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Ahmed: Geographical analysis of the reality of problems and obstacles

التحليل الجغرافي لواقع مشكالت ومعوقات الوظيفة الصحية لناحية االسحاقي
*رياض عبدهللا احمد

تاريخ االستالم2022/04/27 :

تاريخ القبول2022/08/12 :

المستخلص
تعد المشاكل المتعلقة بتنفيذ الخدمات الصحية من ابرز المعوقات المكانية التي تسهم في قلة المشاريع
الخاصة بالقطاع الصحي داخل الناحية ولعل من ابرز هذه المعوقات هي المعوقات التخطيطية اذ ان الناحية
تعاني من انتشار سكاني واضح باستثناء مركز الناحية مما يعمل على عدم تنفيذ المشاريع الخدمية بسبب
عدم وجود تجمع سكاني يتوافق مع المعايير التخطيطية التي تركز على جانبين هما السكاني والمكاني
يتوافق مع العدد لسكاني كما تشكل مجموعة المشاكل االجتماعية عائق اخر امام تنفيذ هذه المشاريع بسبب
العادات والتقاليد التي تعمل على عزوف السكان عن استخدام الخدمات لصحية وخاصة بما يتعلق بالنساء
 ،كما تشكل الجوانب االقتصادية الخاصة بقلة التخصيصات المالية والتي تمثل عائق يضاف الى العوامل
السابقة في تأثيرها المباشر على قطاع الخدمات الصحية سواء كانت اشاء الخدمات او ديمومة لخدمة من
خالل تزويد قطاع الخدمات الصحية بالموارد الصحية المطلوبة سواء كانت اجهزة ومعدات وادوية  .كم
ان المشاكل التكنلوجية قد لعبت دورا مهما في تراجع الخدمات الصحية من خالل التخلف الوضح في نوعية
االجهزة الطبية وعدم مواكبة التطور التكنولوجي والذي انعكس بدورة على قلة كفاءة الخدمات الصحية
المقدمة  ،وقد توصل البحث ان هناك عجز واضح لقطاع الخدمات الصحية داخل الناحية فضال عن
التوزيع المكني غير المتوازن الذي يستدعي التدخل من قبل الجهات التخطيطية لوضع رؤية واضحة
وصحيحة لتطوير هذا القطاع .وقد اوصى البحث بضرورة العمل المشترك من قبل السطلة التنفيذية
والتخطيطية للتغلب على المشاكل ووضع استراتيجية واضحة لتطويل القطاع الصحي داخل ناحية
االسحاقي .
الكلمات المفتاحيه :المشكالت التخطيطية ،معوقات التخطيط ،الوظيفة الصحية ،الكفاءة المكانية ،الكفاءة
الوظيفية.
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Abstract
The problems related to the implementation of health services are among the most prominent
spatial obstacles that contribute to the lack of projects for the health sector within the district.
Perhaps the most prominent of these obstacles are the planning obstacles, as the district suffers
from a clear population spread with the exception of the district’s center, which prevents the
implementation of service projects due to the lack of a gathering A population that complies
with the planning standards that focus on two aspects, namely, the population and spatial
corresponds to the number of residents. A group of social problems constitute another obstacle
to the implementation of these projects due to the customs and traditions that work on the
reluctance of the population to use health services, especially with regard to women, and the
economic aspects of the lack of Financial allocations, which represent an obstacle added to the
previous factors in their direct impact on the health services sector, whether they are the
creation of services or the sustainability of a service by providing the health services sector
with the required health resources, whether they are devices, equipment and medicines. How
much technological problems have played an important role in the decline of health services
through the apparent backwardness in the quality of medical devices and the failure to keep
pace with technological development, which in turn was reflected in the lack of efficiency of
health services provided, and the research found that there is a clear deficit of the health
services sector within the district as well as spatial distribution The unbalanced situation that
calls for intervention by the planning authorities to develop a clear and correct vision for the
development of this sector. The research recommended the need for joint action by the
executive and planning authorities to overcome the problems and to develop a clear strategy to
extend the health sector within the Ishaqi district.
Keywords: Planning problems, planning obstacles, health function, spatial efficiency,
functional efficiency.
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المقدمة
حظي الجانب الصحي باهتمام واسع على النطاق اإلقليمي والحضري  ,لما له من أثر واضح على
التنمية البشرية التي تتطلب األداء الكفوء والتي تساعد المدينة على تأدية وظائفها ونشاطاتها المختلفة بنجاح
فزيادة كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية وتكوين بيئة سكنية متطورة ينعكس على التطور االقتصادي وما
يساعد على ذلك توافر التكنولوجيا الحديثة المتطورة لتساهم في تلبية الحاجات األساسية  ,والقادرة على
أدماج التخطيط الصحي ليكون فعاالا مع التخطيط والتنمية االجتماعية واالقتصادية ولتحقيق ذلك البد من
وضع تخطيط صحي وفق عمليات التوسع الحضري  ,والنمو السكاني في المدينة  ,والذي يتطلب إيجاد
نوع من التوازن السكاني والخدمي  ,فجاء البحث بثالث مباحث ليسلط الضوء على خدمة م ا ركز الصحة
العامة في المدينة  ,والتي تعد النواة الطبية االولى حيث تقدم خدماتها على مستوى االحياء والمحالت
السكنية  ,وتقدم ملفات صحية لجميع االسر الواقعة ضمن نطاق خدمة المركز التابعة لها  ,إذ ايضا ا تقدم
خدمات عالجية ووقائية  ,وتحويل الحاالت التي يتعذر معالجتها الى المراكز المتخصصة عند اللزوم
والوقوف على اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه الخدمات الصحية في ناحية االسحاقي.
مشكلة الدراسة
شهدت ناحية االسحاقي تطورا ونموا كبيرين خالل السنوات االخيرة وهذا التطور الكبير والنمو لم
يرافقة تطورا مماثال في اعداد المراكز الصحية العامة وهناك مجموعة من المشاكل والمعوقات التي لها
تاثير على الخدمات الصحية ويمكن ان نصيغ عدد من المشاكل اهمها:
 -1هل هناك توازن بين توزيع مراكز الصحة العامة وتوزيع السكان وكثافتهم في ناحية االسحاقي؟
 -2ماهي المشاكل والمعوقات التي تواجه الخدمات الصحية في ناحية االسحاقي؟
فرضية الدراسة
 -1تتوزع المراكز الصحية بشكل ال يتناسب مع حجم السكان في ناحية االسحاقي.
 -2هناك مجموعة من المشاكل والمعوقات سواء االقتصادية واالجتماعية والتخطيطية والتكنلوجية والتي
تواجه الخدمات الصحية في ناحية االسحاقي.
 -3هناك تباين في كفاءة مراكز الصحة العامة وتوزيعها ولم يكن وفق معايير الصحة المحلية.
اهداف الدراسة
 -1معرفة كفاءة خدمات مراكز الصحة العامة في ناحية االسحاقي.
 -2تطبيق المعايير لمعرفة كفاءة وكفاية خدمة المراكز الصحية في ناحية االسحاقي.
 -3الوقوف على اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه الخدمات الصحية في منطقة الدراسة.
اهمية الدراسة
تعاظم اهمية قطاع الخدمات العامة بشكل عام والخدمات الصحية على وجه الخصوص لكون خدمتها
تقدم لعدد كبير من سكان الناحية.
منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من اجل التعرف على الظاهرة المدروسة ومنهج التحليلي
الكمي معززا بالبيانات االحصائية لواقع وكفاءة خدمات المراكز الصحية في ناحية االسحاقي.
هيكلية الدراسة
تضمنت الدراسة ثالثة فصول فضال عن االستنتاجات والتوصيات تناول الفصل االول االطار
النظري للدراسة بينما اشتمل الفصل الثاني على التوزيع الجغرافي للمراكز الصحية في ناحية االسحاقي
واستعرض الفصل الثالث اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه الخدمات الصحية في ناحية االسحاقي.
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حدود منطقة الدراسة
تقع منطقة الدراسة بين دائرتي عرض ( ) °34 ¯03 _ °33 ¯51شماال وخطي طول ( °43 ¯54
_  ) °44 ¯06ضمن محافظة صالح الدين وتابعة اداريا لمركز قضاء بلد في جنوب المحافظة  ,يحدها من
الشمال مجرى نهر دجلة الذي يكون حدا ا فاصالا بينها وبين ناحية المعتصم ومن الجنوب قضاء الدجيل ومن
جهة الشرق قضاء الضلوعية ومركز قضاء بلد وناحية يثرب ومن جهة الغرب والشمال الغربي ريف قضاء
سامراء ينظر خريطة ( )1وتبلغ مساحة منطقة الدراسة المكونة من ( )7مقاطعات حوالي( )483كم 2ويبلغ
عدد سكان الناحية ( )45270نسمة لعام 2020م الجدول(.)1
جدول (: )1مقاطعات منطقة الدراسة مساحتها كم 2وتوزيع سكانها لعام 2020م وتوزيع المراكز
الصحية فيها لعام 2021م

