدصػػدؿ إلػى تلػػؾ المايػة هػػدؼ ال حػ  تػػـ اعتسػاد  ميػة تحويػؽد      

داعػداد  ةالسيدانيػالدرا ػة دقد ا ػتند ال حػ  علػى  .السثنى سحاةظة الداق  الصحي ةي  س  ال ياناة دتحليلها للتعرؼ على  خالؿ
( 7) ا ػػرال لتػاسيف الحصػػدؿ علػػى ال يانػاة التػػي تخػدـ الدرا ػػة دالست ػػسنة (2221ا ػتسارال اال ػػت انة لعينػة س تسعيػػة  لػػ) عػددها )

 تسثؿ سؤشراة لوياس ال ان  الصحي . (1)السلحؽا  لة 
تتسثؿ الحددد الساانية  سحاةظة السثنى  ااسؿ حدددها ددحداتها االدارية دهي التػي تحتػؿ ال ػزل ال نػد ي سػف سنطوػة الكػراة      

يحػػدها سػػف الشػػرؽ سحػػاةظتي ذي قػػار دال صػػرال دسػػف الشػػساؿ سحاةظػػة الواد ػػية دسػػف المػػر  سحاةظػػة الن ػػؼ دسػػف ص  )*(األد ػػط
 ال ند  دال ند  المر ي السسلاة العر ية ال عددية . 

 ( شساؿ خط اال تدال د يف خطي طدؿ 310,422- 290,252سدقعها الكلاي ةتو   يف دا رتي عرض )لأسا  الن  ة     
 (.1الخريطة ) ( شرقاً  460,322- 430,52) 
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  (1خريطة )
 السدق  ال مراةي لسحاةظة السثنى دالدحداة االدارية ةيها

 
 ص  1:522222 سهدرية العراؽ ص الهيأال العاسة للس احة ص ق ـ انتال الخرا ط ص خريطة سحاةظة السثنى االدارية  سوياس  -   
 . 2218 مداد ص     
 

 ميدان الصحة :( 3) مؤشرات اواًل :
 -: دهيلتودير سعالـ الحرساف  تسثؿ خس ة س االةسؤشراة    عة الصحة ي سف سيداف    
(% سػف ا سػالي ال ػااف 34,6)اف ( 2دالخريطػة )( 1ال ػددؿ)ظهرة نتا م الدرا ة السيدانية ا :  اإلعاقة واالمراض المزمنة - أ

يؤثر علػى نشػاطهـ الط يعػي   الشاؿ الذي  -اد االعاقة اد ال ف     االصا ة  -ض سزسنة دسشاالة صحية اسر أ سف يعاندف
(%ص تليهػا اػؿ سػف 54,1ص دتتكادة هذا الن  ة  يف الدحداة االدارية د  لة ناحية الهالؿ اعلى ن  ة دةػؽ هػذا السؤشػر  لمػة)

ترا عة هذا الن ػ ة الػى (% لاؿ سنهسا على الترتي  ص ةي حيف 42ص 47,8ناحية الدراال دسراز ق ال ال لساف د ن  ة  لمة )
ةػي اػػؿ سػف ناحيػػة الس ػد دسراػػز ق ػال الخ ػػر علػى الترتيػػ  ص اسػا  ويػػة الدحػداة االداريػػة ةأنهػا تتد ػػط ص (% 23,1ص  23,6)
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دهػػذا يعػػدد الػػى اعسػػاؿ العنػػؼ ص  ةػػي سنطوػػة الدرا ػػة . د شػػاؿ عػػاـ ةػػاف الن ػػ  تععػػد سرتكعػػة االت ػػاهيف االعلػػى داالدنػػى حرسانػػاً 
 . (4)ار اة النظاـ ال ا ؽ التي تعد سف أهـ ا  ا  العدؽ ال  سي دالنك يدالحرد  د عض سس

ص اذ يساف سالحظة ارتكاع الن    2219اسا تت ايف الن   ساانيًا  يف السناطؽ الح رية دالريكية لسنطوة الدرا ة ةي عاـ     
ل الخ ر دناحيتي الس د دال دير دهذا النداحي لهذا السؤشر ةي السناطؽ الح رية سوارنًة  السناطؽ الريكية  ا تثنال سراز ق ا

(% لاؿ سنها على الترتي  ص ةي حيف   لة 14,3 16,7ص 16,7هي األقؿ حرسانًا على س تدى الح ر اذ  لمة ن  ها )
 57,1(% لاؿ سنهسا ص دةي ناحيتي الدرا ي دالهالؿ  لمة )62,5أعلى الن   ةي سراز ق ال ال لساف دناحية الدراال  نحد )

(% ةي سراز ق ال ال لساف . ديعدد 21,4(% ةي ناحية الهالؿ د)58,1(% ص اسا ةي السناطؽ الريكية ةود ترادحة  يف )52ص
    ارتكاع ن   اال ر السحردسة لعداسؿ عدال ا رزها العداسؿ االقتصادية )الدخؿ( دال ي ية التي لها ددر ا ير ةي اصا ة 

 ى صحتل .االن اف  العديد سف االسراض التي تؤثر عل

 (1جذول )

 9112الصحت في الىحذاث االداريت لمحافظت المثىً في عام ميذان  مؤشزاث الىسبي لألسز بحسب التىسيع

 

 المؤشزاث       

 الىحذاث

 االداريت

عووووووووى  او 

امووووووووزا  

 مشمىت

اموووووووزا  

سوووووووووووووووى  

 تغذيت

التقووووووووووووووووشم 

)الطىل الوً 

 العمز(

الزعايووووووووووووووووت 

الصووحيت ااىووا  

 الحمل

المسووافت الووً 

مستشوووووووووو ً 

 عام

المسوافت الوً 

مزكووووووووووووووووش 

صوووووووحي او 

 طبيب

موووووووووووووووذي 

الزضا عه 

الخووووووذماث 

 الصحيت

 ,,1, ,,,5 5,,2 2,,1 9,2 2,9 92 م.   .السماوة

 2,,, 2,1, ,,5, 92,9 11,5 2,,1 92,2 ن .السىيز

 55,9 2,5, 21,9 2,,1 1,, ,,2 2,,5 م . . الزميثت

 2,,5 25,9 22,5 91,1 ,,12 19,2 95,2 ن. المجذ

 ,,52 59 22,2 92,5 11,2 2,,1 2,,, ن. الىركا 

 92 29,2 21,9 92,1 ,,15 1,,1 51,2 ن .الىجمي

 1,2, 1,2, ,,22 91,5 11,2 92,2 1,,2 ن .الهالل

 25,2 2,1, 111 2,,5 ,,15 ,,15 9, م.   .السلمان

 ,,22 ,,55 111 21 91,2 91,2 92,9 ن .بصيت

 5,1, 52,9 5,,, 92,2 2,1 5,, 95,1 م.  . الخضز

 92,2 52,2 ,,22 ,,91 11,9 11,9 ,,,5 ن. الذراجي

 9,,, ,,5, 2,1, 92 11,5 15,2 2,,5 المحافظت

  . 9112الذراست الميذاويت لعام  بياواث ًعل دا  اعتما : المصذر  

 