اسم المقاطعة

رقم
المقاطعة

المساحة
كم2
()1

عدد السكان لعام
2020م
()2

%

1

أبو صفة

15

18.38

8366

15.5

1

2

الكبان

16

13.24

4074

9.0

0

0

3

الشجيرة والجبارات

10

16.76

6848

15.1

1

25

4

النهروانات

13

11.05

4111

9.1

1

25

5

الفرحاتية

14

111.19

9157

20.2

1

25

6

ابار بطيخ

17

76.30

4291

9.5

0

0

7

الجزيرة

33

236.41

8423

18.6

0

0

-

483.33

45270

%100

4

%100

ت

المجموع

عدد المراكز
الصحية
()3

%

25

وزارة الزراعة ،مديرية زراعة محافظة صالح الدين ،شعبة زراعة ناحية االسحاقي ،التخطيط والمتابعة،
مساحات المقاطعات وشهرتها ،صالح الدين2020 ،م( ،بيانات غير منشورة).
 -1وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،دائرة إحصاء صالح الدين ،شعبة إحصاء بلد أعداد
سكان ناحية اإلسحاقي على مستوى المقاطعات لعام 2020م ،بيانات (غير منشورة).
 -2بيانات قطاع صحة قضاء بلد 2021م.الدراسة الميدانية .
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خريطة ( )1موقع منطقة الدراسة ,المصدر :من عمل الباحث باالعتماد على خريطة العراق
مقياس، 1:1000000و الهيئة العامة للمساحة ،فهرست مقاطعات ناحية االسحاقي ،بغداد،1991 ،
برنامج .ARC GIS V10.3
واقع وكفاءة الخدمات الصحية في ناحية االسحاقي
المقدمة
تعد الوظيفة الصحححححية من الوظائف المهمة لتطور المجتمع في أية بقعة من بقاع العالم ،وتطورها يعد
دليالا على تقدم المجتمعات لكونها تهتم باإلنسححان من الناحية الصحححية والنفسححية والعقلية وبالتالي يسححتطيع
أداء أعماله بصحححورة جيده ,وقد أولت منظمة الصححححة العالمية أهمية خاصحححة لموضحححوع كفاءة الخدمات
الصححية بأقل النفقات في الجهد سحواء أكانت بعا الجهود على شحكل اموال أم قوى عاملة أم موارد أخرى
كما وان الكفاءة تتعلق بدرجة الرضححححححححا عن هذه الخدمات لذا أهتمت الدولة بالوظيفة الصحححية واوصححلت
خدماتها بدرجححات متفاوتة الى مختلف المناطق(.)i
اوال :واقع الخدمات الصحية في ناحية االسحاقي:
اقتصرت الخدمات الصحية في ناحية االسحاقي على المراكز الصحية في الناحية وعلى العيادات
الطبية الخاصة وخلوها من وجود مستشفى في الناحية لذلك سوف نتطرق الى المراكز الصحية وكفاءة
الخدمات الصحية في ناحية االسحاقي(.)ii
المراكز الرعاية الصحية االولية.
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تأتي مراكز الرعاية الصحية االولية بالمرتبة الثانية في السلم الهرمي للوظيفة الصحية في ناحية
االسحاقي وبلغ عددها ( )4مراكز تتوزع من الشمال الى الجنوب حسب التوزيع السكاني للمدينة وتبلغ
مساحتها ( )3,5دونم وبلغ عدد االطباء ( )21طبيبا بينما بلغ عدد ذوي المهن الصحية ( )35الجدول ()2
والخارطة ( )2و( )3وكما يأتي:
 .1المركز الصحي الرئيسي
يقع المركز الصححي الرئيسحي في مركز ناحية االسححاقي وتبلغ مسحاحة المركز الصححي (2500م)2
 ,وبلغ عدد االطباء فيه ( )11طبيب بينما عدد الصحيادلة ( )5اما ذوي المهن الصححية بلغ عددهم ( )35في
حين نجد ان عدد االسرة ( )5بينما بلغ عدد الممرضين في المركز الصحي ( )12ممرض وممرضة(.)iii
 -2المركز الصحي  /الفرحاتية
يقع مركز الفرحاتية في مقاطعة بريره وتبلغ مسحاحة المركز الصححي (2000م , )2وبلغ عدد االطباء
فيه ( )4طبيب بينما عدد الصححححيادلة ( )3اما ذوي المهن الصحححححية بلغ عددهم ( )19في حين نجد ان عدد
االسرة ( )3بينما بلغ عدد الممرضين في المركز الصحي ( )6ممرض وممرضة.
 -3المركز الصحي  /الهلوب
يقع هذا المركز في مقاطعة شححجره وجبارات وتبلغ مسححاحة المركز الصحححي (2000م , )2وبلغ عدد
االطباء فيه ( )3طبيب بينما عدد الصحيادلة ( )4اما ذوي المهن الصححية بلغ عددهم ( )15في حين ال يوجد
في هذا المركز االسرة بينما بلغ عدد الممرضين في المركز الصحي ( )4ممرض وممرضة.
 -4المركز الصحي الرميالت
يقع مركز الصححي الرميالت في مقاطعة نهروانات وتبلغ مسحاحة المركز الصححي(2000م , )2وبلغ
عدد االطباء فيه ( )3طبيب بينما عدد الصحححيادلة ( )2اما ذوي المهن الصححححية بلغ عددهم ( )8في حين ال
يوجد في هذا المركز االسرة بينما بلغ عدد الممرضين في المركز الصحي ( )5ممرض وممرضة.
جدول ( )2توزيع المراكز الصحية والكوادر في ناحية االسحاقي لسنة 2021م
ت
1
2

اسم المركز الصحي
م  /الناحية
الرئيسي
م  /الفرحاتية

3

م  /الهلوب

4

م  /الرميالت
المجموع

الموقع

المساحة
م2

عدد
االطباء

عدد
الممرضين

عدد ذوي
المهن الصحية

عدد
الصيادلة

عدد
األسرة

مركز الناحية

2500

11

12

35

5

5

بريره
شجره
وجبارات
نهروانات
4

2000

4

6

19

3

3

2000

3

4

15

4

=

2000
8500

3
21

5
27

8
77

2
14

=
8

المصدر  :من عمل الباحث باالعتماد على بيانات قطاع صحة قضاء بلد 2021م.
ثانياً /العيادات الطبية الخاصة وما يرتبط بها
يبلغ عدد هذه العيادات في المدينة ( )17عيادة خاصحححة تشحححغل مسحححاحة (2050م )2وتشحححكل نسحححبة
( )%1,5من مجموع مسححاحة الوظيفة الصحححية في ناحية االسحححاقي وقد تبين من أن نسححبة ( )%77من
مجموع سحكان الناحية يرتادونه العيادات الخاصحة في مركز الناحية لقرب المسحافة فضحال عن تواجد معظم
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االختصحححاصحححات الطبية في تلك العيادات ،بينما شحححكلت نسحححبة ( )%13من مجموع سحححكان مركز الناحية
يتوجهون الى مدينة تكريت واالقضحية المجاورة حيث العيادات ذات التخصح الواسحع وبصحورة أكثر من
تواجدها في مركز الناحية .في حين شحكلت نسحبة ( )%2من سحكان الناحية يرتادون العيادات الخاصحة في
اقليم كردستان وذلك لتردي المستوى المعيشححي لسكان المنطقة.
ثالثاً :كفاءة الخدمات الصحية(الوظيفية والمكانية) في ناحية االسحاقي-:
أ -الكفاءة الوظيفية للخدمات الصحية:
ان مسحتوى االرتقاء بالواقع الصححي يتطلب تقديم خدمة متميزة للمواطنين وان ذلك يمكن ان يتم عن
طريق تحقيق التنحاسححححب محا بين عحدد االطبحاء وسححححكحان النحاحيحة وعكس ذلحك اي انخفحاض في عحدد االطبحاء
بالنسحبة الى ألعداد السحكان ييدي الى تدني مسحتوى الخدمات الصححية( )ivالتي تقدم للسحكان وبدوره سحوفه
ينعكس على مسححتوى االداء والخدمة وبالتالي الى تدهور الحالة الصحححية للمواطنين  ,لذا نعتمد في قياس
مدى كفاءة الخدمات الصحححية للسححكان باالعتماد على المعايير العالمية والمحلية الجدول( )3لكي يتسححنى
المقارنة وايجاد الحلول المناسبة.
 -1معيار طبيب  /شخص
ان وزارة الصححححة في العراق قد وضحححعت معيارها على اسحححاس (طبيب1000/نسحححمة) وفي ناحية
االسحححاقي نجد ان نسححبة السححكان الى عدد االطباء البالغ عددهم ( )21طبيبا وطبيبة اذا بلغ عدد السححكان
( )2155نسحححمة لكل طبيب ولهذا فهي اعلى من المعيار وتكون هذه النسحححبة غير مقبولة قياسحححا بالمعيار
المحلي.
 -2معيار صيدلي  /شخص
وحسححب المعيار المحلي في العراق بلغ المعدل لهذا المعيار صححيدليا واحد لكل  20000نسححمة وفي
ناحية االسححاقي بلغ عدد الصحيادلة ( )14صحيدليا يتوزعون بواقع صحيدلي واحد لكل ( )3233نسحمة وهو
اقل من المعيار ويسد حاجة سكان المدينة من هذه الخدمة لوجود عدد كاف من الصيادلة.
 -3معيار ذوي المهن الصحية  /طبيب
حدد المعيار العالمي بضحرورة توفر ثالث من ذوي المهن الصححية لكل طبيب في ناحية االسححاقي
بلغ عدد ذوي المهن الصحية ( )35وهم يمثلون ( )3.6لكل طبيب وهو اعلى من المعيار المعتمد.
جدول ( )3نسب المعايير للكوادر الطبية وخدماتها للسكان والمرضى في حسب المعيار العالمي والمحلي
المعيار
ححححح
ححححح
دولي
دولي
دولي
دولي
دولي
ححححح
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النسبة
محلي 1000:1
4:1
محلي
3:1
حححح
3:1
ححححح
5:1-6
ححححح
20:1
ححححح
ححححح 20000:1
محلي 450:1