الف اسػراض ص دذلػؾ عد هذا السؤشر أحد السؤشراة التي ت سنتها قا سػة األهػداؼ امنسا يػة يع الحالة التغذوية لألطفال :   -  
 نداة( تداصؿ تأثيرها حتى  ف ال لدغ داف حرسػاف االطكػاؿ سػف حوػدقهـ المذا يػة  5 -أشهر 6)لدى األطكاؿ  عسر   دل التمذية
(%ص دقد   لة عػدد سػف 13,9 لمة ن  ة األ ر التي تعاني سف  دل التمذية ةي السحاةظة نحد ) . تهديد لحياتهـ يشاؿ اا ر

(% لاؿ سنهسا علػى 22,9ص  28,7الدحداة امدارية ن  ًا أعلى سف السعدؿ السذادر دهي اؿ سف نداحي الهالؿ د صية  نحد) 
(  1ص ال ددؿ) (% لاؿ سنها على الترتي 14,6ص 14,8ص  17,1التدالي ص ة اًل عف نداحي الن سي دال دير دالدراال اذ  لمة )

ديعدد ذلؾ الى نسط التمذية دالعاداة المذا ية غير الصحية نتي ة النخكاض الس تدى التعليسي داالقتصادي لػدى ( 2دالخريطة )
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المػػػذال دالحيػػػاال  عػػض األ ػػػر ال ػػيسا الكويػػػرال سنهػػػا ص لػػذا ال ػػػد سػػف تح ػػػيف س ػػػتدى سعيشػػة األ ػػػر السحردسػػة ليسانهػػػا سػػػف تػػأسيف 
الصحييف ألطكالهـ د التالي  ساف صػحتهـ دديسدستهػا دتطػدرهـ السعرةػي داال تسػاعي ص ةػي حػيف تػنخكض ةػي سرااػز األق ػية 

 (% لاؿ سنها على الترتي  . 6,2ص  6,7ص  7,3دهي الخ ر دالرسيثة  دال سادال اذ  لمة ن  ها )
ؤشػػر ةػػي االق ػػية علػػى س ػػتدى الريػػؼ دالح ػػر دذلػػؾ يعػػدد الػػى انخكػػاض ن ػػ  هػػذا الس (2اسػػا يالحػػظ سػػف ال ػػددؿ )       

الت ػػايف ةػػي الس ػػتدى التعليسػػي داالقتصػػادي ةالسػػا ارتكػػ  الس ػػتدى العلسػػي داالقتصػػادي ال ػػيسا لضسهػػاة انخك ػػة ن ػػ ة اسػػراض 
نػػل سراػػز (% اد 4,9 ػػدل التمذيػػة ص دقػػد  ػػ لة أقػػؿ الن ػػ  علػػى س ػػتدى السنػػاطؽ الح ػػرية ةػػي سراػػز ق ػػال ال ػػسادال  نحػػد )

السحاةظة دتتدةر ةيل السؤ  اة الصحية دالتعليسية ة اًل عف ةرص العسؿ د العاس   لة اعلى ن  ة ةي ناحية الهالؿ  نحػد 
 (% ةي ق ال الرسيثة على س تدى الريؼ . 3,2(% ةي ناحية  صية )25(% ص ةي حيف ترادحة الن    يف )33,3)
 ػنداة( ص دسػف خػالؿ ا ػتورال سعطيػاة  5اقػؿ سػف )اعسػارهـ  ت لػ)ديشػسؿ االطكػاؿ الػذيف  )الطول الى العمر( : التقزم - ة

ص  5,1ص  7,1( يلحػػػظ اف أقػػػؿ ن ػػػ ة  ػػػ لة ةػػػي سرااػػػز اق ػػػية السحاةظػػػة دهػػػي الرسيثػػػة دالخ ػػػر دال ػػػسادال اذ  لمػػػة)1ال ػػػددؿ)
ص  22,9 صػػية دالس ػد ن ػػ   لمػػة )(% لاػؿ سنهػػا علػى الترتيػػ  ص ةػي حػػيف ترتكػ  ةػػي نػػداحي السحاةظػة اذ  ػػ لة نػاحيتي 2,5

(%  لاػػػػػؿ سنهسػػػػػا علػػػػػى الترتيػػػػػ  ص اسػػػػػا ترتكػػػػػ  ن ػػػػػ  اال ػػػػػر السحردسػػػػػة ةػػػػػي  ناحيػػػػػة الن سػػػػػي دسراػػػػػز ق ػػػػػال ال ػػػػػلساف 18,4
(% دهػػي ن ػػ  أعلػػى سػػف ن ػػ ة 11,6ص 11,8(% لاػػؿ سنهسػػا علػػى الترتيػػ  دةػػي نػػاحيتي الدراػػال دالهػػالؿ  لمػػة) 13,4 نحػػد)

اسػػا  ػػ لة ن ػػ  سنخك ػػة ةػػي سرااػػز اق ػػػية ص    ػػ   انخكػػاض الس ػػتدى السعيشػػي لض ػػػر(% 11,3سنطوػػة الدرا ػػة ال ػػال) )
(% دذلػػػؾ لتػػػدةر الخػػػدساة دالرعايػػػة الصػػػحية ة ػػػاًل عػػػف ارتكػػػاع الس ػػػتدى 4,2ص 7,7ص  7,8الخ ػػػر دالرسيثػػػة دال ػػػسادال  نحػػػد )

اطؽ الريكية ةود   لة اعلى ن  ة ةػي التعليسي داالقتصادي لض ر ص د العاس ترتك  ةي سناطؽ النداحي ص اسا على س تدى السن
(% ةػػي سراػػز ق ػػال ال ػػسادال ص تعاػػس نتػػا م هػػذا 1(% أي سػػا يعػػادؿ الر ػػ  ةػػي حػػيف  ػػ لة ادناهػػا )25ناحيػػة  صػػية  لمػػة )

 .ر اثارا ةي نسد غير صحي لضطكاؿ السؤشر ت ذر ظاهرال الكور الذي تتسظه
يػة الس ػتداسة ديتسثػؿ  اال تشػارال الط يػة حػدؿ الرعايػة الصػحية : دهػد يععػد سػف سؤشػراة التنسالرعاية الصحية أثناء الحملل  -  

)ط يػ  اد سسر ػة( خػالؿ سػدال الحسػؿ ص دقػد  حسؿ ص دتعد السرأال الحاسؿ سحردسة سػف الرعايػة الصػحية اذا لػـ ت تشػر اثنال اخر
الةتوارهػا الػى دؿ النصػؼ (% أي سػا يعػا52  لة أعلى ن  ة لهذا السؤشر ةي السناطؽ النا ية )ال عيدال( ةي ناحية  صية  نحػد)

ص يليهػػػا سراػػز ق ػػػال ال ػػلساف  ن ػػػ ة د ػػدد السؤ  ػػػاة دالاػػدادر الصػػػحية د عػػد الس ػػػاةة عػػف سرااػػػز الدحػػداة االداريػػػة االخػػرى 
(% دةػي سراػز 14,9(% اي سا يور  ااثر سف ثل  اال رص ةي حيف  ػ لة اقػؿ ن ػ ة ةػي سراػز ق ػال الرسيثػة  نحػد )37,5)

ادنل يسثؿ سراػز السحاةظػة حيػ  يتػدةر س تشػكييف للػدالدال احػدهسا عػاـ داالخػر خػاص ص ة ػال (% 14,5ق ال ال سادال  ن  ة )
ةػي سراػزي الو ػاليف ة ػاًل عػف تنػاسي الػدعي الثوػاةي لػدى ال ػااف ص أسػا  ويػة عف تدةر الادادر السختصة  رعايػة األـ الحاسػؿ 