دولي

ححححح

6:1

دولي

حححححح

3:1

المعدل
معدل االطباء للسكان
= =للممرضات
= = =
= =لذوي المهن الصحية
= =لألسرة
= =للمرضى الراقدين
= =االسنان للسكان
=المهن الصحية للسكان
=المهن الصحية للمرضى
الراقدين
=المهن الصحية لألسرة

التفاصيل
االطباء

المهن
الصحية
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االسرة
عدد االسرة للسكان
محلي 200:1
ححححح
الصيادلة
عدد الصيادلة للسكان
محلي 20000:1
حححح
المصحححدر :صحححالح مهدي الزيادي ،تقويم الكفاءة الصححححية في قضحححاء القرنة ،مجلة كلية ا داب ،جامعة
البصرة ،العدد( ،)43السنة . 2007
 -4معيار ذوي المهن الصحية  /سكان
اعتمدت وزارة الصحة معيارا يمثل مهني واحد لكل (  ) 500 – 400شخ وعند تحديد واقع هذا
المعيار في ناحية االسححاقي بمعدل مهني واحد لكل ( )587وهو اعلى من المعيار ولهذا فهو اليسحد حاجة
الناحية من هذه الخدمة.
 -5معدل االطباء للممرضات
بلغ معدل االطباء للممرضحححين والممرضحححات ( )1:3بالنسحححبة للمعيار العالمي ،أما المعيار المحلي
( )4:1في حين بلغ عححححححدد الممرضين والممرضات في ناحية االسحاقي ( )27ممرضا وممرضة لذا يبلغ
المعدل في المدينة ( )1,2:1وهو أقل مقارنة بالمعيار العالححححححححححمي والمعيار المحلي طبقا للمعياريين على
التوالي.
 -6معدل االطباء لألسرة
يبلغ المعدل العالمي لهذا المعيار ( )6-1:5أي طبيبا واحد لكل ( )5,5أسحرة أما في ناحية االسححاقي بلغ
عدد االسححرة ( )8سححريرا بينما بلغ عدد االطباء في المسححتشححفيات ( )21طبيبا وبذلك يبلغ المعدل ()1.3:1
وهو غير مطابق مع المقارنة بالمعيار العالمي وبذلك ال يتمكن الطبيب من فح المرضى بصورة دقيقة،
وبذلك ال تحتاج ناحية االسحاقي الى اسرة اضافية حسب المعيار العالمي.
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م2021 ) توزيع المراكز الصحية في ناحية االسحاقي وفئات توزيع السكان لعام2( خريطة

.(Arc GIS 10.3( ) وبرنامج2() و1(  من عمل الباحث باالعتماد على الجدول: المصدر
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خريطة ( )3توزيع المالكات الصحية على المراكز الصحية في ناحية االسحاقي لعام 2021م

المصدر  :من عمل الباحث باالعتماد على الجدول و( )2وبرنامج (.(Arc GIS 10.3
ب :الكفااءة المكاانياة (تحليال الخصاااااائص المكاانياة والنمطياة لتوزيع الخادماات الصااااحياة في نااحياة
االسحاقي):
هناك ميشححرات إحصححائية لوصححف وتحليل البيانات المكانية (المواقع الجغرافية ) للظاهرات من
حيحث خصححححائصححححهحا المكحانيحة ومركز ثقلهحا واتجحاه توزيعهحا ونمط انتشححححارهحا على الحيز المكحاني لمنطقة
الدراسحة ،كما ان تحليل اتجاه البعد المكاني للظاهرة يعد مكمالا أسحاسحيا ا لتحليل قيم الظاهرة ذاتها( ،)vوالتي
سيتم االعتماد عليها في هذا التحليل وقد تم التركيز في ذلك على محورين:
 -1خصااائص التوزيع المكاني للخدمات الصااحية في ناحية االسااحاقي - :لقد تم اسححتخدام ميشححرات
معينة إلظهار ميشححرات خصححائ التنظيم المكاني للخدمات الصااحية من حيث مدى تجمعها او
تمركزها حول نقطة معينة وطبيعة تشحتتها من المركز واتجاه هذا التشحتت للبحث في أسحباب ذلك،
وفق مقحاييس المركز المتوسححححط (مركز ثقحل التوزيع)(  )vi()Mean centerالوساااايط المكااني
( )vii()Central featureوالمسححححححافححة المعيححاريححة ))viii( (Standard Distanceواتجححاه
التوزيع( ،)ix()Directional distributionضحمن بيئة نظم المعلومات الجغرافية( )GISالتي
تبين نتائجها الخارطة( )4والجدول( )4ومنها نستنتج االتي:
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الجدول ( )4خصائص التنظيم المكاني لتوزيع الخدمات الصحية في ناحية اإلسحاقي لعام 2020م
المركز المتوسط ( )Mean center

خصائ
نوع الخدمة الصحية

قيمة x

قيمة y

المراكز الصحية

411656

3765389

خصائ
نوع الخدمة الصحية
المراكز الصحية

مركز صحي الرميالت

نوع
الخدمة
الصحية
المراكز
الصحية

المسافة المعيارية
(م)

كم2

4937

69.4

قيمة Xمتر

411656

الخدمة

قيمة Yمتر

قيمة الدوران

الصحية
المراكز
الصحية

5886

موقع المركز الوسيط ضمن مقاطعات منطقة
الدراسة
مقاطعة النهروانات

قيمة Yمتر

3765389

نسبة االحتواء %للمراكز
الصحية
%50

اتجاه التوزيع ()Directional distribution

نوع
قيمة Xمتر

مقاطعة النهروانات

المسافة المعيارية )) standard distance

مساحة الدائرة

خصائ

منطقة الدراسة

المركز الوسيط () CentralFeature

اسم المركز الصحي الوسيط

خصائ

موقع المركز المتوسط ضمن مقاطعات

3754

157.90

اتجاه

نسبة االحتواء %للمراكز

التوزيع

الصحية

جنوب شرق

%50

المصدر- :الباحث باالعتماد على الخارطة ( )2برنامج (.(ARC GISV10.3
أ -يقع مركز ثقحل (  )Mean centerلتوزيع للخادماات الصااااحياة في نحاحيحة االسححححححاقي في مقحاطعحة
(النهروانحات) ممحا يحدل على محدى الجحاذبيحة التي تفرضححححهحا المقحاطعحات الواقعحة بحالقرب منهحا في توقيع
الخدمات الصحية وتقارب توزيعها الجدول( )4والخارطة(.)4
ب -يمثل مركز (صااحي الرميالت) الوساايط المكاني ( )Central featureللمراكز الصحححية في ناحية
االسححححححاقي ويتبعحد مسححححافحة ( )503متر عن مركز ثقحل التوزيع الواقع الى الجنوب الغربي منحه وهحذا
ييشححر تقارب توزيع المراكز الصحححية في منطقة الدراسححة ،وان مواقع المركز المتوسححط والوسححيط
للخدمات الصحية في ناحية االسحاقي ال ينسجم مع فئات توزيع السكان العالية الخارطة (.)4
ت -بلغ عدد المراكز الصححية الواقعة ضمن الدائرة المعيارية ) )7((Standard Distanceالبالغ قيميتها
( )4937متر ( )%50من المراكز الصحححية ويدل ذلك على ان توزيع هذه الميسححسححات داخل الدائرة
المعيحاريحة توزيع غير طبيعيحاا ،وميلهحا نحو التشححححتحت ،ألنحه من المفترض ان تضححححم الحدائرة المعيحاريحة
( )%68.27من عنحاصححححر الظحاهرة إذا كحان التوزيع طبيعيحا ا عحدا ذلحك فحان التوزيع يتحأثر بعوامحل أخرى
ممحا يجعحل المسحححححافحة المقطوعحة ألغلحب المراكز الصحححححيحة من المنحاطق المختلفحة كبيرة الجحدول()4
والخارطة(.)4
ث -يحأخحذ اتجحاه التوزيع المكحاني) )8(( standard Deviational Ellipseللمراكز الصحححححيحة نحاحيحة
االسححححاقي أتجاها ا مكانيا ا واضححححا ا يمتد من الجنوب الشحححرقي نحو الشحححمال الغربي بداللة تراوح قيمة
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الدوران ( )ْ 157.90درجة باتجاه الجنوب الشحححرقي مطوقا ا ( )%50من المراكز الصححححية ،وهي اقل
من النسحبة التي تحقق التوزيع الطبيعي البالغة( )%68.27ويرتبط اتجاه توزيع المراكز الصححية بهذا
االتجاه داللة على مدى الجاذبية التي تفرضححححها هذه الجهات لكونها من المقاطعات القريبة من المركز
وهذا ييكد انحسححححار توزيع المراكز الصحححححية في اتجاه معين من الناحية المتمثل بحدود بالمقاطعات
الشمالية الشرقية والشرقية والقريبة من مركز الناحية الجدول( )4والخارطة(.)4
خارطة( :)4خصائص التنظيم المكاني لتوزيع الخدمات الصحية في ناحية االسحاقي لعام 2020م

المصدر :الباحث باالعتماد على الخارطة ( )2والجدول ( )2وبرنامج (.)ARC GIS V10.3
 -2نمط التوزيع المكاني للخدمات الصاااحية في ناحية االساااحاقي باساااتخدام تحليل صااالة الجوار
) :(Nearest Neighbor Analysisمحا يهم الجغرافي عنحد دراسححححتحه لتوزيع الظواهر هو
معرفة ما إذا كان توزيعها يشحكل نمطا محددا أم انه مجرد توزيع عشحوائي فاذا كان التوزيع يشحكل
نمطا محددا فان ذلك يعني ان هناك قوة وعوامل وراء تشحححكيل ذا النمط يسحححعى الباحث إليجادها
والوقوف عندها اما إذا كان التوزيع عشححوائيا ا فان ذلك يشححير إلى قوى الصححدفة التي من الصححعب
تفسيرها( ،)xوفق مناهج وأساليب البحث المعاصرة خصوصا ا ضمن بيئة الح( )GISتستخدم أدوات
تحليليحة معينة في اسححححتخراج األنماط التوزيعية كتحليل صححححلة الجوار (Nearest Neighbor
) ،Analysisلقياس تشحتت النقاط حول بعضحها وتحديد النمط العام النتشحار النقاط في التوزيعات
المكحانيحة ،إذ ان تلحك التوزيعحات يمكن ان تكون عشححححوائيحة ،أو منتظمحة ،أو مركزة حسححححب قيمحة
التحليحل( )Rالجحدول( )5وقحد طبق هحذا األسححححلوب في التحليحل للكشححححف عن نمط التوزيع المكحاني
للمراكز الصححية ضحمن بيئة نظم المعلومات الجغرافية( )GISالتي يبين نتائجها الشحكل ( )1ومنه
نستنتج االتي:
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-3
جدول( )5قيم دليل الجار األقرب ()R