 الدحداة االدارية ةتتكادة ن  ها  يف الس سدعتيف .
دعلى الرغـ سف توار  الن    ػيف السنػاطؽ الح ػرية دالريكيػة اال اف الت ػايف يظهػر  شػاؿ دا ػو  ػيف الدحػداة االداريػة اذ      

 ػػ لة ن ػػ ة سرتكعػػة دذلػػؾ لحرسػػاف األسهػػاة سػػف خػػدساة الرعايػػة الصػػحية أثنػػال الحسػػؿ لولػػة اكػػالال الخػػدساة الصػػحية داغلػػ  
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(% علػى س ػتدى السنػاطؽ 52ال ػيسا النا يػة اذ  ػ لة ناحيػة  صػية ن ػ ة  لمػة ) العاسليف ةيها األقؿ خ رال ةي نداحي السحاةظة
(% ص لػذا ةػػاف ن ػ ة ا يػػرال سػف الػدالداة ةػػي سنطوػة الدرا ػػة 52الح ػرية دالريكيػة ي ػػاؼ الػى ذلػؾ ريػػؼ ق ػال ال ػػلساف  ن ػ ة )

ةػػي تلػػؾ السنػػاطؽ دتػػدةير الاػػدادر تعسػػؿ عليهػػا قػػا الة ذاة إساانيػػاة تدري يػػة سحػػدددال سسػػا ي ػػتد   تح ػػيف الخػػدساة الصػػحية 
 الاكدلال لتحظى االـ  رعاية صحية  يدال اثنال الحسؿ . 

اف ( 2( دالخريطة )1ال ددؿ )ا تنادًا الى نتا م الدرا ة السيدانية المسافة الى مستشفى عام أو الوصول الى المستشفى:  - ل
اـ( ص 2امدارية اذ انها اعلى سف السعيار السحدد)هناؾ ارتكاع ةي ن   اال ر السحردسة لهذا السؤشر ةي  سي  الدحداة 

(% لاؿ سنهسا على الترتي  ص يليهسا اؿ سف 122ال لساف دةي ناحية  صية  ن  ة ) دقد   لة أعلى الن   ةي ق ال
(% لاؿ سنها على التدالي ص دهي أعلى سف ن  ة السحاةظة 85,7ص  92,2ص 98,3نداحي الس د دالن سي دالدرا ي  نحد)

(% ديعدد ذلؾ الى عدـ د دد س تشكى يودـ خدساتل لل ااف ةي هذا السناطؽ ص اسا ترتك  الن  ة ةي  وية 75,1مة)ال ال
  الدحداة امدارية اال انها أقؿ سف السعدؿ السذادر .

 (2خريطة )
2219 الت ايف السااني لحرساف اال ر سف سؤشراة سيداف الصحة  ح   الدحداة االدارية ةي سحاةظة السثنى لعاـ

 
 (.1السصدر : اعتسادًا على  ياناة ال ددؿ )  

 



)  ( السنة)  (  العدد)  (   المجلد     االنسانية للعلوم القادسية مجلة   
 

Page  8 |  http://qu.edu.iq/journalart/index.php/QJHS  

 

 

 (2 ددؿ )
 2219التدزي  ال ي ي لض ر  ح   سؤشراة سيداف الصحة ةي الدحداة االدارية لسحاةظة السثنى ةي عاـ 

 .2219 ياناة الدرا ة السيدانية لعاـ السصدر : اعتسادًا على 

 المؤشزاث

 

 الىحذاث

 االداريت

عى  او امزا  

 مشمىت
 امزا  سى  تغذيت

التقشم )الطىل الً 

 العمز(

الزعايت الصحيت ااىا  

 الحمل

المسافت الً المستش ً 

 عام

المسافت الً مزكش 

 صحي او طبيب

مذي الزضا عه 

 الخذماث الصحيت

 الزيف الحضز الزيف الحضز الزيف الحضز الزيف الحضز الزيف الحضز الزيف الحضز الزيف الحضز

 ,,,5 5, ,,25 12,5 5,5, 1,9, ,,12 19,2 ,,1 9,, 2,, 2,, 95,5 ,,59 م .  .السماوة

 2,2, 9,2, ,,2, 9,2, 2,2, ,,1, 2,, 9,2, 2,5 5,,1 12,9 5,,1 52,9 5,,1 ن .السىيز

 ,,95 9,2, 25 15,2 ,,2, ,,95 11,2 12,9 ,,2 ,,, 5,9 11,9 51,2 2,,, م . . الزميثت

.المجذن   12,, 51,2 12,, 2,2 55,5 5,, 12,, 92,, 111 22,2 21 ,2,5 55,5 ,9,, 

 52,2 2,,5 ,,21 19,2 29,2 21 2,,9 92 11 19,2 12,2 19,2 55,1 29,2 ن. الىركا 

 2,,9 55,5 ,,21 55,5 1,,2 25,5 12,2 55,5 11 ,,12 ,,,1 ,,12 2,,9 55,5 ن. الىجمي

 ,,2, 55,5 2,,2 ,,12 52,2 25,5 92,2 ,,12 2,2 ,,12 9,,9 55,5 22,1 21 ن .الهالل

 29,2 2, ,,22 19,2 111 111 21 92 5,,1 19,2 5,,1 19,2 ,,91 29,2 م . . السلمان

 21 25,5 21 ,,12 111 111 21 21 92 ,,12 92 ,,12 92 55,5 ن. بصيت

 29,2 55,5 ,9 5,5, 22,5 55,5 52,2 91,1 9,5 2,, 5,2 11,11 ,,92 ,,12 م . . الخضز

 ,,2, 5,,1 51,5 9,2, 111 ,,1, 19,1 92,2 2,1 5,,1 2,1 5,,1 12,9 1,,2 .ن .الذراجي

 2,2, 9,2, 21,9 9,,9 ,,21 22,2 92,2 ,,92 ,,2 9,,1 19,2 2,,1 51,2 52,2 المحافظت



)  ( السنة)  (  العدد)  (   المجلد     االنسانية للعلوم القادسية مجلة   
 

Page  9 |  http://qu.edu.iq/journalart/index.php/QJHS  

 

 

 33,3ص  41,2اسا على س تدى السناطؽ الح رية دالريكية ةود  لمة اقؿ ن  ة ةي سرااػز اق ػية ال ػسادال دالخ ػر دالرسيثػة  نحػد )
سنهػػا علػػى التػػدالي ص  ينسػػا  ػػ لة    ( لاػػؿ1ص 1ص 2(% لاػػؿ سنهػػا علػػى التػػدالي دذلػػؾ لتػػدةر الس تشػػكياة السدزعػػة  داقػػ  )23,7ص 

(% ص اسػا ترتكػ  122دناحيتي  صػية دالس ػد  نحػد)دارية د لمة اعالها ةي سراز ق ال ال لساف ن  ة سرتكعة ةي  وية الدحداة اال
ن   هذا السؤشر ةي  وية نداحي السحاةظة علػى س ػتدى الريػؼ دالح ػرص دذلػؾ الةتوػار هػذا السنػاطؽ الػى د ػدد الس تشػكياة سسػا 

دال سف خدساتها الصحية دالعال ية دهذا يشاؿ  مط دع ز ةي ي طر ال ااف التد ل لسرااز اق ية السحاةظة الوري ة سنها لال تكا
 تل ية الخدساة الصحية السودسة ل ااف تلؾ السرااز . 