()xi

قيمة المعامل اإلحصائي

نمط التوزيع

0,09-0,00

متجمع

0,49-0,1

متقارب عنقودي

0,99-0,50

متقارب عشوائي

1,19-1,00

عشوائي

2,15-1,20

متباعد

 -1كشحفت نتيجة الجار األقرب ان قيمة الدرجة المعيارية ( )Z Scoreللمراكز الصححية بلغ ( )0.19-وهي
تقع ضحححمن نطاق القيمة الحرجة للمعيار ( ،)Zوبذلك نقبل الفرضحححية المبدئية التي تن على عشحححوائية
التوزيع  ،ونرفا الفرضححححيحة البحديلحة القحائلحة ان نمط توزيعهحا ينتظم وفق نمط خحاص بعيحدا ا عن النمط
العشوائي.
 -2يشحير مسحتوى الثقة ( )Significance Levelان هناك احتمالية قدرها ( )%0من وجود خطأ في قبول
الفرضححححيحة المبحدئيحة ورفا الفرضححححيحة البحديلحة ،أي ان هنحاك احتمحال قحدره ( )%100من ان نمط توزيع
المراكز الصحية ناتج بفعل عامل الصدفة والحظ.
 -3ييكد ذلك قيمة تحليل قرينة الجار األقرب للمراكز الصححححية اذ بلغت( )0.94وبذلك اتخذت نمط متقارب
عشححوائيا ا وفق المحددات السححابقة الجدول ( ،)5يرجع سححبب نشححوء هذا النمط إلى تقارب توزيع المراكز
الصححية من بعضحها البعا في مناطق دون اخرى لكبر المعيار المسحافي والسحكاني المعتمد في توقيعها
إلى جانب الفراغ المسححححاحي الذي يحيط بهذه المراكز الصحححححية نتيجة تركز أعداد منها في االمقاطعات
الشحححمالية الشحححرقية والشحححرقية والقريبة منها ووانعدامها في مقاطعات اخرى كمقاطعات (الجزيرة  ،ابار
بطيخ ،كبان) كان سحبب في اتجاه تقاربها توزيعها نحو العشحوائية وهذا ييدي الى محدودية االسحتفادة من
هذه الخدمات في أجزاء وتمتع اجزاء معينة بكفاءة مكانية عالية على حساب مقاطعات اخرى.
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الشكل( )1نتائج تحليل صلة الجوار للمراكز الصحية في ناحية االسحاقي لعام 2020م

المصدر :الباحث باالعتماد على الخارطة( )2وبرنامج (.)ARC GIS V10.3
المشاكل والمعوقات التي تواجه الخدمات الصحية في منطقة الدراسة
تعد الخدمات الصححية من الخدمات المهمة التي تقدمها المدينة لسحكانها وسحكان إقليمها .كما أن تطور
الخدمات الصححية في أي دولة يعكس مدى التطور االقتصحادي واالجتماعي والسحياسحي الحاصحل في ذلك
البلد ومدى مالءمة كفاءة التوزيع المكاني لها على أجزاء الحيز المكاني  ،وتحتل الخدمات الصحححية مكانة
هامة و حيوية لما لها من تأثير مباشححر على صحححة اإلنسححان وقدراته اإلنتاجية وعلى زيادة معدالت النمو
ومدى سحيطرتها على األوبئة الفتاكة وسحيادة مفهوم الصححة العامة بين أبنائها  ،ولكي تيدي المدينة وظيفتها
بشحكل سحليم ودقيق لخدمة سحكانها وسحكان أقاليمها ال بد من توزيع هذه الخدمة توزيعا ا عادالا يتناسحب وأعداد
السكان في المدينة وتتمثل المشاكل والمعوقات التي تواجة الخدمات الصحية في منطقة الدراسة باالتي(.)xii
المشاكل التخطيطية:
توزع الخدمات الصحية على أساس مبدأ العدالة االجتماعية في توفير الخدمة لجميع السكان من خالل
التوزيع ضحمن مسحافات محددة حسحب الكثافة السحكانية وفي أماكن يسحهل الوصحول إليها  .ومن هنا تصحنف
الخحدمحات والمرافق الصحححححيحة بصححححوره هرميحة بحسححححب الصححححفحات النوعيحة والكميحة ( Quality and
 . )Quantitativeونوع الخدمة الصحححية تقييم على أسححاس نوع الميسححسححة التي تقدم الخدمة  ،وهناك
تدرج هرمي للميسححسححات الصحححية كما هو الحال في الميسححسححات التعليمية اذ لكل مرتبة خدماتها  ،ولها
مالكها الصحححي والخدمي والوظيفة المقدمة(.)xiiiلذا يجب أن تكون الميسححسححة الصحححية منسححجمة مع واقع
الحال للسحكان وأنها متدرجة من أدنى ميسحسحة إلى أعلى ميسحسحة ومن خالل الفصحل الثاني يتضحح من خالل
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المعايير الدولية والمحلية المعتمدة في توزيع وتوقيع الخدمات الصحححية نجد ان منطقة الدراسححة تعاني من
مشححاكل تخطيطية في تقديم الخدمات الصحححية منها عدم العدالة في توزيع الميسححسححات الصحححية في منطقة
الدراسحة بحسحب الكثافة السحكانية اضحافة الى ذلك عدم االعتماد على المعايير التخطيطية في توزيع الكوادر
الطبية بحسحححب الكثافة السحححكانية وكل هذه المشحححاكل والمعوقات التخطيطية توثر بشحححكل كبير على كفاية
وكفاءة الخدمات الصحية في منطقة الدراسة.
المشاكل االقتصادية:
ا
ا
تلعب العوامل االقتصححادية دورا فاعال في الخدمة ،كما ان التكلفة االقتصححادية للحصححول على الخدمة
تشححكل جانبا ا اخر من الجوانب الميثرة على تحرك السححكان نحو الخدمة ،فكلما زاد المسححافة الفاصححلة بين
المركز الخدمي وبين الكثافات السحححكانية زادت التكلفة االقتصحححادية على حجم الخدمات الصححححية المقدمة
حيث ان عدم توفر مسححتشححفى في ناحية االسحححاقي واقتصححار الخدمات الصحححية على المراكز الصحححية
وافتقحارهحا الى المعحايير التخطيطيحة وعحدم توزيعهحا بشححححكحل مثحالي كحان لحه اثر اقتصححححادي كبير على منطقحة
الدراسحة حيث ان اغلب سحكان منطقة الدراسحة يكون مجبر على قطع مسحافات طويلة من اجل تلقي العالج
سححواء في مسححتشححفى بلد او بعا الحاالت تذهب الى اربيل او غيرها من المحافظات من اجل تلقي العالج
االمر الذي يكون له سحلبي على المواطن اقتصحاديا حيث سحوف يقوم بدفع المبالغ اما من اجل الوصحول الى
المراكز والمسحححتشحححفيات او لتلقي العالج في تلك المسحححتشحححفيات اضحححافة الى ذلك ان عدم توفر العالج في
المراكز الصححححية في منطقة الدراسحححة االمر الذي يدفع المريا او المواطن الى شحححراء العالج خارجيا
وبمبالغ طائلة من اجل الحصحححول على العالج االزم للمريا والذي يوثر سحححلبا على الحالة االقتصحححادية
للمريا اضحححححافحة الى ذلحك نجحد هنحاك اهمحال كبير من قبحل الحكومحة المحليحة في المححافظحة من حيحث
التخصححيصححات المالية المخصححصححة للجانب الصحححي في منطقة الدراسححة حيث ان موازنة المحافظة لسححنة
 2021كانت خالية من اي تخصححي مالي مخص ح للخدمات الصحححية في ناحية االسحححاقي االمر الذي
ترك اثر سلبي كبير على كفاءة الخدمات الصحية في الناحية(.)xiv
المشاكل االجتماعية:
تتكون العوامحل االجتمحاعيحة من عحدة منظومحات مكونحة وعحادات وتقحاليحد معينحة تعمحل على عزوف
السححكان عن اسححتخدام أنواع مختلفة من الخدمات وتداولها ،وتقف العوامل الدينية في مقدمة هذه الميثرات
حيث ينعكس على سححلوكيات االفراد وتعتبر ناحية االسحححاقي من المناطق ذات الطابع الريفي العشححائري
التي تتمسححك بالعادات والتقاليد وتتمثل المشححكالت االجتماعية وتاثيرها على الخدمات الصحححية في منطقة
الدراسحة حيث نجد عزوف الكثير من المراجعين عن الخدمات الصححية بسحبب العادات والتقاليد التي تمنع
الرجل اي الدكتور في الكشححف عن النسححاء االمر الذي يترك اثر سححلبي في عملية تقديم الخدمات الصحححية
باالضححافة الى ذلك عند حدوث عملية وفاة داخل المراكز الصحححية تتدخل العشححيرة في تقديم الشححكوى ضححد
الدكتور الذي عالج او تم اجراء الكشف عليه من قبل الكادر الصحي.
المشاكل التكنولوجية:
مع تطور تكنولوجيحا المعلومات وما رافقهحا من اكتشححححافات طبيحة ،كان البد من االسححححتفحادة من هذين
األمرين معا لرفع مسحتوى الخدمات الطبية المقدّمة للمرضحى فدخلت تكنولوجيا المعلومات إلى المستشفيات
والميسححسححات الطبية ،ليشححهد هذا المجال حقبة جديدة من التطور أسححهمت في رفع مسححتوى جودة الخدمات
الطبية على سائر األصعدة سواء التشخيصية أو العالجية أو آلية العمل داخل المستشفى وغيرها.
االعتمحاد على تكنولوجيحا المعلومحات واألجهزة الطبيحة التكنولوجيحة كحان لحه دور بحارز في إححداث تغير
جذري في جودة الرعاية الصححححية واالرتقاء بمسحححتويات عالية للتشحححغيل فقد عملت المسحححتشحححفيات خالل
السححنوات الماضححية على وضححع خطط عمل واسححتراتيجيات واضحححة وشححاملة لالسححتفادة من تكنولوجيا
المعلومات بحيث تتواءم مع النموذج التشحغيلي والممارسحات الطبية للمسحتشحفى .من هنا ،نشحأ مفهوم جديد
يجمع بين التكنولوجيا والطب وهو تكنولوجيا المعلومات الطبية يهدف بالدرجة األولى إلى تحسححححين جودة
الرعاية الصححية وزيادة كفاءتها مع الحد من األخطاء الطبية ورفع كفاءة مقدمي الرعاية الصححية واإلدارة
الطبيحة وتفعيحل آليحة التواصحححححل بينهمحا ،والعمحل قحدر اإلمكحان على تخفيا التكحاليف .تشححححمحل تكنولوجيحا
المعلومحات الصحححححيحة كحذلحك أجهزة الكمبيوتر والبرامج التي تتعحامحل مع تخزين البيحانحات واسححححترجحاعهحا
واستبدالها ،كما تساعد في اتخاذ القرار الجيد في مجال الرعاية الصحية(.)xv
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في ظل التطور الكبير في ثورة االتصحاالت والمعلومات وتعدد وسحائل االتصحاالت والذي اثر بشحكل
كبير على حركحة الخحدمحات والسححححلع دوليحا ا ومحليحاا ،حيحث ظهرت العحديحد من الوسححححائحل التكنلوجيحة الححديثحة
كاالسححواق االلكترونية عبر االنترنيت اذ تصححل نسححبة من يسححتخدمون االنترنيت بشححكل مسححتمر من سححكان
العحالم الى اكثر من  % 22ممحا أدى الى وجود العحديحد من الخحدمحات المعروضححححة والمتحداولحة الى الكثير من
السحكان في مختلف انحاء العالم وتعاني منطقة الدراسحة بشحكل خاص والعراق بشحكل عام بضحعف اسحتخدام
التكونلوجيحا في الصححححححة ومنهحا عحدم اسححححتخحدام االجهزة الححديثحة والمتطورة والتي تسححححاعحد على كشححححف
وتشحخي االمراض ومنها اجهزة السحونار والمفراس واالجهزة الطبية االخرى التي تسحاهم في رفع كفاءة
الوظيفة الصحححية في ناحية االسحححاقي اضححافة الى ذلك تفتقر منطقة الدراسححة الى عدم اسححتخدام االحصححاء
الصحححي المتمثل بانشحاء ارشححيف الكتروني للعالج او المرضححى او المراسححلة عن طريق االيميالت ما بين
الدوائر الصححية الرئيسحية والفرعية كل هذه المشحاكل تعيق من عملية تقديم الخدمات الصححية بكفاءة عالية
االمر الذي له اثر سلبي على منطقة الدراسة.
االستنتاجات :
 -1توصلت الدراسة الى ان ناحية االسحاقي ال تحتوي على مستشفى.
 -2بلغ عدد المراكز الصحية في الناحية اربعة مراكز منها واحد رئيسي وثالثة فرعية .
 -3تتوزع المراكز الصحححححيحة على اربعحة مقحاطعحات وتتبحاين تلحك المراكز في تقحديم الخحدمحات الصحححححيحة
للمواطنين.
 -4ان عدد االسححرة في المراكز الصحححية غير كافية وهناك عجز كبير على مسححتوى المراكز الصحححية
االربعة والتي ال تتناسب مع عدد السكان في الناحية.
 -5من خالل تطبيق المعحايير الحدوليحة والمحليحة وجحد ان هنحاك عجز كبير من حيحث عحدد االطبحاء وذوي
المهن الصحية.
 -6هناك مشاكل ومعوقات تعاني منها الخدمات الصحية سواء كانت تكنولوجية او اجتماعية او اقتصادية
او تخطيطية والتي لها تأثير كبير على كفاءة وكفاية الخدمات الصحية في منطقة الدراسة.
التوصيات:
 -1ضحرورة اعادة النظر بصحيغ المقارنة بين السحكان في اعداد المراكز الصححة العامة في المدينة مما يكفل
ضمان نصيب الفرد من الخدمة.
 -2العمل على توفير الخدمات الصحية في م ا ركز الصحة العامة كاالدوية الطبية واالجهزة الحديثة.
 -3ضحححرورة االعتماد على المعايير المحلية عن تخطيط الخدمات الصححححية وذلك من اجل رفع من كفاءة
الوظيفة الصحية في منطقة الدراسة.
 -4التغلب على المشحححاكل والمعوقات التخطيطية التي تواجة الخدمات الصححححية في ناحية االسححححاقي من
خالل الدعم الحكومي لكي تيدي عملها بافضل صورة خدمة للصالح العام.
 -5تخصححي موازنة اسححتثمارية للقطاع الصحححي في ناحية االسحححاقي من اجل تطوير الخدمات الصحححية
المقدمة للمواطنين.
 -6العمل على انشحاء مسحتشحفى عامة داخل ناحية االسححاقي وتوفير الكادر من اجل توفير الخدمات الصححية
للمواطنين بدل من السفر الى خارج الناحية لتلقي العالج.
الهوامش:
( )1بشحير ابراهيم لطيف  ,خدمات المدن دراسحة في الجغرافية التنموية  ,ط , 1الميسحسحة الحديثة للكتاب ,
لبنان . 2009 ,
() 2غيحداء حميحد محمحد مهحدي  ,تقييم الخحدمحات الصحححححيحة على وفق ادارة الجودة الشححححاملحة ومعحايير جحائزة
مالكوم بالديرج للتميز في الرعاية الصححية ,رسحالة ماجسحتير ( غير منشحورة)  ,كلية االدارة واالقتصحاد ,
جامعة بغداد .2011 ,