ص اػـ( 1صحة أةراد الس تس  دي ل) السعيار السحدد ) على للحكاظ أ اس دهد سطل المسافة الى مركز صحي أولي أو طبيب :  - ب
دذلؾ يعدد الى عدـ اكالال تدزي  السرااز الصحية داالط ػال سػ  الاثاةػة ال ػاانية ديالحظ ارتكاع ن   األ ر السحردسة لهذا السؤشر 

(% لاػػؿ سنهسػػا علػػى التػػدالي دذلػػؾ لولػػة عػػدد السرااػػز 62,5ص 63,2ص دقػػد  ػػ لة أعلػػى الن ػػ  ةػػي نػػاحيتي الس ػػد دالن سػػي  نحػػد)
نهسا على الترتيػ  ص ةػي حػيف  ػ لة اقػؿ ن ػ ة ( لاؿ س1ص 2(  ينسا عدد األط ال  نحد )1ص2الصحية ةي الناحيتيف اذ  ل) عددها )

    (% ص دعسدسًا ةاف ارتكاع الن   يشير الى عدـ اكاية هذا السؤشر ل ااف سنطوة الدرا ة.32ةي ناحية الدراال  لمة )
وػػر  ( يالحػػظ انخكػػاض الن ػػ  ةػػي السنػػاطؽ الح ػػرية قيا ػػًا  السنػػاطؽ الريكيػػة  سػػا ي2) دسػػف خػػالؿ ا ػػتورال سعطيػػاة ال ػػددؿ     

(% لاؿ سنهسا على الترتيػ  ص اال انهػا تت ػايف  ػيف الدحػداة االداريػة  ي يػًا ص د ػ لة أعلػى ن ػ ة 62,2ص  27,2ال عؼ اذ  لمة )
(% ص اسػا علػى س ػتدى الريػؼ ة ػ لة ةػي ناحيػة الن سػي  ن ػ ة 52على س تدى ح ر سنطوة الدرا ة ةي ناحيػة الس ػد اذ  لمػة )

د االط ال دالسرااز الصحية ةي تلؾ السناطؽ ة ال عف عدـ تنا   تدزيعها س  سنػاطؽ التراػز (% ديعدد ذلؾ الى قلة اعدا91,7)
ال ػػااني اذ يت ػػـ التدزيػػ  الساػػاني  ػػالتراز ةػػي السنػػاطؽ الح ػػرية  قيا ػػًا  تدزيػػ  ال ػػااف ةػػي السنػػاطؽ الريكيػػة حيػػ  ينتشػػردف  شػػاؿ 

 يدال للدصدؿ اليها .ت سعاة صميرال ةي تلؾ السناطؽ سسا ي طرهـ الى قط  س اةاة  ع
يشػػير هػػذا السعيػػار الػػى سػػدى ر ػػا األ ػػر عػػف اكػػالال داكايػػة الخػػدساة الصػػحية  مللدا الر للا عللن الاللدمات الصللحية :  - خ

دندعيتها ص ديتكادة توييـ األ ر للخػدساة الصػحية ص دقػد  ػ لة أعلػى ن ػ ة لهػذا السؤشػر ةػي ثػال  دحػدتيف اداريتػيف هسػا سراػز 
دةػي ذلػؾ داللػة دا ػحة علػى عػدـ  (1(% لاؿ سنها على التػدالي الشػاؿ )66,6ص  83,9 لمة )ق ال ال لساف دناحية  صية اذ 

ةػػي حػيف  ػ لة  ويػة الدحػداة امداريػة ن ػ  أقػؿ سػف السعػػدؿ ر ػا ال ػااف لعػدـ اكػالال داكايػة الخػدساة الصػحية السودسػة لهػـ ص 
عف الخدساة الصحية  دال ةي السناطؽ الح رية  (% . اسا يالحظ ارتكاع ن   عدـ ر ا ال ااف44,2العاـ للسحاةظة ال ال) )

(% . علػى اف دسؤشػر الر ػا عػف الخػدساة 14,3) أـ الريكية عدا ح ر ناحية الدرا ي اذ   لة اقػؿ ن ػ ة لهػذا السؤشػر  لمػة
ر رةػاا انسا هػد  سثا ػة تويػيـ نػدعي سسػا يعنػي د ػدد ع ػز ةػي سؤشػراة الخػدساة الصػحية د التػالي عػدـ اكالتهػا داكايتهػا ةػي تػدةي

 ال ااف د عادتهـ .
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 (1شاؿ )
االهسية الن  ية لسدى ر ا ال ااف عف الخدساة الصحية السودسة لهـ  ح   الدحداة االدارية دال ي ة لسحاةظة السثنى ةي عاـ  

2219 

 
 ( .2السصدر : اعتسادًا على  ياناة ال ددؿ )

 
 : دليل ميدان الصحةثانيًا : 
لػذا  ػال ةػي الترتيػ  الثػاني سػف ت ل ػؿ لض ػرال ص  السعيشػة س تدياة تحديد ةي أهسية األاثر السياديف سف الصحة سيداف يعد       

االهداؼ االنسا ية لضلكية ص دةي الترتي  الثالػ   ػسف االهػداؼ الر ي ػة للتنسيػة الس ػتداسة التػي تهػدؼ الػى  ػساف الحيػاال الصػحية 
حة الكرد يعد اال اس ل وا ل ص داف تدةير خدساة الرعاية الصػحية ي ػهـ الػى حػد ص ةاالهتساـ  ص(5)دالرةاهية لل سي  ةي اؿ األعسار

 الستدطنة دسااةحتها االسراض سف الدقاية  دان  على تح يف سختلؼ ا ير ةي الو ال على االسراض الد ا ية دالستدطنة ص دالعسؿ
 . (6)للكرددعال هاص دالشؾ ةي اف تداةر الخدساة الصحية يعد سف الحودؽ اال ا ية 

السالحظ اف الس تدى الصحي ةي العراؽ ال يسا ةي سنطوة الدرا ة قد تأثر  شاؿ  ل ي  الظردؼ التي سر  هػا ال لػد سنػذ سف د      
الػػى ا هػػاض الخطػػط التنسديػػة ةػػي عوػػد ثسانينيػػاة الوػػرف السنصػػـر حيػػ  ادة الظػػردؼ اال ػػتثنا ية التػػي سػػر  هػػا الس تسػػ  العراقػػي 

اة ػػى ذلػػؾ الػػى دقػػد  ةػػي سنطوػة الشػػرؽ األد ػػط صا السيػػداف الصػػحي  عػػد اف اػاف يستلػػؾ نظاسػػًا صػػحيًا ستاػػاساًل السيػاديف ااةػػة دسنهػػ
ظهػػػدر ع ػػػز ستزايػػػد ةػػػي الس ػػػتلزساة الط يػػػة العال يػػػة دالدقا يػػػة دعػػػدـ اكايتهػػػا اسػػػًا دندعػػػًا ص اسػػػا أدة هػػػذا الظػػػردؼ الػػػى التػػػدهدر 

اسا ا هسة  شاؿ اد  اخر ةػي  ػعؼ ثوػة ال ػااف .  ي  سي  السؤشراة الصحيةتدنالتدري ي ةي ال نى التحتية دالرعاية الصحية د 
 الوطػػاع الصػػحي الر ػػسي )الحاػػدسي( دتد ػػل الػػ عض سػػنهـ ال ػػيسا ال ػػااف ذدي الس ػػتدى السعيشػػي ال يػػد الػػى العيػػاداة الخاصػػة 