16

16

https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss3/34
DOI: 10.55384/2790-4237.1096
https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss1/MS NUMBER

RiyadhGeographical
Ahmed: Geographical
ofofthe
reality of
problems
Ahmed:
analysis of analysis
the reality
problems
and
obstacles

( )3حمادي ,فاطمة فهد ,كفائة الخدمات الصححححية وبعا العوامل الميثرة فيها  ,رسحححالة ماجسحححتير ( غير
منشورة )  ,المعهد العالي للتخطيط الحضري واالقليمي  ,جامعة بغداد ,2005 ,ص.43
( )4محمد صححالح العجيلي  ,الخدمات الصحححية في مدينة بغداد  ,رسححالة ماجسححتير ( غير منشححورة ) كية
االداب  ,جامعة بغداد, 2007 ,ص.87
( )5جمعحة محمحد داود ،أسححححس التحليحل المكحاني في إطحار نظم المعلومحات الجغرافيحة ( ، )GISمكحة
المكرمة ،2012،ص.41
( )6يهتم الجغرافيون عند دراسححة التوزيعات المكانية للظواهر الجغرافية ،بتحديد المواقع المتوسححطة التي
تمثحل مراكز الثقحل او نقحاط الجحذب الرئيسححححيحة للتوزيعحات او المركز الجغرافي للتركيز المصححححدر -:نعمحان
شحححادة ،االسححاليب الكمية في الجغرافية باسححتخدام الحاسححوب ،دار صححفاء للنشححر والتوزيع،عمان،ط، 2
،2002ص.191
( )7يشححححير مركز الظحاهرة إلى الموقع األكثر مركزيحة من بين مجموع المواقع األخرى للظحاهرة ،ويمثحل
مركز القلب لتوزيعها المكاني ،ويعتمد في تحديده على قيم المسححافة التجميعية التي تفصححل بين هذه المواقع
والموقع الحذي يحقق أدنى قيمحة يمثحل الوسححححيط المكحاني لتوزيع الظحاهرة او المركز الفعلي لهحا المصححححدر-:
نشحححوان شحححكري عبدهللا ومزكين محمد حسحححن  ،تحليل الخصحححائ المكاني والوظيفية لوحدات الورش
الصححناعية في مدينة دهوك باسححتخدام ( ،)GISمجلة جامعة دهوك ،المجلد ( ، )11العدد (2008 ، )2م ،
ص.104
( )8المسحافة المعيارية ( )Standard Distanceتسحتخدم هذه االداه لمعرفة تشحتت النقاط وقياس مسحافتها
حول المركز المكاني  ،ولمعرفة مدى التشحتت يمكن االسحتفادة من احتماالت التوزيع المعتدل ،لرسحم دوائر
حول المركز المتوسححط الشححكل( ،)5لتبين تركز ( )%68,27من النقاط حول المركز المتوسححط  ،إذا كان
التوزيع طبيعيحا ا عحدا ذلحك فحأن التوزيع يتحأثر بعوامحل أخرى المصححححدر -:علي لطيف محمود حمحد الجبوري،
التحليحل المكحاني والوظيفي للخحدمحات التعليميحة في محدينحة بلحد بحاسححححتخحدام  ،GISرسححححالحة محاجسححححتير (غير
منشورة)،كلية التربية ،جامعة تكريت،2013،ص.125
( )9يسححتخدم مقياس اتجاه التوزيع لتحدد شححكل واتجاه االمتداد الجغرافي للتوزيع المكاني للخدمات ضححمن
مسححاحة المنطقة المدروسححة ،واالسححتفادة منه إلجراءات تخطيطية المصححدر -:علي عبد عباس العزاوي،
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