تكػادة ا يػر ةػي سنطوػة الدرا ػة نػتم عنػل ص د ػذلؾ  دتحسؿ تااليؼ سادية  شاؿ اا ػر سػف ا ػؿ الحصػدؿ علػى رعايػة صػحية أة ػؿ
 اعلى د ( ص 2( دالشاؿ )3ال ددؿ ) (%35,1نحد )د ستد ط ح ا ي  ل) ( 6,23 ل) ) الذي يالسعيار  االنحراؼ قيسة عليل دلة

لهػذا  السرتكػ  الحرسػاف ذاة األ ػر (% ص اسػا اف ن ػ ة48,5(% دادنػى ن ػ ة  نحػد )26,2حرسػاف ةػي هػذا السيػداف  لمػة )للن ػ ة 
ص  5197(% د ح ػػػـ ا ػػػر  لػػػ) )37,5) ا  لػػػ) الحرسػػػاف السػػػنخكضةيسػػػ )%46,7ط )(% دالحرسػػػاف الستد ػػػ15,8 لمػػػة )السيػػػداف 
يعػد هػذا التكػادة( سػف ا سػالي اال ػر السحردسػة لاػؿ سنهػا علػى الترتيػ  12335ص  15361 ةػي ح ػـ  للتكػادة ط يعيػة نتي ػة ص دع
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دنوػص األدديػة دالس ػتلزساة  السرااػز الصػحية دالعيػاداة اال تشػاريةد  الس تشػكياة اعػداد دسنهػا السادية دال شرية الصحية امسااناة
  .الط ية دالاادر الط ي دالصحي  يف الدحداة االدارية سف  هة د يف الح ر دالريؼ سف  هة اخرى

 (3 ددؿ )
لدليؿ سيداف الصحة ةي سحاةظة تدزي  اال ر  ح   س تدى الحرساف )التصنيؼ الثالثي( دالستد ط الح ا ي داالنحراؼ السعياري 

 2219السثنى لعاـ 

 المٌدان
المتوسطططططططططططططططططططططط   )**(مستوٌات الحرمان %

 الحسابً%
االنحططططططططططططططراف 

 منخفض متوس  عال المعٌاري

 5,5, 5558 5455 7,54 8551 الصحة

 .2219الدرا ة السيدانية لعاـ  ياناة السصدر : اعتسادًا على        
 . 2211ص  2226 السعيشة دس تدياة الحرساف خارطة ص لإلحصال السرازي ال هاز ص االنسا ي دالتعادف التخطيط دزارال -

 (2شاؿ )
 2219تدزي  اال ر  ح   س تدى الحرساف )التصنيؼ الثالثي( ةي سحاةظة السثنى لعاـ 

 ا
 ( .3السصدر : اعتسادًا على  ياناة ال ددؿ )

 

          : اإلدارية الوحدات مستوا عمى ميدان الصحة دليل -1
نتي ة للظردؼ ال يا ية داالقتصادية التي شهدها ال لد ةود اص و الداق  الصحي غير قادر على اال ت ا ة لستطل اة       

(% 35,6نحد)دةؽ دليؿ سيداف الصحة ةي سنطوة الدرا ة دح ـ اال ر الس تس  سف الخدساة الصحية اذ  لمة ن  ة الحرساف 
 يف الدحداة تكادتة در اة الحرساف ص دقد  سف ا سالي اال ر السحردسة ةي سحاةظة السثنى )32892)د ح ـ لض ر  ل) 

(% 26,2سراز ق ال ال سادال الترتي  االدؿ سف  لـ الحرساف  أقؿ الن    لمة)    اذ حوؽ ( ص3( دالشاؿ )4ص ال ددؿ) االدارية
سف اال ر  ل)  (% د ح ـ26,7الخ ر  الترتي  الثاني  ن  ة )ص يليل سراز ق ال سف ا سالي اال ر )11831 ل) )د ح ـ أ ر 

سف ا سالي ( 4824(% د ح ـ )28.5ص ةي حيف  ال ةي الترتي  الثال  سراز ق ال الرسيثة  ن  ة )سف ا سالي اال ر( 3171)
الخاسس ةااف سف ي  ص اسا الترتسف ا سالي اال ر( 732(% د ح ـ )33ص داحتدى الترتي  الرا   ناحية الدرا ي  ن  ة )اال ر

ص ةي حيف  ال  الترتي يف ال ادس دال ا   سف ا سالي اال ر( 3894(  ح ـ سف اال ر  ل) )33,7نصي  ناحية الدراال  ن  ة )
سف ا سالي اال ر ( 1836ص  1996)  (% د ح ـ سف اال ر  ل)36,7ص  34,5 ن    لمة ) ال دير دالهالؿاؿ سف ناحيتي 
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 (1732ا ر سحردسة  لمة) د ح ـ (%38,4 ن  ة  لمة )ثـ ناحية الن سي  الترتي  الثاسف لاؿ سنهسا على التدالي ص السحردسة 
( ا رال سف ا سالي اال ر السحردسة ص اسا 2278(%د ح ـ )39,3ص يليها  الترتي  التا   ناحية الس د  ن  ة )سف ا سالي اال ر

 ص اسا ةيسف ا سالي اال ر السحردسة  (82(% د ح ـ ا ر  ل) )45,8ن  ة  لمة)الترتي  العاشر ةااف سف نصي  ناحية  صية  

 ا ػػرال سػػف ا سػػالي اال ػػر السحردسػػة( 718(% د ح ػػـ )48,5الترتيػػ  االخيػػر ةوػػد  ػػال سراػػز ق ػػال ال ػػلساف  ػػأعلى ن ػػ ة  لمػػة )
 دلعؿ سرد ذلؾ الى اةتوارا الى د دد س تشكى دتدني خدساة الرعاية الصحية .

 (4 ددؿ )
 2219التدزي  السااني لحرساف اال ر  ح   دليؿ سيداف الصحة ةي الدحداة االدارية لسحاةظة السثنى لعاـ 

 ترتٌب سلم الحرمان عدد االسر المحرومة الحرمان لمٌدان الصحة % الوحدات االدارٌة

 8 88158 2,52 م .ق .السماوة

 , ,899 5755 ن .السوٌر

 5 7127 2155 م .ق. الرمٌثة

.المجدن   5955 2,41 9 

 5 5197 5554 ن. الوركاء

 1 ,845 5157 ن. النجمً

 4 ,815 5,54 ن .الهالل

 88 481 7155 م .ق. السلمان

 ,8 ,1 7551 ن. بصٌة

 2 5848 2,54 م .ق. الخضر

 7 452 55 .ن .الدراجً

  52192 ,555 المحافظة

 .( 1ال ددؿ )د  2219السيدانية لعاـ  ياناة الدرا ة السصدر : اعتسادًا على        
 (3شاؿ )

 2219ترتي  اال ر  ح   دليؿ سيداف الصحة ةي الدحداة االدارية لسحاةظة السثنى لعاـ 

 
 ( .4السصدر : اعتسادًا على  ياناة ال ددؿ )      

ياػدف ترتيػ  هػـر الحرسػاف لسيػداف الصػحة ةػي الدحػداة االداريػة لسحاةظػة )عػاؿ ص ستد ػط ص سػنخكض(  ددةوػًا للتصػنيؼ الثالثػي   
 (:3( دالخريطة)4على النحد االتي ال ددؿ )السثنى 
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األ ػػر التػػي  ػػ لة ن ػػ  الحرسػػاف ( دقػػد احتػػدى هػػذا الس ػػتدى 48,5-41,2الس ػػتدى االدؿ )حرسػػاف عػػاؿ( :  لمػػة الوػػيـ  ػػسنل ) -
 (% لاؿ سنهسا .48,5ص  45,8 صية دسراز ق ال ال لساف  ن    لمة ) ناحية  تتسثؿد االعلى لدليؿ سيداف الصحة 

( دقػػد  ػػسة اػػؿ سػػف نػػداحي الػػدرا ي دالدراػػال 41,1-32,7الس ػػتدى الثػػاني )حرسػػاف ستد ػػط( : ترادحػػة قػػيـ هػػذا الس ػػتدى  ػػيف ) -
 (% لاؿ سنها. 39,3ص  38,4ص  36,7ص  34,5ص  33,7ص  33دال دير دالهالؿ دالن سي دالس د  نحد)

 26,2لس تدى الثال  )حرساف سنخكض( : دتو   سنل الدحداة االدارية االقؿ حرسانًا دةؽ دليؿ سيداف الصحة دتترادب قيسها  يف )ا -
(% لاػػؿ سنهػا علػػى 28,5ص  26,7ص  26,2( شػسؿ هػذا الس ػػتدى سرااػز اق ػية ال ػػسادال دالخ ػر دالرسيثػػة  ن ػ   لمػة ) 32,6 –

 .الترتي  
 (3خريطة )

 2219اال ر دةؽ سيداف الصحة ةي الدحداة االدارية لسحاةظة السثنى لعاـ س تدياة حرساف 

 
 ( .4السصدر : اعتسادًا على  ياناة ال ددؿ )           
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نظرًا اػاف نتي ػة لتػداةر عػدد سػف الس تشػكياة  دعليل ةاف انخكاض ن   الحرساف ةي سرااز االق ية ال سادال دالخ ر دالرسيثة     
احداها س تشكى عاـ دالثاني س تشػكى أهلػي ص دالسرااز الصحية السنتشرال ةيها اذ اشتسؿ سراز ق ال ال سادال على ثال  س تشكياة 

ا دهسػا ي ػهساف ص دةي سرازي ق الي الرسيثة دالخ ر يتداةر س تشكى داحد لاػؿ سنهسػأسا الثال  ةهد ستخصص  األطكاؿ دالدالدال 
ةي توديـ الخدساة الصحية السختلكة ل اانهسا ص اسا ال    ةي ان ساـ ناحية الدرا ي للك ة نك ها ةيعدد الى انخكاض الحرساف سػف 

 سعظـ سؤشراة هذا السيداف .                            
ةنظػرًا لعػدـ ر ػا ال ػااف عػف صية دسراػز ق ػال ال ػلساف اسا الك ة الثالثة دهي الك ة االشد حرسانًا دالتي ت ـ اؿ سف ناحية       

ةيهسػػا سسػػا لعػػدـ تػػدةر س تشػػكى تخصصػي اد س تشػػكى عػػاـ س ػتدى خػػدساة الرعايػػة الصػػحية د عػد س ػػاةة الدصػػدؿ الػػى الس تشػكى 
ية سّسػا يزيػد الصػح ي طر ال ااف للتد ل نحد الدحداة االدارية الوري ة دتحديػدًا الػى سراػز ق ػال ال ػسادال للحصػدؿ علػى الخػدساة

ص ة ػاًل عػف قلػة السرااػز الصػحية ةػي التػا الدحػدتيف االداريتػيف ص إذ اقتصػرة علػى د ػدد سراػز  ال مط على الخدسة السوّدسة ةيها
 صحي داحد لاؿ سنهسا.

 دليل ميدان الصحة عمى مستوا البيئة )ح ر، ريف( :    -
( الػػى تكػػادة ن ػػ  الحرسػػاف ةػػي الريػػؼ سوارنػػة  الح ػػر ص اذ  لمػػة 4( دالشػػاؿ )5تشػػير نتػػا م الدرا ػػة السيدانيػػة ص ال ػػددؿ )      

(% دذلػػؾ الرتكػػاع ح ػػـ الكػػارؽ ةػػي 4,5(% د كػػارؽ  لػػ) )33,3(% سػػف اال ػػر سوا ػػؿ الح ػػر )37,8اعلػػى ن ػػ ة ةػػي الريػػؼ نحػػد)
ة الدصػدؿ الػى (% للريػؼ ص دسؤشػر س ػاة81,4(% للح ػر يوا لهػا )68,9سؤشريف هسا س اةة الدصدؿ الى الس تشكى الذي  ل) )

 (% للريؼ ص دسف الط يعي اف ترتك  ن   الحرساف ةي هذيف 62,2(% للح ر يوا لها )27,2سراز صحي اد ط ي  حي   لمة )
 (5 ددؿ )

 2219التدزي  ال ي ي لحرساف اال ر  ح   دليؿ سيداف الصحة ةي الدحداة االدارية لسحاةظة السثنى لعاـ
 %الرٌف الحضر% الوحدات االدارٌة

.السماوةق   22 5,55 

 5755 5754 ن .السوٌر

 5554 2552 ق. الرمٌثة

 7,57 5158 ن .المجد

 5,59 5,57 ن. الوركاء

 7858 5554 ن. النجمً

 ,545 5554 ن .الهالل

 5758 7259 ق . السلمان

 7,57 7552 ن. بصٌة

 ,295 2551 ق. الخضر

 5852 5754 ن .الدراجً

 5451 5555 معدل المحافظة

 ( .2السصدر: اعتسادًا على  ياناة ال ددؿ )    
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  (4شاؿ )

 2219التدزي  ال ي ي لحرساف اال ر  ح   دليؿ سيداف الصحة ةي سحاةظة السثنى لعاـ 

 
 ( .5السصدر: اعتسادًا على  ياناة ال ددؿ ) 
 

الصػحية دتدزيعهػا  شػاؿ ال يتنا ػ  دالداقػ   السؤشريف ةي الريؼ سوارنة  الح ر الةتوارا الى د دد الس تشكياة دقلة اعداد السرااػز
 الديسدغراةي لسنطوة الدرا ة ةي حيف اانة الكدارؽ اقؿ ةي السؤشراة االخرى  .

)عػاؿ  للحرسػاف  اعتساد التصنيؼ الثالثػياسا  الن  ة لترتي  هـر الحرساف على س تدى السناطؽ الح رية ةي سنطوة الدرا ة       
 ( : 4( دالخريطة )5على النحد االتي ال ددؿ )ص ستد ط ص سنخكض ( ص ةيادف 

( دقػد ت ػسف اػؿ سػف سراػز ق ػال ال ػلساف دناحيػة 45,2 - 37,6الس تدى االدؿ )حرساف عاؿ( : ترادحػة قيسػل  ػيف ) -
 (% لاؿ سنها على الترتي  . 45,2ص  42,9 صية  ن    لمة )

(% 32,4اػػػؿ سػػػف ناحيػػػة الدراػػػال  ن ػػػ ة )( دقػػػد  ػػػـ 37,5- 29,8الس ػػػتدى الثػػػاني )حرسػػػاف ستد ػػػط( :  لمػػػة قيسػػػل ) -
(% لاػػؿ سنهسػػا ص اسػػا  ػػ لة ن ػػ ًا ستشػػا هة ةػػي نػػاحيتي الهػػالؿ 34,7دنػػاحيتي الػػدرا ي دال ػػدير  ن ػػ  ستشػػا هة  لمػػة)

 .(%  38,1(% لاؿ سنهسا دةي ناحية الس د  لمة )35,7دالن سي )
( اشػػػتسؿ علػػى سرااػػػز اق ػػية ال ػػػسادال 29,7-22الس ػػتدى الثالػػ  )حرسػػػاف سػػنخكض( : تتػػػرادب قػػيـ هػػػذا الس ػػتدى  ػػيف ) -

 (% لاؿ سنها على الترتي  .23,8ص  23,2ص 22دالرسيثة دالخ ر  ن    لمة )
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 (4خريطة ) 

 ةظة السثنىس تدياة حرساف اال ر الح رية دةؽ دليؿ سيداف الصحة ةي الدحداة االدارية لسحا
 2219لعاـ 

 
 .( 5السصدر: اعتسادًا على  ياناة ال ددؿ )     

 
دعلى اسا يتكادة تدزي  ن   الحرساف لهذا السيداف  يف السناطؽ الريكية دهذا سا يساف سالحظتل سف خالؿ ترتي  هـر الحرساف     

  (:5( دالخريطة)5النحد االتي ال ددؿ)
( دقػد اقتصػر هػذا الس ػتدى علػى ناحيػة  صػية دق ػال ال ػلساف 54,1-46الس تدى االدؿ )حرساف عاؿ( : ترادحة قيسل  يف ) -

 (% لاؿ سنهسا على الترتي . 54,1ص  46,4 ن    لمة )
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( دقػػد احتػػدى نػػداحي اػػؿ سػػف الدراػػال دالهػػالؿ الس ػػد دالن سػػي 45,9- 36,8الس ػػتدى الثػػاني )حرسػػاف ستد ػػط( :  لمػػة قيسػػل) -
 . (% لاؿ سنها على الترتي 34,3ص  41,1ص  42,4ص  37,6ص  36,9دال دير  ن    لمة ) 

قػد  ػـ سعظػـ ريػؼ سنطوػة الدرا ػة ةػي ( ص د 36,7 -29,6الس تدى الثال  )حرساف سنخكض(: تترادب قػيـ هػذا الس ػتدى  ػيف ) -
(% لاػػؿ 33,7ص 31,2ص  32,3ص  29,6اػػؿ سػػف ق ػػالي الخ ػػر دال ػػسادال دناحيػػة الػػدرا ي د ق ػػال الرسيثػػة  ن ػػ   لمػػة )

 سنها على الترتي  .
 (5خريطة )

 س تدياة حرساف اال ر الريكية دةؽ دليؿ سيداف الصحة ةي الدحداة االدارية لسحاةظة السثنى
 2219لعاـ 

 
 ( .5السصدر: اعتسادًا على  ياناة ال ددؿ )      
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سسػػا  ػػػ ؽ يت ػػػيف اف ارتكػػػاع ن ػػ  الحرسػػػاف لػػػدليؿ سيػػػداف الصػػحة دتكادتػػػل  ػػػيف الدحػػػداة االداريػػة سػػػف  انػػػ  ص د ػػػيف الريػػػؼ        
دى الخػدساة دالح ر سف  ان  اخػر انسػا يك ػر  ترا ػ  االساانػاة االقتصػادية دانخكػاض الػدعي الصػحي لػدى ال ػااف دتػدني س ػت

دالرعاية الصحية ص دالشؾ ةي اف لذلؾ عداق ل الدخيسة على الس تس  ةي الدقة الذي تحتؿ ةيل الصحة ادلدياة االهتساـ العالسي ص 
لػػذا ةػػاف سعال ػػة هػػذا الوطػػاع يتطلػػ  تح ػػيف س ػػتدى  ػػراسم الرعايػػة الصػػحية دد ػػ   يا ػػاة صػػحية طسدحػػة للنهػػدض  الس ػػتدى 

علػػػػى دةػػػػؽ السعاييػػػػر التخطيطيػػػػة دتحويػػػؽ التػػػدازف ةػػػي تدزيػػػ  السؤ  ػػػاة الصػػػحية دالسالاػػػاة الصػػػحية الصػػحي دتػػػدةير االساانػػػاة 
سسػػػا يولػػػؿ سػػػف س ػػػاةة  دالح ػػػػـ ال ػػػػااني الحالػػػػي دالس ػػػػتو لي لتوػػػدـ خدسػػػػاتها لعػػػدد اا ػػػػر سػػػػف ال ػػػػااف دةػػػي سنػػػاطؽ الح ػػػر دالريػػػؼ

لحا ػػاة اال ا ػػية سػػف المػػذال دالتعلػػيـ سسػػا ي ػػهـ ةػػي توليػػؿ الحا ػػة الدصػػدؿ اليهػػا للحكػػاظ علػػى صػػحة الكػػرد ص ة ػػاًل عػػف تػػدةير ا
ص ةالعالقة طردية  يف ات اهاة الحرساف سف الحا اة اال ا ية د ػيف الحرسػاف سػف  للخدساة الصحية د التالي ترا   ن   الحرساف

 . الرعاية الصحية

 :االستنتاجات 
  ػيف ساانيػاً  هػذا الن ػ ة ص دتت ػايف صػحية دسشػاالة سزسنػة أسػراض سػف يعاندف ال ااف ا سالي سف(% 34,6) الدرا ة اف اظهرة  .1

 الح ػرية السنػاطؽ ةػي السؤشػر لهػذا الن ػ  ارتكػاع سالحظػة يساػف اذ ص 2219 عػاـ ةػي الدرا ة لسنطوة دالريكية الح رية السناطؽ
ذلؾ الى  ديعدد سنهسا لاؿ(% 62,5)  نحد الدراال دسراز ناحية ال لساف ق ال سراز ةي اذ  لمة أعالها الريكية  السناطؽ سوارنةً 

 دال ي ية .( الدخؿ) االقتصادية العداسؿ ا رزها عداسؿ عدال
ص  28,7 نحػد )   الهػالؿ د صػية ناحيتي اذ  لمة اعالها ةي دل التمذية ةي السحاةظة اسراض ن  ة األ ر التي تعاني سف ارتكاع  .2

(% لاؿ سنهسا على التدالي ص ديعدد ذلؾ الى نسط التمذية دالعاداة المذا ية غير الصحية نتي ة النخكاض الس تدى التعليسي 22,9
 . داالقتصادي لدى  عض األ ر ال يسا الكويرال سنها

النا يػة  ةػي السنػاطؽ دساة الصػحية ال ػيساحرسػاف األسهػاة سػف خػدساة الرعايػة الصػحية أثنػال الحسػؿ لولػة اكػالال الخػارتكاع ن ػ    .3
 .ريؼ ق ال ال لساف  دسثلها ةي(% 52)نحدناحية  صية   لمة اعالها ةي سرازاذ للسحاةظة 

سػػ  سنػػاطؽ التراػػز ال ػػااني اذ يت ػػـ التدزيػػ  الساػػاني  الخػػدساة الصػػحية  سؤ  ػػاتها دادادرهػػا الط يػػة دالصػػحية عػػدـ تنا ػػ  تدزيػػ  .4
 ية قيا ًا  تدزي  ال ااف ةي السناطؽ الريكية سسا ي طرهـ الى قط  س اةاة  عيدال للدصدؿ اليها. التراز ةي السناطؽ الح ر 

سناطؽ السحاةظة ال يسا النداحي  س تدى سعيشي سنخكض  دًا دةػؽ دليػؿ سيػداف الصػحة الرتكػاع ن ػ  الحرسػاف ةػي ات سة سعظـ  .5
دهذا يدؿ علػى عػدـ اشػ اع حا ػاة ال ػااف سػف الخػدساة الصػحية نتي ػة ال يا ػاة االداريػة الحادسيػة الخاط ػة الصحية السؤشراة 

 . تخطيطالد دل 

 التوصيات :
 -: سف اهـ السعال اة الدا   سراعاتها لتطدير دتح يف الخدساة الصحية هي      
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دالدقا يػػة( السودسػػة ل ػػااف السحاةظػػة دتحديػػدًا خػػالؿ ةتػػرال الطكدلػػة  االهتسػػاـ ال ػػاد  تح ػػيف س ػػتدى الخػػدساة )الصػػحية دالتحصػػينية .1
 داالن ا  ص ة اًل عف تدةير الرعاية الصحية لشريحة ا ار ال ف دذدي االحتيا اة الخاصة .

تد ػػػي  نطػػػاؽ تمطيػػػة الخػػػدساة الصػػػحية ةػػػي سنطوػػػة الدرا ػػػة  سػػػا ي ػػػسف تحويػػػؽ العدالػػػة دالس ػػػاداال دتل يػػػة احتيا ػػػاة ال ػػػااف  .
زايدال لهػا ا ػتنادًا الػى السعػايير التخطيطيػة عنػد تدزيعهػا  تدقيػ  الخػدساة الصػحية دستميراتهػا الستسثلػة  سعػايير )ال ػااف دالس ػاةة الست

 ااةػةد دالادادر الط ية دالصحية ( ص اسػا ين مػي تػأسيف االحتيا ػاة الالزسػة لتلػؾ السؤ  ػاة  تػدةير العال ػاة داللواحػاة ال ػردرية 
 زال دالتونياة الط ية ال ردرية س  تدةير ااةة د ا ؿ الراحة السرا عيف .س تلزساة داال هال
االرتوػػال   ػػددال السػػدارد ال شػػرية الصػػحية دتطػػدير الهيااػػؿ امداريػػة دالتنظيسيػػة ةػػي السحاةظػػة  سػػا ياكػػؿ اساانيػػة توػػديـ الخػػدساة  .3

  شاؿ ال ؽ . 
 سػػاهيري )ال ػػسعية دالسر يػػة دالسوػػردلال( أل ػػؿ تدعيػػة االةػػراد د نػػال تاثيػػؼ التدعيػػة الصػػحية داالرشػػادية سػػف خػػالؿ د ػػا ؿ االعػػالـ ال .4

الثواةػػة الصػػحية السدنيػػة التػػي يساػػف اف تدةرهػػا السؤ  ػػاة التعليسيػػة دسنظسػػاة الس تسػػ  السػػدني سػػف خػػالؿ اقاسػػة النػػدداة دالػػددراة 
 دالنشراة ددرش العسؿ السختلكة .

 الهوامش  :
دراسطة مٌدانٌطة فطً محافظطة الحسطكة ، رسطالة –فرحو ، مٌدٌا عٌسى ، ظاهرة الفقر وعالقتها ببعض محددات التنمٌة البشرٌة  (8)

  2,88ماجستٌر )غٌر منشورة( ، كلٌة االقتصاد ، جامعة حلب ، 

 .  55، ص

جلطة العلطوم االقتصطادٌة وعلطوم عماري عمطار، بعطض المالحظطات علطى التنمٌطة البشطرٌة فطً الجبا طر وسطبل النهطوض بهطا ، م (2)

 . 25، ص 4,,2،  4التسٌٌر ، العدد

وبارة التخ ٌ  والتعاون االنما ً ، الجهاب المركبي لإلحصاء وتكنلوجٌا المعلومات ، خار ة الحرمان ومسطتوٌات المعٌشطة ( 5)

 . 2,88فً العراق ، 

حالة سوء التغذٌة على شكل أمراض عامة تسمى أمطراض هو عدم توابن الغذاء سواء كان إفرا  أم نقص فً تناوله و تظهر  )*(

سوء التغذٌة ، والعالقة بٌن الغذاء والصحة واضحة ومؤكطدة فالغطذاء ضطروري لحٌطاة اننسطان ونمطوي وحٌوٌتطه ونشطا ه ومقاومتطه 

 . لها لكثٌر من األمراض التً ٌتعرض

، صطرا  االجٌطال واثطري فطً تاسطا العا لطة العراقٌطة المعاصطرة، مجلططة  بسطمة رحمطن عطودة وخٌطرات مهطدي فرحطان المٌطاحً (7) 

 . 752،ص 2,89(، 5( ، العطططططططططططططططططططططدد)22القادسطططططططططططططططططططططٌة للعلطططططططططططططططططططططوم االنسطططططططططططططططططططططانٌة ، المجلطططططططططططططططططططططد)

iew/52/17http://qu.edu.iq/journalart/index.php/QJHS/article/v 

حسططٌن عبططد الحمٌططد احمططد رشططوان ، التنمٌططة اجتماعٌططا . ثقافٌططا. اقتصططادٌا . سٌاسططٌا .ادارٌططا. بشططرٌا ، مؤسسططة شططباب الجامعططة ، (5)

  . ,2، ص 9,,2االسكندرٌة ، 

، تقٌٌم كفاءة الخدمات الصحٌة فً محافظة صالح الدٌن باستخدام نظم المعلومات  علً الجحٌشً جاسم السعدي وسٌف سعاد (,) 

 . 217، ص 2,81( ، 7( ، العطططططططططدد)28) قادسطططططططططٌة للعلطططططططططوم االنسطططططططططانٌة ، المجلطططططططططد، مجلطططططططططة ال GISالجغرافٌطططططططططة 

 q/journalart/index.php/QJHS/article/view/162/78http://qu.edu.i 
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 (1سلحؽ )
 استمارة االستبيان

 الية اآلدا  – اسعة الواد ية 
 ق ـ ال مراةية / الدرا اة العليا

ير ػػى تعػػادناـ سعنػػا  ام ا ػػة علػػى اال ػػ لة التػػي تت ػػسنها ةوػػراة اال ػػت انة من ػػاز ال حػػ  السد ػػـد ) التحليػػؿ الساػػاني لحرسػػاف    
علسػػًا أف  السعلدسػػاة سعػػدال ألغػػراض ال حػػ  العلسػػي داف ( 2219لعػػاـ  اال ػػر ةػػي سؤشػػراة السيػػداف الصػػحي ةػػي سحاةظػػة السثنػػى

ـ ةي اغنال ال ح  دت هؿ سف اساانية الدصدؿ إلى حؿ السشاالة الستعلوة  هذا السد ػدع سػ  ا ا تاـ على اال  لة السطردحة ت ه
 )دون ذكر االسماء( التودير .

 
 عدد أفراد االسرة      

 الناحٌة              القضاء                              
 
 رٌف                     حضر            
 

 كم ٌبلغ عدد أفراد االسرة الذٌن ٌعانون من مرض عضوي مبمن أو العوق )عدد الحاالت( :  -8
 

  سنوات ( )عدد الحاالت( 5أشهر الى ,سوء تغذٌة اال فال )  -2
 
 

                  ةضممر        بٌبة                      الرعاٌة الصحٌة إثناء الحمل ، هل  ٌتم من قبل   -5
 اخرون                     قابلة مأذونة                  
 

 التقبم ال ول نسبة إلى العمر )عدد الحاالت( -7
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 كم تبلغ المسافة للوصول الى مستشفى عام                      كم -5
 

  كم ٌبلغ المسافة الى مركب صحً أولً او  بٌب )باألمتار(: -,
 

 هل انت راضً عن الخدمات الصحٌة :    -4
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